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لطف  اهلل میثمي

راهبردهای امام حسین )ع( در روز عاشورا

در پی مرگ معاویه بن ابی ســفیان، مأموران داراالماره 
او در مدینــه، امــام حســین )ع( را به آنجــا احضار 
کردند. امام با ســوارکاران بنی هاشــم، به داراالماره 
رفت. آن ها بدعتی در اسالم گذاشتند که به زور، از 
امام حسین )ع( برای یزید بیعت بگیرند. معمواًل مردم 
داوطلبانه بیعت می کنند، نــه اینکه زورمدارانه بیعت 
گاهانه، خط مشــی  را »بگیرند«. امام حســین )ع( آ
»عدم بیعــت با یزیــد« را اعالم کــرد و ازآنجاکه با 
ســوارکاران خود آمده بود، نتوانســتند او را دستگیر 
یا ترور کنند. امام، بر ســر مرقــد پیامبر اکرم )ص(، 
حاضرشده و پس از ادای احترام و نیایش با خداوند، 
شــبانه، راه مکه را در پیش می گیرد. خط مشی عدم 
بیعت با یزید، از زمینه های فراوان مردمی به شرح زیر 

برخوردار بود:
نخســت اینکه صلح امام حســن )ع( بــا معاویه،  ●

مدت 20 ســال بود که به صورت یک قانون اساسی، 
مــورد احتــرام همگان قرار داشــت. ایــن صلح نامه 
10 ســال در زمان حیات امام حســن )ع( و 10 ســال 
نیز در زمان حیات امام حســین )ع( اعتبار داشــت و 
بدان عمل می شــد. معاویه پیــش از مرگ خود، این 
صلح نامه و این قانون اساســی زمان را زیر پا گذاشت 
و فرزند خود را به شــیوه ای موروثی، جانشــین خود 
اعالم کرد و قرار بود که مأموران او در بالد اســالمی 
برای یزید بیعت بگیرند. ازآنجاکه این صلح نامه مورد 
پذیــرش مردم بود و معاویه به طور یک طرفه آن را زیر 
پا گذاشت، خط مشی عدم بیعت با یزید، از طرفداران 

زیادی در بالد اسالمی برخوردار بود.
دوم اینکه معاویه برای اعمال و تثبیت جانشــینی  ●

فرزنــدش یزید، همــه رجالی را که با این جانشــینی 
مخالــف بودند، به شــکل های مختلف، از ســر راه 
برداشــت. برای نمونــه، امام حســن )ع( که به طور 
طبیعی با مرگ معاویه، به امامت و خالفت می رسید 
را مســموم کرد و عبدالرحمن، فرزند ابوبکر -خلیفه 
اول- و همچنین عایشــه، همسر پیامبر اکرم )ص( و 
دختــر خلیفه اول و عبدالرحمن، پســر خالدبن ولید، 
اصلی ترین فرمانده معاویــه در جنگ صفین که در 
مســجد شام، همه او را جانشــین معاویه اعالم کرده 
بودند را نیز از میان برداشــت. همچنین ســعید، پسر 

عثمان، خلیفه سوم، نیز به شکل مرموزی به دیار باقی 
شتافت. سعد  وقاص، ســردار قادسیه و عضو کمیته 
شش نفره خلیفه دوم نیز با جانشینی یزید مخالف بود 
و از میــان رفت. زیادبن ابیه کــه از همکاران نزدیک 
معاویه بود نیز با جانشــینی یزیــد مخالفت می کرد و 
سربه نیســت شد. عبدالله، پســر عمر خلیفه دوم که 
اهل عبادت محض بود را نیز با پول خریدند. می توان 
گفت معاویه از طریق مغزِکشی یا مغزُکشی، عده ای 
از رجال بالد اســالمی را خریده و عده ای را کشت 
تا زمینه برای خالفت یزید آماده شــود. ازآنجاکه این 
نخبگان، هریک استعداد خلیفه شــدن را برای خود 
منظور می کرده و تا حدی پشتوانه مردمی داشتند، لذا 
خط مشی عدم بیعت با یزید که توسط امام حسین )ع( 
اتخاذ شد، زمینه مردمی زیادی داشت و می توانست 
به ســرعت گســترش یابد؛ اگر یزیــد، زمینه مردمی 

داشت، نیازی نداشت که به زور بیعت بگیرد.1
امام حســین )ع( با کاروان خود به مکه مشــرف  ●

شــدند و نامه های زیادی از طرف کوفیان به دســت 
ایشــان رســید که ایشــان را به کوفه دعــوت کرده 
بودنــد. امام برای لبیک به این دعوت، ابتدا حضرت 
مســلم را به آن دیار فرســتادند و بعد هم در هشــتم 
ذیحجــه، خودشــان به طرف کوفه روانه شــدند. در 
کوفه، قیامی رخ داد که تمــام ویژگی های یک قیام 
مردمــی و توحیــدی را داشــت و ازآنجاکــه کوفه، 
به لحاظ ژئوپلیتیک، دژ بالد اســالمی بود، اگر امام 
حســین )ع( به آنجا می رفت و دعوت آن ها را لبیک 
می گفت، بدون اینکه جنگی رخ دهد، بر تمامی بالد 
اسالمی مسلط می شد. دقت و تحقیق در قیام کوفه، 
زمینه های مردمی خط مشی و قیام امام حسین )ع( را 

نشان می دهد.
چهــارم اینکــه عملکــرد یزیــد و ویژگی های او  ●

و بیعت گرفتــن بــه زور از رجال، نشــان مــی داد که 
زمینه های مردمی ندارد و تنها با اعمال زور اســت که 

می تواند حکومت خود را تثبیت کند.
امام حســین )ع( عــالوه بر راهبــرد عدم بیعت با  ●

یزید، با شــعار اصالح دین جــد بزرگوارش و احیای 
امربه معروف و نهی از منکــر و حرّیت، قیام خود را 
آغاز کرد و این شعارها در بالد اسالمی پایگاه زیادی 

داشت.
رشــد و گسترش کاروان حســینی، به لحاظ کیفی و 
رجالی که در آن کاروان شرکت داشتند، به حدی بود 
که عقل را از ســر یزید و ابن زیاد و شــمر، ربوده بود 
و لشکریان زیادی را برای سرکوب قیام کوفه، تجهیز 

کردند. درنهایت، با نیرویی فوق العاده طاقت فرسا که 
چندین برابر ظرفیت تحمــل قیام گران کوفه بود، آن 
قیام را ســرکوب کردند. آن ها تا آنجا که توانستند، با 
کمک زر و زور و تزویر، بخشــی از رجال و مردم را 

خریدند که مطلب مستقلی را می طلبد.
کاروان حسینی به نزدیکی کوفه می رسد و لشکریان 
حــر، اجازه رفتــن کوفه را بــه او نمی دهنــد. اجازه 
بازگشــت به مدینه را نیز به او نداده و راهی جز دیدار 
با لشــکریان کوفه، برای او باقــی نمی گذارند. اگر 
امام به کوفه می رفت که استراتژی پیروزی بود و اگر 
از چنگال میلیتاریســم کوفه رها می شــد و به مدینه 
بازمی گشت، ازآنجاکه خط مشی عدم بیعت با یزید از 
مصونیت برخوردار می شد، نیروهای بینابینی در راه به 
او می پیوســتند و قیام دیگری در بالد اسالمی شکل 
می گرفت. حال ببینیم که امام حسین )ع( با لشکریان 
کوفــه چگونه رفتار کرد. به نظر می رســد که تمامی 
رفتار و کردار امام حســین )ع(، برای امروز نیز تازگی 
دارد. در این نوشته مختصر، بر آنیم تا امام حسین )ع( 

را در عرصه راهبرد در روز عاشورا، بازخوانی کنیم.
راهبــرد اصلی امــام حســین )ع( با الهــام از قرآن و 
ســنت قطعیه پیامبر اکرم )مباهله(، این اســت که در 
هر گروهی- به هر میزانی از بســته بودن و فرقه مندی 
که باشــند و حتی اگر همبســتگی خونــی و نژادی 
داشــته باشــند- گروه بالنــده ای وجــود دارد که به 
اعتبار این جریان و گــروه بالنده، می توان در دل آن 
گروه، پایگاه ســازی یا طبقه ســازی درونی کرد. این 
روشــی است که با جدیدترین دســتاوردهای نظامی 
و سیاســی روز همخوانی دارد. در قــرآن نیز پس از 
مذمــت اهل کتــاب در آیه 112 ســوره آل عمران، به 
این یکدســت نبودن اهل کتاب توجه داده و در آیات 
113 و 114 همین سوره می گوید: »اهل کتاب، همه 
یکسان نیســتند. گروهی به طاعت خدا ایستاده اند و 
آیات خدا را در دل شب تالوت می کنند و سجده به 
جای می آورند و به خدا و روز رســتاخیز ایمان دارند 
و امربه معروف و نهی از منکر می کنند و در کارهای 
نیک، شــتاب می ورزند و ازجمله صالحان اند«. اگر 
امام حســین )ع( را نگذاشــتند که به کوفه برود و به 
دعوت مردم آن ســامان لبیک گویــد، ولی کوفیان 
را به کربــال آورده بودند که به مصاف امام حســین 
)ع( روند؛ بنابراین امام حســین )ع(، فرصت را مغتنم 
می شــمارد تا توده هــای کوفی را از ســردمداران زر 
و زور و تزویــر جدا کند. با این روش، از یک ســو، 
هواداران به او پیوســته و از سوی دیگر با ایجاد تضاد 

با تأمل و شورا علیه من اقدام کنید
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درون لشــکریان کوفه، راه پیــروزی بدون جنگ را 
فراهم ســازند؛ خطبه های امام حســین )ع( و زهیر و 
بریر، عمدتًا در این راســتا بود؛ اما ســردمداران کوفه 
کــه شکســت خــود را در ایــن روش می دیدند، با 
غوغاســاالری جنگ را در ماه حرام شروع کردند و 

بدین سان مشروعیت قرآنی خود را از دست دادند.
امام حســین )ع( در روز عاشورا، پس از نیایش، ابتدا 
خطبه اول خود را قرائت کردند. پس از خطبه ای که 
توسط زهیر و سپس ُبریر خوانده شد، امام حسین )ع( 
دو خطابه دیگر نیز ایراد می کنند که در این مختصر، 

به برخی ویژگی های راهبردی آن ها می پردازیم:
1. امام حســین )ع( در ابتدای خطبه اول و در انتهای 
خطبه سوم ، یعنی در ابتدا و انتهای سخنش، لشکریان 
کوفه را دعوت می کند که شتاب و تندروی و اسراف 
نداشــته باشند و پس از مشورت با بزرگانشان تصمیم 

بگیرند:
»ای اهــل عراق! گفتــار مرا بشــنوید و راجع به من 
بی تابــی مکنید و شــتاب مورزید تا بــه آن قدر که به 
گــردن من حق دارید، شــما را موعظــه کنم. از این 
آمدنم به ســرزمین شما عذر خود را نزد شما بگویم؛ 
پــس اگر عذر مرا قبول نمودیــد و گفتار مرا تصدیق 
کردید و با من به انصاف حاضر شــدید، شــما به این 
کار برازنده تر خواهید بــود و راه هیچ بهانه ای به من 
برای شــما نخواهد بود؛ و اگر عذر مرا قبول نکرده و 
در مقام انصاف از خود نگذشــتید که انصاف دهید 
پس برای تصمیم در این کار با شــرکای خود که در 
مصالح با هم شــرکت دارید، شورا کنید و با مشورت 
مردم روشــن رأی برای کار تصمیم بگیرید؛ که مبادا 
صالح کار شــما چنان که ســتاره و ماه پشت ابر تیره 
نهان می شــود، پوشــیده و پنهان از نظر شما باشد؛ و 
اگر بعد از شور و رسیدگی با تمام شرکای دوراندیش، 
بــه پیکار و کشــتار مــن رأی گرفتید کــه نخواهید 
گرفت، آن وقت برای انجام کار خود و خاتمه دادن به 
کار من به سوی من بتازید و تصمیم خود را اجرا کنید 

و مهلت به من مدهید«2.
همچنین در انتهای خطبه ســوم ایشــان آمده است: 
»اینک تصمیم خود را بگیرید؛ ولی بنگرید و تصمیم 
بگیرید. ندیده و نســنجیده اقدام نکنید. با شــرکای 
خــود، صالح بینی کنید که حقیقت کار بر شــما در 
پرده نباشــد. به کار پوشیده و پنهان اقدام نکنید. غم 
و اندوه شــما به کار نفهمیده و ندیده، بیرون از حد 
خواهد بود. اگر شرکای شما مصلحت خود و شما را 
دیدند، ســپس به من بتازید و درباره زندگی من و به 
زندگی من، هر قضاوتی دارید، بکنید و من را مهلت 

ندهید«.
امــام بــا ایــن روش، می خواهند روش شــورا را بین 
مخالفیــن تقویت کنند تــا با تأمل و دقت بیشــتری 
تصمیــم بگیرند. چنان که می دانیم، در شــورایی که 
برادران یوســف داشــتند، خط مشــی کشتن یوسف 
به خط قراردادِن او در چاه تبدیل شــد؛ و بدین ســان 
حضرت یوســف نجات یافت )آیات 8 تا 10 ســوره 
یوســف(. به بیان قرآن، حضرت نوح نیز به توده های 
قومــش گفت: اگر حرف من برای شــما ســنگین 
اســت، ابتــدا امرتان را با شــرکای خود به مشــورت 
بگذارید و به اجماع برســید تا مسئله بر شما پوشیده 

نباشــد و بعد هر تصمیمی که علیه من دارید، عملی 
کنید )سوره یونس، آیه 71(.

2. راهبــرد دیگر امام حســین )ع(، ارجاع دادن مردم 
کوفه به افرادی بود که آن ها را موثق می دانســتند و از 
جریانات مطلع بودند تا بی گدار به آب نزنند و جنگ 

جاهالنه ای را شروع نکنند:
»و اگــر گفتار مرا در این گفتــار تکذیب می کنید، 
چاره، نزدیک و فراهم است زیرا در میان شما کسانی 
هســتند که اگر در ایــن خصوص از آن ها پرســش 
کنید، شــما را خبردار می کننــد. از جابربن عبدالله 
انصاری یا از ابی ســعید خدری یا از سهل بن ساعدی 
یا از زیدبن انس بن مالک بپرسید تا به شما خبر دهند 
کــه آن ها به گوش خود این گفتار را از رســول خدا 
شــنیده اند؟ }که گفت حســن و حســین )ع( سید 
جوانان اهل بهشتند{ آیا در این تصدیق خدا و امضای 

پیامبر برای شما سدی از ریختن خون من نیست؟«
3. راهبــرد دیگــر امام حســین )ع( در این خطبه ها، 
استناد به اصل و نسب و تبار خویش و مواریث پیامبر 
است که ایشان نوه پیامبر اکرم و فرزند فاطمه زهرا و 
حضرت علی )ع( است. مرحوم طالقانی در پرتوی از 
قرآن در سوره آل عمران، برای فلسفه تاریخ، سه مؤلفه 
قائل هســتند: نخســت گزینش الهی که رمز تکامل 
ســمت دار و هدف دار اســت؛ دوم اکتساب و سوم، 
وراثــت. از آنجا که در بالد عرب، به اصل و نســب 
اهمیت زیادی داده می شــود، لذا امام حسین )ع( در 
خطاب به لشــکریان کوفه، از این عنصر نیز استفاده 

می کند:
»خــدا را خاطرنشــان می کنم، آیا مرا می شناســید؟ 
)لشــکر: آری، تو پســر رسول خدا هســتی و سبط 
اویی(. خدا را در برابر می گذارم، آیا می دانید که جد 
من پیامبر خداست؟ )لشکر: آری خدایا تو شاهدی(. 
خدا را نــام می برم به من بگویید آیــا علم دارید که 
مــادرم فاطمه دختر محمد )ص( اســت؟ )لشــکر: 
خدایا تــو گواهی، آری(. خدا را در میان می گذارم، 
آیا علــم دارید که جــده ام خدیجــه، دختر خویلد 
نخستین زن اســت در میان امت اسالم؟ )لشکر: بار 
خدایا آری(. شما را به خدا قسم می دهم آیا می دانید 
که حمزه سیدالشــهدا عموی من است؟ )لشکر: بار 
خدایا آری(. آیا علم دارید که جعفر طیار در بهشت، 
عموی من است؟ )لشــکر: بار خدایا آری(. به خدا 
و حرمت او، آیا علم دارید که این شمشــیر رســول 
خداست که من حمایل دارم؟ )لشکر: برای حرمت 
خــدا، آری(. خدا را برای امروز گــواه می گیرم، آیا 
می دانید که این عمامه رسول خدا است که من بر سر 
نهاده ام؟ )لشــکر: بار خدایا تو گواهی، آری(. خدا 
در امروز و فردا درنظر اســت؛ آیا علم دارید که علی 
در قبول اســالم، اول و نخســتین مسلمین آن ها و در 
علــم، در حلم و بردباری، اعظم آن هــا و او ولی هر 
زن و مرد با ایمان اســت؟ )لشــکر: بار خدایا آری(. 
پس به چــه؟ برای چه خــون مرا بــرای خود حالل 
می شمارید با اینکه پدر من است که فردا از حوض، 
مردانی را دسته دسته سیراب کرده و به کنار می کشد، 
چنان که شتر سیراب را از آب برمی گردانند؟ و لوای 
حمد، در روز رســتاخیز، در دست جدم است؟ )در 
جــواب گفتند با اینکه همه را می دانیم دســت از تو 

برنمی داریم تا مرگ را تشنه و خسته به تو بچشانیم. یا 
گفتند: برای اطاعت امیر(«.

این هــا نکاتی اســت که امام حســین )ع( در مقاطع 
دیگری از ســه خطبه شــان و نیز زهیــر و بریر نیز در 
خطابه هایشــان بدان اشاره می کنند. از ابتکارات امام 
حســین )ع( در این رویارویی، این بود که مردم کوفه 
را به اعتراف واداشت و به جای ظن و گمان، واقعیات 
را بــرای آن ها برشــمرد؛ ولــی قومی که مغزشــویی 
شــده بودند، به جای »اطیع الله« و »اطیع الرسول«، 
عبیدالله بن زیاد را »اولواالمِر« خود دانســته و اطاعت 
از فرمان امیر را مطرح کردند. به عبارتی، خدا و رسول 
را به طور سیســتماتیک، از بینش خود حذف کرده و 

امیر را مبنا قرار دادند.
در آیه 59 ســوره نســاء، خطاب به گروه گروندگان 
آمده اســت که »از خدا و رسول و اولواالمر اطاعت 
کنید«. این در حالی است که اواًل در این آیه، اطاعت 
از خدا و رســول، قبل از اطاعت از »اولواالمر« قرار 
دارد و ثانیــًا در همیــن آیه آمده اســت: »و چون در 
امری اختالف کردید، به خدا و پیامبر رجوع کنید«؛ 
چنان که می بینیم در هنگامه اختالف، دیگر ســخنی 
از »اولواالمر« نیســت، بلکــه باید به خــدا و پیامبر 
رجوع کــرد. درواقع رفتار کوفیــان در اینجا، نوعی 
»امیر-خدابینی«، »ســازمان- خدابینی« یا »گروه- 

خدابینی« بود و ابن زیاد را جای خدا قرار دادند.
4. ارجاع به بی گناهی و صالحیت اخالقی و مدنی، 
نکته دیگری اســت که امام حســین )ع( بدان اشاره 

دارند:
»وای از دســت شــما! ای وای بر شما! آیا به چه حق 
و به چه وجه، از جان من دســت برنمی دارید؟ آیا در 
برابر کشــته ای که از شما کشــته ام؟ یا مالی که نابود 

کرده ام؟ یا به قصاص زخمی که زده ام؟«
5- بــا دوگانگی رفتاری کوفیــان برخورد می کند و 

خطاب به برخی سرداران کوفی می گوید:
»ای شــبث بن ربعی! ای حجاربن ابجر! ای قیس بن 
اشــعث! و ای یزیدبن حارث! آیا شما به من ننوشتید 
که میوه ها رسیده و هر پهلوی این دشت، سبز و خرم 
است، کیل ها لبریز شده و تو وارد خواهی شد، باالی 
ســر لشــکری از خودت که آماده و مهیاست، پس 
رو بــه ما بیا؟ )آن ها گفتند که مــا نکرده ایم. در این 
هنگام، یربوعی کــه از بزرگان آن ها بود، گفت: بلی 
ولله ما نامه نویســی کردیم، ماییــم مردمی که تو را به 
این ســرزمین آوردیم، خــدا دور کند باطل و اهل آن 
را. والله من هرگز دنیا را به آخرت نخواهم گزید. حر 
این را گفت و بر اســب خود تازیانه زد و وارد لشکر 
امام حسین )ع( شد و امام به او فرمود: اهاًل و سهاًل. 

تو والله آزادمردی، در دنیا و آخرت(«.
امام با توجه دادن به دوگانگی بعضی فرماندهان کوفه 
و لبیک گفتن حر به دعوت امام حســین )ع(، موفق 
شد بین آن ها پایگاه سازی کرده و جریانی را به طرف 

خود جذب کند.
6. راهبــرد دیگر امــام حســین )ع( در این خطبه ها، 
اســتفاده از شــیوه یک گام به عقب، دو گام به جلو 
بــود. در آیه 16 انفال می خوانیم: هرکس به دشــمن 
پشــت کند، مورد خشم خدا قرار می گیرد و جایگاه 
او جهنم اســت که بد جایگاهی است؛ مگر کسانی 
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که برای ســازوبرگ نبــرد بازمی گردند یا آن ها که به 
یاری گروهی دیگر می روند. ایشان خطاب به کوفیان 
گفت که شما مرا به کوفه دعوت کردید و من آمدم. 
حال من نمی خواهم مانند مســتبدین تاریخ، از شــما 
بــه زور بیعت بگیرم. اگر نظر خــود را تغییر داده اید، 

بگذارید به مدینه برگردم:
»ای مردم! اینکه کراهت از من دارید، پس بگذارید 
که برگردم به سوی جایی که ایمن از دست شما باشم 
و خود را به پناهگاهی از این سرزمین پهناور برسانم«.

در نتیجه هدف امام، جنگ نبود، بلکه تنها خط مشی 
او، عدم بیعــت با یزید بود؛ پدیــده ای که امروز بدان 
اپوزیســیون می گویند. بعضی چون حر و ابن ســعد، 
با این درخواســت امام حســین )ع( موافــق بودند اما 
شــمر و ابن زیاد معتقــد بودند که اگر امام حســین 
)ع(، با خط مشی عدم بیعت با یزید، از چنگال ما رها 
شــود، این خط مشی مصونیت یافته و بسیاری به امام 
حسین )ع( می پیوندند. گرچه امام حسین )ع( با این 
پیشــنهاد، به ظاهر عقب نشینی را مطرح می کرد، ولی 
درواقع این خط مشــِی یک گام به عقب و دو گام به 
جلو بود؛ هرچند به او اجازه بازگشت ندادند. در این 
زمان یکی از فرماندهان طــرف مقابل به او گفت با 
یزیــد بیعت کن؛ اما ایشــان نپذیرفت و گفت: »من 
نه مانند یک زبون، خود را دست بســته شما می کنم 
و نــه مانند بردگان فراری، می گریزم«. امام حســین 
)ع( نه به دنبال جنگ بود و نه می خواســت با خواری 
بگریزد، بلکه به دنبــال توافق اصولی بود که طی آن 
خواسته حداقلی اش مبنی بر عدم بیعت پذیرفته شود و 

در عوض او نیز به مدینه بازگردد.
7. راهبرد دیگری که امام حســین )ع( از آن استفاده 
کــرد، ارجاع به رب مشــترک بود و اینکه ایشــان را 

»بندگان خدا« نامید:
»ای بنــدگان خدا! من جدًا پناه می بــرم به پروردگار 
خــودم و پروردگار شــما؛ کــه دیده و شــناخته مرا 

برنجانید«.
90 درصــد از کوفیان به نقل از امــام باقر )ع(، برای 
ریختن خون امــام، روزه بودند. امام بــا ارجاع دادن 
به رب مشــترک، توجه داد که همه بــرادر و برابرند. 
در قرآن نیــز در برخورد با اهل کتاب، آن ها را به رب 
مشــترک ارجاع می دهد. در آیه 64 سوره آل عمران 
آمــده اســت: »ای اهل کتــاب، برتر آیید تــا از آن 
کلمــه ای که پذیرفته ما و شماســت، پیــروی کنیم. 
اینکه جز خدای را نپرســتیم و هیچ چیز را شــریک 
او نســازیم و بعضــی از مــا بعضی دیگر را ســوای 
خدا به پرســتش نگیرد. اگر رویگردان شــدند بگو: 
شاهد باشــید که ما مسلمانیم«. همچنین در برخورد 
بــا کینه توزی هــا در آیه 103 آل عمران آمده اســت: 
»همگان دســت در ریســمان خدا زنیــد و پراکنده 
نشوید و از نعمتی که خدا بر شما ارزانی داشته است 
یــاد کنید: آن هنگام که دشــمن یکدیگر بودید و او 
دل هایتان را به هم مهربان ساخت و به لطف او برادر 
شدید و بر لبه پرتگاهی از آتش بودید، خدا شما را از 

آن برهانید...«.
زهیر –از فرماندهان لشــکر امام حســین )ع(- نیز در 

خطابه خود می گوید:
»اکنون برادریــم، بر یک دین و یک آیین؛ مادام که 

شمشــیر بین ما فرود نیامده باشد؛ ولی وقتی شمشیر 
فرود آمد، رشــته عصمت منقطع می شــود و ما یک 

امت و شما امتی دیگر خواهید شد«.
این یکی از نکات مهم راهبردی امام حســین )ع( و 
یارانش در روز عاشوراســت کــه اواًل به دنبال جنگ 
نبودند؛ ثانیًا لشــکریان کوفه را »بــرادر« و »بندگان 
خدا« خطاب می کردند و با ایشان مرزبندی نداشتند 
و ثالثًا تنها آغاز جنگ را مالک تفکیک و مرزبندی 

عنوان می کردند.
8. به طور کلی واژه »دنیا« اشاره به امر نزدیک دارد، 
درحالی که واژه »آخرت«، به امری دورتر و عمیق تر 
داللت می کند. قرآن کریــم ظاهربینی و دنیاگروی 
را در کنــار یکدیگر قــرار می دهــد و اخروی گری 
و آینده نگــری را در مقابــل آن: یعلمــون ظاهرًا من 
الحیــات الدنیا و هــم عن اآلخره هــم غافلون؛ علِم 
ظاهری از حیات دنیا را به دست می آورند درحالی که 
از آخرِت آن غافل هستند )روم:7(. درنتیجه می توان 
گفت که آخرت محوری در قرآن کریم، توجه دادن به 
آینده نگری و عمق نگری است. بر این اساس راهبرد 
دیگر امام حســین )ع( در این خطبه ها، ارائه تحلیلی 
عمق نگر و آینده نگر و نیز بازداشــتن از دل خوشی به 

ظواهر نزدیک است:
»فریب خــورده اســت آنکه دنیــا او را فریب دهد و 
بدبخت اســت آن کس که دلباخته دنیا باشــد. پس 
این چنیــن دنیایی مغرورتان نکند. چون این دنیا، امید 
آن را که تکیه به آن کند، قطع خواهد کرد؛ و آن کس 
را که به آن طمع خام کند، دست خالی برمی گرداند 
... آوخ چقدر بد است آنچه به دست خود برای خود 
پیشاپیش می ســازید. خدا به باال در خشم، خودتان 
به زیر در عذاب جاوید. نه خدا خشــنود، نه خودتان 

آسوده«.
امــام حســین )ع(، بی آتیگــی ایشــان را در صورت 
ائتالف با دشــمن مشــترک و تن دادن به جنگ، به 

ایشان یادآوری می کند:
»امروز یکدســت شــده و گرد آمده اید، دست میان 
دســت هم کرده و یک قوه شده و به خاطر دشمنان، 
به خون دوســتان کمر بســته اید. بی آنکه آن ها عدل 
و معدلتی در میان شــما آشــکار و افشا کرده باشند. 
بی آنکه شــما امل و آرزویــی در روزگار خوش آن ها 
داشــته باشــید. آیــا روزگار تاریک شــما از آن ها به 

صبحی می رســد و صبحی در عقب آن هســت که 
برای شــما جای امــل و آرزویی در آن باشــد؟ چه 
آرزویی؟ ... ولی شــما هم بدانید. سوگند به خدای 
پاک که شما پس از من درنگی نخواهید داشت مگر 
به مقداری که سواری پا از رکاب به رکاب دیگر نهد. 
روزگار، آسیای مرگ را بر سرتان می گرداند تا شما را 
ریزریز کند و شــما را برای آردکردن با میله و محور 

سنگ آسیا می چرخاند«.
9. راهبــرد دیگر امام حســین )ع(، یــادآوری رابطه 
دیالکتیک ایمان و کفر اســت. ازآنجاکه برخی افراد 
حاضر در سپاه یزید، همچون شمر سوابق مجاهدت 
در رکاب حضرت علی را داشتند یا مانند عمربن سعد 
-که پدرش فاتح قادســیه بود- پدرشان از مجاهدین 
در زمــان پیامبــر اکرم بودنــد، لذا امام حســین )ع( 
به جای ارائه یک دســته بندی ثابــت از ایمان و کفر، 
به روند متحول انسان ها در مسیر ایمان یا کفر، اشاره 

دارند:
»خوب پروردگاری اســت پروردگار ما و بد بنده ای 
هســتید شما. اقرار کردید که با خدا، وظیفه، اطاعت 
اســت و ایمان آوردید بــه بزرگ رســول او، محمد 
)ص(، ســپس خود شما به واســطه اراجیفی، به ذریه 
او تاخته اید که او و عترتش را بکشــید. شــیطان مغز 
شــما را زیر نظر خود گرفته؛ یــاد خدای باعظمت را 
فراموشــتان کرده. نابودی به شــما باد بــا آنچه اراده 
دارید. انا لله و انــا الیه راجعون. این جور مردمند که 
کافر شدند بعد از ایمان، به استحقاق باید ستمگر از 

همه چیز و همه خیر دور باشد«.
10. راهبــرد دیگر امام حســین )ع( در این ســخنان، 
مقایســه لشــکریان یزید با رقبای دیرینه شان –یهود و 
نصارا- بود. مســلمانان به تأســی از قرآن، همواره به 
این دو گروه نقدهای فراوان داشــته و اکثر ایشــان را 
مشمول غضب خداوند می دانستند )بقره، آیه 61: َو 
ه ؛  ُة َو اْلَمْسَکَنُة َو باُؤ ِبَغَضٍب ِمَن الَلّ َلّ ُضِرَبْت َعَلْیِهُم الِذّ
ذلت و مسکنت بر ایشان روی آورد و غضب خداوند 
شامل حال شان شد(. امام حسین )ع( در این سخنان، 
ایشــان را به فکر وامی دارد که دلیل مغضوب شــدِن 
اهل کتاب نزد خداوند، چه بوده؟ و توجه می دهد که 
رفتار ســپاه یزید، از وضعیتی که اهل کتاب را گرفتار 

غضب الهی ساخت نیز هولناک تر است:
»خشم خدا بر یهود شدت گرفت آن هنگام که گفتند 
عزیز، پسر خداست و خشم خدا بر نصارا شدت فزود 
هنگامی که گفتند مسیح، پسر خداست و خشم خدا 
بر مجوس شــدت فزود هنگامی که آتش را پرستیدند 
یا آفتاب و ماه را پرســتیدند و منتقم قهار خشم آرد بر 
این دسته که گرد آمده اند و با اراده، تصمیم گرفته اند 

که پسر پیغمبر خود را بکشند«.
مشــابه همیــن مطلب را امــام زین العابدیــن )ع( در 
مجلس اسرای شــام گفتند. یکی از حاضران در آن 
جلســه، فریاد کشــید که همه اســرا را بکشید. امام 
زین العابدیــن بدین مضمون خطــاب به آن ها گفتند 
که شــما باوجود پذیرش ظاهری قرآن، از فرعون هم 
بدبخت ترید. فرعون هم که سمبل ظلم و دیکتاتوری 
بود وقتی می خواســت موســی )ع( را بکشد، مؤمن 
آل فرعون بدو گفت آیا کســی را می کشید که رب 
خود را خالق آســمان و زمین می داند و ربوبیت او را 
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پذیرفته؟ و این امر موجب شد که موسی کشته نشود 

)اشاره به سوره غافر، آیه 28(
11. راهبرد دیگر امام، توجه به اولویت هاســت. علم 
سیاســت، علم اولویت هاســت. سیاست، تشخیص 
تضادهــای اصلی از فرعی و پرداختــن به تضادهای 
اصلی اســت. امام حسین )ع( در اینجا توجه می دهد 
کــه تضاد اصلی مــردم کوفه و نیز امام حســین )ع(، 
حکومت یزید اســت و این تحلیلی بود که خودشان 
نیــز در نامه به امام مطرح کرده بودند؛ چرا باید چنین 
تضادی را رها کــرده و اختالف خود با امام را دامن 

بزنند؟
»آتشــی که به جان دشمن باید بیفروزید، هیزم آن را 
افروخته اید که به جان ما بزنید. درصدد بودیم آتشــی 
که زنبور گزنده درشت را می سوزاند، از برای دشمن 
برافروزیم و به قصد کســی که هم دشمن شما و هم 
دشــمن ماست، برافروختیم، شــما آن آتش را اینک 
بــه جان ما انداخته و شــعله ور ســاختید. حال صبح 
کرده اید؛ دسته جمع، به سود دشمن، به جان دوست، 

هم زبان و پشتیبان هم با دست جمع وارد شده اید«.
12. ســومین و آخریــن خطبــه امــام حســین )ع(، 
شــدیدترین خطبه ایشــان نیز هســت. پس از آنکه 
ســخنان امام جز در عده قلیلی اثر نبخشید و پس از 
آنکه آزادگانی همچون حر و یارانش از سپاهیان یزید 

جدا شدند، امام خطاب به ایشان می گوید:
»نابود باشــید ای جمعیت خطرناک -یا- دستتان از 
هــر خیر بریــده باد ای جمعیت ســهمگین -یا- هر 
جا روید نابودی از شــما جدا نشود -یا- با خسارت 
همیشــه بخوابید و برخیزید ای جمع حاضر و غمنده 
باشید ای گروه -یا- از زیر بار حزن و سر به گریبانی 

بیرون نیایید ای جمعیت سهمناک«.
ایشان در این خطبه، ناپایداری و عدم انسجام کوفیان 

را به رخ می کشد:
»آیا جا داشــت؟ که هنگامی که نالیدن شما کارش 
بــاال گرفت به انــدازه ای که ما را به فریادرســی خبر 
کردیــد، هنگامی کــه حیــران فرومانده، آشــفته و 
رنگ پریــده بــه چــپ و راســت نگریســتید و داد 
کشــیده، فریاد بی پناهــی را به گوش ما رســاندید، 
فریادرس خواستید، دادرس خواندید و ما از آه و ناله 
جگرخراش شما، به قصد فریادرسی شما مهیا شده و 
اسلحه پوشیده، اسب تازان آمدیم، به دنبال ناله و صدا 
خود را رســاندیم، هنوز عرق اسب ما خشک نشده، 
شمشیر به جان ما کشیدید، آن هم شمشیری که خود 

ما به دست شما دادیم«.
و نیــز در این خطبــه، برخی ویژگی هــای راهبردی 
ســپاه کوفه را که ایشان را بدین جا رسانده بود، بیان 

می کند:
»به هــم زنندگان کتــاب، جابه جا کنندگان ســخن، 
نادرســت کنندگان درســت، از کام و دهن شــیطان 
افتــادگان، آرمان های دل شــیطان، خاموش کنندگان 
نور سنت ها و روش پیامبر ...خبردار باشید که لعنت 
خدا بر ســتمگران پیمان شــکنی اســت که باوجود 
کیدات خود، باز پیمان خود را می شکنند. شما در  تأ
عهــد و پیمان، خدا را بر خــود کفیل گرفتید. از این 
گذشته، آیا اینان را که معلوم الحال اند، مددکار و نیرو 
و بازو شــده و مانند ما را تنها می گذارید؟ آری، این 

بی وفایی و حیله گری از شما تازگی ندارد؛ این خوی 
قدیم و روش دیرینه شماســت و بن بیخ شــما از این 
مکر ریشــه دوانده و ریشــه آن به هم دســت داده و 
شاخه های شما از آن سبز شده. بدترین میوه سربدر، 
تباه تریــن، پلیدتریــن میوه اید که خــون دل و اندوه 
باغبان و دیده بان و ولیکن خوراک غاصبانه پرندگان 

و رهگذرانید«.
13. نکته دیگری که امام یادآور می شود، پیش دستی 
ســپاهیان کوفِی یزید برای جنگ است. از بیان امام 
چنین برمی آید که وقتی کوفیان به امام نامه نوشــته و 
یاری خواســتند، هنوز برای جنگ با یزید، تصمیمی 
گرفته نشــده بود و قصد ایشــان از آمــدن به کوفه، 
گفت وگــو و رایزنی با کوفیان و بزرگان ایشــان راجع 
به این امر بوده اســت؛ لذا راهبــرد دیگر امام در این 
ســخنان، نکوهش جنگ طلبِی نسنجیده و عجوالنه 
سپاه کوفه، آن هم در ماه های حرام است که در قرآن 

مورد تصریح قرارگرفته:
»با این وصف، پس چرا ما را واگذار کردید؟ با آنکه 
هنوز آن شمشیری که باید و شاید، در کار نیامده بود 
و درنیام بود و هنوز تپش دلی رخ نداده بود. هنوز دل 
ترسو که می باید بتپد و از خروش و جوش، زیر و رو 
شود، در صندوق سینه آرام و برقرار بود و هنوز، رأی 
اساســی راجع به صلح و جنگ، پابرجا و مستحکم 
نشده بود. ولیکن از روی بی رویگی، با شتاب زدگی 
مانند پوره ملخ پر نیاورده، در میدان بر سر ما ریختید. 
با عجله به ســوختن خود مانند شــب پره از هر طرف 
برای این آتش ســوزنده همدیگر را صدا زدید و خود 
را در آن آتش ریختید. پایمال و خرد شوید و البته هم 

خواهید شد، چنان که سزاوارید«.
14. یکی از راهبردهای اثربخش که پیامبر اســالم از 
آن ســود جســته بود و در قرآن نیز گزارشی از آن را 
می خوانیم، گفتماِن »جان برکف« است که پیامبر در 
جریــان مباهله به کار گرفته بودند. در پی باالگرفتن 
تضــاد بیــن پیامبر و اهل کتــاب، خداوند بــه پیامبر 
دســتور می دهد که »... بگو بیایید تا فرزندانمان را، 
پســرانمان را و زنانمــان را فراخوانیم و ســپس لعنت 
خدا را بــر دروغ گویان بفرســتیم« )آل عمران، 61(. 
در پی این آیــه، پیامبر با حضرت علی )ع(، حضرت 
زهرا)س(، حسن و حسین -که کودک بودند- یعنی 
با همه خانواده خود، حاضر شــدند و اهل کتاب که 
ایــن جان برکفی از ســوی تمامیت کانون اســالم را 
دیدند، سســت شده و حاضر نشــدند که این مراسم 
را انجام دهند. امام حســین )ع( نیز در این ســخنان 
با درپیش گرفتن گفتمــان جان برکف، درحالی که با 
تمامی اهل و خانواده خود در این میدان حاضرشــده 

بود، می گوید:
»به خاک افتادن با آزادمردان سرآمد چه حسنی ندارد 
که بتوان از آن گذشت؟ و طاعت سفلگان چه ارزشی 
دارد کــه نتوان از آن گذشــت؟ نفــوس عمده، آنان 
هســتند که زیر بار نمی روند که ما از به خاک افتادن 
با آزادگان بگذریم و به زندگانی در اطاعت سفلگان 

تن دهیم«.
امــا خطابه زهیربن قیــس در روز عاشــورا نیز نکات 
راهبــردی قابل توجهــی دارد کــه در زیــر بدان هــا 

می پردازیم:

1. راهبرد زهیر در این ســخنان، برادر و برابر دانستِن 
تمامــی افراد جامعه اســت، مادام که شمشــیر فرود 
نیامده و جنگ ظالمانه ای رخ نداده باشد. درنتیجه، 
نه اختالفات فکری و شــخصی و مسلکی که صرفًا 
شمشیرکشــیدِن ظالمانه اســت که مالک مرزبندی 
محســوب می شــود. این راهبرد زهیر، جامعه  بدون 
حذفی را به دنبال دارد که همه عقاید و مســلک ها-

به شرط زندگی مســالمت آمیز و پرهیز از زورگویی و 
خشــونت و تجاوز به حقوق دیگــران- برابر و برادر 

شمرده می شوند:
»ما اکنون برادریم، بر یک دین و یک آیین؛ مادام که 
شمشــیر بین ما فرود نیامده باشد؛ ولی وقتی شمشیر 
فرود آمد، رشــته عصمت منقطع می شــود و ما یک 

امت و شما امتی دیگر خواهید شد«.
2. نظامیــان، نخبگان علمی-فرهنگی و سیاســیون، 
اضالع قدرت هر جامعه ای هســتند؛ اما غلبه نظامیان 
بر عرصه های تصمیم گیری و تصمیم سازی به گونه ای 
که حتی با کانالیزه کردِن رهبری جامعه، دیدگاه های 
خود را مسلط ســازند، خطری است که به زیان کل 
جامعه می انجامد. هرچند در فساد یزید شکی نیست، 
امــا زهیر، حتی یزید را معتدل تــر از گروه نظامیان او 
می دانســته اســت. او با انتقاد نســبت به غلبه فضای 
میلیتاریســتی، راهبرد رجوع به یزید را در این مســئله 

عنوان می کند:
»بیایید بین این مرد بزرگوار را با پســرعمش )یزید بن 
معاویه( به خودشــان واگذارید؛ زیرا به جانم قســم، 
یزید از شما و اطاعت شما، به کمتر از کشتن حسین 

هم راضی خواهد بود«.
مالحظه می کنیم که تــالش زهیربن قین این بود که 
فضای میلیتاریســتی به فضای سیاســی تبدیل شود و 
جنگی رخ ندهد و امام حســین )ع( نیز به شــهادت 
نرســد؛ چنان که معاویه نیز به یزید سفارش کرده بود 
مبادا اهل بیت ذریه پیامبر، مستقیمًا به دست تو کشته 

شوند.
***

آخر ســخن آنکه، هرچند انســان های بســیاری در 
طول تاریخ با مظلومیت کشته شــده یا مورد ظلم قرار 
گرفته اند، یکی از رازهای ماندگاری امام حسین )ع( 
را می تــوان در راهبرد و نحوه برخورد ایشــان ســراغ 
گرفت. راهبردی که تقویت شورا در میان مخالفین، 
یک دست ندانستن طرف مقابل، گفتمان جان برکف، 
رجوع به خــدای مشــترک، تحلیــل آخرت محور، 
آزادگی و سایر نکات اشاره شده در این مقال را -که 
همگی در خط مشــی پایدار عدم بیعــت با ظلِم ظالم 

است- می توان از جمله آن ها برشمرد.■

پی نوشت
1 . ماجرای این مغزِکشی و مغزُکشی توسط معاویه که شیوه 
مستبدین تاریخ است، در مقدمه لطف الله میثمی بر کتاب 
»درس هایی از تاریخ اسالم؛ سیاه کاری های بنی امیه« و نیز 
در سرمقاله چشم انداز ایران، شماره  70 باعنوان زمینه های 

مردمی قیام امام حسین  )ع(  ذکر شده است.
2 . تمامی نقل قول ها از خطبه های امام حســین و نیز زهیر 
و بریر، از کتاب »یک شــب و روز عاشورا« اثر حاج میرزا 

خلیل کمره ای آمده است.
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چه در قرن اول هجری و چه در حال حاضر به صورت 
رواج تعصب و قشــری گری و تقلید در ذهنیات مردم 
گاه برجای گذاشته و می گذارند و شکاف خونینی  ناآ
کــه از روی تعصــب و کوردلی در میــان امت پدید 

آورده اند به سهولت ترمیم نخواهد شد.
عاملین بازتولید انقیاد اجتماعی اقتصادی

اهداف طبقه اشرافی جدید در صدر اسالم و همتایان 
امروزی آنان در جوامع اســالمی، در گردآوری هرچه 
بیشــتر دارایی، کســب اقتــدار اقتصــادی و زندگی 
در تجمــل و رفــاه و لذت جویی خالصه می شــود؛ 
ثروت هایی که عمومًا از راه های خالف قانون، حقوق، 
عدالت و برابری و اخالق انباشت می کنند. درنتیجه 
اکثریت مردم را به فقر و فالکت می نشانند و تضاد و 
اختالف طبقاتی را در جامعه تشدید می کنند و چون 
بیشترشان متظاهر به دین داری و عامل به آداب و شعائر 
دینی هستند و احکام شرع را وسیله کسب مشروعیت 
و توجیه مظالم و مفاســد و تجاوز به حقوق خلق قرار 
می دادند، از این راه لطمات شدیدی بر اعتماد و ایمان 
مــردم به ارزش های دینی و اخالقــی وارد می آورند و 
جامعه را گرفتار بحران های اجتماعی و بیزاری و گریز 

از دین و اخالق می کنند.
 عاملیــن تجدید انقیاد و اســتبداد دینی و 

حکومت مطلقه فردی
در صــدر اســالم و دوران زندگــی و فعالیــت امــام 
حســین)ع(، این حزب اموی به رهبری معاویه بود که 
بــه  مرور بنا به عادت و رســم دیرین ریاســت بر قبیله 
و خصلت خودمــداری و ســروری جویی و به تقلید 
از امپراتوری روم در هم جواری شــام، به ســوی رسم 
ســلطنت مطلقه موروثی میل کرد و دستگاه پرشکوه 
و جاللــی برای خود برپا کــرد. طبقه ای از خواص را 
پیرامــون خود گرد آورد و دســت آن هــا را در غارت 
بیت المــال و تجــاوز به حقــوق مردم باز گذاشــت. 
حکومت و خالفت اســالمی شــام همانند همتایان 
امروزی شــان هیچ نوع مخالفتی را تحمل نمی کرد و 
معترضان را با قساوت تمام سرکوب می کرد، چنان که 
حجر بن عدی و یاران آزاده اش را که به قصد گفت وگو 
و انتقــاد از سیاســت های اســتبدادی و ناعادالنــه و 
زورمدارانــه وی عازم پایتخت بودند پیش از رســیدن 
به مقصد به دستور معاویه حاکم شام قتل عام کردند. 
خودکامگی و استبداد رأی و بی پروایی حکومت هایی 

ارزشــی و اخالقی قرآن چیزی نمی دانند و بدان ملتزم 
نیســتند. هر کس در کالم یا عمــل از ظواهر احکام 
»ثابته« شــریعت تخطی کنــد، کافــر و مهدورالدم 
شمرده می شود که اگر به قتل نرسد از بسیاری حقوق 
انسانی خویش محروم می گردد و حال آنکه علی )ع( 
و فرزندش حسین )ع( از منظر ارزش هایی بنیادین نظیر 
آزادی و عقل گرایی، حقیقت و عدالت جویی، تکریم 
و برابری حقوق آدمیان و مدارا و صلح طلبی به انسان ها 
می نگریستند و همه را صرف نظر از تفاوت های مذهبی 
و قومی و جنسیتی از این حقوق بهره مند می خواستند 
و به اســتثنای افراد متجاوز و ستم پیشه، همه را شایسته 
دوستی و همکاری می دانستند. نزد گروه های متحجر 
مذهبی، معیار تشخیص و داوری، ظواهر احکام شرع 
اســت که ازنظر آنان تغییرپذیر و تجدیدپذیر نیستند و 
فهم و پیروی از آن ها نیازی به تفکر و ابتکار و آفرینش 
فکری نــدارد. درحالی که ایمان و دین داری اصیل بر 
گاه( درونی و تفکر، تعقل،   آزادی )شعور یا من خودآ
التــزام درونــی و خودانگیخته بــه ارزش های اخالق 
الهی استواراست، آن ها همه را به پیروی بی چون وچرا 
از ظواهر احکام شــریعت، به همان گونه که اسالف 
عمل می کردند و مرجع و فقیه مذهبشان نقل می کند، 
تقلیل می دهند. مشــخصه بعدی این جریان استفاده 
از ابزار خشــونت برای اجرای احکام شریعت است. 
هرگز برای روشن شــدن حقیقت تــن به گفت وگوی 
مســتدل و انتقادی نمی دهند. چنان که همین رویکرد 
شکل گرایانه باعث شد با دیدن قرآن هایی که به دستور 
معاویه بر نیزه کــرده بودند، علی را مجبور به پذیرش 
حکمیت کنند و بعد کــه حکم ها به نفع معاویه رأی 
دادند، برای نپذیرفتن آن تحت فشار قرار دهند و چون 
به حرفشان گوش نداد وی را تکفیر کرده و به مخالفت 
با وی برخیزند. علی بارها آنان را به گفت وگو و تعقل 
در آموزه های قــرآن فراخواند، تعدادی به راه آمدند و 
از خشــونت باز ایستادند؛ ولی بیشترشان با لجاجت و 

خشک مغزی علیه وی دست به اسلحه بردند.
ضعف قدرت تفکر و تحلیل، به اینان اجازه نمی دهد 
از خــالل زبــان و ظواهــر آیــات، معانــی و حقایق 
انضمامی شان را فهم کنند یا بین دین و شریعت تمایز 
قائل شوند. حال آنکه نزد امام حسین دین و دین داری 
با التزام به ارزش هایی مانند حقیقت طلبی، عقل گرایی، 
عدالــت، آزادی، اســتقالل فکر و وجدان شــناخته 
می شود. اثرات مخربی که گروه های مذهبی متحجر 

هر چنــد وضعیت اجتماعی و سیاســی امروز جامعه 
مســلمانان با آنچه در زمانه ای که واقعه عاشــورا رخ 
داد به لحاظ شــکل رویدادهــا و بازیگران صحنه ها 
متفاوت انــد، اما ازنظر محتوا شــباهت بین آن ها زیاد 
است. تشــابهی بنیادی که به ما امکان می دهد از آن، 
برای مقابله با بحران های مهلک امروز جوامع مسلمانان 
تجربه بیندوزیــم. بحران هایی که کوتاه زمانی پس از 
رحلت پیامبر به تدریج دامن گیر مســلمانان شــدند و 
به بروز و گســترش تفرقه، خشونت و فساد و ظلم در 
جامعه نوپای مســلمانان انجامید، آن ها از یک منظر، 
حاصل ظهور و فعالیت ســه جریــان عمده فرهنگی، 
اجتماعی و سیاســی بودند که نه فقــط آن روز، بلکه 
امروز هم در کشورهای اسالمی دست در کار تخریب 
حیات اجتماعی و سیاسی و فرهنگی مردم این جوامع 
و بی اعتبار کــردن نظــام ارزش های اصیــل توحیدی 
هستند. آن ها در زمینه ای متأثر از مناسبات و فرهنگ 
برجای  مانده از جامعه اشــرافی و شــرک زده قبایلی و 
تضادهای درونی رو به رشــد جامعه نوپای اســالمی 
شــکل گرفتند و با عملکرد خود ســه انقیاد تاریخی 
را کــه در جریان روشــنگری ها و تحوالت اجتماعی 
و فرهنگی دوران بعثت به شدت ضعیف شده بودند، 
احیا کرده، جان تازه بخشیدند؛ انقیاد فکری فرهنگی 
را جریــان به لحاظ فکری و دینی قشــری و متصلب 
و خشــونت گرای خوارج )به تعبیر علی )ع( مارقین(، 
انقیاد اجتماعی-اقتصادی را طبقه اشــرافی و ثروتمند 
جدید مرکب از تعدادی از مهاجران و انصار )ناکثین( 
و افــرادی از امویان متظاهر به اســالم خواهی و انقیاد 
سیاسی را حزب اموی حاکم در شام )سوریه کنونی( 
بــه رهبری معاویه )قاســطین( نمایندگــی کرده پیش 

می بردند.
مسدود کردن راه آزادی و خالقیت فکری

خوارج و اخالف امروزی شان، افرادی خشکه مقدس، 
شکل گرا با ذهنی بسته اند که دین را در احکام شریعت 
)جداشــده از ظــرف زمان و مکان تشــریع( خالصه 
کرده بــه آن اصالت می دهند و از آموزه های نظری و 

درسی برای امروز
شباهت عوامل فتنه های دیروز و امروز

حبیب اهلل پیمان
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از پدیدارهای مرتبط با واقعه عاشــورا و با برخی دیگر 
درتناقض هســتند. در هر سه برداشت حرکت حسین 
نــه خودانگیخته و درون زا، بلکه اساســًا واکنشــی به 
محرک ها و حوادث درون محیط سیاســی، اجتماعی 
گاه وی  و فرهنگــی و به طورکلی بیــرون از من خودآ
به عنوان خاستگاه ارزش های الهی انسانی و ابتکارات 
و خالقیت های وجودی او بوده اند؛ اما حسین انسانی 
آزاده و صاحب منش آزاد، وجدان مســتقل و شــعور 
گاه بــود که به وی اجازه نمــی داد تن به ذلت  خودآ
بدهد و روح و اراده خود را تسلیم قدرت های باطل و 
متجاوز و جبار کند. او هســتی خود را با این ارزش ها 
می شناخت. اگر تسلیم زور و مقهور اراده فرد دیگر و 
مرجع و اقتداری بیرون از وجدان و روح الهی خویش 
می شــد، وجودش از شعور الهی و گوهر انسانی تهی 
می گشــت و دچار مــرگ معنوی می شــد. به همین 
خاطر برای حراســت از حیات حقیقی خود از بیعت 
سر باز می زند بی آنکه در این کار با توجه به مجموعه 
شرایط، قصد قرار گرفتن در مســند امارت و ریاست 
داشته باشد. هم چنین، او موجودی طبیعی و بی اراده و 
گاهی از خویش نبود که چشم وگوش بسته  محروم از آ
به ســوی سرنوشــت از پیش مقدر حرکت کند. خدا 
آدمیان را آزاد و مختار آفریده و مســئول انتخاب های 
خود قرار داده اســت؛ بنابراین در مقام انســانی آزاد، 
گاه بر نفس خویش تصمیم به خودداری از  مختار و آ
بیعت و ایستادگی در برابر اقتدار و زورگویی حکومت 
جبار می گیــرد، هرچند بــه شــهادت وی بینجامد. 
برخالف تصور افراد ظاهربین، حسین نه مرگ، بلکه 
زندگــی حقیقی پایدار و شــعورمند فکری-روحی و 
معنوی را برگزید. وی زمانی تصمیم به عزیمت گرفت 
که اطمینان یافت مردم کوفه با یک اقدام جمعی زمام 
اداره شهر را به دست گرفته اند و اکنون برای حراست 
از آزادی و خودمختاری شان از وی درخواست کمک 
کرده انــد. در این تصمیم نیز بــه اقتضای ارزش های 
وجودی و تعهدات اخالقی و انسانی و حس همدردی 
و دیگردوستی درون خویش عمل کرد. چراکه پیش 
از آن هیچ عملی که نشــان از قصد ســرنگون کردن 
حکومت و به دست گرفتن قدرت سیاسی داشته باشد، 
از وی ســرنزده بود. وی به ایــن توصیه اخالقی قرآن 
عمل کرد که مردم را به تعاون و همبســتگی و یاوری 
در انجــام امر خیر و هر آنچه بــه رهایی از پلیدی ها و 
نیل به آزادی و رستگاری می انجامد، دعوت می کند. 
امام حســین )ع( به این حقیقت ایمان داشت که هیچ 
هدف خیرخواهانه و عادالنه ای با خشونت و شیوه های 
ناعادالنه تحقــق نمی یابد و اگر مردم خود نخواهند و 
آمادگــی ذهنی و عملی و اخالقی الزم برای زیســت 
آزاد و بر اساس برابری، آزادی، مشارکت و خردجمعی 
و مسئولیت پذیری نداشته باشند، کسی از بیرون و باال 
نمی تواند این موهبت ها را به آنان ارزانی دارد. به همین 
دلیــل در این حرکت قصد جنگ بــرای قبضه کردن 
قدرت نداشــت و زمانی که متوجه شــد مردم کوفه 
صحنــه را ترک کرده انــد و قرار نیســت او به تنهایی 
نقش نجات دهنده را ایفا کند و اگر راهی را که آمده 
تا آخر ادامــه دهد، از مردم جــدا می افتد و تالش او 
در ســطح یک رقابت سیاســی و ماجراجویی نظامی 
بی فرجام تقلیل پیدا خواهد کرد؛ تصمیم به بازگشــت 
می گیــرد. یزید می دانســت که امــام قصد جنگ با 

امام پاســخ را به  روز بعد موکول کرده و برای پرهیز از 
درگیری وآغاز ستیزی تازه، شبانه به مکه که سرزمین 
امن محســوب می شــد عزیمت کردند؛ اما در همین 
زمان نامه هایی از جانب مردم کوفه رســید که خبر از 
بیرون راندن حاکم دست نشانده یزید و حاکمیت خود 
مردم بر شــهر می داد. آن ها از امام خواسته بودند برای 
رهبری و راهنمایی شان به کوفه بروند. امام این دعوت 
را پذیرفتــه و بــدون آرایش جنگی و بســیج نیرو، به 
همراهی خانواده و معدودی از یاران نزدیک به سمت 
کوفه حرکت کرد؛ اما پیش از رســیدن به مقصد خبر 
رسید که قیام، سرکوب شده و رهبران مقتول و مردم به 
خانه شان پناه برده اند. امام که چنین دید قصد بازگشت 
کرد، ولی گروهی سپاهی به دستور عبیدالله بن زیاد، 
وی را در نزدیکی کربال متوقف کردند و مانع از رفتن 
به کوفه یا بازگشــت به مکه یا مدینه شــدند، آن ها به 
توضیح امــام دایر بر اینکه قصــد جنگ با حکومت 
و به دســت گرفتن قدرت ندارد، بلکه به دعوت شــما 
آمــده ام و حاال کــه نمی خواهیــد بازمی گردم وقعی 
ننهادند و به دســتور یزید بین بیعــت یا جنگ مخیر 
کردند. ولی امام حســین )ع( که حاضر به بیعت نبود 
ناگزیر به مقابله ای تن داد که فرجام آن شهادت خود، 
فرزنــدان ویاران وفادارش بود. حال ســه پرســش در 
اینجا مطرح اســت. اواًل چرا امام حســین )ع( با یزید 
بیعت نکرد؟ ثانیًا چــرا دعوت کوفیان را برای رهبری 
پذیرفت؟ و ثالثًا چرا درنهایت بین شــهادت و بیعت، 

اولی را برگزید؟
آیــا انگیزه هــای مبنایــی قیام و شــهادت 

حسین )ع( درونی بودند؟
در پاسخ به این پرسش ها سه نظریه عمده مطرح شده 
اســت؛ در نگاه مرسوم و متداول، خداوند شهادت را 
در سرنوشت امام حسین مقدر کرده بود و او  »باید« در 
چنین مکان و زمانی شهید می شد و او جز تسلیم شدن 

به تقدیر الهی چاره ای نداشته است.
مطابق خوانش دوم، )از روانشاد علی شریعتی( حسین 
)ع( شــهادت را به این خاطر برگزید که فکر می کرد 
تنها با این وســیله می تواند خواب از سر توده تخدیر و 
افسون شده بپراند و پرده ریا و تظاهر به دین داری را از 
چهره یزید و دیگر ســردمداران خالفت اسالمی کنار 
زده و رسوایشان ســازد. در روایتی متفاوت از مرحوم 
صالحــی نجف آبادی، امام حســین )ع( از ابتدا برای 
به دســت گرفتن حکومت که حق خود می دانســت 
قیام کرد. دو برداشــت اخیر هر یک مفســر وجوهی 

دینی ازاین دســت در حیف ومیل ثروت های عمومی 
و تزویــر و زورگویــی همه از موضع رهبــری دینی و 
جانشینی پیامبر و زیرپوشش مصالح دستگاه خالفت 
اســالمی انجام می گیرد و به نوبه خود به رواج فساد و 
خشــونت و تجاوز و بیزاری بسیاری از مردم از دین و 

اخالق کمک می کند.
ظــرف اجتماعی، سیاســی و فرهنگی قیام 

امام حسین )ع(
گســترش اســتیالی این ســه جریــان در جامعه های 
مسلمان از ســده اول هجری به بعد و تا امروز، باعث 
از بین رفتن همبســتگی و روابط دوستانه و عادالنه و 
انســانی میان مردم شده و »تحجر و انسداد فکری« و 
»شریعت مداری« را به قیمت پایما ل کردن ارزش های 
بنیادین دیــن )اخالق و معنویــت، آزادی و آزادگی، 
عدالت و برابری و مــدارا و رعایت کرامت و حقوق 
خدادادی انســان ها( بر اندیشه و عمل کثیری از افراد 
جامعه غالب کرده اســت. وقتی افــرادی، آن هم از 
میان بزرگان، با ظاهری آراســته با تظاهر به دین داری، 
اهداف ضد انســانی و اخالقی و دینی شان را پیگیری 
و ثروت اندوزی و خشــونت ورزی پیشــه کردند، در 
باور مردم نسبت به درســتی آن تعالیم تردید ایجاد شد 
و اعتمادشــان به ارزش های اخالقی و میراث فکری 
و عملی پیامبر )ص( متزلزل شد؛ این رویدادها ضربه 
مهلکی بــه اعتماد جامعــه زد. از ســوی دیگر مردم 
درنتیجــه این اتفاق ها منفعل و سیاســت زده شــدند 
به این معنی که نســبت به سرنوشــت خــود و جامعه 
حساســیت نشــان نــداده و از انجام مســئولیت های 
اجتماعی و تعهدات اخالقی و ایمانی خود شانه خالی 
می کردند. بخشــی از صحابه که به قاعدین معروف 
شــدند به همین دلیل و با این استدالل که نمی توانند 
حق را از باطل تشــخیص دهنــد، منفعالنه از برخورد 
مسئوالنه با مسائل عمومی جامعه سرباز زدند. آسیب 
دیگر غلبه انگیزه های مادی بر انگیزه های معنوی بود 
که به رواج دنیاطلبی در جامعه دامن زد. حقایق دینی 
مانند عدالت، همبستگی، مدارا، صلح و... که پیامبر 
)ص( بر آن ها تأکید داشتند، قربانی خشونت، فریب، 
برده داری، ثروت اندوزی و... شد. در چنین شرایطی 
تعــداد افراد آزاده و باایمان به قــدری کم بود که امام 
حســن )ع( در برابر تجــاوزات معاویه مصلحت را در 

پذیرش صلح و ترک مخاصمه دیدند.
انسداد کامل سیاسی و برقراری حکومت 

مطلقه فردی
معاویــه کوتاه زمانی پس از صلح با امام حســن )ع( 
التــزام صوری و زبانی خــود را نه فقط به رویه خلفای 
راشــدین در تعیین خلیفه از طریق شــورای مهاجر و 
انصار یا اهل حل و عقــد و اخذ بیعت از مردم زیر پا 
نهاد، بلکه با نقض مهم ترین ماده صلح نامه، خالفت 
را به سلطنت موروثی و شورا و بیعت را به تعیین ولیعهد 
و اخذ اجباری و زورمدارانه بیعت از مردم تبدیل کرد. 
تعدادی از نخبگان از جمله امام حســین )ع( از بیعت 
خــودداری کردند؛ اما مانند هــر حکومت مطلقه ای 
که تحمــل هیچ مخالــف و دگراندیشــی را هرچند 
مســالمت جو و غیربرانداز ندارد و تا همگان را تسلیم 
و مطیع نبیند احســاس امنیت نمی کند، دســتور داد 
امام حسین )ع( را به هر قیمت مجبور به بیعت کنند. 

وقتي افرادي، آن هم از میان 
بزرگان، با ظاهري آراسته با تظاهر 
به دین داري، اهداف ضد انساني و 

اخالقي را پیگیري و ثروت اندوزي و 
خشونت ورزي پیشه کردند، در باور 
مردم نسبت به درستي آن تعالیم 
تردید ایجاد شد و اعتمادشان به 

ارزش هاي اخالقي و میراث فکري و 
عملي پیامبر )ص( متزلزل شد
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امــارات و حکومت های متمرکــز و غیردموکراتیک 
و فاســد و مطلق العنان نظیر حکومت شــام در عصر 
امام حســین)ع( هســتند  که با یدک کشــیدن پسوند 
»اسالمی« یا »اســالم گرایی«، تجاوزات و جنایت ها 
و اقدامــات خــالف حق و عدالــت و آزادی خود را 
به حســاب دین و شــریعت می گذارند، تحت عنوان 
جانشینان و وارثان پیغمبر و صحابه و پیشوایان اصیل، 
ارزش ها و اصول راستین الهی را از حیات اجتماعی و 
فرهنگی مردم می زدایند و بر بی اعتمادی شان نسبت به 
این ارزش ها و اخالقیات و تعهدات انسانی می افزایند. 
تاآنجاکه بسیاری از فرط نومیدی و احساس ناتوانی در 
غلبه بر مشکالت و مفاسد، به خشونت و ارتکاب جرم 
و غــارت و تجاوز روی می آورند یا منفعالنه کاشــانه 
و موطــن خویش را تــرک کــرده، آواره دیار غربت 
می شوند، گروهی در دژ تنهائی و تفرد درون خویش 
پنــاه می گیرند و برخــی در دام اعتیاد فرو می غلتند و 
عــده ای هم به ناتوانــی و مقهوریــت خویش اذعان 
کرده به مراجع واقعی و یــا خیالی بیرون از خود )ِمن 
دون  اللــه( می آویزند. در این میان، قدرت های بزرگ 
ســرمایه داری میلیاردها دالری را کــه در ازای خرید 
نفت و دیگر ثروت های ملی به ســران این کشــورها 
داده اند با دســت دیگر پس می گیرند و در ازای آن ها 
اسلحه و بمب و هواپیما می دهند تا یکدیگر را بکشند 
و تأسیسات حیاتی و زیربنایی کشورهای خود را ویران 
سازند و زمانی که به طور موقت آتش جنگ فروکش 
کــرد، مابقــی آن را هم برای بازســازی به جیب های 

گشادشان خالی کنند.

 اگر امروز امام حسین )ع( حضور داشت 
چه می کرد؟

تردید نداریم که وی برای اصالح عقیده و رفتار مردم 
یا به دســت گرفتن رأس حکومت، به زور و خشونت 
توســل نمی جست و به ســهم خود آتش خصومت و 
تفرقه را تیزتــر نمی کرد و بر بی اعتمــادی و نومیدی 
مردم نمی افزود. در مکتب وحی کاربرد قهر جز برای 
دفع متجاوز مجاز نیست. اصالح را از اندیشه و رفتار 
فردی و اجتماعــی مردم و از طریق آنچه امروز تعامل 
و گفت وگوی انتقادی، عقالنی و مستدل و روشنگرانه 
در عرصه هــای عمومــی و در بســترهای تعامل های 
زیســت فکری و فرهنگی می نامیــم، آغاز می کرد و 
هم زمان با ترغیب مردم به همبســتگی و یاری متقابل 
میان خود، آنان را در غلبه بر مشکالت مادی و روانی 
و اجتماعی، کاســتن از رنج ها و ایجاد امنیت جسمی 
و روحــی یاری می کرد؛ زیرا تنها با این راهبرد اســت 
که مردم می توانند از سالمت روح، اندیشه و عواطف 
خویش از آسیب شعله های آتش فتنه ای که گروه های 
قشری مذهب، حاکمیت های مطلقه فردی، گروه ها و 
باندهای فاسد و دزد و غارتگر و قدرت های سلطه جو 
و مداخله گر سرمایه ساالر برافروخته اند محافظت کنند 
و با احراز اســتقالل از هر اقتدار سیاسی، اجتماعی و 
فرهنگی بیرون از خویش، میان خود روابطی مبتنی بر 
آزادی، برابری و عقل و اخالق و معنویت و عدالت و 
مدارا برقرار کنند و در انجام این مهم همانند حسین، 
پیشوای آزادگان، تنها به شعور الهی درون خود استناد و 
اعتماد کرده از خردجمعی و رهنمودهای رهایی بخش 

و اخالقی پروردگار خویش راه بجویند.■

قومی، مذهبی و جنسیتی، بین خود روابطی دوستانه بر 
اســاس برابری حقوق و مشارکت همگانی در پذیرش 
مسئولیت ها و اصول عدالت و انصاف و اخالق برقرار 
کنند و اختالف نظر و مشی در امور عمومی و مسائل 
مشــترک را از طریق تعامل و گفت گوی مســتدل و 
عقالنی فیصله بخشند. این گفته معروف وی که اگر 
دین ندارید مردمی آزاده باشید، ناظر بر جایگاه بنیادی 
آزادی فکــر و وجدان و اراده یا همــان آزادی درونی 
گاه  در شکل گیری ایمان و ارتقا به مرتبه انسان خودآ

و خود آئین و متکی و مستظهر به شعور الهی است.

درسی برای امروز
در دهه هــای اخیر، شــاهد حوادث تلــخ وتوفانی در 
جوامع اسالمی هستیم؛ همانند عصر امام حسین )ع(، 
گروه های افراطی خشکه مقدس، سلفی، شریعت گرا 
و قشــری ســربلند کرده اند. آن ها بــا اصالت دادن به 
ظواهر احکام شریعت، هر فرد و گروهی را که دست 
بیعت با آنان را نفشارد می کشند یا به بردگی می گیرند. 
خشونت ابزار اصلی آن ها برای تحمیل عقاید خود به 
دیگران و نیل به هدف است و حال آنکه قرآن کاربرد 
زور و اکراه و اســتفاده از ابزار قدرت سیاسی را برای 
تغییــر عقاید و گســترش آئین الهی، اجــرای احکام 
شــریعت و یا تحقق عدالت و آزادی به کلی منع کرده 
است. از ســوی دیگر در همین کشــورهای مسلمان 
و در پیرامــون حکومت هــای اصطالحــًا اســالمی، 
قشــرهای فاسد و فرصت طلبی شــکل گرفته اند که با 
کنترل مناصب کلیدی و تســلط بــر منابع ثروت های 
عمومی به غــارت و حیف ومیــل دارایی های ملی و 
تضییع حقوق مردم مشغول اند و از این طریق موجبات 
رواج فقر، بیکاری، فحشــا، اعتیاد و دیگر مفاســد و 
آســیب ها را فراهم می کنند. غلبه شیوه زندگی انگلی 
و معیشــت غارتی پیوســته بر شــکاف های طبقاتی و 
تفرقه و تضاد در جامعه می افزاید و به ســوی فروپاشی 
اخالقی و دور شــدن از معنویت و خردورزی و دیگر 
بنیان هــای آئین توحیدی ســوق می دهــد. آنچه این 
وضعیت ناگوار را همانند دوران زندگی و قیام حسین 
)ع( پیچیده و دشــوار می سازد و بر شدت بحران های 
اجتماعی و اخالقی و مصائبی چون کشتار و آوارگی 
دســته جمعی می افزاید، وجود و عملکرد خالفت ها، 

حکومت ندارد و تشنه کسب قدرت و ریاست نیست 
و اگر مورد تجاوز فرار نگیرد برای پیشبرد هدف خود 
به خشــونت چنگ نمی زند. با این حال حضور او را 
در میان مردم و گفت وگو و تعامل با آن ها را تهدیدی 
جدی برای ادامه حاکمیت نامشروع و زورمدارانه خود 
تلقی می کرد؛ لذا از موقعیت باریک و دشــواری که 
برای امام حســین)ع( پیش آمده بود برای وادار کردن 
وی بــه بیعت و در غیــر این صورت حــذف وی از 
صحنه اســتفاده کرد و دســتور داد راه بازگشت را به 
رویش مســدود کنند و بین بیعــت و جنگ )والجرم 
کشته شــدن( یکی را انتخاب کند. پیــدا بود که امام 
حسین )ع( بنا به همان دالیل از بیعت که مالزم مرگ 
معنــوی و درونی او بود خودداری خواهد کرد و برای 
دفاع از خویشــتن خویش و ارزش های انسانی الهی با 
شجاعت تمام با گروه متجاوز درگیر و تا مرز شهادت 

ایستادگی می کند.
حســین )ع( در توضیح دالیــل قیام خویش می گوید 
اقدام من نه برای کسب ریاست یا حتی تغییر و اصالح 
ســازوکار حکومت، بلکه در اصل برای اصالح دین 
امت جدم اســت. برای فهم درست معنای این سخن 
باید توجه داشــت که عموم مــردم از حکومت گران 
تا افراد عادی چــه آن روز و چه در ظل حکومت ها، 
خالفت ها و امارت نشــین های اسالمی کنونی، آداب 
و شــعائر مذهبــی را انجــام می دهنــد، در نمازهای 
جمعه و جماعات حاضر می شــوند، روزه می گیرند، 
بــه حج می روند و از تظاهر به فســق و فجور نظیر زنا 
وشرابخواری دوری می گزیدند، از سوی دیگر در همه 
شــهرها و کوی و برزن صدای تــالوت قرآن و بانگ 
اذان به گوش می رسد. در یک جمله احکام شریعت 
موبه مو به اجرا گذاشته می شود، با این احوال باید دید 
امــام حســین )ع( در آن روز قصد اصالح چه وجهی 
از دین امت پیامبر را داشــت؟ درواقع او هم نشانه های 
ظاهری »تســلیم« بــه حاکمیت مذهبــی را در رفتار 
مردم و ســردمداران حکومت می دید و شاهد اجرای 
احکام شریعت بود، ولی آنچه از نگاه وی مفقود بود 
»ایمان« حقیقی و عمل به ارزش های راستین دین در 
جامعه بود؛ می دید که اکثریت آنان از تقوا و راســتی، 
آزادگی و عدالت جویی، وحدت و همبستگی انسانی، 
خیرخواهی و همدردی و اراده ایستادگی برای حقیقت 
و عدالت و آزادی و باالخره مدارا و مســالمت جویی 
با غیرخودی که از لوازم توحید و ایمان به خداســت، 
فاصله گرفته اند. فرامــوش کرده اند که جز خدا نباید 
هیچ انسانی را ارباب و صاحب اختیار خود قرار دهند 
و افســار بندگی و اطاعــت او را بر گــردن بیندازند. 
حســین می خواست آئین و شــیوه زندگی مردم را که 
ظاهری آراســته به شریعت داشــت، ولی در محتوا با 
قدرت یا شخص پرســتی و بندگی شــهوات نفســانی 
)شــرک( آمیخته شده بود، به مســیر درست بازگرداند 
و در ایــن کار، نقطــه عزیمت را عرصــه عمومی و 
گفت وگوی انتقادی و روشــنگرانه همــراه با تعامل و 
همدردی و همبستگی با مردم قرارداد. هدفش هدایت 
گاه  گفت وگوهــا در مســیری بود که مــردم را خودآ
ســازد و بستری برای نهادینه شــدن رفتار آزادمنشانه و 
برابر انســانی با یکدیگر و اصــول اخالقی و عقالنی 
مدیریت جمعی امور عمومی فراهم نماید. یاد بگیرند 
که چگونه بی اعتنا به تفاوت های هویتی و فرهنگی و 

مرحومصالحینجفآبادی
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آرمــان رضاپــور: شــهید دکتــر حســین 
فاطمــی در هــر مقطعــی از زندگی نقش 
تأثیرگذاری داشــتند. نقشــی که در ایجاد 
انتقــادی  روزنامه نــگاری  نویــن  ســبک 
داشتند، نقش محوری ایشــان در کابینه 
و جبهــه ملــی و حتــی شهادت شــان که 
تأثیر عمیقی در جامعه گذاشــته بود. اول 
 از همه می خواهیم درباره نقش ایشــان 
در ایجاد سبک نوین روزنامه نگاری برای 

خوانندگان توضیحاتی بدهید؟
حســین شاه حسینی: وقتی ســن مرحوم سید 
حســین فاطمی را حســاب کنید، با خود می گویید 
چطور یک انسان 40 ساله در ایران می تواند در چنین 
شرایطی دارای چنین مقام و منصبی باشد. فاطمی از 
انسان های استثنایی تاریخ سیاسی ایران است.  وقتی 
به تاریخ مراجعه می کنید، می بینید انسان سازنده ای 
بوده. دنباله رو نبوده، خودش مبتکر بوده و به همین 
جهت در تمام طول زندگی دچار مشکل شده است. 
وقتی کــه روزنامه »باختر امروز« را تأســیس کرده، 
متوجه می شــود نمی تواند خواســته های ذهنی خود 
را بر اســاس وجدان واقعی اش پیاده کند. مجددًا به 
دنبال تحصیالت عالیه به فرانســه مــی رود. در آنجا 
دانشجوی خوب و منظمی بوده، به همین جهت در 
اسرع وقت توانســت مدارج عالی در روزنامه نگاری 
را طــی کند. در ایران آن زمــان، روزنامه نگاری که 
دارای تحصیالت مرتبط باشــد، نداشــتیم. درست 
است که لیسانســه، دکتر و نویســنده زیاد داشتیم، 
ولی تحصیالت مرتبط به روزنامه نگاری نداشتند. به 
جهت تجانســی که با محمد مسعود داشت می توان 
گفت ســبک روزنامه دکتر فاطمی با سبک روزنامه 
محمد مسعود یک مدل اســت. هر دو از توده های 
مردم حمایت کردند و رهبری مملکت )که خانواده 

سلطنتی بوده اند( را به انتقاد و اعتراض گرفتند.
 دکتــر فاطمی وقتی خواســت به طور مســتقل باختر 
امــروز را اداره کننــد، 32یــا 33 ســاله بوده اند. در 
سن 40 سالگی به ســمت وزیر خارجه دکتر مصدق 
درآمده انــد. فاطمی با این خصوصیات باعث کینه و 
بغض عده ای بوده اســت. سال های پس از شهریور 
1320 یا پیش از آن نویسندگانی چون میرزاده عشقی 
هــر از گاهی اشــعار و مطالبی می گفتنــد، نه به این 

صورت کــه کاماًل نظــام دیکتاتوری را زیر ســؤال 
ببرند، ولی فاطمــی آمد و نظام دیکتاتوری آن روز را 
به شدت زیر سؤال برد. زبان او، زبان مردم بود. زبانی 
که زود رونق پیــدا کرد. در عین  حال افکار عمومی 
پس از شــهریور 1320 متأثر از جو خفقان ســال های 
گذشــته بود. روزنامه هایی کــه از آن روزگار مانده، 
چیز ارزنده ای ندارند؛ در چنین شرایطی دکتر فاطمی 
روزنامه باختر امروز راه انداخته و حتی تا روز آخر در 
اکثر موارد ســرمقاله را خودش تهیه می کرده است. 
آقای صفــری ]خبرنگار باختر[ همیشــه می گفت: 
کار کردن با دکتر فاطمی هم آسان و هم سخت بود، 
آســان از آن نظر که وقتی کار روزنامه تمام می شــد 
خیلی راحت می گوید خب منتشرش کنیم. دیگر پس 
از آن ایرادی نمی گیرد، ولی پیش از آن آن چنان دقت 
عملی داشت که حدی نداشت. به دلیل تسلطی که 
بر زبان فرانسه داشته مطالب را از رسانه های خارجی 
می گرفته و بر مبنای این شــعور و درک سیاســی اش 
امور را تجزیه وتحلیل می کرد. با همین درک و شعور 
سیاســی موقعیت اجتماعی پیدا کرد و سریع جذب 
دکتــر مصدق شــد. فاطمی، رجل سیاســی طرفدار 
توده های مردم و همچنین غمخوار مردم بوده است. 
به این جهت است که روزنامه اش در بین مردم توفیق 
پیدا می کنــد و در بین آحاد رجال سیاســی به عنوان 

یک شخصیت ممتاز شناخته می شود.
زمانــی که باختــر امــروز متولد شــد، روزنامه های 
دیگــری  نیز مانند ســتاره، طلوع، توفیــق، کیهان و 
اطالعات منتشــر می شــد چطور می شــود که دکتر 
فاطمی این چنین شــناخته می شــود. جو سیاسی آن 
روزهــا به گونه ای بود که تا حدودی امکان داشــت 
حرف حســاب زد و دکتــر فاطمــی از این فرصت 
اســتفاده کرد و بــا خوش بینی هایی که درونش بود، 
شروع به انتشــار باختر کرد و مردم زمانی که دیدند 
خواسته هایشــان از طرف این روزنامه بیان می شــود، 
جذب او شــدند وگرنــه دکتر فاطمی نمی توانســت 
در مقابل روزنامه شــاهد، قدرت مکی، دکتر بقایی 
یا رجال سیاســی کــه از گذشــته بودند، بایســتد. 
فاطمی با فرهنگ غرب هم آشــنایی کامل داشت. 
تحلیل های سیاســی اش به طورکلی منطبق با واقعیت  
و علیــه سیاســت اســتعماری انگلیس بــود، چون 
عامل بدبختی این مملکت را از رهبری و سیاســت 
انگلیس در ایران می دانســت. کوشــش می کرد که 
شاید بتواند شاه را راضی کند تا از ملی شدن صنعت 
نفت حمایت واقعی کند؛ ولی متأســفانه شاه در اثر 
نفــوذ اطرافیانش، نتوانســت فاطمی را تحمل کند و 
به کشــتن فاطمی نظر داد. کینه طوالنی شاه نسبت 
به فاطمی ناشــی از تفکر و اندیشه واقع بینانه اش بود 

شاه؛ دخالت بدون مسئولیت
یادی از شهید حسین فاطمی و نقش و جایگاه او در نهضت ملی  

در  میزگردی با حضور حسین شاه حسینی، امیرطیرانی، لطف الله میثمی و آرمان رضاپور
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که عامل اصلی بدبختی ایران را سیاست استعماری 
دولت انگلستان می دانست و این استعمار توسط شاه 

و خانواده شاه اعمال می شد.
بــازرگان  وقتــی از آقــای  لطف اللــه میثمــی: 
می پرســیدیم چــرا بــه مصــدق عالقه مند هســتی، 
صــف  بازاری هــا  مصــدق  زمــان  در  می گفــت 
می کشیدند که داوطلبانه مالیات بدهند و الگوی او 
این بود که با مالیات مملکت اداره می شود. مصدق 
این الگو را از غرب گرفته بود. زمانی که در فرانســه 
تحصیل می کرده، می دیده که مردم با مالیات هایشان 
مملکــت را اداره می کننــد و مالیــات را داوطلبانه 
پرداخت می کنند؛ بنابرایــن به نوعی الگوبرداری از 
غــرب بود. فاطمی هم ملی شــدن را از غرب گرفته 
بود. می خواهم بدانم تحصیل کرده های ما که جبهه 
ملی را تشــکیل دادند، الگوی شــرق که نداشتند و 
رمز پیشرفت را ملل غرب می دانستند و می خواستند 
مانند فرانســه و ســوئد بشــوند و آزادی هایی مانند 
انگلستان برقرار شــود. مهندس بازرگان دموکراسی 
را از غرب فراگرفــت. منتها می گفتند در آنجا روح 
برادری مسیحیت باعث شده که این روح، یک ملتی 
شــود و این دموکراســی رأس ها به یک دموکراســی 
واقعی تبدیل شــود. می خواهم بگویــم ملی گرایان 
ایران الگویشان غرب بود، فاطمی هم نام روزنامه اش 

را باختر امروز گذاشت. آیا درست است؟
 حســین شاه حســینی: کاماًل صحیح است. 
درســت اســت که فاطمی در ایران متولدشــده، با 
افــکار و عقاید رهبران ایران هم آشــنایی دارد، ولی 
وقتــی بــه آنجا رفتــه، ملتــی را دیده کــه عماًل در 
حال رشــد با تفکرات خاصی هســتند و این بالطبع 
روی فاطمــی تأثیراتی داشــته. این دال بــر اینکه او 
غرب گراســت، نیســت، بلکه دال بر این اســت که 
غرب خیلی چیزهای مثبت داشت و خیلی چیزهای 
منفی؛ و همچنین پیشــرفت های غرب را مالک قرار 
می داد و از این فرهنگ اســتفاده کرده و گفته باید 
منافع ملی این مملکت را تأمین کرد. او همیشــه در 
ســخنرانی هایش اشــاره به این داشت که ما بیشتر از 
فرهنگ فرانسه الهام می گیریم تا فرهنگ انگلستان 
به این دلیل که مکتب فرانسه فرهنگ آزادی خواهانه  
بیشتری به نسبت انگلستان دارد. در مکتب انگلستان 

فرهنگ استعماری شان بیشتر است.
 لطف الله میثمی: منظور این اســت که ملَیون ما 
علم و تکنولوژی را از غرب می گرفتند، ولی ســلطه 

غرب را قبول نداشتند؟
حسین شاه حسینی: شما اگر با دکتر سنجابی 
صحبت می کردید، می گفت ما صداقت، صراحت، 
قدرت و وطن دوستی را به خودی خود و ذاتًا داریم، 
ولی به دلیل اینکه دیکتاتورها ما را از فرهنگ پیشرفته 
غرب جدا کرده اند، الزم است که یک مقدار هم با 
آن فرهنگ آشــنا شویم، مثبت هایشان را بگیریم و با 

مثبت های خودمان مملکت را اداره کنیم.
لطف الله میثمی: مرحوم حسن میرمحمدصادقی 
می گفــت محــال بود دکتــر فاطمی یک ســرمقاله 
بنویســد و یک آیه قرآن، حدیث یــا یک روایتی از 

پیامبر )ص( و ائمه )ع( در آن نباشد.
حســین شاه حســینی: این به این دلیل اســت 

که فاطمی ریشــه مذهبی داشــت. عالوه بر ریشــه 
مذهبی اش مذهب را بــا نقاط مثبت فرهنگ غرب، 
تلفیــق می کرد. مثبت ها را در کنار هم آورده و آن ها 

را ارائه کرده است. بسیار  انسان مسلطی بود.
لطف الله میثمی: تســلط وی به زبان فرانســه و 
خواندن روزنامه های روز در آن زمان، از نکات بارز 
وی بود. در ســال 1327 در ســازمان ملل تصویب 
می کننــد که هر کشــور و ملتی مالک ســرزمین و 
زیرزمینش اســت؛ یعنی مالک نفت و معادنش نیز 
است. دکتر فاطمی این خبر را به جبهه ملی می دهد، 
می گویــد بــا توجه به ایــن تصویب ســازمان ملل، 
ملی کردن خیلی راحت می شــود و این نشان دهنده 
گاه  این اســت که ایشان بسیار از مسائل روز و دنیا آ

بوده است.
دوره  انتخابــات  در  شاه حســینی:  حســین 
چهاردهم مجلس شورا که تعدادی وکیل به مجلس 
راه پیــدا می کنند، رحیمیان در باب ملی شــدن نظر 
می دهــد. نظر رحیمیان در مجلس مــورد تأیید قرار 
نمی گیرد و این زمینه ســاز می شــود برای زمانی که 
الیحه گس -گلشــائیان به کابینــه می آید، حرکت 

ملی شدن از آنجا آغاز می شود.
کودتــا  از  پــس  آیــا  رضاپــور:  آرمــان 
یادداشــتی از دکتر حسین فاطمی منتشر 

شده است؟
حســین شاه حســینی: بلــه. در چند شــماره 
روزنامــه »راه مصدق« مقاله هایی از ایشــان درباره 
دیکتاتوری و بخشــی درباره چگونگی بازداشــتش 
در شــب 25 مــرداد منتشــر شــده اســت. مرحوم 
زنجانــی روزی به جلســه آمد و کاغذی نشــان داد 
و گفــت آقایان دفعه بعــد این را به عنوان ســرمقاله 
بگذاریــد. آقای رحیــم عطایی گفت: ایــن مقاله 
را چه کســی نوشــته؟ گفت: دکتر فاطمی. گفت 
پس دیگر خواندن ندارد. ما که در آن حد نیســتیم. 
آقای صدرالحفاظی پیشــنهاد کرد اســم نویسنده را 
نگذارید. اگر اســم دکتر فاطمی را بگذارید، فشار 

زیاد است و ما چند تا را هم می گیرند.
امیر طیرانی: آقای شاه حسینی اشاره کردید دکتر 
فاطمــی در مقاالتشــان از آیات و روایات اســتفاده 

می کردند و درمجموع چهره مذهبی داشــتند. از آن 
طرف عملکردشــان  هم ضد مذهب نبود. پس چرا 
وقتی به زندان افتادند یک ســری از نیروهای مذهبی 
درون نهضت مقاومت نســبت به ایشــان دید مثبتی 

نداشتند؟
از  گاهــی  آ آن هــا  شاه حســینی:  حســین 
شخصیت دکتر فاطمی نداشتند. چون دکتر فاطمی 
ســابقه مبارزاتی زیــادی در ایران نداشــت. از روز 
اول و در انتخابــات دوره چهاردهم، فاطمی مطرح 
نبوده است. شــخصیت های مخالف مطرح بودند و 
دیدند که یک باره فاطمی بروز کرده و توانسته رشد 
کند. آن ها واقع بینی نداشــتند و به این منجر شد که 
دکتر فاطمی را در لیســت کاندیداها قرار ندهند که 
بســیار بد شــد. بعد آقای زنجانی اقدام وسیعی کرد 
تا همه را از ایــن ذهنیت خارج بکند و از خود دکتر 
فاطمــی  عذرخواهی کــرد و برای وی نامه نوشــت 
که بی توجهی شــد. آن ها هم از نظریاتشــان دست 
برداشتند و فهمیدند که اشتباه کردند و تندروی هایی 
نسبت به دکتر فاطمی کرده اند. در آن کار حاکمیت 
به شدت کوشــش می کرد. چون تقریبًا همه را پس 
از 28 مرداد گرفته بودند، چند نفر دیگر مانده بودند 
و نسبت به دکتر فاطمی حساسیت بیشتر از همه بود.

امیــر طیرانی: این تبلیغات دستگاه شاه به صورت 
کتبی بود یا شفاهی؟ 

حســین شاه حســینی: شــفاهی بــود و کتبی 
در هیچ جــا ثبــت نکردنــد. زمانی علنی شــد که 
می خواســتند لیســت انتخابات را بدهند و از لیست 
خارج شد. دستگاه دید دکتر فاطمی را نگذاشته اند. 
حکومت کودتا هم قباًل این شایعات را در بین مردم 
ایجــاد کرده بود و  آن را بــه بزرگ تر کرد. زنجانی 
حتــی جلســاتی برای ایــن کار راه انداخــت. به ما 
توصیه می کرد که در جلســات بازاری ها و اصناف 
دعوتش کنیم و می گفت من حرف دارم. دانشجوها 
هــر کدام حاضرنــد آن ها را جمــع کنید من حرف 
دارم. حرفش همین بود که اینجا اشــتباهاتی صورت 
گرفتــه. من هــم در چند تا از این جلســات حضور 
داشــتم و از دکتر فاطمی دفاع می کردند که ایشــان 
فردی ســالم و صادق  اســت و اگر اشتباهاتی اتفاق 

افتاده، ما اشتباه کردیم.
لطف اللــه میثمی: دکتر فاطمی در دستخط های 
خــودش که برای اولیــن بار در کتاب »با چشــمی 
گریان، تقدیم به عشــق« چاپ شد، نوشته من یک 
مالقات چهارســاعته با شاه داشــتم. در آن مالقات 
شــاه هدفش این بوده که مصدق خســته و مریض 
است و استراحت کند و شما )فاطمی( نخست وزیر 
شــوید. در پایان مذاکره شــاه می گوید این مطالب 
بین خودمان باشد. فاطمی هم صادقانه می گوید که 
نــه، من به مصــدق می گویم و رفــت و  به مصدق 
گفــت. نتیجــه اش این شــد که هم مصــدق و هم 
فاطمی به شاه بی اعتماد شدند. شاه هم کینه فاطمی 
را بــه دل گرفت. از آن به بعد هــم رابطه مصدق و 
فاطمی با شاه خوب نشد. خیلی ها می گویند اشتباه 
بوده کــه اختالف بین مصدق و شــاه این قدر زیاد 
بشــود. نیروهای ضدســلطنت این قدر رشــد نکرده 

بودند که این کار این چنین پیش برود.
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حسین شاه حسینی: شــما در تحلیل هایی که 
کردید شــاه را عامل خارجــی می دانید و این عامل 
خارجی بدون نظریات خارجی نمی تواند در ساختار 
فرهنگ مملکت اعمال نظر بکند. وقتی کسی آمده، 
ملی شــدن نفت و شعار ملی شــدنش را فریاد زده و 
در سفارت انگلستان را بســته، خودبه خود توطئه ای 
بوده برای اینکه شاه، مصدق را از طریق مردم ساقط 
بکنــد. همین صحبت را با آقای مکی و حائری زاده 
هــم مطرح کرده بود. به دکتر بقایــی هم پیغام داده 
بود، که شما شایستگی تان خیلی بیشتر است و مردم 
به هوای شما می آیند. شاه نمی توانست اهداف دکتر 
مصــدق را تحمل کنــد. چون مبارزات ملی شــدن 
صنعــت نفــت مبــارزات ضداســتعماری اســت. 
منافع انگلســتان به خطر می افتد. آیا شــاه می تواند 
عاملی شود که منافع انگلســتان به خطر بیفتد؟ زیر 
بــار نمی رفتنــد. نتیجه این شــد کــه کریم آبادی و 
حائری زاده هم به این جناح آمدند. پس  از انقالب 
هــم آقای مکــی را در خانــه آقای زنجانــی دیدم. 
کوشش می کرد که به نحوی توبه اش را قبول کنند و 
آقای زنجانی هم می گفت ما دیگر با شما نمی توانیم 
کار بکنیم و کار شــما با ما تمام اســت. رابط مکی 
با آقای زنجانی هم آقای اســترآبادی، امام جماعت 
مســجد جمعه تهران بود و پیغام مکی را برای آقای 
زنجانی می آورد. زنجانی هم زیر بار نرفت. دو، سه 
دفعه هم خود آقای مصدق پیغام هایی در مورد آقای 
مکی داده بود و زنجانی پاســخ منفــی داد که نه ما 
نمی توانیم در کنار ایشان باشیم. توصیه دکتر مصدق 
این بود که این آقای »ســرباز فداکار« توبه کرده اند 
و رفقا به ما توصیه می کنند که ایشــان آدم شجاعی 
اســت و بگذارید در نهضت مقاومت ملی نقشــی 

داشته باشد، ولی زنجانی زیر بار نرفت.
لطف اللــه میثمی: شــما فرمودید که شاه، عامل 
انگلســتان بــوده، ولــی در مطالــب به جامانده این 
آمــده که یک مــرزی هم بوده. اولیــن گروهی که 
از انگلســتان برای مذاکره نفت می آید، در فرودگاه 
مهرآبــاد و لنــدن می گوید که با مصدق نمی شــود 
قــرارداد بســت. تنهــا راه، براندازی اســت و خط 
انگلســتان از ابتدا معلوم بوده؛ ولی وقتی به مصدق 
می گویند اگر مجلس هفدهم منحل بشــود، اختیار 
دســت شــاه می افتد و شــاه شــما را عــزل خواهد 
کرد،مصدق در جواب می گوید که شــاه می ترسد 
و ایــن کار را نمی کند. واقعًا هــم این کار را نکرد. 
وقتی که انگلیس و امریــکا پیغام دادند که ما دیگر 
ضامــن تاج  و تختت نیســتیم، در آن زمــان نامه 25 
مرداد را نوشــت و طوری نوشت که فاصله بین نامه 
و امضا مشــخص باشد. کاماًل نشان می دهد که اگر 
بعدًا بخواهد دبه کند راهش موجود باشد و می تواند 

بگوید که نامه از من نیست.
حســین شاه حســینی: شــاه به مصدق اعتقاد 
درونی نداشت. از مردم هم می ترسید و می خواست 
مردم وسیله ســقوط دکتر مصدق باشــند. به همین 
دلیل هم وقتی می خواســت مجلــس را منحل کند، 
مصدق از مردم رأی گرفت و به شــاه مراجعه نکرد. 
گفت صاحبــان اصلی مملکت بایــد رأی بدهند و 
رفراندوم را برگزار کرد. چون می دانست شاه اگر در 

مجلس توفیق پیدا کند -و توفیق هم پیداکرده بود و 
تعدادی را در مجلس داشت-  با یک استیضاح رأی 
عــدم اعتماد می دادند. در این صــورت مردم مانند 
30 تیــر عمل نمی کردند چون نیروی کاشــانی را از 
دســت داده بودند. کاشــانی به دلیل اینکه مصدق 
قوام الســلطنه را به عنوان نخست وزیر معرفی کرده  با 

وی مخالفت داشت.
دکتــر فاطمی اما شــخصیت کم نظیری بــود که تا 
آخرین لحظات ایستاد و مقاومت کرد و به هیچ وجه 
سازش نکرد. این حرف را هم مکی خودش به آقای 
زنجانی زده بود که این جریان را تعقیب نکنید، شاه 
نمی گــذارد دکتــر فاطمی زنده باشــد. چون خیلی 

مشکالت دارد.
زنجانی، ســردار فاخرحکمت و آیت الله بنی صدر را 
خواســت و آمدند و گفت این به نفع شــاه است و 
من پیغامی از طریق امیراســدالله علم به شاه دادم که 
اگر قصدتان این اســت که مملکتی باشد و شما هم 
باشید، برای مصدق به عنوان نخست وزیر خدمتگزار 
شما، اعالم عفو و بخشش کنید و او را به احمدآباد 

بفرستید.
شاه می توانســت خودش را تطهیر کند ولی این کار 
را نکرد. می توانســت بگوید وزیر خارجه ای بوده و 
خدماتی کرده و دچار بحران هایی شده و یک سری 
مســائلی پیش آمده و از این  جهت دادگاه رأی داده 
و گفتند ســه ســال زندان و همان ســه سال را دیگر 
حرفی نزند. این را هم پروفســور عدل واســطه شده 
بــود و گفته بود که شــاه فکر می کــرده اگر عفو و 
بخشش بدهد ارتش علیه  او شورانده می شود و عفو 

و بخششی نداد.
آرمــان رضاپــور: گویــا حــاج آقــا رحیم 
ارباب بــرای جلوگیری از اعــدام فاطمی 
تالش هایــی از طریــق مکاتبه بــا آیت الله 

بروجردی انجام داده؟
حســین شاه حســینی: عماًل می خواست این 
کار را بکنــد، ولی زورش نرســید. منتها هیچ کدام 
در مقابــل شــاه موضعــی هــم نگرفتند. چــون او 
تحریک شــده  شــخص دیگــری بــود. از خودش 

استقالل نداشت.
بروجــردی  آیت اللــه  رضاپــور:  آرمــان 
جنبش ملی شدن صنعت نفت را هم تأیید 

نکرده بود؟
 حسین شاه حســینی: اصاًل اعالمیه ای هم در 

این مورد نداده بود. اصاًل کار سیاسی نمی کرد.
 لطف اللــه میثمی: اینکه دکتــر فاطمی به خانه 
دکتر محسنی که توده ای بوده می رود، درست بوده؟

حســین شاه حســینی: خانــه او نرفتــه بوده. 
هر کســی می گوید دروغ اســت. احمــد توانگر از 
عالقه مندان به دکتر مکی و دکتر فاطمی بوده است. 
دکتر فاطمی دو، ســه روز اول گیج  و گنگ بوده و 
به خانه دو، سه نفر از آقایانی که می شناخته می رود. 
بعد احمد توانگر به ســراغ دکتر فاطمی می رود و او 
را دو شــب در خانه خودشان در خیابان مولوی نگه 
داشــت. احمد توانگر از سوسیالیســت های طرفدار 
ابوالفضل لســانی حزب سوسیالیست بود  و از طریق 

عمیدی نوری روزنامه دار که گرایش چپ داشــت 
در آن زمــان با چپی هــا همکاری می کــرد. احمد 
توانگر به دلیل کار چوب خیلی با دکتر محســنی و 
چپی ها در ارتباط بود. از طریق همین روابط کاری، 
موضوع با دکتر محســنی مطرح می شود و ایشان  هم 
استقبال می کنند و دکتر فاطمی به منزل ایشان منتقل 

می شود.
 لطف اللــه میثمــی: یعنی احمــد توانگر با دکتر 

محسنی آشنا بوده؟
حســین شاه حســینی: بله. توانگــر با چپی ها 
ارتباط داشــت. منتها نمی خواست عضو باشد، ولی 
بسیار عالقه مند دکتر مصدق، دکتر فاطمی و حسین 

مکی بود.
لطف الله میثمــی: لورفتن دکتر فاطمی از طریق 

دیدن قیافه و شمایل بوده؟
حســین شاه حســینی: بلــه. تصادفــی بوده. 
ســرهنگ مولوی هــم دروغ می گفته اســت. همان 
روزی کــه دکتــر فاطمی را بردند، صبــح زود دکتر 
محسنی و خانمش خانه را تخلیه کرده بودند و رفته 
بودند. آن ها فهمیده بودند که خانه لورفته اســت و 
دیگر هم راهی نداشــتند که دکتــر فاطمی را از در 

خانه بیرون بفرستند.
لطف اللــه میثمی: یعنی تلفن هم نمی توانســتند 

بکنند؟
حســین شاه حســینی: هیــچ کاری نکردند. 

حزب توده دستور به تخلیه خانه داده بود.
امیر طیرانی: شاید اتفاقی بیرون رفته بودند.

حسین شاه حسینی: شــاید هم اتفاقی دوتایی 
بیرون رفته بودند. چون فردای آن روز احمد توانگر، 

آقای محسنی و همسرشان را دیده بودند.
لطف اللــه میثمــی: پس از دســتگیری فاطمی، 

دکتر محسنی را هم دستگیر کردند یا نه؟
حســین شاه حســینی: به خارج از کشور رفته 
بودند. در خانه چند وقت بســته بــود و بعد تحویل 

دادند.
آرمان رضاپــور: جناب آقــای طیرانی در 
مورد نقــش باختــر امــروز و تأثیرگذاری 
قلم دکتر فاطمی در فضای رسانه ای ایران 
چــه نظری دارید؟ به ویــژه آنکه در زمان 
فعالیــت مطبوعاتــی ایشــان، مطبوعــات 

امیرطیرانی
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به دو جنــاح طرفدار انگلیــس یا طرفدار 
حزب توده تقســیم می شــدند و ایشــان 
در مقطعی جبهــه آزادی مطبوعات را در 

مقابل دو جریان تشکیل می دهند.
امیر طیرانی: پیش از اینکه وارد این بحث بشویم 
به نظر من الزم اســت که دربــاره جریانی که دکتر 
فاطمی به آن منتسب اســت، صحبتی داشته باشیم. 
پس از شــروع گرایش به مدرنیزاســیون در ایران که 
از پیــش از انقالب مشــروطه شــروع می شــود، دو 
جریان عمده در ایران به وجود می آید. یکی جریان 
گرایــش به غرب و مدرنیزاســیون غربی اســت که 
ســمبل آن را در جریان های حکومتی چه در رجال 
نوخــواه قاجاریه و چــه در دوران پهلوی اول و دوم 
می بینیم؛ در کسانی مانند علی اکبر داور، سید حسن 
تقی زاده، محمدعلی فروغی و... کسانی که جریان 
غرب گرایی را در ایران بــه وجود آوردند. من اصاًل 
نمی خواهــم این ها را قضاوت کنم. این ها دیدشــان 
به غرب و اخذ تمدن غربی اســت و خروج ایران از 
سنت به مدرنیســم را از طریق گرایش های تئوریک 
و عملــی غربی می بینند که ســمبل آن در آن زمان 
انگلســتان و فرانســه و بعدها آلمان و امریکا است. 
گرایش دوم در میان ایرانیان گرایش به سوسیالیســم 
است که از طریق سوســیال دموکرات های روس که 
در قفقاز فعال اند، به ایران وارد می شــود و به تدریج 
در ایــران به تشــکیل حزب دموکرات ایران توســط 
تقی زاده در دوران مشروطیت می انجامد و جلوتر که 
می آید حزب عدالت، حزب کمونیست ایران، گروه 
53 نفــر و در نهایت به حزب توده منجر می شــود. 
این ها عقیده شان این است که آزادی و رشد ایران و 
مدرنیزاســیون در اخذ الگوهای سوسیالیستی است. 
از دهه 20 به تدریج رشــد این جریانات خیلی بیشتر 
می شــود و یک جریان ســومی به وجود می آید که 
معتقد به اخذ تمدن و گذار از ســنت به مدرنیســم 
و گرایــش به تمدن جدید، اخذ تکنولوژی و رشــد 
و ترقی ایران اســت؛ اما برخالف دو تفکر قبلی که 
یکی به شــرق گرایش دارد و یکــی به طور کامل به 
غرب، به یک راه میانه ای اعتقــاد دارد. حزب ایران 
تا حدودی این  تفکر را نمایندگی می کرد. به دست 
ایرانی، به نام ایران و برای ایرانی که نشــان می داد ما 
به این گرایش معتقدیــم. خاطرات مهندس بازرگان 

یا دفاعیاتش در دادگاه ســال 42 را که ببینیم، همین 
گرایش را نمایندگی می کند؛ یعنی ما مشــخصه های 
اصلی غرب و علم و تکنولوژی شــان را می گیریم و 
فرهنــگ خودمان را هم نگــه می داریم. در جریان 
دوم دو طیــف عمده بود. یکــی که گرایش قوی تر 
مذهبی دارد که ســمبل آن مهندس بازرگان است و 
افرادی که کمتر شناخته شده اند را می توانیم اینجا از 
آن ها نام ببریم که یکی از آنها دکتر حســین فاطمی 
اســت. حســین فاطمی همان طور کــه می دانید از 
ســال های 15 و 16 روزنامه نگاری راشروع می کند و 
بعد برای تحصیل به فرانسه می رود و تمدن فرانسوی 
و غربــی را می گیــرد و بعــد به ایــران برمی گردد و 
اقدام به فعالیــت روزنامه نگاری با گرایش مســتقل 
و ته مایه هــای مذهبی می کند؛ به  طــور عمده یک 
جریان اخذ تمدن غربی منهای اســتعمار و بلکه در 
مقابــل اســتعمار. چیزی که در خــود دکتر مصدق 
می شــود دید. بااینکــه آدم اشــرافی و اروپارفته ای 
اســت، وقتی که به قدرت می رسد خط تکنولوژی، 
علم و دانش غربی منهای استعمار را دنبال می کند.
درباره جبهه آزادی مطبوعات که اشاره کردید اتفاقًا 
دکتــر فاطمــی در این جریان  یــک جریان عمومی 
است؛ یعنی حزب توده هم شرکت دارد. جریان های 
راســت هم هســتند، جریان های ملی هم هستند که 
دو جبهه پیش از جبهه ملی تشــکیل می شود. یکی 
جبهه مؤتلفه احزاب آزادیخواه است که با توده ای ها 
و حــزب ایران و حزب مردم ایــران و فرقه دموکرات 
آذربایجــان تشــکیل می دهــد و این هــا مدتی علیه 
دیکتاتــوری فعالیت می کنند و یک جبهه مطبوعات 
طرفدار آزادی که این جبهه هم  فکر کنم از سال 23 

تشکیل می شود و تا 24 و 25 هم فعالیت می کند.
این قســمت مهم اســت که فردی طرفدار پیشرفت 
و رشد غربی اســت منهای استعمار و منهای چیزی 
که ســلطه را بپذیــرد؛ البته میل به رشــد و ترقی در 
قوام الســلطنه هم دیده می شــود، ولی هر موقع که بر 
ســر کار آمد، اولیــن کاری که می کنــد دعوت از 
کمپانی هــای امریکایی برای گرفتــن امتیاز نفت در 
ایران اســت. درحالی که می بینیم اشــخاصی مانند 
فاطمــی و مصدق علیه این حرکــت اقدام می کنند. 
نه تنهــا اســتقبال نمی کننــد، بلکه در مقابل ســلطه 

شرکت نفت هم می ایستند تا نفت را ملی کنند.

بــه نظر من عمــده تأثیــر باختــر امروز بــه پس از 
ملی کردن نفــت برمی گردد. باختر امــروز پیش از 
ملی شــدن در زمینــه تبلیغــات علیه شــرکت نفت، 
انگلستان و ملی کردن نفت با روزنامه شاهد شریک 
است. روزنامه شــاهد مقداری پوپولیست تر است و 
خیلی هیجانی برخورد می کند و خیلی هم مؤثر بوده 
است. باختر امروز در اینجا نقش اول را ندارد، بلکه 
نقش مؤثری برای جهت دهی به افکار عمومی برای 
طرفداری از ملی شــدن نفت را ایفا می کند. با توجه 
به اینکه با آقای کاشانی هم همراهی می کردند و از 
ایشان دفاع می کردند، در میان مردم به تدریج جا باز 
می کند. پس از ملی شــدن نفــت، باختر امروز نفوذ 
خودش را در میان افکار عمومی توســعه می دهد و 
به تدریج که روزنامه شــاهد از حمایت جریان آقای 
مصدق عقب نشینی می کند و بعد به تقابل می افتد، 

باختر امروز راهش را بیشتر باز می کند. 
اما اینکــه چرا دکتر فاطمی مورد خشــم شــاه قرار 
می گیرد، شاید فقط به خاطر ســرمقاله های فاطمی 
یا ســخنرانی تندش در 26 مرداد نبود؛ کمااینکه روز 
26 مرداد حاج راسخ افشــار، شاه را با الفاظ تندی، 
ولــد زنا خطاب می کند؛ اما پــس از کودتا می بینیم 
که ســراغ حاج حسین راسخ افشــار نمی روند؛ البته 
ایشــان پایگاه بازاری قوی داشــت، ولــی عالوه بر 
آن یــک فرد تند اســت که بســیار هم شــاه را مورد 
اهانت قرار داده است؛ اما جریان فاطمی دیگر یک 
فرد نیست. همان طور که گفتم غربی ها، انگلیس ها، 
امریکایی ها و شاه و همه دست به دست هم می دهند 
تا فاطمی، این نطفه اســتقالل توســعه گرا را بتوانند 

خفه  کنند.
آرمــان رضاپــور: برخــی از پســت ها در 
وزارت امــور خارجــه تا پیــش از وزارت 
خانواده های  مخصــوص  فاطمــی  دکتــر 
خاص بوده یا حتی برخی از کادر وزارت 
امــور خارجــه فاقــد صالحیــت علمــی و 
اخالقــی الزم بوده اند، بــه همین جهت 
فاطمــی در وزارت امــور خارجه هم یک 
کمیتــه تصفیه تشــکیل می دهد. شــما در 
ایــن زمینه یا نقشــی که ایشــان در کابینه 
داشته یا اسناد خانه سدان که گویا ایشان 

کالسه می کردند اطالع دارید؟
 امیــر طیرانی: تفــاوت دکتر فاطمــی با اعضای 
جبهه ملــی در این بود که فاطمی ســابقه وزارت و 
وکالت نداشــت و بیشــتر ســابقه مبارزاتی می شود 
برایش تعریف کرد. مرحوم صالح، مرحوم سنجابی، 
مرحوم امیرعالیی، مرحوم باقر کاظمی و دیگران که 
در جبهه ملی بودند، این ها چندین دوره وکیل و وزیر 
بودند. انسان هایی محترم، باشخصیت و ملی بودند؛ 
ولی یک سری گرایش ها و ارتباطاتی دارند که شاید 
موجب مالحظاتی برایشان شود. دکتر فاطمی این ها 
را ندارد. ضمن اینکه بســیار آدم شــجاعی است و 
شــروع به تصفیه کردن وزارت خارجه می کند. حتی 
زمانی که الزم است شروع به تصفیه ساختار سیاسی 
ایــران می کند؛ یعنی بحث تغییر نظــام را هم مطرح 
می کند. درحالی که اللهیــار صالح و دکتر کاظمی 
بــه دلیل روندی کــه گذرانده اند شــاید این امکان 
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را نداشــتند که بتوانند با این شــدت برخورد کنند. 
زمانی که فاطمی وزیر می  شود 35 سالش است. این 
آدم ســابقه این را ندارد که بخواهد مالحظه کســی 

را بکند.
آرمــان رضاپــور: دریادنامه ای کــه آقای 
ترکمــان تهیه کرده اند یک ســری اســناد 
اســت که در آن عنوان شده دکتر فاطمی 
اســتقالل طلبانه  جنبــش  مناســبت  بــه 
کشــمیر ســخنرانی انجام داده است. آیا 
دربــاره وزارت امــور خارجــه و حمایت 
از جنبش های منطقه ای اســنادی مطالعه 

کرده اید؟
امیر طیرانی: من ندیدم و یادم نمی آید و آن قضیه 
کشــمیر هم خیلی خوب نبوده، چون به عنوان وزیر 
امور خارجه حق دخالت در امور داخلی کشورهای 
دیگر را نداشــته؛ ولی درمجموع با بقیه کابینه دکتر 
مصدق فرق می کند. فاطمی عنصری است که اگر 
20 سال دیرتر به صحنه می آمد چریک می شد. چون 

انسانی صادق، فعال و مترقی بود.
آرمان رضاپور: اتفاقًا به نکته جالبی اشاره 
می فرماییــد. زمانی کــه تاریــخ را مطالعه 
می کنم می بینم اعــدام دکتر فاطمی مرز 
شــفافی بین حــق و باطــل ایجــاد کرده 
اســت. فردی که وزیر امور خارجه بوده  
و مبارزه مسالمت آمیز مدنی انجام داده 
اعــدام می شــود. بعضی هــا می گویند که 
حرکــت مجاهدین باعث شــد اســتبداد 
خشــن تر برخــورد کنــد. در صورتــی که 
خشونت اســتبداد پهلوی با اعدام دکتر 

فاطمی قباًل اثبات شده بود.
 لطف الله میثمی: عده ای هستند که شدیدًا علیه 
مبارزه مسلحانه عمدًا قیام کرده اند. می گویند مبارزه 
مسلحانه باعث خشونت شد. ما می گوییم مصدق و 
فاطمی که اســلحه نداشتند. جنبش نهضت ملی که 
قیام مســلحانه نکردند. امپریالیســم و استعمار وقتی 
یک  مقوله اصیل باشــد، خشونت به خرج می دهند، 
کودتــا می کنند. کودتــای 28 مرداد نســل ملی را 
خانه نشــین کرد. دیگر نه نماینده دادند، نه وزیر، نه 
وکیل، نه مدیرکل. اصاًل از چرخه دموکراسی حذف 
شــدند. پس از 15 خــرداد آزادمــردان و آزادزنانی 
که شــاه را قبول نداشــتند، از چرخه حذف شدند. 
خشــونتی باالتر از 28 مرداد که نبــود. چرا این قدر 

خشونت بود بدون اینکه اسلحه ای هم باشد.
امیر طیرانــی: آن جریانی که علیــه فعالیت های 
دهه 40 و 50 شروع شــده، به شدت اصرار دارند که 
جنبش های مســلحانه باعث تشــدید فضای امنیتی 
شــده اســت، این در حالی اســت کــه  در فضای 
ســال های 39 تــا 42 نه از اســلحه و نــه از جنگ 
مسلحانه خبری اســت، جبهه ملی و نهضت آزادی 
هست و تمام تالششــان این است که اصالحات بر 
دیکتاتوری پیروز باشــد و قانون اساســی اجرا شود. 
کید مصاحبه هایی که آقــای صالح به عنوان  تمــام تأ
دبیــر جبهه ملــی در ســال 41 و آقــای محمدعلی 
کشاورز صدر به عنوان سخنگوی جبهه ملی می کند 

و دیگــر اعالمیه هــای جبهه ملی تمامــی  آنها مبتنی 
بر این اســت که انتخابات آزاد برگــزار کنید. با این 
جبهه ملی مسالمت جوی قانونی چه برخوردی شد؟ 
اول بهمن 41 پــس از اینکه کنگره جبهه ملی تحت 
نظارت نیروهای حاکمیت برگزار شده و هیچ اتفاقی 
هم نیفتاده، شــاه می خواهد همه پرســی اعالم کند. 
اولین کاری که می کند این است که تمامی اعضای 
جبهــه ملی اعم از رهبران، کادرهــا، فعاالن و... را 
دســتگیر و در قزل قلعه و زندان قصر جمع می کند. 
نهضــت آزادی، مهندس بازرگان، آقــای طالقانی، 
مهندس ســحابی را هم بازداشت می کند. آن چیزی 
هم کــه باقی مانده را در فاصله بهمــن 41 تا خرداد 
42 می گیرد. همه طرفداران مشی مسالمت آمیز را در 
زندان جمع می کنند. بعد هم 15 خرداد رخ می دهد 
که کشت و کشــتار اتفاق می افتد و به این هم بسنده 
نمی کنند و نهضتی ها را به خاطر یک اعالمیه از 10 
ماه تا 6 ســال به زندان می اندازند. حاج اســماعیل 
رضایی را هم که اعدام می کنند. کدام یک از این ها 
طرفدار قیام مسلحانه بودند یا خشونت را تبلیغ کرده 

بودند؟ وقتی زدند، این ها هم مقابله کردند.
 حســین شاه حســینی: پــس از کودتــای 28 
مرداد با تمام خشــونت هایی که شــاه کرده بود، در 
کنگره جبهه ملی مصاحبه هایی داشتیم و گفتیم شاه 
ســلطنت بکند، نه حکومت؛ یعنی ســلطنت شاه را 
پذیرفتند. این شــاه بود که رعایت موازین قانونی را 
نمی کرد. شــاه در تمام مراحل می گفت بیایید آنچه 
را من می گویــم عمل کنید. پــس از کنگره جبهه 
ملی تعــدادی را به زندان ها بردنــد. پس از مدت ها 
که این ها در زندان هســتند، شــاه به فکر می افتد با 
توجه به شــرایط موجود مقداری آزادی عمل بدهد 
و برای اینکه دوام و قوام داشته باشد چه فکری بهتر 
از اینکه با این ها مذاکــره کند. همایون صنعتی زاده 
چند جلســه به زندان قصر می رود و با رهبران جبهه 
ملی و ســایرین صحبت می کند و به زندان قزل قلعه 
می رود. نتیجه تمام صحبت ها این می شــود شما که 
کنگره داشــتید و نظریات تان این چنیــن بود، حاال 
می خواهید چــه کنید. مملکت در بحران اســت و 
شــما که داعیه دار هســتید بیایید و مملکت را اداره 
کنید. آقای صالح نسبت به این مطلب می گوید من 
به هیچ وجــه کار نمی کنم. ســایر اعضای جبهه ملی 
به ایشــان مراجعــه می کنند و می گوینــد چه کنیم. 
می گوید این مرد )شــاه( دروغ می گوید و پایبندی 
ندارد. هر چه می خواهد برای حفظ خودش اســت 
وگرنه فرصت هایی داشــت که بتواند رعایت موازین 
قانونی را بکند، ولی نکــرده. باز عده ای خوش بین 
بودنــد و گفتند مذاکره می کنیــم و مذاکره را ادامه 
دادند. آقای صالــح گفت مذاکراتی که کرده ا ید را 
ببرید به هیئــت اجرایی تا تصویــب کنند. همه هم 
تبعیــت می کنند. تمــام مذاکراتی کــه کردند  این 
بود که شــاه می گفت کلــوپ، روزنامه و جمعیت 
داشــته باشــید و بروید حرفتان را بزنیــد. به صورت 
یک اقلیت ســی  نفری برویــد و انتخابــات برگزار 
کنید و ســی نفرتان وکیل شــوند و بروند در مجلس 
که اگر دیگــران خالف قانون می کننــد، این ها در 
مقابلشان بایســتند تا خالف قانون نکنند. این حرف 

اصاًل پسندیده نیســت که یک عده برای رسیدن به 
آزادی ها، کلوپ و روزنامه از شاه بگیرند. این دیگر 
آزادی و دموکراسی نیست. تفکر شاهانه که مملکت 
را اداره می کــرد، بــا آزادی و دموکراســی و اجرای 
قانــون مغایر بود. او می گفت هــر چه من می گویم 
باید همان باشد و رهبران جبهه ملی و نهضت آزادی 

زیر بار این حرف نرفتند.
زمانی که عــده ای اعتصاب کرده بودنــد، افرادی 
ماننــد آقای فروهر، قاســمیه، ادیــب برومند، من و 
عده ای از دانشــجویان را به زندان بردند. آقای دکتر 
صدیقــی گفتنــد دانشــجویان کاری نکرده اند اگر 
کاری انجام شــده توسط شــورای جبهه ملی است. 
این ها مجرم اند و این ها را نگه  دارید و به دانشجویان 
آزادی عمل بدهید. شاه دستور داد و دانشجویان را 
آزاد کردند. ولی توصیه اش به این ها همین است که 
اگر رهبری ]شــاه[ من را قبول کنید، شما هم بیرون 
می روید. کســی که می گوید من دســتور می دهم، 
من می خواهم و... این دیگر آزادی نیســت. مردمی 
در کار نیســتند. پس آن گروهی که برای مردم کار 
می کنند و معتقد به این هســتند کــه حاکمیت باید 
یــک حاکمیت مردمی باشــد، خودبه خود منکوب 
می شــود. من و فروهــر در حالت اعتصــاب بودیم 
و نماینده شــاه آقای سرلشــگر فوالدونــد آمده بود 
اعتصاب ما را بشکند. آقای دکتر صدیقی آمد و رو 
کرد به آقای سرلشگر فوالدوند خیلی صریح گفت: 
آقای سرلشگر من خدمت سربازی کردم. در دوران 
ســربازی هر مادونــی باید گزارشــش را به مافوقش 
بدهد. شما بروید به اعلیحضرت بگویید که این هایی 
که این حســاب را کردند این ها اعتقادشان این است 
که اعلیحضرت دخالت در کارهای اجرایی نفرماید. 
چون هر کار اجرایی مسئولیتی دارد و اگر قصور در 
اجرای مســئولیت ها باشد، ســلطنت اعلیحضرت به 
خطر می افتد. بهتر اســت ایشان سلطنت کنند، ولی 
دخالتــی در کار اجرایی نکننــد و این ها را برای چه 
گرفتند و بــه اینجا آورده اند. فوالدونــد هم پیغام را 

برد. شاه گفت رهبری من بدون چون وچرا.
 آرمــان رضاپــور: آخریــن اقداماتــی که 
بــرای جلوگیــری از اعدام ایشــان انجام 
شــد چه بود؟ بازتاب خبر اعدام ایشــان 
در جامعه  چگونه بود و آیا مراسمی برای 

بزرگداشت ایشان برگزار شد؟
حســین شاه حســینی: به صرف کوشش هایی 
که رجــال ملــی، از طریق شــخصیت های قدیمی 
و مهم مملکــت می کردند، آخریــن نظری که این 
آقایــان گفتند، این بود که آقای بروجردی فرمودند، 
اعلیحضــرت اظهار کردند که انگلســتان با ایشــان 
مخالف اســت و درنتیجه دشمن ایشان است و آن ها 
بــه مرگ او رضایــت دادند و از ایــن  جهت باید او 
را کشــت و به هیچ وجه زیر بار خواســته آن هایی که 
وســاطت کردند نرفت و درنتیجه دســتور کشــتن 
دادنــد. ولی رئیس مجلس، ســردار فاخــر به آقای 
زنجانی نوید داده بود که شاید من بتوانم در آخرین 
لحظه اقدامــی بکنم. ما چند نفــری در منزل آقای 
زنجانی نشســته بودیم. آقای زنجانی گفت بروید و 
منتظــر می مانیم تا خبر بیاورنــد. ما که رفتیم مرحوم 
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زنجانــی صبح خیلی زود تلفن کرد و بلند شــدیم و 
رفتیم. گفتند ســپیده صبح آقای فاطمی را کشتند. 
آن طور که معلوم اســت موضوع منتفی شده است. 
همــان روز رادیو اعالم کرد، بهــت عظیمی جامعه 
را فراگرفــت. هــر کس دیگری را می دیــد، اعم از 
مــردم عادی، وزیــر، وکیل و... همــه درباره مرگ 
فاطمی صحبت می کردند. چون بســیار مظلوم بود. 
به خصوص که در آن زمــان مریض  احوال هم بود. 
گروه های مختلف می خواستند اقدامی انجام دهند. 
فقط اقدامی که آقای زنجانی توانســتند انجام بدهند 
این بود کــه ایشــان را در آرامگاه شــهدای 30 تیر 
دفــن کنند. آن ها در این حد موافقت کردند. آن هم 
تنها در حضور خانــواده و نزدیکانش، ولی ما اجازه 
نداشــتیم. مردم به این ســکوت قانع نشدند و برای 
ایشــان شــب هفتی گرفتند و در شب هفت نهضت 
مقاومت ملی اعالمیه ای به مناسبت درگذشت ایشان 
داد که مراســمی در ابن بابویه هست. مذاکره شد با 
رؤســای اصناف تهران که جمعیــت زیادی در روز 
معین به ســر خاک بروند. آن روز که به ســر خاک 
رفتیــم از جلوی کارخانه ســیمان جمعیت ایســتاده 
بودنــد. مأموران هــم تحت کنترل آقای ســرهنگ 
مولوی محدوده را محاصره کردند و نمی گذاشــتند 
جلــو بروند. در چنین شــرایطی دو نفر از رؤســای 
صنوف تهــران به نام های حاج آقــا علی قهوه چی و 
مــش اســماعیل کریم آبادی که هــر دوی این ها از 
بــزرگان قهوه چی های تهــران بودنــد آمدند جلوی 
جمعیــت و گفتنــد در ]ابن بابویه[ باز نمی شــود؟ 
گفتند نه. گفتند خب ما باز می کنیم. شروع کردند 
به فریاد زدن که مردم ما می خواهیم برویم سر خاک 
ســید و این ها نمی گذارند و یا علی گفتند و فشــار 
آوردند. در باز شــد و جمعیت هجوم آوردند. البته 
پلیــس مزاحمت ایجاد کرد. مــردم را متفرق کردند 
و در این شــرایط خواهر دکتر فاطمی به سمت جلو 
دوید و رفت ســر خاک افتاد و گریه و زاری بسیار 
زیــاد کرد و روضه حضرت زینــب )س( را خواند. 
جمعیت زیاد شــد و ادای احترام زیبایی به او کردند 
و پلیس هم یک عده را گرفت. این تجلیلی بود که 
در شب هفت از دکتر فاطمی به عمل آوردند. دولت 
اجــازه هیچ گونه حرکتی را نداد و تا یک ســال اگر 
کســی ســر مزار دکتر فاطمی می رفت، یا عکسشان 
را می گرفتند یا ســؤال و جوابشان می کردند. ولی از 

سال بعد دیگر این مسئله نبود.  
لطف اللــه میثمی: بــا آقای ســرحدی زاده، در 
زنــدان با هم بودیم؛ می گفت حــاج ابراهیم صرافان  
اســلحه ای از ســید ضیا گرفته بود و آن اسلحه را به 
عبدخدایی داد و با آن اســلحه دکتر فاطمی را ترور 

کردند.
 حسین شاه حسینی: این مسئله را حاج مهدی 
عراقــی از شــخصیت های فداییان اســالم هم گفته 
که کمیته مرکزی فداییان اســالم چنین تصمیمی را 
نگرفته بود. این تصمیم در شرایطی بوده که نواب در 
زندان بــوده و واحدی اداره کننده بود. حاج ابراهیم 
صرافان شغلش در خیابان الله زار آنتیک فروشی بود. 
عــالوه بر این در چهارراه سرچشــمه هم یک مغازه 
کفاشی داشت. ولی شایع است که او با سید ضیا در 

ارتباط بود. از طریق پولی که گرفته بود، اســلحه ای 
تهیه کرده بود و در اختیار آقای عبدخدایی گذاشــته 
بود. عبدخدایــی هم تحت تأثیــرات آقای واحدی 
قرارگرفتــه بود. چون آقای واحدی غیر از نواب بود. 
حتی در جریانات واحدی شــعارهای تندوتیز بدون 
توجه ســر می داد و بــا تندی صحبــت می کردند. 
مرکز این ها در سرچشمه مسجد محمودیه بود. خود 
مــن روز 28 مرداد که آمدم دیــدم تعدادی از این ها 
جلوی مســجد محمودیه ایســتاده اند و اتوبوس ها و 
کامیون هایی که زنان را سوار کردند این ها ایستاده اند 
و فحش می دهند و تشویقشان می کنند. عبدخدایی 
را به دلیل اینکه ســنش کم بود انتخاب کرده بودند 
و وقتی قاتل ســن قانونی نداشــته باشــد قصاصش 

نمی کنند.
آرمان رضاپور: دکتر فاطمی نقش مهمی 
هم در تشکیل جبهه ملی و سازمان دهی 
هــم  سرمقاله هایشــان   در  داشــتند.  آن 
خیلــی عاشــقانه از جبهــه ملــی، از اینکه 
درمجموعــه ای کــه همــه خــادم ملــت 
هســتند و برای اولین بــار دور هم جمع 
شــده اند، یاد کرده اند. مســئله پیشنهاد 
نام جبهه ملی و مسئله نفت هم در جبهه 
ملی مطرح می شــود. نقش فاطمی را در 

این موارد ذکر کنید.
امیر طیرانی: دقت داشــته باشــید که عمدتًا نام 
تشــکیالت برای جبهه ملی اول نمی توان گذاشت. 
برخالف جبهه ملی دوم که جریان تشــکیالتی بود، 
حوزه و آموزش داشتند، جبهه ملی اول یک شورای 
متشکل از تعدادی افراد  آزادیخواه بود که عده ای از 
میانه راه از آن کناره گیری کردند. مانند آقای یوسف 
مشــار، عبدالعلی آزاد، مکی، بقایی، عباس خلیلی، 
عمیدی نوری، ســید غروی؛ کاشانی هم برای چند 
روز در جبهــه بــود.  تقریبًا می شــود گفت نیمی از 
افرادی که جبهه ملی را تشــکیل دادند، از آن کناره 
گرفتند. در میان کســانی کــه همراه مصدق بودند، 
ظاهــرًا یک عده اســتوار تر و باهدف تر بودند. دکتر 
فاطمی هم نقش بســیار فعالی داشت، چه آن زمانی 
که به همراه حســین مکی و بقایی و دیگران فعالیت 
می کرد، چه پس از ملی شــدن نفــت، دکتر فاطمی 
نقش محوری داشت. از دکتر مصدق سنی گذشته 
بود و توانایی تحرک خاص نداشت؛ بنابراین فاطمی 
نقش رو به  رشــدی را در جبهه ملی اول بازی کرد؛ 
یعنــی از ابتدا در جریان بــوده و حتی نام جبهه ملی 

را به ایشان منتسب می کنند. قصه ملی شدن نفت، به 
تصریح شخص دکتر مصدق به پیشنهاد دکتر فاطمی 
بــوده. عالوه بر این پس از کناررفتن نیروهای میانی 
نقش فاطمی روز به روز بیشتر می شود.  به  طوری که 
پس از شکســت کودتای روز 25 مرداد، وقتی سران 
اصناف و بازار جمع می شوند که فکری برای مقابله 
با کودتا انجام دهند، خدمت دکتر فاطمی می روند و 
با ایشان جلسه برگزار می کنند. از آن جایی که جبهه 
ملی اول یک جریان تشــکیالتی نبود، در این مدت 
نتوانســته نقشی را که باید در مقابله با کودتا ایفا کند 
و عمدتًا زیر نفوذ شــخص دکتــر مصدق بود. دکتر 
مصدق هم نمی خواســت عمل تندی را انجام دهد، 
عماًل کار ویژه ای نکرد؛ ولی فاطمی در آن مجموعه 

نقش بسزایی داشت.
لطف اللــه میثمــی: ایــن قضیه کــه می گویند 
می خواســتند ســران مملکت را اعدام کند و کار را 
تمام بکند، درســت اســت؟ طرح چنیــن عقیده ای 

درست است؟
 امیــر طیرانــی: ظاهــرًا این ها تبلیغات شــاه پس 
از پیــروزی کودتــای 28 مرداد بود. ایــن مطالب را 
دیگران مطــرح کردند، ولی به نام دکتر فاطمی تمام 
شد. وقتی شــاه به بغداد رفت، آن  روز سه سرمقاله 
تند را نوشــت که دیگران  هم گفتند و نوشتند. حتی 
شــاه دو، سه ســال پس از کودتا بازدیدی از روزنامه 
اطالعــات می کند. شــاه می گوید ایــن مزخرفات 
چیست که اطالعات در 26 و 27 مرداد نوشته که به 
نفع مصدق و علیه شاه نوشته شده. عباس مسعودی 
هــم می گوید: قربان فضای مردمــی به گونه ای بود 
که اگر ما این را ننوشــته بودیم، ســرمان را از دست 
داده بودیم. سرهنگ خسروانی مدیر باشگاه تاج که 
خیلی هم معروف بود و در جریان کودتا در تحریک 
عوام نقش داشته، ایشان اسم باشگاه تاج را در 26 و 
27 مرداد به نام کلوپ مصدق تغییر داد؛ یعنی حتی 
سرهنگ خسروانی شاه پرســت هم اسم کلوپش را 
تغییــر داد، وای به حال کســانی نظیر دکتر فاطمی. 
اتفاقی افتاده که شــاه آمده و نخست وزیر قانونی را 
توســط نیروهای نظامی برکنار کــرده و قصد کودتا 
داشــته و این کودتا شکســت خورده؛ بنابراین فضا 
فضایی نیست که مردم قانونی رفتار کنند و در مقابل 
هم جریان رادیکالی به نام حزب توده مجســمه ها را 
به پایین کشیده و شــعار جمهوری سوسیالیستی سر 
داده. دکتر فاطمی به مالقات شــاه می رفته و معتقد 
به گفت وگو با وی بوده اســت؛ حتی مدال خدمت 
گرفته. درواقع کسی نیست که علیه ساختار سیاسی 
کشــور بخواهد قیام کند. به نظر من فاصله 25 تا 28 
مرداد را باید با دیگر روزها تمایز قائل شــد. این ســه 
روز از روزهایی است که تمام کشور هیجانی شده و 
در ایــن فضا فقط یک نفر یعنی دکتر محمد مصدق 
بود که غیرهیجانی رفتار کرده و در مقابل مشاوره ای 
که بــرای اقدام ضدســلطنت یا مســلح کردن  مردم 
می شــده غیرهیجانی رفتار کرده است. به طور نمونه 
مرحــوم نریمان عصــر کودتای 28 مرداد پیشــنهاد 
مقابله مســلحانه با کودتاچیــان می دهد درحالی که 
همه می دانیم مرحوم نریمان شخصیت مسالمت جو 
و قانونمند، وزیر و وکیل پهلوی اول و دوم اســت. یا 

این ها اعتقادشان این است که 
اعلیحضرت دخالت در کارهاي 

اجرایي نفرماید. چون هر کار اجرایي 
مسئولیتي دارد و اگر قصور در 

اجراي مسئولیت ها باشد، سلطنت 
اعلیحضرت به خطر مي افتد. بهتر 
است ایشان سلطنت کنند، ولي 

دخالتي در کار اجرایي نکنند
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حاجی راسخ افشار بازاری متدین بسیار مقید آنچنان 
برافروخته می شــود که در میــان جمعیت چند هزار 
نفری بهارســتان شــاه را »ولد زنا« خطاب می کند. 
توده  ای ها که عماًل قصد مبارزه مســلحانه داشته اند. 
این فضا حاکم اســت که فاطمــی هم  مقداری تند 

شده است.
حسین شاه حســینی: در تکمیل صحبت های 
آقای طیرانی الزم است بگویم همین آقای خسروانی 
شب بیست و ششم مرداد در کلوپی در ابتدای خیابان 
صفی علیشــاه، میل و لوازم ورزشی می آورند و رفتن 
شــاه را جشــن می گیرند. ایشــان به داریوش فروهر 
می گوید حاضر اســت کمک مالی بکند تا حضور 
مردم ادامه پیــدا بکند که داریــوش فروهر نپذیرفته 
اســت. زمانــی که کودتا پیروز می شــود با وســایل 
ورزشــی که برای جشن خروج شاه تدارک دیده بود 
به خیابان ها می ریزند و شــعار مرگ بر مصدق ســر 

می دهند.
چــون مصدق فرمان مقاومت نــداده بود، وقتی این 
افراد بــه خیابان ها ریختند مــردم در بهت و حیرت 
بودند و در نهایت توانستند قدرت غالب شوند، چرا 
که ســفارت امریکا حامی آن ها بــود. زمانی اللهیار 
صالح از آیزن هاور می پرسد چرا با ملت ایران چنین 
کردید؟ جواب داده که ما نمی توانســتیم نســبت به 

برادران انگلیسی خلف وعده بکنیم.
 لطف الله میثمی: ســه نظریــه درزمینه کودتای 
28 مرداد مطرح اســت: نظریه اول، جنگ ســرد و 
امکان به قدرت رسیدن کمونیست ها و تبلیغاتی که 
انگلیــس در این زمینه داشــت؛ نظریه دوم، جنگ 
شــمال و جنوب بود، فراملیت ها از یک سو بودند 
و ملت هــای ضعیف از ســوی دیگــر و فراملیت ها 
منافعشــان ضربــه خورده بــوده و کودتــا کردند. 
نظریــه ای که از همــه مهم تر اســت اینکه مصدق 
توانست 28 ماه مملکت را بدون نفت اداره کند که 
اگــر این مدل خودکفایی گســترش پیدا می کرد ما 
االن از ژاپن هم جلوتر بودیم. اما اخیرًا آقای پرکنیز 
در کتــاب »اعترافات یک قاتــل اقتصادی« نظریه 
جدیــدی مطرح کرده و می گویــد: پس از جنگ 
جهانــی دوم و شــروع جنگ ســرد و برهم خوردن 
رابطــه اســتالین و ترومــن، امریکا بمــب اتمی در 
ژاپن انداخت و ژاپن را علیه شــوروی مسلح کرد، 
شوروی تا ســال 1949)1328( بمب اتمی ساخت 
از این بــه بعد امریــکا برای توســعه طلبی خودش 
نمی توانــد جنگ کنــد، چون با واکنش اســتالین 
روبرو می شــود و احتمال جنگ اتمی وجود دارد. 
پرکینــز می گویــد امریکایی ها راه جنــگ را بدین 
نحــوه انتخاب کردند کــه افرادی را بــرای کودتا 
ماننــد کرمیت روزولت تربیــت کنند که از مواضع 
منافع ملــی ایالت متحــده در ایران دفــاع و کودتا 
کرد بدون اینکه شــوروی حساســیت نشان بدهد و 
زمستان اتمی راه بیفتد؛ یعنی کودتای 28 مرداد در 
واقع یک جنگ بوده است، منتهی در شرایط اتمی 
جنگ سرد و به شکل کودتا انجام شده است. پس 
از ایران، ســوکارنو در اندونزی با یک و نیم میلیون 
کشته و بعد آلنده در شــیلی و... ادامه این جریان 

بوده است.■

من، زنده به ایرانــــم، با عشــق به آزادی، با عشق به 
آبادی...

گویند مگو سعدی، چندان سخن از عشقش
می گویم و بعد از من، گـویـند به دوران ها

با تشــکر از مسئوالن محترم نشــریه وزین چشم انداز 
ایران که فرصتی فراهم آوردند تا به مناسبت چهلمین 
روز فقــدان مبــارزی مردم دوســت، آرمان خــواه و 
نواندیش، بخشــی از زندگی نامه-خاطرات مشــترک 
و مختصــری از عقاید و افــکار او را برای خوانندگان 

گرامی بازگو نمایم.
ســابقه آشــنایی من با مرحوم ممّیزی، بــه حدود 50 
ســال پیش، یعنــی اواخر ســال 1343 و اوایل ســال 
1344 خورشــیدی، به هنگام گذراندن دوره آموزشی 
نظام وظیفه، در دانشکده مرکز پیاده شیراز برمی گردد.

در آن ســال ها، محیط هــای دانشــگاهی و محافــل 
روشنفکری ایران، از اخبار و شایعات درباره حوادث و 
جریانات، )15 خرداد 42 - دفاعیات سران و اعضای 
نهضت آزادی- ترور حسنعلی منصور و اعدام جوانان 
هیئت های مؤتلفه – محاکمات گروه پرویز نیک خواه- 
خلیل ملکی و سوسیالیست های نهضت مّلی- حزب 
ملل اسالمی و سرکوب قیام عشایر جنوب...( انباشته 

بود.
از ســوی دیگر، اکثریت قریب به اّتفاق هم دوره های 
مــا )2 گروهان به اســتعداد 142 نفر( کــه عمومًا از 
فارغ التحصیالن دانشگاه های داخل و خارج از کشور 
بودنــد، در خأل بی خبــری و نوعی خودسانســوری 

اجباری به سر می بردند.
تصادفــًا، روزی دریکــی از آسایشــگاه های پادگان 
باغ تخت متوجه حضور جــوان متین و بلندقامتی بنام 
هرمز ممّیزی شدم که با لباس بدون درجه نظامی، 
با دقــت و حوصله، به انتقال چکیده اخبار سیاســی 

مبادرت می ورزید.
مدتی بعد توسط رکن 2 و ضداطالعات به اّتفاق سه یا 
چهار نفر از هم دوره ها، احضار شدیم و تهدید کردند، 
همانند ممّیزی و کیوان ابطحی... ما را هم از دریافت 

درجه افسری محروم خواهند کرد.
اما علی رغم نوســانات متداول، مراودات با تنی چند 
از رفقای هــم دوره ادامه پیدا کرد، ازجمله میان من و 

شــادروان ممیزی که به خاطر دروس مشــترک دوره 
فوق لیسانس دانشکده حقوق گسترش بیشتری یافت 
و به مرورزمان به تفاهم و دوستی پایداری انجامید، به 
طــوری که تا آخرین روزهای حیــات هرمز، به قّوت 

خود باقی بود.
در زمینه زندگی نامه )خاطرات ایام کودکی، نوجوانی، 
ازدواج، مسئولیت های اداری، تألیفات، اشعار و دیگر 
فعالیت های فکری( ایشان اطالعات تفصیلی و جامع 
در وب ســایت های اینترنتی موجود است، مضافًا، به 
کوشــش زنده یاد هدی صابــر فیلم نامه »زندگی 

من« از هرمز، تهیه و تکثیرشده است.
همچنیــن از او مقــاالت و مصاحبه هــای چندی در 
مطبوعات مســتقل و اصالح طلب و تألیفاتی شامل: 
آرمان شهر )مجموعه اشعار( فرازوفرود فلسفه در ایران 
و جهان درباره شــخصیت حافظ، چاپ و منتشرشده 

است.
گاهی، اجمــااًل به فرازهایی از برخی از  اینک مزید آ

آن ها اشاره می شود:
هرمــز در ســال 1320 در خانــواده ای وطن پرســت، 
بافرهنگ و هنرپرور، در ناحیه مســکونی بازار تهران 
متولد شــد، تحصیالت ابتدایی و متوسطه را در تهران 
را طــی ســال های 1339-1342  لیســانس  و دوره 
در دانشــکده ادبیات شیراز در رشــته زبان انگلیسی 
گذراند، در طول مّدت دانشجویی از شاخص ترین و 
محبوب ترین چهره های مبارزاتی دانشگاه شیراز بود. 
سپس در فواصل ســال های 51-49 تحصیالت دوره 
فوق لیسانس رشته مشاوران اداری از دانشکده حقوق 
دانشــگاه ملی )شهید بهشــتی فعلی( را با موفقیت به 
پایان برد و رســاله وی با عنوان »حکومت محلی در 
رژیم های دموکراســی« با درجه ممتاز پذیرفته شــد و 
بورســیه دانشگاه استراســبورگ فرانسه هم به او تعلق 

گرفت.
ممّیــزی خدمات دولتی را از بانک ســپه آغاز کرد و 
پیش از موعد بازنشستگی، در شهرداری تهران خاتمه 
داد، ضمنًا مدتی هم به صورت مأمور در وزارت کشور 
انجام وظیفــه کرد. او در شــهرداری تهــران و دیگر 
مسئولیت های محوله، با صداقت و لیاقت خدمت کرد 

و همواره به رعایت حقوق مردم متعهد بود.
در روزهــای منتهی بــه 22 بهمن مــاه 57، ممیزی با 
پیشــنهاد مرحــوم آیت الله بهاءالدیــن محالتی که از 
مراجع هوادار جبهه ملی بودند، اضطرارًا به سرپرستی 
اســتانداری فارس تعیین می شــود و برای حفاظت از 
اســتانداری و نقاط حساس شــهر از نیروی تعدادی 

در رثای هرمز ممّیزی

کیومرث فرجاد
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تفنگچــی ورزیــده، اعزامی توســط ســران جوان و 
تحصیل کرده قشقایی استمداد می طلبد. ممّیزی بارها 
می گفت: انقالب چند روز زودتر از 22 بهمن 57 در 

شیراز به پیروزی رسید.
در زمان دولت موقت، با توجه به ســابقه همکاری با 
»جمعیت دفــاع از آزادی و حاکمیــت مّلت ایران« 
از طــرف زنده یاد مهندس بــازرگان، جهت معاونت 
اســتانداری زنجان )به تصدی آقــای هادی مؤتمنی( 
دعوت به کار شــد، ســپس به عنوان معاون سیاســی 
اســتاندار گیالن )مرحــوم دکتر حبیب اللــه داوران( 
انتخــاب شــد و در هــر دو مســئولیت با مســائل و 
مشکالت ســنگینی روبرو بود، اما در نهایت موفق و 

سربلند، محل های مأموریت را ترک گفت.
ممیزی در بازگشــت به شــهرداری تهران سمت های 
مختلف مدیریتی را عهده دار بود، اما در سال 1360، 
علیه شهردار وقت تهران، اعالم جرم مالی کرد، ایشان 
هم متقاباًل عالوه بر عزل سمت ممّیزی، دستور داده 
بود از ورود او به ســاختمان های شهرداری جلوگیری 

کنند...!
ممّیزی در ســمت مدیرعامل تعاونی مسکن کارکنان 

شــهرداری، منشــأ خدمات و ابتکارات ســودمندی 
بــرای شــاغالن و بازنشســتگان شــد. همچنین، در 
مدت عضویت در هیئت مدیره شرکت »انتشارات 
چاپخش« در انتشــار کتب ماندگار و مفید، سهم 

مؤثری داشت.
ممیزی در نوجوانی با اندیشه خداپرستان سوسیالیست 
)آرمــان مرحومــان: محمــد نخشــب و مهنــدس 
جالل الّدین آشتیانی( آشنا شد و سپس با حزب مردم 
ایران به دبیر کلی مرحوم حسین راضی و با »جاما« به 
رهبری زنده یاد دکتر کاظم سامی و سرانجام به عنوان 
عضو شــورای مرکزی جبهه مّلی ایران، هم اندیشی و 

همکاری صمیمانه داشت.
در پیشــینه سیاســی ممّیزی، چندین مورد بازداشــت 
ثبت شــده است، نخستین بار در دوران ستم شاهی، به 
خاطر توصیف شــعر معروف فریدون توّللی )از 
اعضای ارشــد نیروی سوم و سراینده بردگان سرخ( با 

این مضمون:
سید، تو و ارشاد، حیا کن سر جّدت

تو دزدی و پیداست در این معرکه رّدت 
و الی آخر که علیه سید نـور الـدین فال اسیری، آخوند 
درباری و حقوق بگیر انگلیســی ها سروده شده بود، 
مدت کوتاهی بازداشــت و روزنامه هم موقتًا، توقیف 
می شــود. اما طوالنی ترین مدت زندان را در رابطه با 
امضای اعالمیه مشــهور بــه »90 امضا« تحمل کرد، 
او ابتــدا در زندان کمیته و ســپس در انفرادی اوین، 
روزهای سختی را گذراند، خودش در غزلی با مطلع:
مــن به زنــدان اوین رفتم و بیمار شــدم... 
بــا کنایه از ایــن اّیام، به تلخی یــاد می کند. مهندس 
عبدالعلی بــازرگان، مهندس هاشــم صباغیان، دکتر 
خســرو پارســا و مرحوم تــوّکل امیرابراهیمی ازجمله 

هم بندان ممّیزی در زندان اوین بوده اند.
باکمال تأسف و دریغ، ممّیزی از حدود 20 سال پیش 
دچار بیماری صعب العالج )دیستروفی عضالنی...( 
شــد، اما با وجود تحلیــل تدریجی برخی عضالت و 
اندام ها... همواره از روحیه و نشــاط طبیعی و قدرت 

تفکر سالم و متعادل، برخوردار بود و از خود مقاومت 
مثال زدنی نشان می داد، مسلمًا این کار، بدون اهتمام 
و ایثار فوق العاده و مراقبت های ویژه و طاقت فرســای 

همسر فداکارش، ممکن نبود.
او سال های متمادی، روی صندلی چرخ دار، در مراسم 
سنتی تاسوعا و عاشورای حسینی که در منزل مهندس 
صباغیان برگزار می شد، حضور پیدا می کرد، آنگاه که 
پزشــکان او را از فعالیت فیزیکی منــع می کردند، با 
خنــده می گفت: »من بــه مردم درمانی باور 

دارم...«.
از زنده یاد هرمز ممّیزی ســه فرزنــد تحصیل کرده به 
نام های مازیار و مهدیار )مقیم پاریس( و مهســا باقی 

مانده است.
ممّیــزی عالوه بــر آثار قلمی پیش گفته، اشــعاری با 

عناوین:
میوه ممنوعه، پس لرزه، فردوسی و مصدق، سقراط و 
صدیقی )مقایسه سقراط با دکتر غالمحسین صدیقی، 
وزیر کشور زنده یاد دکتر مصدق و پدر جامعه شناسی 
ایــران(، کویر، جنــگ و آزادی، درس جغرافیا، قلم 
بــا نوک ســرکوفته اش، اللــه وش می آیــد، محاکمه 
دیکتاتور، گالیله و... منتشــر کرده اســت، عالوه بر 
این پژوهش های منتشرنشده ای در زمینه: اصالحات 
قانون اساســی، نظام شورایی و دموکراسی، محاسن و 
معایب تمرکز و عــدم تمرکز، ایجاد اتحادیه اقتصادی 
در فالت ایران، اقتصاد بدون نفت و تشکیل صندوق 
ذخیــره ارزی از راه تأمین پس انداز ســاالنه از محل 
درآمد نفت و... در دست بررسی و تنظیم داشت که 
متأسفانه تشدید بیماری و طول درمان، مجال تکمیل 

و انتشار آن ها را نداد.
دیــدی آن قهقهه کبــک خرامــان حافظ                                                     

که ز سرپنجه شاهین قضا غافل بود
ســرانجام او در بامداد روز پانزدهم مهرماه 94 
دعــوت حق را اجابت کرد و شــمع وجــودش برای 
همیشــه به خاموشــی گرایید. روانش شــاد و یادش 

گرامی باد. والعاقبه للمّتقین.■

عرضه نسخه الکترونیک چشم انداز ایران در »فیدیبو«       
خوانندگان گرامی در سرتاســر نقاط ایران و جهان می توانند از این پس نسخه الکترونیکی دوماهنامه سیاسی ـ راهبردی »چشم انداز ایران« 
را از طریق اپلیکیشــن فیدیبو با مبلغ مناسب خریداری و مشــاهده 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 مجالت فیدیبو، نسخه 

الکترونیکی چشم انداز ایران را دریافت و مطالعه نمایند. 
این اپلیکیشــن امکانات بســیاری را برای خواننده فراهم می کند از جمله رنگ کردن متن، مطالعه در شــب، اشتراک گذاری نظرات با 
دیگران و بســیاری امکانات متنوع دیگر که در کنار هم، لذت مطالعه را دوچندان می کند. مجله ارایه شــده 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.
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در ماجــرای توافــق اخیر، بدون قصــد انکار نقش 
نیروهــا و شــرایط اقتصــادی داخلــی، به هیچ وجه 
نمی تــوان نقش حــزب دموکرات، دانشــگاهیان، 
گروه هــای صلح طلــب و محافــل ســرمایه داری 
پیشــرفته جدیــد را نادیده گرفــت. محافلی که از 
یک دهه پیش نســبت به هواداری بی قیدوشــرط از 
اســرائیل و هم پیمانی با اعراب به سرکردگی ملوک 
ســنتی عربســتان تردید کرده بودند. به این ترتیب تا 
مدت  زیادی نمی شد در پس گرد و خاک تبلیغات 

صهیونیستی چند حقیقت را نادیده گرفت.
اول: قطع نظــر از ترورهای سیاســی خــود ایرانیان 
به دســت ســازمان ها و تشــکل های پیدا و پنهان، 
هیچ فــرد یــا گــروه ایرانــی در بمب گذاری ها و 
خرابکاری هــا در ایســتگاه های راه آهــن و ســایر 
تأسیســات و ســاختمان های شــهری و مدنی علیه 
مردم عادی غرب شــرکت نداشــته اســت. کمک 
نظامــی، آموزشــی و امنیتــی و مالی بــه حماس، 
سوریه، حزب الله و حوثی ها با توحش خرابکارانه و 
ضد تمدنی داعش و القاعده در ماهیت خود بسیار 
متفــاوت اســت. نه تنها اتهامات در مــورد دخالت 
ایران در بمب گذاری ســاختمان انجمــن یهودیان 
آرژانتیــن به اثبات نرســید، بلکــه اتهامات خالف 
آن هــم مطرح شــده اســت. تروریســت خواندن 
حماس، حزب الله، حوثی ها و ســاف فقط تبلیغات 
اســرائیلی و بعضی کشورهای عربی است که خود 
در رأس تروریست ها هستند و دستگاه های سیاسی 
و اطالعاتی غــرب به خوبی از آن خبــر دارند. در 
این میان دولت بشار اسد به درستی متهم به جنایات 
جنگی اســت؛ اما این هم با تروریسم، دست کم در 

امریکای التین باقی نگذاشت. نشان داد که جامعه 
امریکا هم همچون ســایر جوامع آن چنان که بعد از 
این خواهد آمد دارای رویه های خیر و شــر است. 
یک بار دیگر آشــکار شــد کــه نازیســم اروپایی، 
فاشیســم آســیایی و تحجر خاورمیانه ای همه جا در 
دل همه انسان ها، چرا راه دور برویم با شباهت های 

زیاد در جامعه خودمان، آماده تاخت وتاز است.
این همــه ظاهــر داســتان مخالفــت با ایــران اتمی 
اســت؛ اما درون مایه آن خیلــی خطرناک تر از این 
حرف هاســت. در پس ایــن هورا کشــیدن ها، من 
فریادهای »های هیتلر« نازی ها را می بینم. مجموعه 
رویارویی ها و وقایع منطقه ای در خاورمیانه و اروپا 
می تواند مقدمه تدوین »نبرد من« دیگری باشد؛ اما 
این بار نه علیه یهود و به دســت پیشــوای نازی ها، 
بلکــه علیــه مســلمانان و بــه کام اســرائیل به قلم 
اندیشــمندی از البی های صهیونیستی. اکنون دیگر 
باور به اینکه نازیســم و صهیونیسم دو رویه از یک 
واقعیت انــد و از بطن هر یک دیگری به دنیا می آید 

چندان مشکل نیست.
فرشــته: از بخت خــوش ایرانیــان و صدالبته تمام 
منطقــه، ملت های عرب و جهانیــان، طرح »برجام« 
از لبــه تیغ گذشــت. فرشته ســانی بر شــیطان صفتی 
پیــروز شــد؛ امریکای اندیشــمندان، دانشــگاهیان، 
آزادی خواهان، بشردوستان و فرهیختگان که در تاریخ 
دوران مــدرن جامعه امریکا نه کــم بوده اند و نه کم 
اثــر. امریکا از جنگ اول جهانــی به بعد به ویژه پس 
از عقب نشــینی های اروپاییان از مستعمرات آفریقایی 
و آســیایی و امریکای التینی در جنگ جهانی دوم، 

پرچم دار سیاست، قدرت و ثروت در جهان شد.

در روزهای اخیر دنیای غرب شاهد چند اتفاق مهم 
و تأثیرگــذار بوده که بیش ازپیش مرا به تأمل درباره 

خودمان، گذشته مان و آینده مان وامی دارد.
در امریکا

شــیطان: ســرانجام تمام فعالیت های چندســاله 
آیپک )نهاد پرقدرت طرفدار اســرائیل( و دســت و 
دل بازی هــای محافل صهیونیســتی امریکا برای به 
بن بســت رســاندن اوباما در توافق با ایران در برجام 
شکســت خورد. نمایندگان جمهوری خواه کنگره 
و جناح هــای افراطی اســرائیل به رهبــری نتانیاهو 
همه امکانات و حیثیت سیاســی خــود را به میدان 
آوردند تا جایی که سبیل هر نماینده و رجلی را که 
دستشان می رسید چرب کردند و در سخنرانی های 
تبلیغاتــی آخرین دقایق این مبارزه، فراموش نکردند 
به طور آشــکار رگ و ریشــه یهودی- قومیتی خود 
امریکایی هــا بکشــند. افت وخیزهــا و  بــه رخ  را 
دم تکان دادن هــای ایــن نمایندگان بــرای نتانیاهو، 
رویــه عقب افتــاده و جنگ طلــب ســرمایه داری 
جنگ افــروز نفتــی و اسلحه ســازی امریــکا را به 
نمایش گذاشــت و اســطوره امریکای پیشــاهنگ 
علم و دانش و آزادی خواهی و انسان دوســتی حتی 
از نــوع نئولیبرالــی آن درهــم شکســت. در طول 
کم تر از دو ســاعت ســخنرانی کم مایه، تکراری و 
تهی از هرگونه واقعیــِت نتانیاهو، نمایندگان کنگره 
بیش از چهل بار تمام قد ایســتادند و با هیجان تمام 
برای یک جنایتکار جنگی دســت زدند و بیشتر از 
یک بار در هر دو دقیقه هورا کشیدند. حادثه ای که 
آبرویی برای رجال سیاســی جامعه امریکا در قیاس 
با جوامع توســعه نیافته خاورمیانه، آفریقا و آســیا و 

در غرب خبرهایی هست؟

ســید حمید نوحی در ســال 1320 در شــهر اصفهان متولد شد. در ســال 1341 به 
دانشــکده هنرهای زیبا دانشــگاه تهران در رشــته معماری راه یافــت و پس از خدمت 
ســربازی برای ادامه تحصیل به فرانســه رفت و در رشته شهرسازی آمایش سرزمین به 
درجه دکترای بدون رســاله از دانشگاه کرتی نائل شــد. نوحی از سال 1364 تا 1365 
بــود.  بهشــتی  شهید  دانشگاه  شهرسازی  و  معماری  دانشكده  هیئت علمــی  عضو 
همچنیــن از 1367 تا 1371 رياست و مديريت گروه معماری دانشكده معماری و شهرسازی دانشگاه علم و صنعت ايران را 
عهده دار بود. ایشــان کتاب هــای »فلسطینــی آواره به روايت ابواياد«، »مبارزه، مقاومت و زندگــی«، »مقاومت، آفرينش است«، 
»گسست های اندوه بار: روان رنجوری و بحران اجتماعی«، »آرمان شــهر اسالمی: نگاهی پديدارشناسانه به مراسم حج عمره«، 

»سرشت اهریمنی پول: گلچینی از دست نوشته های فلسفی- اقتصادی 1944 کارل مارکس« را ترجمه کرده است.

حمید نوحي 
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و فرصت تبدیل شــدن به یک وزنه تعــادل و ثبات 
در منطقــه را دارد. ایــن ظرفیت اکنون پس از چند 
دهه ظهور قدرت چین و بازگشــت روسیه به صحنه 
رقابــت جهانــی پس از یــک دوره کوتــاه توقف 
و رکود ناشــی از فروپاشــی نظام پیشــین )شوروی 
سوسیالیســتی( بیش ازپیــش برای غــرب حیاتی به 
نظر می رســد. ایــن تحلیل منافاتی بــا نظریه ای که 
معتقد بود حملــه به عراق و ایران نه هدف امریکا، 
بلکه وســیله و مرحله ای است برای محدودکردن و 
بســتن دست و بال چین و شوروی و رقابت- اگرنه 
مبارزه- با آن ها ندارد، زیــرا گرچه نظریاتی وجود 
دارد که بر اســاس آن سرمایه داری غرب به اشکال 
گوناگــون در منافــع صنعــت و تجــارت خارجی 
چین ســهیم اســت، بااین حال ازآنجاکه هنوز سایه 
دولت–ملت از سر نظام ســرمایه داری جهانی کنار 
نرفته به طور مؤثر نمی توان حقیقت ملی )کشــوری( 
ســرمایه و درنتیجــه رقابت هــا و مبــارزات ملی را 

نادیده انگاشت.
4. چنــدی اســت زمزمه هایــی از غــرب به گوش 
می رسد که نه تنها بر بی ثمری حمایت های بی دریغ 
از اســرائیل،که بر زیــان آور بودن آن بــرای منافع 
درازمــدت غرب در شــرایط جدید بازار ســرمایه 
کید می کند. موضع گیری های اخیر  تأ نولیبرالیستی 
نهادهای مدنــی در کشــورهای اروپایی و پذیرش 
فلســطین به عنوان نهاد ناظر در سازمان ملل متحد، 
تنش های ایجادشــده میان دولت امریکا و اسرائیل 
در جریــان مذاکره با ایران، تجدید صف بندی های 
حامیان سیاســی اســرائیل در امریکا و عریان شدن 
موضع گیری به نفع اسرائیل از نشانه های عینی شدن 
شــرایط جدید در منطقه اســت. بــا ازنفس افتادن 
ســازمان آزادی بخــش فلســطین و جنبــش فتح و 
ویرانــی غــزه و تضعیــف جنبش حمــاس در اثر 
حمالت ویرانگر اســرائیل و تخریب هشتاد درصد 
زیربناهــای اجتماعــی و اقتصــادی و محیطی آن، 
پیش بینی می شــود تا پنج سال دیگر غزه ای در کار 
نباشــد. در نتیجه حمالت مرگبار اسرائیل به لبنان، 
به رغــم مقاومت جانانه حزب الله، ازیک طرف و از 

گیر کرد. اینکه عوامل بیــرون از امریکا چه مقدار 
در وضعیت پیش آمده نقش داشتند، موضوع بحث 
حاضر نیســت. ایــن عوامل هرچه باشــد تصادف، 
سیاســت گذاری، آمادگــی، تجهیــز، مقاومــت و 
اســتراتژی سیاســی و نظامــی ایران به جــای خود 
می توانــد موردبحث واقع شــود و تأثیــری درنتیجه 
بحث حاضر ندارد. بهترین نشــانه اهمیت و جدی 
بودن چالش درون جامعه امریکا و پیروزی دولت به 
رهبری حزب دموکرات بر تمایالت صهیونیستی در 
محافل امریکایی به رهبری سازمان »آیپک« )نماد 
رســمی هواداری از منافع صهیونیســتی در امریکا( 
تشــدید اختالف و تفرقه در جامعه یهودیان امریکا 
و اسرائیل اســت. به طوری که تعداد قابل توجهی از 
خاخام ها )در حدود چهارصــد نفر( و انجمن های 
یهــودی در امریــکا برخــالف »آیپــک« از توافق 
حمایت کردند. دولت نتانیاهو و سازمان »آیپک« 
که بــا تمام نیرو و ســرمایه صهیونیســت ها در این 
مبارزه شــرکت کرده بودند، اکنون توافق با ایران و 
شکســت خود را پذیرفته و به طــور موقت وادار به 
ترک میدان شده اند. گرچه روشن است که پس از 
تجدید قوا و جمع بندی، صف بندی دیگری را آغاز 
خواهنــد کرد. بااین حال تمام این ها نه تنها حاکی از 
کم اهمیــت بودن این رویارویــی در جامعه امریکا 
نیســت، بلکه برعکــس، نمایش اهمیــت زیاد آن 
است و درعین حال به روشنی نشان داد که برخالف 
تحلیــل کهن رایــج در ایران که حــزب دموکرات 
را تحــت نفــوذ جامعه یهود می دانســت این حزب 
جمهوری خواه اســت که به طور دربست در اختیار 

البی های قومی-یهودی است.
3. پس از نزدیک به یک دهه مبارزه با سلفی گری 
در دنیای اســالم، عاقبت غرب باید متوجه می شد 
کــه مبارزه با این جریان صرفًا با ســرکوب امنیتی- 
نظامی از خــارج مقدور نبــوده و نیازمند نیروهای 
درون منطقــه ای اســت کــه تنهــا مســلمان ایرانی 
می توانســت چنین نقشــی را ایفا کند. به این ترتیب 
آشــکار شــد که توانایی باالی فرهنگــی و نیروی 
انســانی و موقعیت ژئوپلیتیک ایــران بالقوه ظرفیت 

الگوهای رایج حاکم کنونی جهان متفاوت اســت. 
چنان که روســیه به خاطر دخالت نظامی در سوریه 
و اوکراین متهم به تروریســم نیســت. اگر این گونه 
دخالت ها تروریســم باشــد همه کشــورهای غربی 

تروریست بوده و هستند.
 دوم: اندیشــه ســلفی و تحجر مذهبی که به لحاظ 
ایدئولوژیــک طالبــان، القاعــده، داعــش و ده ها 
گــروه و محفــل تروریســتی ضدغــرب را تغذیــه 
می کنــد، به رغم پــاره ای تمایــالت و گرایش های 
گذشــته گرا، ادعای اصول گرای شــیعی در ایران، 
برخــورداری ایــن محافل و گروهک هــا از ثروت 
و قدرت نهــادی و نفوذ در ســازمان های نظامی-

امنیتی و هیئت هــای مذهبی در ایران و تالش زیاد 
بــرای ایدئولوژی پردازی، نتوانســت به طور مؤثری 
از پشــتیبانی مردم ایــران برخــوردار و از میان آنان 

عضوگیری کند.
به این ترتیــب نگارنده گمان نمی کند، تشــکیالت 
اوبامــا عــالوه بــر حمایــت حــزب دموکــرات و 
همفکــران خــود در اتاق هــای فکر و دانشــگاه ها 
قادر بــود بدون حمایت دســت کم بخــش مهمی 
صنایــع  در  امریــکا  پیشــاهنگ  ســرمایه داری  از 
پیشــرفته با تکنولوژی برتــر )High Tech( و طبقه 
متوســط، بر جریان های قدرتمنــد و ثروتمند حزب 
جمهوری خــواه به نمایندگی ســرمایه داری نفتی و 
اسلحه سازی کهن غلبه کند. تنش ها و چالش های 
اخیــر درون محافل سیاســی امریکا حاکی از عمق 
این درگیری و تضاد اســت؛ تضادهایی آینده ســاز. 
برخالف کســانی کــه همه این هــا ازجمله دعوای 
میان صهیونیســت های اســرائیلی به رهبری نتانیاهو 
و جریــان اوباما در حزب دموکرات را یک بازی و 
صحنه ســازی می دانند یا دست کم اهمیتی تاریخی 
برای آن قائل نیســتند، نویســنده برای این رویداد 
اهمیتی تاریخی قائل اســت. توجــه کنیم که پیش 
از حمله ســال 2001 امریکا به عــراق، امریکا میان 
حمله به ایران یا عراق ســردرگم بود. بعضی محافل 
سیاسی نظامی امریکا می خواستند ایران هدف اول 
باشــد. پس از حمله هــم بســیاری از تحلیل گران 
ایرانی معتقــد بودند چهارماه پــس از عراق نوبت 
ایران اســت. حتی اخبار و گزارش های دست اول- 
غیر ژورنالیســتی- نیز حاکی از حمله قریب الوقوع 
سراسری امریکا به ایران بود. به طوری که در محافل 
نظامــی، امنیتی و سیاســی درون و بیرون حاکمیت 
در ایــران گمانه زنی هایی در مورد میــزان توانایی و 
بــازه زمانی مقاومت نیروهای ایرانی انجام می شــد 
و حتی نشــانه هایی از انتخاب اســتراتژی پراَکِنش 
نیروهــای نظامــی، آمادگی دفاعی، ذخیره ســازی 
ســالح، مهمات و پول، اخبار و شایعاِت درزکرده 
از رأس حکومــت را تأییــد می کرد. به یاد دارم که 
هواداران ایران در امریکا دولت خاتمی را از قطعی 
بــودن چنین حملــه ای مطلع کــرده و گفته بودند 
موتــور جنگ علیه ایران در امریــکا به راه افتاده و 
 مهارکردنی نیســت. به این ترتیب بخــت با ایران یار 

شد که:
1. نهایتًا عراق به عنوان هدف اول انتخاب شد.

2. پای امریکا ابتدا در عراق و ســپس در ســوریه 
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و به یاری این انســان ها نشــتابیم و بحــران را نبینیم 
پس آرمان هــای اروپایی چه می شــود؟ محبوبیت 
خانم مــرکل در آلمــان پس ازایــن موضع گیری ها 
نه تنها کم نشــد، بلکه آن گونه که گزارش ها نشــان 
می داد دست کم شــصت درصد از آلمانی ها از آن 
حمایــت کردند. چیزی که برای کســانی همچون 
ایــن کم ترین کــه فردگرایی اروپایــی را از نزدیک 
لمــس کرده و به خصوص برای اندیشــمندانی1 که 
به درســتی درباره نشانه های تشــدید این فردگرایی 
تمدنی هشــدار داده اند نویدبخش و برای آن ها که 
بالانقطاع بر طبل فرهنــگ منحط غربی می کوبند 
درس آمــوز اســت. ناگفتــه نماند که پــاپ هم از 
مســیحیان خواســت هرکدام یک خانواده را تحت 
پوشــش بگیرند و ایســلندی ها نیز اعــالم آمادگی 
کردند. کسانی هم هســتند که با عمده کردن نرخ 
رشد منفی جمعیت رو به کاهش آلمان این حرکت 
را صرفًا ناشی از نیاز اقتصاد پویا و رو به رشد آلمان 
بــه نیــروی کار می دانند. در نیاز آلمــان به نیروی 
کار تردیدی نیســت؛ اما تا چه حدود و چه سطح؟ 
سایر کشــورهای اروپای مرکزی و غربی و شمالی 
و حتی بعضی کشــورهای اروپای شــرقی همچون 
لهستان به شدت با کاهش نرخ رشد جمعیت روبرو 
هســتند. کانادا نیز هرســاله تعداد زیــادی مهاجر 
می پذیــرد؛ اما هیچ یک تاکنون تســلیم امواج رو به 
گسترش و شهرآشوب اخیر نشده اند. فرانسه به رغم 
تمام شــعارها و در یک جبهه قــرار گرفتن با آلمان 
تنها حاضر به پذیرش بیســت هزار نفر شد. انگلیس 
نیز همیــن تعداد-البتــه از میان پناهنــدگان موقت 
کشــورهای هم مرز با سوریه- را حاضر شد بپذیرد. 
از طنز تلخ روزگار اینکه کشــورهای اروپای شرقی 
به رغم چند دهــه تجربه حکومت سوسیالیســتی با 
طرح اتحادیه اروپا برای ســاماندهی موج پناهندگی 
مخالفت کرده و تحکیم مواضع مرزی و دیوارکشی 
را آغاز کرده اند. موضع گیری آلمان موجب ایجاد 
تنش میان این کشــور و ســایر کشــورهای اتحادیه 
اروپا به ویژه اروپای شــرقی شــد. در خــود آلمان 
بعضی از وزرا که در وسط گود قرار دارند و درگیر 
ســازمان دهی پذیرش پناه جویان هستند، از عواقب 
این پروژه اظهار نگرانی کرده و به صراحت گفته اند 
که این پروژه چهره آلمان را دگرگون خواهد کرد.2 
توجه داشته باشــید پذیرش این مهاجران آن هم در 
آلمان بــه هیچ رو قابل قیاس با مســائل حضور دو 
یا ســه میلیون نفــر مهاجر افغانی در ایران نیســت. 
مهاجرانی که تا سال گذشــته تحصیلی، مؤسسات 
آموزشــی از پذیــرش فرزنــدان آن ها خــودداری 
می کردنــد و دولت هیچ گونه تعهدی در برابر آن ها 
نداشــت. درحالی کــه آلمــان از هم اکنون تدارک 
آمــوزش زبان آلمانی، حل مشــکالت بهداشــتی، 
فرهنگی و شــغل یابی و در یــک کالم روند ادغام 
و تطابــق را آغــاز و به این منظــور از ارتش کمک 
گرفته است. آلماِن سازمان یافته و پیشرفته نمی تواند 
نســبت به سرنوشــت پنج میلیون مهاجر تا 10 سال 
آینده در کشــور خود بی توجه باشد، چراکه در غیر 
این صورت بــا بحران های زیادی روبه رو شــده و 
همه اروپا و حزب هــای حاکم را به چالش خواهد 
کشــید. در حالی این سطور نوشته می شود که سیل 

 Sans( در زبــان فرانســه به آن ها ســان َپ پی یــه
بــدون »هویــت« می گوینــد. در  یــا   )Papiers
سال گذشــته که تعداد این ها در ســواحل مدیترانه 
به پنج هــزار نفر رســید، نهادهای مدنــی در اروپا 
زنــگ خطر را به صدا درآوردنــد. بااین حال امواج 
سیل آســای پناه جویــان کــه در هفته هــای اخیر با 
پــای پیــاده از مرزهای اروپــای شــرقی در ترکیه، 
جزایــر کوچــک یونــان، قبــرس و... خــود را به 
مجارستان و صربســتان، کرواسی، اتریش و آلمان 
رســاندند حدیث مفصــل دیگر اســت. بدرفتاری 
پلیــس مجارســتان در جنگل هــا و ایســتگاه های 
مرزی، انســان را خشــمگین می کنــد. درحالی که 
اســتقبال و همراهی مردم عــادی و نهادهای مدنی 
به ویــژه اتریشــی ها و آلمانی ها اشــک شــادی به 
دیده می آورد؛ اشــک شادی از مشــاهده جلوه ها 
و ظرفیت هــای همبســتگی جهانــی. دو روز پس 
از درگیری خشــونت آمیز میان دســت راســتی ها و 
انسان دوســتان آلمانی، دولت آلمان ابتدا با نشــان 
دادن روی ســخت بــه راســت گرایان اعــالم کرد 
نهصد هزار نفر از این پناهندگان در راه را می پذیرد 
و پس ازآن اعالم شــد که با پذیرش پانصد هزار نفر 
در هرســال به کمک به آن ها ادامه می دهد. اکنون 
نهادهــای مدنی در تمام اروپــا در حال جمع آوری 
و ارســال کمک های انسان دوســتانه به پناهندگان 
هســتند. بــا موضع گیــری محکــم دولــت آلمان 
)خانــم مرکل( دربــاره پناه جویان و اســتقبالی که 
به طــور باورنکردنی از طرف اکثــر مردم از تصمیم 
دولت به عمل آمده فعاًل فاشیســت ها عقب نشــینی 
کرده انــد، امــا واضــح اســت عقب نشــینی آن ها 
امریکایی موقتی است.  همچون صهیونیســت های 
می دانید آلمان فاشیســت های خشنی دارد، بیش از 
جاهای دیگر اروپا. هرســاله چندیــن حمله به زنان 
محجبــه انجام می شــود. قطع نظــر از موضع گیری 
خصمانه دست راســتی ها ازآنجاکــه عموم مردم به 
آرامش، امنیت و رفاه نســبی پس از جنگ جهانی 
دوم خــو کرده انــد، موضع گیــری دولــت آلمان 
بســیار جســورانه و بدون تردیــد همان گونه که از 
سخنرانی خانم مرکل می شــد استنباط کرد حاکی 
از باور عمیق به ارزش های انسان دوســتانه اســت. 
خانــم مرکل با اشــاره به منشــور اتحادیــه اروپا به 
این مضمون گفت: اگر ما چشــم خــود را ببندیم 

طرف دیگر فجایع ناشــی از ســلفی گری به دست 
داعش و گروه های مشابه )در ابتدا به کمک غرب 
و ســپس عربســتان و قطر(، عماًل ســوریه و مصر 
از مهم ترین سنگرهای اســتراتژیک دفاعی اعراب 
چنان ویران شــد و فرو پاشــید که تا سال های سال 
خیال اسرائیل از تهدیدات ایذایی برون مرزی آسوده 
است، چه رســد به تهدیدهای نظامی کالسیک؛ تا 
به آن حد که ممکن اســت این کشــور )اسرائیل( 
بار دیگر به هوس توســعه ارضــی که دو دهه از آن 
دســت برداشــته بود، بیفتد. بااین حال ممکن است 
همین واقعیت های تلخ برای مسلمانان و کشورهای 
عــرب همســایه اســرائیل، بهانه های عــدم امنیت 
اســرائیل را خنثی ساخته و نهایتًا به زیان موجودیت 
تهاجمی اســرائیل واقع شــود. به ویژه اینکه پس از 
تضعیــف آیپک در امریکا در اروپا هم خبرهایی از 

گردش به چپ هست.
در اروپا چه می گذرد

مشــاهده هجــوم سیل آســای پناه جویان ســوری، 
افغانــی و... در عبور از مرزهای آبی و خاکی دیار 
»کفر!« در اروپای شــرقی گرچه بســیار غم انگیز 
اســت و علی القاعده باید مســلمانان را بیدار کند، 
بااین حال دردمندانه باید بگویم از بیش از یک صد 
ســال پیــش تاکنــون، از زمــان ســید جمال الدین 
اســدآبادی، ســخن از بیداری اســالمی می رود و 
هنوز این خفته در خواب گران سنگی به سر می برد.

خفته ای که از 150 سال پیش هر بار گوشه چشمی 
باز می کند و دوباره به خلســه می رود. خفته ای که 
به رغم التماس ها و تضرع های مکرر روشــنفکران و 
اصالح طلبانش دست آخر بیداری اش در شبه جزیره 
هند، پاکســتان را زاییــد و طالبــان و القاعده را و 

غمگنانه اکنون داعش را.
پیش ازایــن هرســاله چند هــزار نفر پناه جــو از راه 
دریاهــا در مدیترانــه و آب هــای ســواحل جنوب 
شرقی آســیا و استرالیا به سرنوشــت غمباری دچار 
می شــدند. اگر در راه جــان نمی دادند کم وبیش 
پناهنــدگان  اردوگاه  نظیــر  اردوگاه هایــی  گرفتــار 
استرالیا می شــدند که چند نفر ایرانی در آن دست 
به خودکشــی زدند. درصد بیشتری در زمین و هوا 
معلق می ماندند. همچون هزارهــا پناه جو در ترکیه 
کــه نه راه پس دارنــد و نه راه پیــش. همان ها که 

نتانیاهودرکنگرهامریکا
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در خانه های خود و آبیاری مســتمر و پیگیر آن ها، 
به خانه های یکدیگر حمله کردیم و نهال های ســبز 
آن هــا را از جا کندیم. نه بــه نهادهای مدنی اجازه 
عرض اندام دادیم و نه به دست دولت هایمان کاری 
کارســاز کردیم. کافی اســت به برخاســتن ژاپن و 
آلمان از خاکســتر خود پس از جنگ جهانی دوم 
نــگاه کنیم و از صداقت دولت ها و رجال آن ها در 
فرهنگ سازی، کار اقتصادی، حمایت از نهادهای 
مدنــی، توجه به محیط زیســت و هزارها چیز دیگر 

درس بگیریم.
اکنــون من به شــدت نگران سرنوشــت مســلمانان 
هستم؛ و بیش ازپیش به هشدارهای اندیشمندانمان 
می اندیشــم و بــه اقبــال الهــوری کــه غمگنانــه 

می سرود:
ای غنچه خوابیده چو نرگس نگران خیز

 کاشانه ما رفت به تاراج غمان خیز
این طــور که اوضــاع پیش می رود فقــط یک امید 

وجود دارد و اینکه این امواج انسانی:
1. باعث بیداری اروپا و همبســتگی جهانی بیشــتر 
و رشــد اندیشه عدالت و دست برداشتن از حمایت 

اسرائیل شود.
2. این مهاجران که تا 10 ســال دیگر تعدادشــان به 
میلیون ها نفر خواهد رســید رشــد کننــد، بیاموزند 
و تأثیرگــذار شــوند و آنچه طی هفتاد ســال مبارزه 
پی درپی شکســت خورد این بار دســت از آستین 

توده های مسلمان در اروپا به درآورد.
َمَکُروْا َوَمَکَر الّلُه َوالّلُه َخْیُر اْلَماِکِریَن.3■

پی نوشت                                         
1. ازجمله میشــل بن ســایق که از او ســه کتــاب ترجمه 

کرده ام.
2. در همین ایام که مشــغول نوشتن این متن بودم، یکی 
از وزرا از رفتــار پناهجویــان و حق ناشناســی آن ها انتقاد 
کرد. این همه نشــان دهنده احتمال تغییــر در روند وقایع 

آینده است.
3. ]دشــمنان[ مکــر ورزیدنــد و خدا ]در پاسخشــان[ 
مکر در میان آورد و خداوند بهترین مکرانگیزان اســت. 

)سوره: آل عمران، آیه: 54(

حزب رســید. یکصدهزار نفــر عضو جدید یا آن ها 
که کنــاره گرفته بودند مجددًا به حزب پیوســته و 
سرنوشــت آن را تغییر دادنــد. بالفاصله پس از این 
انتخابــات، کوربین در تظاهرات مــردم انگلیس به 
نفع پناهندگان شــرکت و از مــردم کوچه و خیابان 
در مجارســتان کــه برخالف دولت راســت گرایان 
به کمک پناهندگان شــتافته بودنــد قدردانی کرد. 
به این ترتیب و با توجه به سایر نشانه ها به نظر می آید 
اروپــا - و تا حــدودی امریکا- از تســلط جریان 
راســت پس از فروپاشــی اتحاد جماهیر شــوروی 
طی ســی ســال گذشــته به تنگ آمــده و در حال 
تغییــر جهتی مالیــم، کثرت طلب و بشردوســتانه، 
بدون پیــروی از یک دگــم ایدئولوژیک همچون 
کمونیســم یا سوسیالیســم دولتی از نوع شوروی و 

آسیایی است.

وقتی سرکنگبین صفرا می افزاید
از قضای روزگار ممکن اســت بــه علت ادغام این 
تعداد مهاجــران و تأثیر آن ها در تغییر نســبی بافت 
نژادی اروپــا و به دنبال آن تأثیــرات اجتناب ناپذیر 
دیگــر ازجمله تبادل های فرهنگــی و مدنی این بار 
دســت روزگار از آســتین این توده های بی ســالح 
درآید و آنچه را ده ها ســال توده های مسلمان عرب 
منطقــه از دولت ها یــا ســازمان های انقالبی خود 
طلــب می کردند و پاســخی نمی گرفتند از راه های 
غیرقابل پیش بینی محقق شود. گرچه باعث تأسف 
است که مســلمانان از جوامع خود قطع امید کنند، 
بااین حــال این امــر واقعیت تاریخی تلخی اســت 
که بایــد پذیرفت و راهــی بــرای برون رفت از آن 
پیدا کرد. دنیای اســالم از صــدر آن تاکنون چنین 
فاجعــه ای را تجربه نکرده اســت. تحجر، توحش 
و فجایــع محیط زیســت اکنون دنیای اســالم را با 
نابودی کامل روبه رو کرده است. می دانید چرا؟ به 
اعتقاد من، برای اینکه هرگز از خود شروع نکردیم. 
همواره خواستیم دشمن بیرونی را براندازیم. به قول 
شــادروان مهندس مهدی بــازرگان همواره خواهان 
تغییرات زود و به زور بودیم. بدون هیچ گونه مایه ای 
درونی برای خودســازی همواره خواستیم دشمن و 
دیگری را براندازیم. به جای نشاندن نهال های سبز 

روزافــزون مهاجــران با شــعار آلمــان، آلمان و در 
دست داشــتن تصاویر خانم مرکل به پشت مرزهای 

مقدونیه، صربستان و مجارستان رسیده اند.
نگارنــده که تاکنــون چند ماه اســت در خارج از 
کشور به سر می برد نمی داند این اخبار در رسانه های 
ایرانــی بازتاب یافته یا نه و چگونه؟ اما آنچه من در 
رسانه های غرب می بینم داستانی تاریخی است که 
گفته می شود از جنگ جهانی دوم تاکنون در اروپا 
ســابقه نداشــته و احتمال می دهم به همان میزان بر 
وجدان اروپاییان و سیاســت های آن ها، ازجمله در 
مســئله مواجه با شبه نظامیان افراطی در خاورمیانه و 
کشــورهای عربی و درنتیجه بدون تردید در تعامل 
با ایران و از همه مهم تر در رویارویی با مشــکالت 
سیاســی و اقتصادی دنیای فقیــر و عقب افتاده اثر 

گذارد.
دو دهه پیش نظریه ای در کشورهای پیشرفته و مرفه 
شــمالی و امریکا به وجود آمد مبنی بر اینکه ســهم 
خودشــان را از ســهم دنیای جنوب جدا کنند. بر 
اســاس این نظریه تصور می شــد که می شود فقر و 
فســاد و بی ســوادی و بیماری را در درون مرزهای 
کشــورهای فقیر محــدود کرد و آن هــا را به حال 
خود گذاشت. در حقیقت اما نمی شد و نمی شود. 
سیل این پناهندگان که دارد دروازه های کشورهای 
ثروتمند را می کوبد به راستی نشان داد که دست کم 
در دنیای کنونی خوشــبختی و بدبختی تقسیم پذیر 
نیســت. امکان برپایی و حفظ و حراست از جزیره 
خوشــبختی در اقیانوســی از بدبختی وجود ندارد. 
به خصوص با توجه به فجایع محیط زیســتی که مرز 
نمی شناسد و همه جا را در معرض تهدید قرار داده. 
از دریاچه ها و رودخانه های پیش ازاین پر آب ایران 
گرفته تا فلوریدا و جنوب شــرقی آســیا و ژاپن همه 
به طور یکســان دیر یــا زود در معــرض تهدید واقع 
می شــوند، احســاس اینکه زیســت کره یک نظام 
یکپارچه و هم بســته اســت اگر تاکنون در ســطح 
محیط زیســتی و طبیعی درک شــده بود اکنون در 
سطح سیاسی و اقتصادی نیز درک می شود و نشانه 

آن در حزب کارگر انگلیس قابل مشاهده است:
در انگلیس چه گذشت

هفتــه گذشــته چرخشــی عظیم در حــزب کارگر 
روی داد. حزبی که از ســه دهــه پیش و به ویژه از 
هنگام نخســت وزیری تونی بلر به راست چرخیده 
به حزبی بی بــو و بی خاصیت تبدیل شــده بود که 
تفــاوت چندانی با حزب محافظه کار نداشــت. در 
چنیــن وضعیتی یا باید به جایــگاه تاریخی خود در 
130 سال گذشــته بازمی گشــت که به همت یک 
کارگــر معدن بــا گرایش هــای سوسیالیســتی که 
از دوازده ســالگی طعــم بیماری و فقــر و زندگی 
طاقت فرســا را چشــیده بود، تأسیس شــد، یا با از 
دســت دادن هویــت تاریخــی اش بــه جناحی از 
حــزب محافظه کار تبدیــل می شــد. در انتخابات 
اخیر درون حزبی جرمی کوربین با ســابقه سی سال 
نمایندگــی در مجلس عوام که در تمام این مدت با 
لوایــح دولت از حزب خودش و طرح های دســت 
راســتی ها ازجملــه حمله به عــراق مخالفت کرده 
بــود و همــواره در اقلیت قرار داشــت بــه رهبری 
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در یازدهمین انتخابات ریاست جمهوری، طیف بندی 
جدیــدی در جناح های جمهوری اســالمی شــکل 
گرفت؛ بــه این معنا که اصالح طلبان و اعتدال گرایان 
بــا اصول گرایان معتــدل، ترکیب جدیــدی را ایجاد 
و نتیجــه آن انتخابات را دگرگــون کردند. این پدیده 
برای افراطیون بسیار نگران کننده شد. روز 24 خرداد 
92 مقام رهبــری ضمن اعالم بی طرفی در انتخابات، 
به چند نکته بدین مضمون اشــاره کردند: نخســت 
اینکه، حق الناس مقدم بر حق الله اســت؛ دوم اینکه،  
هرکســی نوع حکومت یا رژیم جمهوری اسالمی را 
قبول نــدارد، به خاطر مملکت و ملت رأی دهد. پس 
از پایان رأی گیری در اولین ســاعات روز 25 خرداد، 
سیمای جمهوری اسالمی به نقل از خبرگزاری فارس، 
نتیجه آرای صندوق ویــژه ای را به گونه ای اعالم کرد 
که خوشحالی یک جناح را در برداشت، یعنی از 240 
رأی 200 رأی به ســعید جلیلی و بقیه 40 رأی مربوط 
به دیگر کاندیداهای ریاســت جمهوری بود و از قضا 
حســن روحانی کمترین رأی را داشت. اینکه ترکیب 
آرا واقعی بود یا بیانگــر آرزوهای یک جناح خاص، 
در حوزه دانش ما نیست؛ ولی نتیجه آرای اعالم شده 
در شــامگاه 25 خــرداد بــا آن به کلی متفــاوت بود. 
به طوری که دکتر ســعید جلیلی بیش از 4 درصد  آرا 
را کسب نکرد و درواقع نتیجه آرا، وزن کشی جناحی 
را نشــان می داد که مردم از عملکرد آن در دوره دکتر 
احمدی نژاد راضی نبودند. آری؛ اصولگرایان معتدل 
به این نتیجه رســیده بودند که نفی کامل هولوکاست 
یعنی روز روشــن را شــب جلوه دادن و این قابل دفاع 
نیســت. همچنین بی تفاوتی به قطعنامه های شــورای 
امنیــت به ویژه فصــل هفتم شــورای امنیــت که به 
قدرت های بــزرگ برای جنگ با ایــران ابزار قانونی 
می داد یا توهین های آشکار در مناظره های تلویزیونی 
و خس و خاشــاک دانســتن بخشــی از مردم و سید 
معرفی کردن خود و... همــه از مواردی بود که برای 

اصول گرایان معتدل قابل تبیین و دفاع نبود.
در هفتمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در خرداد 
76 ســید محمد خاتمی بیش از 20 میلیون رأی آورد. 
رأی چشمگیری که بسیار معنادار بود و حتی آیت الله 
آذری قمی نوشــت، دوم خــرداد نقطه عطفی بود که 
نشــان داد قانون اساســی و آرای مردم بر ایدئولوژی 
ســنتی پیروز شده اســت. آقای خاتمی در خردادماه 
سال 80  باوجود رقبای قدری که داشت، بیش از 22 
میلیون رأی آورد. مهم آنکــه آرای 20 و 22 میلیونی، 
پروسه نظارت استصوابی شورای نگهبان و تنفیذ مقام 

رهبری را نیز به دنبال خود داشت.

مســعود رجــوی خــرداد 76 و 80  را از فرط نگرانی 
»فتنه خاتمــی« نامید؛ چراکه بیشــترین ریزش را در 
تشکیالت مجاهدین ایجاد کرده بود. آنچه آرای 76 
و 80  را چشــمگیر کرد، حضور لشــکریانی بود که 
پیش از این در عرصه سیاست دیده نمی شدند؛ مانند 
زنان و جوانان و حتی مراجعی که از فرط قانون گریزِی 
عده ای، بــه شــعارهای خاتمی یعنی قانون اساســی 
و قانون گرایــی پنــاه آورده بودند. تعجب این اســت 
کسی که خود را سرباز فداکار مقام رهبری می داند، 
آیا ســزاوار اســت که در مهرماه امسال، خرداد 76 را 

»فتنه« بداند؟
طیف بندی و ترکیب سیاســی انتخابات 92 خود را به 
شــکل دیگری در قضیه تصویــب برجام در مجلس 
شورای اسالمی نشان داد. بدین معنا که جبهه پایداری 
کــه حدود 60 تا 70 نماینده مجلــس را دربر دارد، به 
مخالفت آشــکار با برجام پرداخــت و راه خود را از 
طیفی مرکب از اصول گرایان معتدل، اصالح طلبان و 
اعتدال گرایان جدا کرد و درنهایت برجام با 169 رأی 
موافق تصویب شــد و حتی 22 نفر از نمایندگانی که 
در بــدو امر و در هنگام تصویــب کلیات برجام رأی 
مخالف داده بودند، به موافقان برجام پیوســتند. حتی 
جبهه پایداری نتوانست آبستراکسیون کرده و مجلس 
را از اکثریت بیندازد. چطور می شــود جبهه پایداری 
کــه خود را نزدیک ترین گروه بــه رهبری می داند در 
محاسبه خود چنین اشتباهی انجام دهد؟ به نظر می رسد 
رویه ای که این ها دارند این اســت که ما کار خود را 
می کنیــم، اقدام خود را انجام می دهیم و خط مشــی 
خود را طی می کنیم، اگر مقام رهبری خواستند با آن 
مخالفت خواهند کرد. مشی آن ها این نیست که پیش 
از اقدام با صاحب نظران قانون گرا یا اعضای مؤثر بیت 
رهبری مشورت کنند. برای نمونه وقتی سال 1372 از 
دادستان وقت دادگاه ویژه روحانیت –که اکنون عضو 
جبهه پایداری اســت- پرسیده شد که شما چرا بدون 
مشورت با مقام رهبری یا رئیس جمهور مملکت یک 
نشریه شناخته شــده و دارای سابقه انقالبی را توقیف 
کرده اید ایشــان گفتند ما کار خــود را می کنیم اگر 
صالح بدانند، ما را توبیخ می کنند. این در حالی بود 
که توقیف یک نشــریه قانونی در شــأن دادگاه ویژه 
روحانیت نبــود. با توجه به واکنش مجلس شــورای 
اســالمی در قبال برجام می تــوان پیش بینی کرد که با 
توجه به اعالم بی طرفی مقام رهبری در قضیه تصویب 
برجام، این بار هم کاندیداهای جبهه پایداری هرچند 
از قــدرت زیادی برخوردارند، بیش از 4 درصد آرای 
مردم را کســب نخواهند کرد، مگر اینکه مشی خود 

را تغییر دهند و بــه قاطبه آرای مردمی و پذیرش عامه 
نزدیک شــوند. به هرحال انتخابات اسفند، وزن کشی 

مجددی خواهد بود.
به نظر می رســد کســانی که داعیه امنیت مملکت را 
دارند و نگران اوضاع امنیتی در شرایط انتخابات آزاد 

هستند، باید به نکات زیر توجه کنند: 
نخست اینکه وقتی در شــامگاه 25 خرداد 92 نتیجه 
آرای ریخته شــده در صندوق رأی اعالم شد و حسن 
روحانی با بیش از 18 میلیون رأی به ریاست جمهوری 
رســید، مردم در سراسر ایران در یک لحظه، به خیابان 
و کــوی و برزن آمدند و خوشــحالی خــود را اعالم 
کردنــد؛ که تعداد شــرکت کنندگان در این شــادی، 
بیش از آرای ریخته شــده در صندوق ها به نفع حسن 
روحانی بود. به نظر می رسد بخشی از چهارده میلیون 
نفری که رأی نداده بودند نیز در این شــادی شرکت 
کردنــد. اما نتیجه مهم تر اینکه مردم در سراســر ایران 
به لحاظ رعایت مسائل امنیتی، به هیچ یک از افسران 
و درجه داران نیروی انتظامی نیز توهین نکردند؛ حتی 
چه برســد به مقامات باالتر. این پدیده نشان می دهد 
مردم ما به ویژه با توجه به مســائل منطقه و ناامنی های 
جاری در آن، به عقالنیتی رسیده اند که صندوق رأی 
در پرتو قانون گرایی، راه مســالمت آمیز و کم هزینه ای 
اســت. آری، درون و برون مردم، همین است و الیه 

پنهانی ندارند. 
دوم اینکه طی بیســت ســال اخیر، چندین انتخابات 
رفراندوم گونه داشــته ایم که نتایج آرای چشم گیر آن، 
از پروسه نظارت استصوابی و تنفیذ مقام رهبری، عبور 
کرده و این، ســمت و ســوی مردم را نشان می دهد. 
وقتی مردم خود به حفظ مســائل امنیتی رســیده اند، 
محدودیت ها و حذف هــا، ضرورتی ندارد و حتی در 
صورت نبود محدودیــت، نیروهای زیادی از ملت ما 
در چرخه مشارکت، شــرکت خواهند کرد. در چنین 
شــرایطی اســت که امینت محوری و آزادی محوری، 
همدیگر را پوشــش خواهند داد و در شرایط ویژه ای 
مانند حضور داعش و دیگر گروه های تروریســتی در 
منطقه، ما به مانور مردمی چشم گیری نیاز داریم. لذا 
به خاطر مســائل ملی و به منظــور انتخاب نمایندگانی 
در مجلس کــه بتوانند با بحران هایی همچون فســاد 
سیســتماتیک، بحران آب، محیط زیست و ریزگردها 
و به ویــژه بیکاری و رکود تورمــی، مبارزه کنند، الزم 
اســت آشــتی ملی تقویت شــود تا طیف های هرچه 

گسترده تری پای صندوق های رأی بروند. ■

برجام و انتخابات پیش رو
لطف اهلل میثمي
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بر اســاس ماده 109 آیین نامه داخلی مجلس شورای 
اســالمی، در هر جلسه رسمی به جز جلسات بررسی 
لوایح برنامه توسعه، بودجه ساالنه و استیضاح یا رأی 
اعتمــاد به وزیران، ســه نفر از نماینــدگان می توانند 
به نوبت و طبق فهرستی که از پیش به قیدقرعه توسط 
هیئت رئیسه تنظیم شده است حداکثر به مدت هفت 
دقیقــه نطق کنند. همچنین دو نفر از نمایندگانی که 
در آن جلســه نوبت نطق نداشته باشند درباره مسائل 
ضروری می توانند یك ســاعت پیش از شروع جلسه 
در لــوح مخصوص یا دســتگاه الکترونیکی ثبت نام 

کرده و حداکثر به مدت پنج دقیقه نطق کنند.
در ایــن گــزارش بــا توجــه بــه آیین نامــه داخلی 
مجلس، نطق های نمایندگان در نظر گرفته شــده و 
خالصه ای از محورهای مطرح شــده آورده می شود. 
به این منظور جلســات علنی از دوم تیرماه تا چهارم 
شهریورماه 1394 که مربوط به اجالسیه چهارم دوره 
نهم است، بررسی شده اســت. در این بازه زمانی، 
18 جلســه علنی برگزار شده است. همچنین تا پایان 
چهارم شــهریورماه، 400 طرح از سوی نمایندگان، 
21 طــرح از ســوی شــورای عالی اســتان ها و 179 
الیحه از ســوی دولت اعالم وصول شده که تعدادی 
کمتر از نصف طرح های نمایندگان اســت. از میان 
طرح های نمایندگان، 199 طرح تحت بررســی قرار 
گرفتــه و 68 طرح، تصویب و به دولت ابالغ شــده 
اســت و نمایندگان از این طریق خواسته های خود را 
برای اجرا به دولت ارســال کرده اند. 12 مصوبه آنان 
به شــورای نگهبان و چهار طــرح مصوب به مجمع 
تشــخیص مصلحت نظام فرســتاده شده است و در 
مجموع 111 طرح بایگانی شده و یك طرح مسکوت 

مانده و پنج طرح نیز مسترد شده است.
از لوایــح ارســالی دولــت، 64 الیحه بــه تصویب 
مجلس رســیده و به عنوان قانون به دولت ابالغ شده 
اســت. 78 الیحه در کمیسیون ها تحت بررسی قرار 
داشــته است. 13 الیحه مســترد شده و 10 الیحه نیز 
بایگانی شده است. از میان لوایح مصوب، 11 الیحه 
به شــورای نگهبان و ســه الیحه به مجمع تشخیص 

مصلحت نظام ارسال شده است.
آخرین وضعیت اســتیضاح ها و تحقیق و تفحص ها 
و ســؤاالت تا تاریخ یادشده، نشان دهنده 328 مورد 
سؤال از وزرا و پنج استیضاح و 20 تحقیق و تفحص 
اســت که برخی رد شــده و بعضی در جلسه علنی 

مطرح شده و تعدادی هم تحت بررسی است.
در تمامی جلســات غیر از دو جلســه که اختصاص 

به اســتیضاح وزیر آموزش وپرورش و قرائت گزارش 
تفریغ بودجه داشته است، پنج نفر ناطق از حق خود 
اســتفاده کرده اند. درحالی که بخشــی از ســخنان 
نمایندگان به مسائل ملی و عمومی اختصاص یافته، 
قســمت اعظم نطق آنان مربوط به درخواســت های 

آنان درباره مشکالت حوزه های انتخابیه است.
از نکات مشــهود در نطق های نمایندگان این اســت 
کــه آنان در بیان مســائل مربوط بــه مصالح ملی به 
مواضع فراکســیونی یــا جناحی خــود پایبند بوده و 
اغلب مواضع مشابه و یکسانی در رابطه با مشکالت 
و مســائل عمومــی اتخــاذ کرده اند. آنــان در بیان 
دغدغه های خود درباره مسائل ملی، وزرا و مسئوالن 
اجرایی دولت را مــورد خطاب قرار داده اند و کمتر 
به ارائه راهکار ملی و همه جانبه پرداخته شده است. 
این در حالی اســت که تذکرات کتبی نمایندگان به 
مسئوالن اجرایی نیز در تمامی جلسات علنی قرائت 
می شود و به عالوه پرســش از وزرا و پاسخ آنان هم 
در برخی از جلسات علنی مطرح می شود؛ البته بیان 
مشکالت و کمبودها و بحران های موجود کشور از 

زبان نمایندگان مجلس هم شنیدنی است.
در رابطه با مسائل عمومی و ملی می توان محورهای 

زیر را به اختصار برشمرد:
پرونــده هســته ای و تیــم مذاکره کننــده، اقتصــاد 
مقاومتــی، مبــارزه با مفاســد اقتصــادی و مقابله با 
رانت خواری و ورود پول هــای کثیف به انتخابات، 
فســاد و عدم نظارت دقیق با وجــود چندین نهاد و 

ســازمان نظارتــی، طرح اســتراتژی دولــت،  ملت، 
همدلــی و هم زبانی برای عبور از تنگنا، به طوری که 
در شــرایط ســخت خود تحمیلــی در اقتصاد و در 
منابــع پولی و مالی و اجرای غلــط و تبلیغاتی قانون 
هدفمندی یارانه ها، با تحمیل تحریم های غیرقانونی 
و شــرایط جنــگ اقتصادی و جنــگ نفت و رکود 
جهانی فوالد، منابع دولت کاهش یافته و خشکسالی 
هم منابع آب کشــور را دچار چالش کرده و فشــار 
بــر زندگی مردم و دولت را مضاعف کرده اســت و 
در این شرایط سخت عده ای جز تخریب چهره های 
نظام و خالی کردن پشتوانه سرمایه انسانی و ضربه به 
هویت ملی کشــور و امضای طومار علیه این و آن و 
غــرزدن، مأموریتی برای خود قائل نیســتند، تبعیض 
در تخصیــص اعتبارات، مشــکل افزایش قیمت ها، 
در خصــوص تأمین درآمد دولــت با اجرای صحیح 
و مبارزه جدی با فــرار مالیاتی کانون های قدرت و 
ثروت، پارتی بــازی و رانت و بی اعتمادی در فقدان 
برنامه دقیق اجرایی از سوی دولت، تسریع در بررسی 
طرح هــا و لوایح در مجلــس، ورود کاالهای قاچاق 
و واردات غیرضــروری و حمایت نکــردن از تولیــد 
داخلی، مشــکل ازدواج و اشــتغال جوانــان، تبدیل 
ســرباز اجباری به ســرباز حرفه ای، انتقاد از برخی 
دنیاگرایی  مواضع سیاســی رئیس جمهور، نکوهش 
مســئوالن، جدایی میان مســئوالن و مــردم به عنوان 
مهم ترین عاملی که نظام را از مسیر انقالب منحرف 
می ســازد و این ســؤال که چند درصد بیــکاران را 

فائزه حسني

نطق های جناحی

بررسیطرحبرجامدرمجلس

نگاهی به نطق  های نمایندگان مجلس شورای اسالمی
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فرزندان و نزدیکان مسئوالن تشکیل می دهند.
محورهای دیگری که در نطق ها آمده است سؤاالتی 
در خصوص حقوق بازنشســتگان و اینکه مسئولیت 
محرومیت حدود 14 درصــد از جامعه با چه نهاد یا 
ســازمانی است؟ مســئول زنان سرپرست خانوار چه 
کســی است؟ مســئول روســتاییان پیر و ازکارافتاده 
چه کســی اســت؟ مســئول اقشــار محروم و بسیار 
فقیر جامعه چه کســی است؟ آیا دولت فقط مسئول 
حقوق بگیران است؟ به غیر از این سؤاالت به مسائل 
دیگری هم اشاره شــده است. کنارگذاشتن مدیران 
ناالیق و سودجو و فرصت طلب از هر طیف و جناح 
و به کارگرفتــن مدیران متعهــد و الیق و متخصص، 
درباره مسئله بورسیه ها، انتقاد به هیئت رئیسه مجلس 
در خصوص پس گیری اســتیضاح و عدم برخورد با 
بلندمرتبه سازی از ســوی شورای شهر تهران، بحران 
آب، تشدید فقر، حاشیه نشینی، افزایش ابتال به مواد 
مخدر، پایین بودن قیمت محصوالت کشــاورزی و 
عدم مدیریــت صحیح آب کشــاورزی، هدررفتن 
باالی آب و کنترل نکردن آب های شــیرین کشور، 
واردات اجناس درجه ســوم و نابودی صنعت کشور 
به طور مثــال صنعت کفش در آذربایجان، تشــدید 
تولیــد ظــروف یک بارمصــرف نایلونــی و تهدید 
محیط زیســت و به خطرافتادن امنیــت غذایی مردم 
و نگرانی شــدید از ورود کاالی بی کیفیت مشــابه 
تولیــدی در غذا و لبنیات، ُکنــدی در اجرایی کردن 
نظــام رتبه بنــدی معلمــان و فرهنگیــان، برخــورد 
ناشایســت با تجمع معلمــان در 31 تیرماه در مقابل 
مجلــس شــورای اســالمی و تذکراتــی در رابطه با 
مربیان پیش دبســتانی و اســتخدام حق التدریسی ها. 
درباره مســائل و مشــکالت حوزه های انتخابیه نیز 
بحــران آب، مشــکالت آموزش وپرورش و اقشــار 
بازمانده از تحصیل، فضاهای غیراستاندارد آموزشی 
در مناطق روســتایی )مانند مــدارس کپری( تکمیل 
پروژه های گازرســانی، حمایت از صنعت و معدن، 
تکمیل شــبکه ریلی، اصالح یا تکمیل جاده ها و... 
مطرح شده و وزرای مربوطه کرارًا مورد خطاب قرار 

گرفته اند.
پرهیــز از فضــای دوقطبــی و جناحی در 

پرونده ملی 
در اینجا خالصه ای از ســخنان ناطقیــن در رابطه با 

مسائل ملی و عمومی کشور آورده می شود:
کید بر  در رابطــه بــا توافق هســته ای، موافقان بــا تأ
بیانات رهبــری به عنوان فصل الخطــاب مانند: »در 
مورد مسائل هســته ای مواضع همان چیزهایی است 
که ما علنــًا اظهار کرده ایم«، از تیــم مذاکره کننده 
قدردانــی کــرده و تضعیــف تیــم مذاکره کننده را 
کید  مخالف منافــع ملی قلمداد کرده اند. موافقان تأ
داشتند که دولت و مجلس طوری حرکت کنند که 
کشــور را دوقطبی نکنند و از بیان مسائل تفرقه آمیز 
کید داشتند که  خودداری شود، اما بر این نکته هم تأ
فضای انتقاد سازنده بســته نباشد و صاحب نظران و 
دلســوزان اعالم نظر کارشناسی کنند و بررسی دقیق 
برای حفظ منافع ملــت و رعایت خطوط قرمز نظام 

صورت بگیرد.
جمعــی از نماینــدگان هــم بــر این نظــر بودند که 

دولت الیحــه بدهد و چون دولــت حاضر به انجام 
ایــن کار نبــود معتقد بودنــد باید به شــورای حل 
اختالف شکایت کنند. درحالی که توصیه برخی از 
نمایندگان موافق به منظور حاکم بودن فضای آرامش 
و در جهــت تحقق بهداشــت روانی دولــت و تیم 
مذاکره کننده این بود که حتی می توان از برنامه های 
نشاط آور ملی مانند موفقیت های تیم ملی والیبال در 
جهت یکپارچگی ملی استفاده برد تا بر نشاط جامعه 

افزوده شود.
موافقــان بر این بــاور بودند کــه پرونده هســته ای 
به عنوان یــك پرونده ملــی مطرح اســت، انداختن 
این پرونده در کانال تنــگ بگومگوهای جناحی با 
مصالــح کشــور همخوانی ندارد و این مســئله نباید 
مجالی برای اختالف هــای داخلی فراهم کند. آنان 
کید داشــتند که بهره برداری جناحی از این مسئله  تأ
معامله ای اســت که زیان آن بر هیچ صاحب خردی 
پوشــیده نیســت؛ اما بررســی توافق را در مجلس بر 
اساس نص قانون اساســی، از شئون مجلس قلمداد 
کرده و خلع ید مجلس را به نام مصلحت سنجی جز 
مطالبه یك مجلس فرمایشــی و دولت فرموده چیزی 

بیش نمی دانستند.
حذف مجلس، شروع خودکامگی

این دســته از نماینــدگان موافــق در نطق های خود 
گفته انــد که مجلس باید به وظیفــه قانونی خود در 
مقابــل برجام عمــل کند، اگر مجلــس و قانون آن 
بی ارزش جلوه کرد و کاغذپاره تلقی شــد، بی تردید 
ســروکله خودکامگــی و اســتبداد پیــدا می شــود. 
درحالی که نمایندگان تندرو با طرح این پرســش که 
چرا در برابر بررسی برجام در جلسات علنی مقاومت 
می شــود، گفته اند مجلس بماهو مجلس در جریان 
جزئیات توافق بیش از عامه مردم قرار نداشــته است 
و اظهار داشــته اند که سابقه برخورد ریاست مجلس 
نشان می دهد که احتمااًل این بار نیز مجلس دور زده 
خواهد شد. این نمایندگان گفته اند که کدام یک از 
وظایف ســه گانه شــورای عالی امنیت ملی در اصل 
176 به این شورا اجازه می دهد اختیارات مجلس را 
محدود کند، آنان به اصول 77 و 125 قانون اساســی 
اشــاره کرده اند که همــه توافقنامه هــای بین المللی 
باید به تصویب مجلس برســد و پرســیده اند که آیا 
آنچــه در لوزان و در وین مورد توافــق قرار گرفته و 
بعضــًا عملیاتی شــده از مجلس شــورای اســالمی 
مصوبه داشــته است؟ روی ســخن این نمایندگان با 
ریاســت علی الریجانی نیز اســت و می گویند که 
رئیس جلســه در موقع تصویب قانون هســته ای در 

مــوارد زیادی مواد متعدد قانــون آیین نامه داخلی را 
نقض کرده است،  به طوری که در پاسخ به تذکرات 
نمایندگان با جواب سرباال مانع آن شده است )مانند 
این جمله که این سیب زمینی فروشــی نیســت(؛ اما 
ایــن نمایندگان کوتاه نیامده و بر مواضع خود اصرار 
ورزیده انــد. در اینجا پاره ای از ســخنان و جمالت 

آن ها نقل می شود:
»چــرا عــده ای خصوصًا دولــت از ورود مجلس به 
متن واهمه دارند و می ترســند، مگــر در متن توافق 
چــه چیزی اســت که نباید باز شــود. باید بررســی 
برجام را کارشناســانه از متن شــروع کرد و حواشی 
و سخنرانی ها و ســرودها را دور ریخت. نمی توان با 
ســیاه بازی موارد ســیاه توافق را سفید کرد. به عالوه 
آن ها از دســتگاه های کارشناســی خواســته اند که 
بــه مجلس تعهد بدهنــد که متــن، کارآمد و بدون 
نقض اســت؛ مثاًل بانك مرکزی لغو ناگهانی تحریم 
خود و آزادی پول های بلوکه شــده و وزارت اقتصاد 
برداشته شــدن بالفاصله تحریم های مالی و اقتصادی 
و وزارت نفت زمان و میزان رفع تحریم نفتی را کتبًا 

به مجلس ارائه دهند«.
توافقی مهندسی شده با جوهر فتنه 

یکــی از نماینــدگان در نطق خود در ایــن رابطه آن 
را خیزبرداشــتن غرب برای تغییر ساختار قدرت در 
جمهوری اســالمی توســط جریان فتنه و غرب گرا 
ارزیابــی کــرده اســت، به گونه ای که جریــان فتنه 
تصمیــم دارد مجلس دهم و مجلس خبرگان رهبری 
را فتح کند. چنان که اتاق فکر فتنه با انرژی حاصل 
از مذاکــرات و توافــق، راهبردهایــی را فرماندهی 
می کند و دســتورالعمل های اجرایی صادر می کند، 
از قبیل تحمیل قطعنامه و توافقی مهندسی شــده زیر 
شــبح تهدید با جوهر فتنه ای عظیم برای توطئه علیه 
انقالب اســالمی و در این رابطه به نامه 31 تشــکل 
دانشجویی اشاره شده است که به نمایندگان مجلس 
اعالم کرده اند که مذاکــرات به هدف اصلی خود 

که لغو همه تحریم ها بود، نرسیده است.
اما نماینده دیگری گفته است دشمن تالش می کند 
در داخل کشور در مواجهه با مسئله هسته ای، فتنه ای 
بزرگ تر از فتنه 88 ایجاد کند؛ بنابراین ضرورت دارد 
راجع به برجام، از ارکان کشــور یک صدا طنین انداز 
شــود، متن برجام با خطوط قرمز تعیین شــده توسط 
مقام رهبری تطبیق شــود، اما چــون متن برجام یك 
متن فنــی با وجــوه مختلف اســت، ایــن تطبیق با 
خطوط قرمز از مجاری قانونی از قبیل شورای عالی 
امنیت ملی و مجلس شــورای اســالمی بگذرد. این 
نماینــدگان گذشــته از آنکه بحث های هســته ای را 
بحث های جناحی و خطی قلمــداد نمی کنند و آن 
را محصــول تالش همه دولت هــا می دانند گفته اند 
عــده ای علی رغــم انذارها و بیم دهی هــای رهبری 
بــا اظهــارات توهین آمیز و بــا پخش شــب نامه در 
مجلــس، گویی قصد انتقام از دولت و رئیس دولت 
و تلخ کــردن کام ملت را دارنــد و نماینده دیگری 
گفته است تخریب، خشونت، خودسری، شب نامه 
و افراطی گری و انحصارگری ســم مهلك پیشــرفت 
کشور اســت و هشدار داده اســت که در هیاهوی 

دعواها، صدای ملت شنیده نمی شود.

موافقان بر این باور بودند 
كه پرونده هسته اي به عنوان 

یك پرونده ملي مطرح است، 
انداختن این پرونده در كانال تنگ 

بگومگوهاي جناحي با مصالح كشور 
همخواني ندارد و این مسئله نباید 
مجالي براي اختالف هاي داخلي 

فراهم كند
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در مقابل اما می توان به نطق یکی از نمایندگان اشاره 
کرد. وی در نطق خود به نامه ای اشــاره کرد که از 
ســوی بعضی افراد فعال در فتنه ســبز ایران در نهم 
آذرماه سال 88 به امریکا فرستاده شده است. آن ها 
در این نامه هشــت صفحه ای به امریکایی ها گفته اند 
اگر می خواهید جنبش ســبز به پیروزی برســد ایران 
را تحریــم اقتصــادی کنیــد. وی می افزایــد آن ها، 
امریکایی ها را دعوت می کنند که برای دســت یافتن 
بــه منافع غرب با ایران در مذاکرات هســته ای توافق 

نکنند و به جای آن فشار و تحریم اعمال کنند.
یکــی از نمایندگان در نطق خود دو گروه را به عنوان 
آفت این ســیر ذکر کرده است. گروهی که دعوت 
بــه جشــن زودرس می کند و با ایــن کار در جامعه 
ایجــاد انتظــار می کند و عــده ای کــه می خواهند 
دست شــورای عالی امنیت ملی را ببندند و این هم 
در جامعــه دوقطبــی ایجاد کرده و مــردم را مأیوس 
می کنــد و منافع گروهی و حزبــی را مقدم بر منافع 
ملی می دارد و هشــدار داده اســت که تا به حال از 
نــوع نــگاه جناحی ضربــات ســختی خورده ایم و 
موضوعات ملی را نباید جناحی کرد. این نماینده به 
گروه دیگری هم اشاره کرده است که پس از توافق، 
دســتاوردهای آن را نفی می کند و این را مســاوی با 

نادیده گرفتن مصالح و منافع ملی می داند.
نماینده دیگری خطاب بــه تندروهای مجلس گفته 
است چرا اصرار دارند به مخاطبان خود تفهیم کنند 
کــه رهبر انقالب مانند من فکــر می کند، مانند من 
تحلیــل می کند و مانند من می فهمد و این در حالی 

است که ایشان مواضع صریحی اعالم کرده اند.
آزادی پول های های بلوکه شده 

نکتــه دیگر در رابطــه با توافق، آزادشــدن پول های 
بلوکه شــده ایران و میزان اعالم شــده آن اســت که 
یکــی از نماینــدگان در نطق خود به آن اشــاره کرد 
و گفــت مقــدار آن از 200 تا 24 و تا شــش میلیارد 
دالر کاهش یافته و معلوم نیســت آیا این میزان برای 
برقراری رابطه بزرگنمایی شــده اســت یا امریکا زیر 
توافق زده، نمایندگان خواســتار روشن شدن راز این 

تغییر ارقام شده اند.
نماینده دیگری در این باره گفته اســت »نکته مهم 
در فضــای جدید، اســتفاده از دالرهای آزادشــده 
نیســت، بلکه اســتفاده از فضای رفع محدودیت ها 
اســت. مهم 30 یا 100 میلیارد دالر آزاد شده نیست، 
اگر سیاســت های اقتصادی را اصالح نکنیم باز هم 
هدر مــی رود و اگر بــرای واردات و کاالی لوکس 
مصرفی استفاده کنیم باز هم اشتغال و تولید داخلی، 
آســیب جدی می بینــد«. این نماینده یادآور شــده 
اســت »منطقی تریــن شــکل اســتفاده از دالرهای 
آزادشــده برگردانــدن پول هــای برداشت شــده یــا 
قرض گرفته شده از صندوق توسعه ملی و استفاده از 
منابع ارزی باقیمانده برای افزایش سرمایه بانك های 

دولتی خصوصًا بانك های توسعه ای است«.
نماینــده ای هــم با تذکــر اینکه پــس از توافق باید 
فرهنگ کار و تالش و تولید در کشــور نهادینه شود 
کید دارد که مبادا رســانه ها انتظارات کاذبی مانند  تأ
افتتاح مك دونالد و فرهنگ آسایش و خور و خواب 

را ترویج کنند.

برداشتن موازی کاری ها
در رابطــه با مواضع دولت تدبیــر و امید، نمایندگان 
چندگونــه برخورد داشــته اند. برخی به نبــود برنامه 
درســت و عزل و نصب های ناشی از خط بازی های 
سیاســی و جناحی اشــاره کرده اند که در نتیجه آن 
وزارتخانه هــا در بالتکلیفــی بســر می برند،  عده ای 
ســردرگمی و پارتی بــازی و رانــت و بی اعتمادی و 
باندبــازی و فســاد اداری را نتیجه فقــدان برنامه ای 
دقیــق در اجرا تلقی کرده و گفته اند کشــور به یك 
انقــالب اداری و اجــرای دقیق قانون نیــاز دارد تا 
جایگاه وزارتخانه ها و ســازمان ها به عنــوان متولیان 
امور مشخص شــده و موازی کاری هــا از بین برود و 
ســرانجام بر حذف بوروکراســی و حفظ داشته ها از 
جنگل هــا و صحراهــا و دریاها و ذخایــر زیرزمینی 

کید کرده اند. تأ
نظارت استصوابی

موضع گیری در قبال موضع گیری های رئیس جمهور 
در چندین سخنرانی ناطقان دیده می شود. نمایندگان 
سخنان رئیس جمهور را در خصوص جایگاه شورای 
نگهبــان عجیــب تلقی کــرده و گفته انــد »تاختن 
و تخریــب شــورای نگهبــان نه به صــالح انقالب 
اســت و نه خدمــت به مردم« و گفته انــد مردم »از 
رئیس جمهور انتظار دارند رکود چندســاله کشور را 

رفع کند، فقر را ریشه کن کند و...«
و  بی انصافــی  را  آن  نماینــدگان  از  دیگــر  یکــی   
کم لطفی دانســته کــه با »ماجرای لوایــح دوقلو در 
دوره حاکمیت اصالح طلبان در ســال 81 مشابهت 
دارد کــه به دنبال کاهش قدرت شــورای نگهبان و 
حذف نظارت اســتصوابی در انتخابات بود و سبب 
تهدیدهــای اصالح طلبــان افراطــی و غائله تحصن 

مجلس ششم در آستانه هفته دولت شد«.
نماینده دیگــری در این رابطه گفته اســت، »آقای 
حقوقدان اصل قانون اساســی را زیر سؤال می برد و 
افزوده اســت که هر از گاهــی پارازیت هایی ایجاد 
می کنند،  یك روز بــه منتقدین حمله می کنند و روز 
دیگری تیری در تاریکی به ســمت شورای نگهبان 
رها می کننــد«. این نماینده وجود شــورای نگهبان 
را به منظــور جلوگیری از ظهور مجــدد بنی صدرها 
و مجلس ششــمی ها دانســته و گفته اســت »همه 

این هــا برای این اســت که مــا را به خود مشــغول 
کننــد و نگذارند بــر مدیریت دولتمــردان نظارت 
داشــته باشــیم«. اعتراض نماینده دیگری به معاون 
رئیس جمهور بــود که گفته بــود نمایندگان به جای 
اســتیضاح وزرا به لوایــح و طرح هــای عقب افتاده 
برســند، همچنین ایــن نماینده با اعتــراض و انتقاد 
از »هیئت رئیســه گفته بود که هیئت رئیســه با دولت 
همراه اســت و اجــازه طــرح هیچ اســتیضاحی را 

نمی دهد«.
نماینــده ای هم غوغاســاالری در امر بورســیه ها را 
مطــرح کرده و گفته اســت »به تعبیــر حضرت آقا 

امری خالف عقل و قانون و تدبیر انجام دادند«.
آسیب های اجتماعی

نماینده دیگری تشدید فقر و حاشیه نشینی و افزایش 
ابتال به مواد مخدر و افزایش طالق، افزایش محرومان 
از تحصیل، بیشترشــدن تعداد کــودکان خیابانی را 
سرآمد مشکالت اجتماعی دانســته و دیگری گفته 
است »اگر شبی به پل های هوایی خیابان های تهران 
ســر بزنید می بینیــد تعداد زیادی از فقرا در شــرایط 
نامناســب کنار هم خوابیده انــد«. نماینده دیگری 
مشکل جوانان را مشکل فرهنگی دانسته و با توجه به 
آمار باالی طــالق و ناهنجاری های اجتماعی، عدم 
فعالیت قســمت جوانان در وزارت ورزش و جوانان 
را مطرح کرده اســت. نماینده ای پرسیده است چه 
اقدامی در جهت حمایت از زنان سرپرست خانوار و 
بدسرپرست و زنان زندانی دیه و در جهت استخدام 
بانوان فرهیخته و شایسته ساالری انجام شده است و 
در رابطه با شــکل بیکاری چند درصد از بیکاران را 

فرزندان و نزدیکان مسئولین نظام تشکیل می دهند.
گزارش مجلس در مورد فتنه 

یك نماینده هم بنا بر مشــاهدات ملت و مســتند به 
گزارش هــای دقیــق اطالعاتی و امنیتــی و گزارش 
قرائت شــده 700 صفحه ای کمیســیون اصل 90 در 
مجلس هشــتم، آقای هاشمی رفسنجانی را در رأس 
فتنــه 88 قلمداد کــرده اســت. وی در ادامه گفته 
اســت »اگر ســیر فتنه را ادامه بدهد در این صورت 
با هزاران لشــکر عشق مقابل وی و فامیل های ثروت 
و خانواده هــای قدرت هم فرهنگ با فتنه که در پی 
تبدیل نظام امامت به ســلطنت هستند خواهند ایستاد 
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و کار را برای همیشــه تمام خواهند کرد« و در پایان 
از آقای هاشمی خواسته است که خود را خانه نشین 
کند. نماینده دیگری در حمایت از کارگزاران خوب 
در دولت نهم و دهم ســخن گفته اســت به طوری 
که »نباید همه وزرا و مســئوالن دولت پیشین را زیر 
سؤال برد، چرا که اگر چند نفر به بیت المال دستبرد 
زده انــد، نبایــد طوری وانمود شــود که همــه افراد 
خدمتگــزار در دولت نهم و دهــم دزد بوده اند، آن 
دزدها هم دست پرورده دولت های پیشین بوده اند«؛ 
اما نماینده دیگری در سخنان خود اشاره کرده است 
که دولت یازدهم زمین سوخته را از دولت پیشین که 
تا روز آخر با توقع آفرینی های ســراب گونه اش برای 
دولت پس از خود مشــکالت عدیــده ای را فراهم 

کرد،  تحویل گرفته است.
جرائم و قاچاق مواد مخدر 

یکی از نماینــدگان در رابطه با قاچــاق مواد مخدر 
بــه آمار 46 درصدی زندانیان کشــور که مســتقیمًا 
به علت جرائم مواد مخدر محکوم شــده اند، اشاره 
کرده اســت به گونه ای که در 67 درصد جرائم نیز 
علت تامه و اصل جرائم زندانیان مواد مخدر است. 
وی با اشــاره به بدمنظرشدن چهره شهرها و پارك ها 
و خیابان ها توســط معتادین خیابانی، پیشنهاد کرده 
است که این چرخه مواد مخدر از دست سوداگران 
خارج و توســط حاکمیت و نهادهــای مدنی مورد 
وثوق حاکمیت مدیریت شود. »مدیریت یعنی آنکه 
معتاد تزریقی تحت پوشــش نگهدارنــده قرار گیرد 
نــه اینکه معتــاد تدخینی را به معتــاد تزریقی تبدیل 
کنیم«. این نماینده پیشــنهاد کنترل مصرف توسط 
دولت را مطرح کرده که به صورت هوشــمند سهمیه 
داده شــود، زیرا با این شــیوه در کشورهای پیشرفته 
به علت به صفررســاندن ســود قاچاق مواد مخدر، 

قاچاقچیان دستشان از مواد مخدر قطع شده است.
در رابطــه بــا اقتصــاد، نمایندگان منتقد خط مشــی 
اقتصادی دولت به چند محور اشــاره کرده اند و در 

ضمن مشکالت اقتصادی را برشمرده اند:
1. به ُیمن افزایش 10 واحد درصدی نرخ سود و نرخ 
ریالی ارز هزینه جاری دولت در ســال 94 نسبت به 
ســال 89 تقریبًا دو برابر شــد، یعنی دولت کشور را 
گران اداره می کنــد، یعنی دولت پر می خورد و کم 

کار می کند.
2. ســالخوردگان در دولت مجبور به ارائه آمارهای 
متناقض و مخدوش شــده اند و مردم هم این آمار ما 

را لمس و درك نمی کنند و گرانی ها ادامه دارد.
3. بانك ها مســیر ایجاد اشــتغال و تولیــد را با عدم 
پرداخت وام به تولید ملی و داخلی ســد کرده اند و 

مشکل بیکاری همچنان حل نشده باقی است.
4. اقتصاد مقاومتی بی مفهوم و لوث شده و دولت با 

واردات بی رویه آن را لگدمال کرده است.
5. نقدینگی طی دو سال گذشــته با افزایش بالغ بر 
350 هــزار میلیــارد تومان از مرز 800 هــزار میلیارد 
تومان گذشــته و عزمی برای هدایت آن به ســمت 

تولید نبوده است.
6. فرار مالیاتی حدود 130 هزار میلیارد تومان اســت 
و این منبع یعنی حدود شــش برابــر بودجه عمرانی 

کشور در سال  93 است.

7. حضور قدرت در اقتصاد مهم ترین ریشــه فســاد 
اقتصادی اســت. نباید اسم اختصاصی کردن قدرت 
در دســت برخی افــراد خاص را خصوصی ســازی 
گذاشــت. این یــك دروغ بزرگ اســت چرا که در 
شــرایط حاضر اگر افراد در اقتصاد به کانون قدرت 

وصل نباشند نمی توانند کار کنند.
8. عدم نظارت دقیق با وجود چندین سازمان و نهاد 
نظارتی مشــکل ساختاری اســت که با وجود آن ها 
نتوانسته ایم جلوی فساد را بگیریم و این فسادها روز 

به روز بیشتر و بیشتر می شود.
9.  یکــی از مهم تریــن ریشــه های فســاد بانك هــا 
هســتندکه امکان دسترســی فعاالن به پول را سخت 
کرده انــد. ســرمایه اولیه ایــن بانك ها بــا وام گرفتن 
از بانك های دولتی به دســت آمده اســت. باید نظام 
بانکی اصالح شود تا بخش خصوصی جان بگیرد. 
برخی نمایندگان معتقدند اساســًا نظام بانکداری در 
خدمت قدرت های سیاســی و در اختیــار داللی و 
واسطه گری و خدمات قرار گرفته است. نماینده ای 
در این رابطه می گوید »کــدام ملك چند میلیاردی 
در کشــور مانده که یــك بانکــی آن را خریداری 
نکــرده و تولید را به آجر تبدیل نکرده باشــد، تولید 
با 30 درصد ســود تســهیالت، مبتنی بر تعرفه پایین 
کاالی خارجــی و مبتنــی بــر انبــوه کاالی قاچاق 
خارجی!« و این ســؤال را مطرح کرده است »نظام 

تولید ما چگونه است؟«
نماینــدگان منتقــد سیســتم بانکــی می گویند نظام 
بانکی، تولید و اشتغال را زمین گیر کرده و در بخش 
تولیــد با میانگین ســود کمتر از پنج درصد، ســود 
بــاالی 24 درصدی را طلب می کنــد، »بنگاه داری 
بــس بــزرگ و فربــه شــده و انــواع اختالس ها و 
بی قانونی هــا و تخلفات بدون بســتن فضاها صورت 
می گیرد. هفت هزار مؤسســه در کشور وجود دارد 
که علت تأســیس و رشــد آن ها مربوط به عملکرد 
نامناســب بانك هاســت. از این مؤسســات کمتر از 
یك درصد آن ها ســازمان دهی شــده اند و مؤسساتی 
با 400 یا 500 شــعبه و میلیون ها سپرده گذار طی 15 
ســال گذشــته که در مقاطعی تحت نظــارت بانك 
مرکزی فعالیت داشــته اند، ســازمان دهی نشــده و 
مجوز نگرفته اند«... یکی از نمایندگان »گستردگی 
فعالیت های اقتصادی را موجب فســاد و تخلف در 
پوشش های جدید عنوان کرده است و راه رهایی از 
فساد نهادینه شده را در عزم جدی نهادهای نظارتی و 
امنیتی و قضایی و شفاف سازی اقتصادی و جنبشی 
با حضور کارشناســان خبره مطرح کرده اســت« و 

به تعبیر یکی از نمایندگان، »فســاد طوری شــده که 
کارچاق کن هــا را از در بیــرون می کنــی از پنجره 
می آیند و خروجی اش این اســت که به بهینه ســازی 

اقتصاد مقاومتی آسیب می زند«.
 نماینده ای در نطق خود بازشــدن پرونده آقازاده ها 
را از محاســن احمدی نــژاد ذکــر کــرد و گفــت 
»قوه قضاییــه در برخــورد بــا پرونــده 3000 میلیارد 
تومانی و در پرونده های معاونان رئیس جمهور سابق 
و در برخــورد بــا آقازاده رشــوه خوار و دالل بزرگ 
نفتی و همچنین به سرانجام رســاندن پرونده یکی از 
حامیان اصلی فتنه، امید جدی در مبارزه با مفاســد 

اقتصادی ایجاد کرده است«.
نماینده دیگر در مورد »مؤسســه میــزان« و انحالل 
آن تذکــر داده اســت و اینکه مــردم در بالتکلیفی 
مانده انــد. بــه گفته وی فقــط 125 میلیــارد تومان 
مربوط بــه بدهی یکی از مقامات ســابق قوه قضاییه 
اســت و انتظار می رود این پول از افراد صاحب نفوذ 
ستانده شود و وجوه مزبور را به مردمی که با اعتماد 
به آرم قوه قضاییه روی مؤسســه میزان و ســاختمان 
مستقر در دادگســتری در این مؤسسه سپرده گذاری 

کرده اند، بپردازند.
نمایندگان مهم ترین خواســته مــردم را از دولت چه 
اصالح طلــب باشــد و چــه اصولگرا، حل مســئله 
اقتصــادی و افزایــش قــدرت خرید دانســته اند و 
کید کرده اند استقالل سیاســی بر مبنای استقالل  تأ
اقتصادی اســت درحالی که »فســاد مانند موریانه، 
پایه های اقتصاد ما را در بخش های مختلف معیوب 
ساخته اســت« و پرسیده اند آیا دستگاه های کثیف، 
ناپاك و فاسد در دستگاه های مختلف ادارات وجود 

ندارد و آیا همه پاکدست هستند؟!
کودهای آلوده کشاورزی 

در رابطه با کشــاورزی نیز به مواردی اشــاره شــده 
اســت ازجمله برنامه ریزی کشت با توجه به ظرفیت 
آبــی برای ســال زراعی آتــی و عدم اطالع رســانی 
به کشــاورزان در خصــوص اســتفاده از کودهای 
شــیمیایی و عدم نظــارت و آنالیز خــاك که باعث 
آلودگی محصوالت کشــاورزی به فلزات ســنگین 
نظیر ســرب و تجمع بیش از حد نیترات شده است. 
همچنیــن عــدم برنامه ریــزی و اقــدام عملیاتی در 
مورد دام پروری، اســب ترکمن و تکثیر و پرورش و 
صادرات آن و خاویار ایران در یك مورد عنوان شده 

است.
سیاست های نوین همگرایی 

نماینــده ای در نطق خــود همگرایــی و هماهنگی 
اصولگرایان را مطرح کرده اســت. وی آیات عظام 
یــزدی،  موحدی کرمانی و مصبــاح یزدی را دارای 
سازوکاری نوین در سیاست ورزی دانسته که چتری 
فراگیر برای همگرایی اصولگرایان مهیا ســاخته اند و 
کید بر  افزوده اســت انتظار مردم این اســت که با تأ
اشتراکات و تالش برای وحدت حداکثری، مساعی 
خود را بــرای افزایش حضور و مشــارکت مردم در 
انتخابات پیش رو و تشکیل مجلسی با شاکله تبعیت 
از والیــت مطلقــه فقیه و ضدفتنــه و انحراف به کار 

گیرند.■

نماینده دیگري خطاب به 
تندروهاي مجلس گفته است چرا 

اصرار دارند به مخاطبان خود تفهیم 
كنند كه رهبر انقالب مانند من فكر 
مي كند، مانند من تحلیل مي كند و 
مانند من مي فهمد و این در حالي 
است كه ایشان مواضع صریحي 

اعالم كرده اند
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تعامالت نتیجه نداده اســت. مثالــی می زنم، آقای 
روحانی در ابتدای کار خودش، تصمیم گرفت که 
با مجلــس تعامل کند، اما عماًل مجلس نتوانســت 
این تعامــل را برقرار کند. گروه هــای تندرویی که 
در مجلــس بودند، این موضــوع را متوقف کردند؛ 
لــذا تصمیماتی که در آن مقطــع برای تعامل گرفته 
شد، در شرایط حاضر برای سیاست داخلی جواب 
نداده اســت، در عین حال دســت آقــای روحانی 
برای جبران بسته اســت؛ لذا برنامه سیاست داخلی 
دولت، آن طور که باید و شــاید پیش نخواهد رفت. 
در مورد مدیریت فضــای انتخابات االن گروه های 
مختلفی هســتند که مشــغول مشــاوره و رایزنی در 
زمینه های مختلف هســتند، اما من شخصًا معتقدم 

که به اندازه کافی دستشان باز نیست.
عرض کردم اتفاقاتی افتاد که دولت نتوانست از آن 
تعامل بهره کافی ببــرد. به تعبیری، بازی به صورت 
بــرد- برد پیش نرفت. اگر بخواهم کمی روشــن تر 
بگویــم، نگرانــی بــرای انتخابات آینــده، نگرانی 
مربوط به هیئت های اجرایی است. با توجه به اینکه 
به اندازه کافی در اســتان ها و شهرستان ها در سطح 
بخشــداری و فرمانــداری تحول صــورت نگرفته، 

درصد قــدرت را در اختیار دارد. اگر ســهم آقای 
روحانی را هــم در اداره کردن حکومت 30 درصد 
در نظــر بگیریم، ایشــان نســبتًا موفق بوده اســت. 
هرچند کارهایشــان بدون اشــکال هم نبوده و بهتر 
از این هم می توانســته عمل کند، امــا درمجموع، 
ایشــان به اندازه 30 درصد تأثیرگــذاری خودش را 
داشــته اســت. در مواردی مانند سیاســت خارجی 
آن 70 درصــد را هم تحت تأثیر قرار داده اســت، 
اما به لحاظ تلطیف فضای سیاســت داخلی، تقریبًا 
می شود گفت چیزی در اختیار دولت نبوده است. 
دولــت در این زمینه تالش هم کــرده، اما به موانع 
ســختی برخورد کرده است. ممکن است بعضی ها 
بگویند دولتی کــه نمی تواند کار بکند، به چه درد 
می خــورد؟ به نظر من این پرســش تا حدود زیادی 

نیست. واقع بینانه 
بــا توجــه بــه اختیــارات محــدود، در  ■

ماه های پیش رو منتهی به انتخابات این 
فضا را چگونه می شود مدیریت کرد؟

موضوع این اســت کــه دولت تــالش کرد بر  □
اســاس تعامل کارها را پیش ببــرد، ولی درواقع آن 

ســال 92 مردم ایران در یــک تصمیم  ■
جمعی، به این نتیجه رسیدند که با وجود 
اتفاقــات گذشــته، در انتخابات به شــکل 
گســترده حضور پیدا کننــد. حضوری که 
البتــه ثمربخش بــود. اکنون در آســتانه 
انتخابــات مجلس، شــرایط کلی کشــور 
را نســبت بــه گذشــته چگونــه ارزیابــی 
می کنیــد. به نظر شــما فضا چقــدر برای 

مشارکت مردم مهیا است؟
در ســال 88 شــرایط به گونــه ای رقــم خورد  □

کــه مردم را نگــران کرد. در بخش هــای مختلف 
مانند اقتصــاد، روابط بین الملل، در قوانین کشــور 
و اجرائیــات و... مشــکالت زیادی داشــتیم. به 
طوری که حتی عده ای از دلســوزان کشــور که در 
اردوگاه اصول گرایــان هســتند، در آن زمــان ابراز 
نگرانــی کردنــد. اتفاقی که در ســال 92 رخ داد، 
آن رونــد تخریبی را که شــدت گرفته بود، متوقف 
کرد و این دستاورد بزرگی بود و به جز این دستاورد 
بــزرگ در این دو ســال کارهای مهــم دیگری هم 
انجام شــده اســت. در روابط بین الملــل قدم های 
بزرگی برداشــته شــد. در مســائل اقتصــادی یک 
انضباطی به وجود آمده است؛ اما تخریب هایی که 
در دولت گذشــته شده اجازه نداد که بیشتر از این 
کار انجام شــود. همین االن به علت سیاســت های 
گذشــته، منابــع مالی آن قــدر محدود اســت که 
نمی شــود در اقتصاد تحرک جدی ایجاد کرد. در 
سیاســت داخلی، باالخره فضای بهتری ایجادشده 
و امــکان تحرک برای سیاســیونی که موافق دولت 
نهم و دهم نبودند، به وجود آمده است. این حد از 
گشایش، کافی نیســت، اما اگر بخواهیم نسبت به 
ســال 89 و 90 مقایسه کنیم، تحوالت خوبی انجام 

شده است.
یعنی به نظر شــما، دولت می توانست  ■

کارهایی را انجام بدهد و نداده است؟
در ایــن فضایی که در کشــور وجــود دارد و با  □

وجود فشارها و مجموعه ای که همچنان می خواهد 
در بر همان پاشنه دولت نهم و دهم بچرخد. به نظر 
مــن از دولت روحانی بیش از ایــن نمی توان انتظار 
داشت. توجه کنید که در دوره آقای خاتمی اثبات 
شــد که دولت با همه ابزارهایی که دارد، حدود 30 

نگرانی از نقش هیئت های اجرایی در انتخابات مجلس
گفت وگو با محمد نعیمی پور
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اســت؛ لذا من فکر می کنم رد صالحیت ها به این 
گستردگی نباشــد، چون کشور به افرادی نیاز دارد 
که توان فکــری کافی برای حل بحران ها را دارند؛ 
بنابراین مجلس باید مجلس متفکر و خوبی باشــد. 
هرچنــد در فضای فعلی برخــی بگویند این امکان 
ندارد. شــاید برخی این را شــبیه آرزو بدانند، چون 
معتقــدم نیروهــای اقتدارگرا به ایــن راحتی برخی 
تغییــرات را برنمی تابند. من ایــن را آرزو نمی دانم. 
معتقــدم وقتی صحبت از این می شــود که کشــور 
باید از بحران ها عبور کند و مشــکالت کشور حل 
شــود، تعامل در مرکز توجه قرارمی گیرد، آن ها هم 

انعطاف نشان خواهند داد.
تجربه حزب مشــارکت در جمع آوری  ■

نیروهــا تجربــه ارزنــده ای بــود ولی آن 
ســاختار دگرگون شــد. بــه نظر شــما آیا 
تشکیالت حزب مشارکت هنوز هم قادر 
به تأثیرگذاری در ساختار سیاسی هست 
و ماننــد گذشــته می توانــد نیــرو جذب 

کند؟
من تصور می کنم گفتمانی که حزب مشارکت  □

حول آن شــکل گرفت، همچنان هست و بسیاری 
از مردم این گفتمان را قبول دارند و مترصد حضور 
در صحنه هســتند. به نظر من علی رغم همه تالشی 
که برای کنارزدن اصالح طلبان به خصوص اعضای 
مشارکت انجام شــد، این کار عملی نشد. لذا االن 
با انعطاف بیشتری با این موضوع برخورد می کنند. 
از طرفی باوجود اینکه مشــارکت حزب نوپایی بود، 
اما قوت تشــکیالتی خوبی ایجاد کرده بود. خیلی 
از نیروهایی که به دنبال کنارزدن حزب مشــارکت 
بودنــد، معتقدند پیروزی انتخاباتی در ســال 92 را 
همان جریانی که طرفدار گفتمان حزب مشــارکت 
بود، رقم زد. خیلی از این افراد را احضار می کردند 
و می گفتند شما حق ندارید در هیچ ستاد انتخاباتی 
باشــید. آن هــا فکــر می کننــد این تشــکیالت به 
شــکل های دیگری وجود دارد و تأثیرگذار اســت. 
در حال حاضر هم تصورم این اســت نیروهایی که 
با این گفتمان کار کرده اند، با تمهیدات ســاده ای 

می توانند کاماًل دور هم جمع بشوند.
از قول کســانی که در انتخابات سال 92 در اطراف 
دکتر روحانی بودند گفته شــده که ستادهای ایشان 
بعــد از این رونق گرفــت کــه اصالح طلبان روی 
ایشــان توافق کردند. اینکه ستادهای آقای روحانی 
در سراسر کشــور خیلی سریع شــکل می گیرند و 
کار می کننــد، نشــان دهنده یک عقبه ای اســت. 
حداقلش عقبه فکری اســت که البتــه من معتقدم 
عقبه تشــکیالتی هم داشــته. به نظرم در انتخابات 
آینــده این امکانات بیش از ســال 92 به کار گرفته 

خواهد شد.
مــردم ما هیچ راهی ندارند جز اینکه تغییرات اندک 
را دنبــال کنند تا به نتیجه برســند. کســانی که در 
اوائل ســال 88 خیلی یکه تازی کردند االن به نظر 
من در محاق هســتند و دســت وپا می زنند. به دلیل 
اینکــه مردم انتخــاب کردند که با همیــن تغییرات 
اندک حرکت کننــد و البته نتایج مهمی نیز حاصل 

شد.■

می کــردم، می توانــم بگویــم که شــاید 10 درصد 
توانایی هــای اصالح طلبان با توجه به ســابقه ای که 
در برگزاری انتخابات داشــتند، به کار گرفته نشد. 
در تهــران خیلی ها اظهار کردنــد که اصالح طلبان 
حتــی نتوانســتند لیست شــان را به مردم برســانند؛ 
چه برســد به اینکه برنامه ریزی شــود برای ثبت نام 
کاندیداهــا و مراحل دیگر. لــذا افرادی که پس از 
رد صالحیت هــا باقی ماندند، بــرای برگزاری یک 
انتخابــات رقابتی کافــی نبودند. مــن معتقدم اگر 
در همان دوره توجه به شــوراها بیشتر می شد حتمًا 
وضعیت بهتر بود. طبیعتــًا وقتی این اتفاق می افتد، 
مجموعه ای که به نام اصالح طلبان در لیســت قرار 
می گیرنــد، نه همگن هســتند و نــه کارآمدی الزم 
را دارنــد. ضمن اینکه طرف مقابل هم شــهرداری 
است و امکانات زیادی دارد و می تواند نظر برخی 

اعضا را به سمت خود جلب کند.
پیش بینی تان از ترکیب مجلس آینده  ■

چیست؟
اگــر بخواهیــم واقع بیــن باشــیم، بایــد درباره  □

مجلســی فکــر کنیم کــه تندروهــا در آن جایگاه 
ویــژه ای ندارند. شــما دیدید که این افــراد درباره 
موضــوع برجام چــه کار کردند. به احتمال بســیار 
زیــاد این افراد به جز تعداد کمــی که تأثیرگذار هم 
نخواهنــد بود، بــه مجلس راه نخواهنــد یافت؛ اما 
این کف خواســته اصالح طلبان است، اگر با تدبیر 
پیش برویــم و اگر همــه توان و تجربه پشــت این 
موضــوع قرار بگیرد، در این صــورت فکر می کنم 
تا حد یک مجلس شــبیه مجلس پنجم هم می شود 
پیش رفت، یعنی داشــتن یک اقلیت مؤثر کارآمد. 
البته شــخصًا تحلیل من این اســت کــه بحران های 
کشــور آن قدر عمیق و جدی اســت که همان طور 
که کشــور در مسائل هســته ای به این سمت رفت 
تا  آنها را حل وفصل کند و باوجود کارشــکنی های 
گروه های تندرو این کار به پیش رفت، بحران های 
دیگر ازجملــه بحران های اقتصادی و اجتماعی هم 
برخی از مســئوالن بلندپایه کشور را به فکر وادارد 
کــه با ایــن نیروها و با این اشــخاص بــا این حد و 
اندازه و وسع، نمی شود در برابر این بحران ها ایستاد 
و افــراد متفکر و متشــخص تری برای این کار الزم 

این نگرانی وجــود دارد که هیئت های اجرایی زیاد 
با دولت همســو نباشند و بیشــتر با شورای نگهبان 
همســو باشــند؛ اما االن چه کار می شــود کرد؟ به 
نظــرم کار خاصــی نمی شــود کرد. باالخــره باید 
بــا همین وزارت کشــور پیش رفــت و تالش کرد 

لطمات این موضوع کم شود.
در  ■ اصالح طلــب  نیروهــای  وضعیــت 

آستانه انتخابات چگونه است؟
اصالح طلبان یک شــانس دارنــد و آن هم این  □

اســت که طرف مقابــل کار را آن قــدر برای مردم 
ســخت کرده که اقبال به آن ها بســیار کم اســت. 
به جز بعضی از نهادها کــه همه جور امکانات اعم 
از تشــکیالت، پول و قدرت دارند و تالش زیادی 
هــم می کنند که انتخابات را به نفع خودشــان تمام 
کنند، امــا اقبال مردم به آن ها زیاد نیســت. به نظر 
مــن، اصالح طلبان شــانس دیگری هــم دارند که 
افراد موجهی مانند آقای خاتمی در بینشــان وجود 
دارند که در ســال 92 کاری کلیدی انجام دادند؛ 
البته ســعی می کننــد محدودیت هایی برای ایشــان 
ایجاد کنند، اما خوشــبختانه ایشان مورد توجه ملت 
است و خودشان هم فعالیت های مثبتی دارند. االن 
اصالح طلبان نســبت به اصول گرایــان در وضعیت 
منســجم تری هســتند؛ اما واقعیت های دیگری هم 
هســت. علی القاعده، شــورای نگهبــان از نظارت 
اســتصوابی، حداکثــر اســتفاده را خواهــد کرد؛ 
بنابراین کار اصالح طلبان ســخت خواهد شد. باید 
روی نیروهایی برنامه ریزی کنند که از فیلتر شورای 

نگهبان می گذرند.
در  ■  92 ســال  در  اتفــاق  ایــن  مشــابه 

انتخابات شورای شهر افتاد. ضمن اینکه 
به نظر می رسید همه توجه اصالح طلبان 
بــه انتخابــات ریاســت جمهوری بــود و 
برنامه ریزی کافی برای انتخابات شوراها 
نداشــتند، نتیجــه این شــد کــه برخی از 
افــرادی کــه در فهرســت اصالح طلبــان 
بودنــد به گونــه ای دیگــر عمــل کردند. 
بــرای رفــع ایــن مشــکل چــه تدابیــری 
می شــود اندیشــید، بــا توجــه بــه اینکه 
احتمااًل برخی از چهره های شاخص رد 

صالحیت خواهند شد.
در نیمــه دوم ســال 91، خیلی هــا ناامید بودند  □

و قصــد نداشــتند در انتخابات شــرکت کنند؛ لذا 
برای انتخابات بســیار فضا سرد بود. در همان زمان 
جریانی از اصالح طلبی وجود داشت که معتقد بود 
بایــد کار را پیش برد. به یــک دلیل خیلی واضح؛ 
کشور در خطر ســهمگینی بود. از طرفی مردم هم 
از شــرایط ناراضی بودند و تمایل داشتند حتی اگر 
اندک تغییراتی ایجاد شــود، در انتخابات شــرکت 
کنند.  نظرســنجی ها از پیش هم نشان می داد مردم 
تمایــل به شــرکت دارنــد. در مردم شــوری ایجاد 
شــد و حتی رد صالحیت آقای هاشــمی و مسائل 
دیگر جلوی این شــور را نگرفت. درباره شــورای 
شهر، حساســیت ها به این حد نبود. به همین دلیل، 
کلیه امکانات اصالح طلبی پشــت سر شوراها قرار 
نگرفت. من چــون دورادور این موضــوع را دنبال 

اگر بخواهیم واقع بین باشیم، 
باید درباره مجلسي فکر کنیم 

که تندروها در آن جایگاه 
ویژه اي ندارند. شما دیدید که 
این افراد درباره موضوع برجام 
چه کار کردند. به احتمال بسیار 
زیاد این افراد به جز تعداد کمي 
که تأثیرگذار هم نخواهند بود، 

به مجلس راه نخواهند یافت؛ اما 
این کف خواسته اصالح طلبان 

است
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بــه نظر شــما اهمیــت وجــود احزاب  ■
ســاخت  یــک  در  سیاســی  گروه هــای  و 

توسعه نیافته چیست؟
با پیشرفت هایی که در ســطح نظری در زمینه توسعه 
صــورت گرفتــه، شــاهد این هســتیم کــه حتی در 
کشــورهای پیشرفته متفکران بزرگی این ایده را مطرح 
می کنند که تنگنای اصلی توسعه، مسئله ظرفیت های 
ســازمانی اندک است. گفته می شــود در جامعه ای 
که ایــن ظرفیت ها ناکافی هســتند، امکان اســتفاده 
خردورزانــه از فرصت هــا به حداقل می رســد و آثار 
تخریبی محدودیت ها می تواند به شــدت افزایش یابد. 
در این بحث گفته می شــود شکل گیری ظرفیت های 
ســازمانی منحصر به یک وجه یا حوزه خاص نیست 
و اگــر در هریک از وجوه حیــات جمعی، ظرفیت 
ســازمانی ایجاد شــود می تواند نیروی محرکه توسعه 
باشد. این ظرفیت ها می تواند در حوزه اقتصاد از طریق 
بنگاه های تولیدی شــکل بگیرد. در حوزه سیاســت 
می تواند از طریق احزاب و ســازمان های سیاســی به 
وجود بیاید. در حوزه اجتماع هم از طریق سازمان های 
مردمــی و خیریه ها و در حــوزه فرهنگی نیز در قالب 
مؤسسه های آموزشی شکل گیرد. با این وجود در یک 
ســاخت توسعه نیافته که ما با تقدم امر سیاسی روبه رو 
هســتیم، ظرفیت های ســازمانی که در قالب احزاب 

شکل می گیرد، اهمیت ویژه ای دارد.
نکته بســیار مهم دیگری که در سطح نظری روی آن 
تأکید می شــود و می تواند از دل بلوغ روش شــناختی 
معطوف به آن، برنامه های توســعه ای ثمربخش بیرون 
بیایــد، این اســت که ظرفیت هــای ســازمانی با دو 
محدودیت بزرگ روبه رو هســتند. نخستین مورد این 
اســت که این ظرفیت ها به شــکل تدریجی انباشــته 
می شــوند و راه میانبری برای آن وجــود ندارد. نکته 
دوم این است که شکل گیری این ظرفیت ها از طریق 
واردات امکان پذیر نیست و در درون هر محیط خاص 

باید شکل بگیرد.

اما چرا این ظرفیت ســازمانی مهم اســت؟ در پاسخ 
باید گفت مهم ترین مســئله در مورد ســازمان ها این 
است که از این طریق یادگیری جمعی تحقق می یابد. 
ما در طول تاریخ ایران تک ســتاره های درخشان کم 
نداشــته ایم، اما این ها نتوانســتند نیروی محرکه تغییر 
توســعه گرا باشــند. دلیل این امر آن است که چون ما 
تقســیم  کار و همکاری کردن را به نحو شایســته بلد 
نیستیم. این دانسته ها به هویت جمعی تبدیل نمی شود 
و به همین دلیل آن تک ســتاره ها نیروی محرکه برای 
تغییر توســعه گرا نیســتند. گرچــه ارزش خدمات و 

زحمات ایشان محفوظ است.
آیا شــما معتقدید برخــالف نظریه هایی  ■

انباشــت تجربــه،  انباشــت ســرمایه،  کــه 
جایگزینی واردات و موارد مشابه را عامل 
توســعه می داننــد، تحــزب و کار جمعی یا 
به عبارت دیگر ایجاد ظرفیت سازمانی در 

حوزه سیاست، اولویت دارد؟
تشــکیل ظرفیت هــای ســازمانی در حوزه هــای  □

مختلــف حیات جمعــی یکی از محورهــای اصلی 
توســعه است. یکی از رموز عظمت کار آدام اسمیت 

و اینکه در اقتصاد مدرن نقش تأسیسی برای وی قائل 
شــده اند این اســت که وی کانون اصلی توجه خود 
را روی تقســیم کار  می گــذارد. این موضوع نشــان 
می دهــد درک اهمیت تقســیم کار  و به معنای دیگر 
سازمان دهی، تنها مربوط به ایران و شرایط جامعه ایران 
نیست. تقســیم کار  یعنی یک فعالیت سازمان یافته و 
مبتنی بــر تفکیک نقش که در آن جای هرکســی و 

وظایف و مسئولیت های او مشخص است.
اسمیت در کتاب خود با عنوان »مقدمه ای بر ماهیت 
و علل ثروت ملل« دو کارخانه سنجاق سازی را مثال 
می زند که در یکی از آن ها از ابتدا تا انتهای کار توسط 
یک نفر انجام می شود و در دیگری تقسیم کار  انجام 
 شده و تخصص به  دست  آمده است. مقایسه عملکرد 
ایــن دو کارخانه نشــان می دهد که تولید ســرانه در 
کارخانه اولی 20 ســنجاق و در کارخانه دومی 4800 
ســنجاق است. اسمیت اسم این را معجزه تقسیم کار  
می گذارد. سازمان ها در هر یک از حوزه های حیات 
جمعی امکان بهره مندی از معجزه تقسیم کار  را ایجاد 

می کنند.
در ایــران نظریات تشــکیالتی مختلفی  ■

وجود داشته اســت. برای نمونه در تاریخ 
معاصر دکتر مصــدق معتقد بــود در ایران 
حزب یک دســت نمی تواند شــکل بگیرد 
چرا که عوامل مرموز بســیاری هستند که 
می توانند تا سطوح باالی یک حزب نفوذ 
کننــد و درنهایت حزب و تشــکل را نابود 

نظم قائم به فرد یا نظم مبتنی بر سازمان
اهداف شهید بهشتی از تشکیل حزب جمهوری اسالمی در گفت وگو با فرشاد مؤمنی

اهداف شــهید بهشتی از تشکیل حزب جمهوری در شماره های پیشین تحت عنوان  
مجموعــه گفت وگوهایــی با موضوع بررســی تجربه تحزب در ایران بــا محوریت حزب 
جمهوری اسالمی انجام شد. در این شماره و در ادامه روند گذشته گفت وگویی داشتیم 
با فرشاد مؤمنی که در آن زمان مسئولیت کمیته دانش آموزی حزب را بر عهده داشت.
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می کننــد. به همیــن دلیل ایشــان به تفکر 
جبهــه ای معتقــد بود تــا اگر یــک حزب و 
جمعیت درون جبهه ضربــه خورد حزب 
دیگر جــای آن را بگیــرد. در واقعیت هم 
پس از 28 مرداد با جریان چپ به شــدت 
برخورد شد، اما جریان مذهبی توانست 
ادامــه کار بدهــد. مهندس بــازرگان هم 
معتقد بــود در ایــران حزب بدنام اســت 
و بــه همیــن دلیــل اســم نهضــت را برای 
نهضــت آزادی برگزید. در عمل هم تاریخ 
ایران نشــان می دهد حتــی حزبی مانند 
حزب جمهوری اسالمی نیز حالت جبهه 
داشت. نهضت آزادی هم حالت جبهه ای 
داشت. به نظر شما در ایران با توجه به این 
تجربیات چه نوع تشــکلی می تواند شکل 
بگیــرد و چگونه می توان برای تشــکل ها 
آمــوزش واحد داشــت. به طــور خاص با 
توجه به تجربه حزب جمهوری اســالمی، 
چگونه افــراد با تفکرات مختلف از چپ تا 

راست در این حزب گرد هم آمدند.
واقعیت این اســت که بــرای جامعه ای که تمرین  □

همکاری و همفکری ندارد دستیابی به انسجام فکری 
و انســجام عملی در کوتاه مــدت و حتی میان مدت 
امکان پذیر نیست. همان طور که گفته شد این انباشت 
باید تدریجی باشــد. پیداکردن کسانی که بر اساس 
آموزش های مشــخص به اهداف مشخص و عملیاتی 
و به راهبردهای مشخص دست پیدا کنند یک پدیده 
کوتاه مدت و میان مدت نیست. به همین دلیل رویکرد 
جبهه ای در کوتاه مدت اجتناب ناپذیر است. زمانی که 
من به عضویت حزب جمهوری اســالمی درآمدم، به 
اعتبار سابقه ای که در جنبش دانشجویی داشتم دائمًا 
در جلسات مختلف شرکت داشتم و در این جلسات 
معمواًل به صورت کلیشه ای و ثابت به ما انتقاد می شد 
که چرا اسم این مجموعه حزب گذاشته شده است. 
در صورتی که نشــان چندانی از حزب ندارد. من این 
سؤال را از آیت الله شهید دکتر بهشتی به عنوان دبیرکل 
حزب و کسی که مسئول سازمان دهی حزب و مسئول 
مستقیم من بودند، پرسیدم. ایشان فرمودند که این نقد 
در اصول وارد اســت، اما زمانی که اقتضای شرایط را 

لحــاظ می کنیم می بینیم که به اعتبار شــرایط خاص 
کیفــی در دوران پیش از انقالب امــکان طی کردن 
آن فرایند به شــکل طبیعی وجود نداشــت و به اعتبار 
آن محدودیت ها چنین ساختاری برای شرایط کنونی 
بیشتر پاسخگوست. ایشــان می فرمودند برداشت من 
این است که تا افق زمانی میان مدت باید طیفی از تمام 
کســانی که در پیروزی انقالب اسالمی با انگیزه های 
اسالمی مشارکت و نقش داشته اند را در نظر بگیریم. 
سپس طی یک فرایند همکاری و گفت وگوی مستمر 
به یک مجموعــه ای از اصول و مبانی می رســیم که 
وقتی ایــن اصول به عنــوان مواضع حزب مشــخص 
شــود؛ آن زمان جهت گیری ها مشــخص می شــود. 
در این وضعیت هرکســی این اصول را قبول داشــت، 
در حــزب باقی می ماند و به معنــای دقیق کلمه یک 
ظرفیت سازمانی واقعی به نام حزب جمهوری اسالمی 

خواهیم داشت.
آیت الله شــهید دکتر بهشــتی در زمــان حیات خود 
تالش های بســیاری برای تدوین مواضع انجام دادند 
و تا پیش از شــهادت، خطــوط کلی مواضع حزب را 
مهیا کرده بودند و در مراحل آموزش وجه تفصیلی آن 
بودند. شهید بهشتی بیان می کردند تا زمانی که ما به 
این مواضع مشخص برسیم، چنین شکلی از کار یک 
وجه نمادین دیگر هم دارد. به اعتقاد ایشان اگر ما در 
این جمع بتوانیم راجع به مسائل اصلی به تفاهم برسیم 
بــه آن معنا خواهد بود که می توانیم جامعه را هم اداره 
کنیم. در غیر این صورت اگر مســیر طرد و حذف را 
در همین حزب پیش بگیریــم، دیگر هیچ کس باقی 
نخواهد ماند. معتقد بودند با این روش، مرزبندی هایی 
هم که پــس از اعالم مواضع به وجــود خواهد آمد، 
مرزبندی مبتنی بر معیار است نه مبتنی بر حب و بغض 

شخصی یا اختالف های قومی، مذهبی و... 
برداشــت شــهید بهشــتی این بود که در این صورت 
جداشــدن ها نیــز بدون رنجــش و هزینــه اجتماعی 
می شــود و آثار وضعی منفی در جامعه ندارد. در این 
صورت گروه ها و افراد جداشــده از حزب هم چون 
به اصل تشکل اعتقاد دارند، تشکل مربوط به خود را 
می سازند و این روند نوعی مسارعه در خیرات است. 
به این معنی که یک رقابت اخالق مدار بین تشکل ها 
ایجاد می شــود که این می تواند برای جامعه خیرهای 

بزرگ داشته باشد.
به نظــر من مواضع حزب جمهوری اســالمی که در 
کتابی به همین نام چاپ  شــده، یکی از گنجینه های 
ذخیره دانایی در حوزه ظرفیت های سازمانی محسوب 
می شــود. این مواضع، یک ســند خارق العــاده و از 
جهاتی منحصربه فرد اســت که اسالم را به عنوان یک 
نظــام حیات جمعی معرفی کرده اســت. این ســند 
کانون های اصلی مناقشه و اختالف نظر را در برداشت 
و فهم از اسالم و بایسته های دنیای امروز را هم به طور 
صریح با موضع گیری مشــخص تعیین تکلیف کرده 

است.
با وجود اهمیت تحزب و سازمان دهی  ■

سیاســی، وقتی به تاریخ معاصر ایران نگاه 
می کنیــم، می بینیــم که یا حزب بــه معنای 
دقیق کلمه وجود نداشــته یــا اگر حزب یا 
تشکلی ایجاد شــده به انحراف یا انشعاب 

کشیده شده اســت. دلیل این موضوع از 
نظر شما چیست؟

این موضوع به ســاخت جامعه مــا برمی گردد. از  □
این زاویه اگر به جنبه های مختلف حیات جمعی نگاه 
کنیم، گویی هرکدام از آن ها آیینه تمام نمای یکدیگر 
و نیز کل جامعه هســتند. ما وقتی وضعیت احزاب و 
گروه های سیاســی را با وضعیت بنگاه های اقتصادی 
مقایسه می کنیم، شباهت های بسیار حیرت انگیز بین 
آن هــا وجــود دارد. طبق آخرین آمــار 53/7 درصد 
بنگاه های اقتصادی ما، یک نفره است به همین منوال 
در حوزه سیاســت هم ما به تعداد افــراد فعال در این 
عرصه، تشکل داریم و هرکس ساز خود را می زند. بر 
اســاس همین آمار بیش از 90 درصد بنگاه های فعال 
اقتصادی، بنگاه های پنج نفره و کمتر است و بیش از 
96 درصد بنگاه های اقتصادی 10 نفر و کمتر اســت. 
سایز کوچک بنگاه ها باعث می شود ما سه عامل مهم 
خروج از مدارهای توسعه نیافتگی را نداشته باشیم. این 
سه عامل تخصصی شدن امور، تقسیم کار  عقالیی و 
استفاده از صرفه های حاصل از مقیاس )سرشکن شدن 
هزینه های ثابت و درنتیجه کاهش قیمت تمام شده و 
ارتقای توان رقابت اقتصاد ملی( است. دقیقًا این مسئله 

در بازار سیاست هم وجود دارد.
در ادبیات توســعه گفته می شــود بــرای اندازه گیری 
ظرفیت هــای ســازمانی دو مقیاس وجــود دارد؛ اول 
انــدازه فعالیت بنگاه و دوم طــول عمر بنگاه. این دو 
عامل نیروی محرکه یادگیری های جمعی، نوآوری ها 
و بالندگی ها هستند. سرنوشت بازار سیاست و اقتصاد 
در ایران در این دو عامل دقیقًا مانند هم اســت؛ یعنی 
همان طور که ما به ندرت بنگاه هایی را سراغ داریم که 
طول عمر آن ها از طول عمر مؤسسان آن بیشتر باشد، 
در مورد احزاب و سازمان های سیاسی هم طول عمر، 
کوتاه اســت. در مورد مقیاس فعالیت هم همین طور 
است. در تاریخ ایران به کرات می بینیم که چون تمرین 
کار گروهی وجود ندارد، وقتی افراد تحت هر عنوانی 
)حزب، ســازمان یا جبهه(، دور هم جمع می شــوند. 

یکی پس از دیگری انشعاب ها اتفاق می افتد.
چطور در غــرب که بینــش فردگرایانه  ■

است، شرکت هایی با چند صدسال سابقه 
وجــود دارند، اما در ایران که بینش قرآنی 
اســت و خطاب قرآن هم به ناس اســت و 
نگاه قرآن جمعی اســت، کار جمعی شکل 

نگرفته است؟
ایــن موضوع بازتاب ســاخت اقتصاد سیاســی و  □

شــرایط محیطی ماست. در همه جای تاریخ ما، یک 
ساخت قدرت و ثروت انحصاری و غیررقابتی وجود 
داشــته که در این فضــا، رقابت ها تخریبــی و بازی 
اقتصــادی مانند بازی سیاســی از نوع بــا جمع صفر 
اســت. در این حالت رقابت برد-بــرد وجود ندارد و 
هرکسی تالش می کند از طریق حذف دیگری منافع 

خود را تأمین کند.
 پیتــر دراکــر )Peter Drucker( یکی از بزرگ ترین 
متفکــران قرن بیســتم در علــم مدیریت اســت که 
کوشــش های ارزنده ای در زمینه آینده شناسی دارد. 
وی در یکــی از مهم تریــن آثــار خود به نــام جامعه 
»پساصنعتی« )که متأسفانه در ایران به این کتاب کمتر 
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توجه شــده( بیان می کند افرادی که نظریه مارکس را 
مطالعه کرده اند، روی تبیین وی از تاریخ اروپا تقریبًا 
نتوانســته اند هیچ ایراد اساســی پیدا کننــد. وی این 
پرســش را مطرح می کند که چرا مارکس با این تبیین 
قوی از گذشته، نتوانســت آینده را درست پیش بینی 
کند؟ پاسخ دراکر این است که تا زمان مارکس بازی 
سیاسی و اقتصادی در اروپا نیز بازی با جمع صفر بود 
و بر همین اساس الگوی مسلط در مناسبات اجتماعی 
الگوی ســتیز است و او با این مبنا و تحت این شرایط 
آینده را پیش بینی کرد؛ اما مارکس، انقالب بهره وری 
که این بازی را تغییر داد، درک نکرد و به همین دلیل 
نتوانست تبیین درستی از آینده داشته باشد. زمانی که 
در یــک جامعه، بازی ها، از نــوع بازی با جمع صفر 
باشــد، ســود و بهره مندی یک طرف لزومًا به معنای 
زیان طرف دیگر اســت و در نتیجه الگوهای رفتاری 
در چنین جامعه ای مبتنی بر ستیز است؛ اما زمانی که 
در یــک جامعه بازی برد-برد تعریف می شــود همه 
اعضا، حافظان سیســتم می شوند و الگوی رفتاری از 
ســتیز به همکاری و تعاون تغییــر می کند. در جامعه 
مبتنی بر همکاری انباشت اتفاق می افتد و چالش های 
توزیعی عقالیی می شــود؛ یعنی هرکس به اندازه سهم 
و تالشش از دســتاوردها بهره مند می شود. در چنین 
ســاختاری یک ناظر بی طرف سومی به نام دولت هم 
وجود دارد که منازعات جزئی احتمالی را حل وفصل 
می کنــد. ایــن دســتاوردهای نظری باعث شــد در 
جوامع توســعه یافته خیلی زودتر از ما به اهمیت وجود 
ســازمان ها و گروه ها واقف شوند و نهادهای پشتیبان 

آن را نیز ایجاد کردند و بنابراین امروز موفق ترند.
در مقابل شرایطی که ایران تجربه کرد و متفکر ارجمند 
معاصر، جناب آقای رضاقلــی، تا حدود زیادی یک 
صورت بندی نظری مناســب برای آن تعریف کرده، 
شرایط یک جامعه غارتی است. )نامی که ایشان برای 
توصیف جامعه ایران به کاربرده اســت(. این شــرایط 
همان شــرایط جامعه مبتنی بر ســتیز است که در آن 
قاعده های بازی جمعی به صورت بازی با جمع صفر 
تعریف  شده است. تا زمانی که ما نسبت به این قضیه 
حســاس نشــویم و ظرفیت های دانایی خود را در این 
زمینه افزایش ندهیم )که البته فرایندی زمان بر است(، 
کوشش های مقطعی درخشانی را در تاریخ خود ثبت 
می کنیم که دستاوردهای بزرگی هم دارد؛ اما پایداری 
نخواهد داشــت. به اعتقاد من اگر قرار است ما یک 
برنامه توســعه بــه معنای دقیق کلمه بومــی و درون زا 

تعریف کنیم، باید روی این حیطه ها تمرکز کنیم.
شــما مطرح کردید که شــهید بهشتی  ■

معتقــد بودنــد اگــر مــا بتوانیــم حــزب را 
به عنــوان یک الگــو به خوبــی اداره کنیم، 
می توانیــم در اداره مملکــت هــم موفق 
باشــیم. آیــا بــرای اداره این حــزب که از 
تفکرات مختلف در آن بودند مبانی نظری 
هم وجود داشــت یا همه حول شخصیت 

دکتر بهشتی جمع شده بودند؟
پس از ترور شــهید مطهری به دست گروه فرقان  □

عده ای برای تســلیت گفتن به دیدن شــهید بهشــتی 
آمدند. شهید بهشــتی در این دیدار گفتند که میراث 
نظام استبدادی این بود که ما یک نظم اجتماعی قائم 

بر فرد داشتیم، ولی در زمان حاضر تمام کوشش های 
ما باید معطوف به این باشــد که نظم مبتنی بر ضابطه 
نظم و قاعده و سازمان داشته باشیم. به اعتقاد ایشان، 
به اعتبار شــور و شوق و ســالمت و اراده موجود در 
آن ایام برآورد می شــد که به صورت برنامه ریزی شده 
حداقل 10 سال زمان نیاز است که بتوان این نظم قائم 
به شــخص را به نظم قائم به قاعده تغییر داد. ایشــان 
فرمودند شــهادت آیت الله مطهــری در زمان کنونی 
بســیار دردناک تر و پرهزینه تر اســت نسبت به زمانی 
کــه ما فضایی ایجــاد کنیم کــه در آن ده ها مطهری 
امکان رشــد و نمو داشته باشند؛ یعنی حرکت از نظم 
شــخص محور به نظم قاعده محور در اندیشــه ایشان 
جایگاه مهمی داشــت؛ اما برای رســیدن به آن، زمان 

نیاز بود.
یکی از موارد مهمی که باعث انســجام یک تشــکل 
می شــود، بنیان های فکری و فلسفی آن است. از این 
زاویه شما وقتی به الگوی اسالم شناختی آیت الله شهید 
دکتر بهشــتی نگاه می کنید، به نظم فکری و انسجام 
خارق العاده ایشــان پی می برید. من روی اندیشه های 
شهید بهشتی کار کرده ام و معتقدم ترویج اندیشه های 
ایشان یکی از مهم ترین بسترهای نرم افزاری برای توسعه 
ایران اســت. گاهی ما آثار یک متفکر را می خوانیم تا 
متوجه شــویم وی درباره یک مســئله خاص چگونه 
می اندیشــد، گاهی اما روی اســلوب شناخت یا نوع 
نگاه و نوع تحلیل یک اندیشــمند )که شــکل دهنده 
اسلوب روش شناختی است( متمرکز می شویم. گرچه 
از زاویه اول هم در همه حیطه هایی که شــهید بهشتی 
صحبــت کرده اند ایده های منحصربه فــرد دارند، اما 
کانــون اصلی میراث اندیشــه های ایشــان بنیان های 
روش شناختی این اسالم شــناس بزرگ تاریخ معاصر 

است.
ایشان با اســتناد به آیاتی از قرآن استدالل می کنند که 
مخاطب قرآن فقط مسلمانان نیستند. ما آیاتی در قرآن 
اُس  َها الَنّ ُیّ

َ
داریم که از جانــب پیامبر بیان می کند »َیا أ

ِإِنّی َرُســوُل الّلِه ِإَلْیُکْم َجِمیعًا«؛ یعنی در قرآن به کرات 
و صراحت آمده که مخاطب پیام قرآن تنها مسلمانان 
نیستند، بلکه مطلق ناس اســت؛ یعنی، همه انسان ها 
در همــه زمان ها و همه مکان ها. شــهید بهشــتی در 
مقام یک فیلســوف علم برای آنکه بر این اساس یک 
قاعده مندی روش شناختی بسازند، مطرح می کنند که 
اگــر خطاب قرآن مطلق ناس اســت و ما بخواهیم به 
این پیام عمل کنیم لوازم پایبندی عملی به قرآن جهت 
تحقق آرمان های آن چیست؟ پاسخ ایشان این است: 

»تقدم عقل بر نقل«. 

بحث این اســت که اگر ما بخواهیم فهمی متناســب 
با خواســت خداوند از روح اســالم پیــدا کنیم، باید 
در فرآینــد آموزش های دینــی به گونه ای باشــیم که 
بتوانیم یک تفسیر عقالیی از احکام قرآن ارائه دهیم، 
به گونــه ای که هیچ فرد منصف غیرمســلمانی نتواند 
آن را نپذیــرد. بــه اعتقاد مــن برای آینــده ایران هیچ 
تهدیدی باالتر از اندیشه طالبانی، القاعده ای و داعشی 
خطرناک نیست؛ و وجود این نوع نگاه و این الگوی 
روش شناختی با اندیشه های طالبانی می تواند به صورتی 

ژرف و ثمربخش مقابله کند.
ایــن دیدگاه می تواند بــه جامعه بدون  ■

حذف بینجامد.
بله. با این دیدگاه، فرد روادار شده و اهل تحمل و  □

گفت وگو می شود. در این دیدگاه به انسان بماهو انسان 
احترام گذاشته می شــود. آیت الله شهید دکتر بهشتی 
تصریح می کنند از زمان بعثت تا امروز همیشــه بیش 
از ســه چهارم جمعیت جهان را غیرمسلمان ها تشکیل 
می دهنــد؛ بنابراین ما باید در فرآیند درک احکام قرآن 
به گونه ای باشــیم که این احــکام با تکیه بر عقل و نه 
نقل، عرضه شــود. اگر این احکام با تکیه بر عقل که 
آن هم بر وحی تکیه دارد، جذابیت خود را نشان داد، 
پشتوانه های نقلی را هم به آن اضافه می کنیم. فوکویاما 
در کتاب »پایان تاریخ« بیان می کند فروپاشی بلوک 
شرق نشان می دهد ما به پایان تاریخ از نظر اندیشه ای 
رســیده ایم. وی استدالل می کند اســالم به گونه ای 
که امروز عرضه می شــود نمی تواند رقیب جدی برای 
لیبرال دموکراسی باشد چراکه چهارپنجم مردم جهان 
اصاًل مخاطــب این پیام نیســتند. وی به همین دلیل 
لیبرال دموکراسی را پایانی بر اندیشه های بشر می داند. 
این در حالی است که با اسلوب روش شناختی شهید 
بهشــتی کــه به صراحت در قــرآن آمده، تمــام مردم 
مخاطب پیام اسالم هســتند. می توان اسالم را به مثابه 

یک دین جهانی عرضه کرد.
توجه داشته باشیم شهید بهشتی زمانی که این الگوی 
روش شــناختی را می پذیرند، داللت ها و استلزام آن را 
هم جدی می گیرند. ممکن اســت افراد بسیاری این 
موضوع که پیام قرآن خطاب به ناس اســت را مطرح 
کرده باشــند، اما مهم این اســت که این اعتقاد جنبه 

عملیاتی بگیرد.
نکته دوم در اســلوب روش شناختی شهید بهشتی که 
می تواند راهگشایی بسیاری برای ما داشته باشد، توجه 
ایشــان به دانش »چگونگی« اســت. ایشان در موارد 
متعددی با ارجاع به قرآن استناد می کند که خداوند از 
بندگان مســلمان خود انتظار دارد که به قدر وسع برای 
برپایی جامعــه آرمانی مبتنی بر اســالم تالش کنند. 
ایشــان توضیح می دهد اگر اســالم برای کل حیات 
جمعی رهنمود مشــخص دارد، یکی از لوازم آن این 
 know why و  know what اســت که ما عالوه بر
 know یعنی دانش چیستی و دانش چرایی، باید روی
how  یعنی دانش چگونگی متمرکز شــویم. این در 
حالی است که نظام آموزشی ما چه در دانشگاه و چه 
در حوزه هنوز هم عمدتًا روی چرایی و چیستی تأکید 
دارند. توجه به دانش چگونگی اندیشه شهید بهشتی 
را از بسیاری از اندیشمندان و اسالم شناسان در سطح 

کل دوران تاریخ پس از اسالم متمایز می کند.

یکي از موارد مهمي که باعث 
انسجام یک تشکل مي شود، 

بنیان هاي فکري و فلسفي آن است. 
از این زاویه شما وقتي به الگوي 

اسالم شناختي آیت اهلل شهید دکتر 
بهشتي نگاه مي کنید، به نظم 

فکري و انسجام خارق العاده ایشان 
پي مي برید
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در حوزه هــای علمیه ما بــه این دانِش  ■
چگونگی اهمیتی داده نمی شود. خداوند 
فال َینُظُروَن ِإلی اإِلِبِل 

َ
در قرآن می گوید »أ

َکْیَف ُخِلَقــْت« یعنی بــر چگونگی خلقت 
تمرکز کنید، ولی در حوزه، به دنبال اثبات 
خــدا هســتند. توجه بــه چگونگــی، علم 

آفرینی می آورد.
جوزف اســتیگلیتز )Joseph Stiglitz( در مقاله  □

تاریخی خــود با عنوان سیاســت گذاری عمومی در 
جامعه مبتنی بر دانایی اشاره می کند اگر ذخیره دانایی 
بشر را 100 واحد در نظر بگیریم، از این 100 واحد 90 
واحد آن توسط دانش چگونگی یعنی فرآیندی که به 
آن learning by doing گفته می شود، به دست آمده 
است. بر اساس این نوع نگاه و اسلوب روش شناختی 
شــهید بهشــتی می توان نتیجه گرفت اگر حوزه ها و 
دانشــگاه های ما به این اسلوب فکری مجهز نشوند، 
به این معنی اســت که ما خــود را از 90 درصد دانش 
قابل انباشــت محــروم کرده ایم. اگــر از این زاویه به 
کتاب »بایدها و نبایدها از دیدگاه قرآن« نوشته شهید 
بهشــتی توجه کنید، نوع برداشــت ایشــان از احکام 
هم مشخص می شــود. مثاًل در حوزه امربه معروف و 
نهی از منکر ایشان می فرمایند این حکم آن طور که از 
قــرآن برمی آید 90 درصد آن مربوط به عمل اســت؛ 
یعنی کسانی که مدعی این کار هستند، 90 درصد در 
عمل خودشان باید امربه معروف و نهی از منکر داشته 
باشــند و 10 درصد به زبان. حال این نگاه و اندیشــه 
را بــا آنچه در جامعه امروز وجود دارد مقایســه کنید 
و ببینید چه فاصله ای دارد و دســتاورد هرکدام از این 

دیدگاه ها چیست.
شــهید بهشــتی تا زمان حیات خود تا  ■

چه اندازه توانستند این بینش و نگاه خود 
را در حزب نهادینه کنند و آیا توانستند به 
سمت آن نظم قاعده محور حرکت کنند. 
اگــر این نظم به وجود آمده بود، چرا پس 
از شــهادت ایشــان حزب هم نتوانســت 

ادامه حیات دهد.
واقعیت این است که تا زمان حیات شهید بهشتی  □

حزب جمهوری اسالمی گام های بزرگی در این زمینه 
برداشــت. ابتدا اینکه صورت بندی نظری مسائل در 
اولویت قرار گرفت و در کادر گزارش مواضع حزب 
منتشــر شد؛ اما مســئله بســیار مهم تر، انباشت دانش 
ضمنی و دستیابی به دانش ضمنی یا دانش چگونگی 
بود، موضوعی که ایرانیان تجربه اندکی در آن دارند. تا 
زمانی که شهید بهشتی در قید حیات بودند خودشان 
آینه تمام عیار ایــن دیدگاه بودند و با تحمل مثال زدنی 
افــراد دیگر را هم تربیت کرده و رشــد می دادند. من 
یــک مثال در ایــن زمینه می زنم تا شــما لمس کنید 
فضایی که ما در حزب جمهوری اســالمی داشــتیم، 
بــا فضایی که امروز می بینم تا چه اندازه تفاوت دارد. 
یک بار من به عنوان مسئول واحد دانش آموزی حزب 
جمهوری اسالمی از ایشان وقت مالقات گرفته بودم 
تا در یک روز و ســاعت خاصی در دفتر ایشان با هم 
مالقات داشته باشیم. در آن روز و یک ساعت زودتر 
شهید بهشتی شخصًا به اتاق ما آمدند. من درعین حال 

که از حضور ایشــان خوشحال بودم، اما تأکید کردم 
که وقت مالقات ما یک ساعت دیگر و در دفتر شما 
است. ایشان در پاســخ گفتند می دانم اما می خواهم 
در حیــاط قدم بزنیــم و من نکته ای را بــا تو در میان 
بگذارم. در حین قدم زدن به من گفتند که یک جلسه 
پیش بینی نشده تعیین شــده و دوستان شورای مرکزی 
به اتفاق آرا معتقدند شرکت من در این جلسه ضروری 
اســت، اما من چون از قبل با شما قرار داشتم رفتن به 
این جلســه را منوط به کســب اجازه از شما کردم و 
صددرصد رفتن من منوط به موافقت شماست و شما 
هم باید موافقت یــا مخالفت خود را در کمال آزادی 
بیان کنید. من در پاســخ گفتم که اگر این جلســه از 
نظر شما مهم اســت، یقینًا از نظر من هم مهم است؛ 
اما پاسخ دادند که نه، نظر من در اینجا اولویت ندارد 
و تــو باید انتخاب کنی و من هــم موافقت کردم. در 
همان لحظه ایشان دفترچه قرارهای خود را باز کردند 
و گفتند اوقات آزاد من در این دفتر مشخص است به 
اعتبار آنچه پیش آمــد در انتخاب اولویت زمان برای 
قرار بعدی شما صاحب اختیار هستید. تو انتخاب کن 
که چه زمانی مالقات داشته باشیم و تو در این انتخاب 

اولویت داری.
از این قبیــل آموزش های عملی در رفتار ایشــان کم 
نبود. در هر زمان که یک مسئله جدید پیش می آمد، 
پیغام می دادنــد که همه در نمازخانه جمع شــوند تا 
نظرخواهی شــود. در ابتدا هم هیــچ گاه نظر خود را 
بیان نمی کردند و نظر دیگران را می شنیدند و کم کم 
این نظرات را رشــد می دادند و به سمت بهتر هدایت 
می کردنــد. این انصاف را هم داشــتند که اگر جمع 
نسبت به آنچه مدنظر ایشــان بود موضع داشت، نظر 
جمــع را می پذیرفتند. زمانی هم کــه از موضع جمع 
تبعیت می کردند، آن چنان از آن حمایت می کردند که 
کســی متوجه نمی شد که با این نظر مخالف هستند. 
مثال بارز این امر ماجرای ریاست جمهوری دوره اول 
است. شــهید بهشــتی با انتخاب جالل الدین فارسی 
به عنوان کاندیدای حزب مخالف بودند و ایشان را فرد 
مناسبی برای آن مسئولیت نمی دانستند. استدالل های 
خــود را هم در این زمینه اعالم کردند؛ اما به هر دلیل 
این استدالل ها اکثریت رأی را نیاورد. بااین حال زمانی 
که اکثریت شورای مرکزی حزب به کاندیداتوری این 
فرد رأی داد شهید بهشتی، ایشان را نامزد حزب معرفی 

کردنــد و هیچ کس در ایران متوجه نشــد که شــهید 
بهشتی موافق این فرد نبودند.

یکــی دیگر از مخالفان جدی ایــن انتخاب، آیت الله 
موســوی اردبیلی بودند. به اعتقاد من ایشــان یکی از 
پاک دامن ترین و صادق ترین روحانیون انقالبی هستند 
و این در عمل ایشــان قبل و بعــد از انقالب و قبل و 
بعد مسئولیت، مشخص است؛ اما روش برخورد ایشان 
در این قضیه متفاوت از شــهید بهشــتی بود و به دلیل 

انتخاب این کاندیدا از حزب جدا شدند.
گاهی  در روش شناسی شهید بهشتی به عمل همراه با آ
و شــناخت تا این اندازه توجه می شود و ایشان معتقد 
بودند بهترین ابزار برای تبلیغ اســالم ســاختن جامعه 
نمونه عینی از مناســبات اســالم محور است و تالش 
می کردنــد در حزب این مناســبات را پیاده کنند و تا 

زمان حیاتشان در این زمینه کاماًل موفق بودند.
هــم  ■ حــزب  در  روحیــات  ایــن  آیــا 

ایجادشده بود؟
واقعیت هایــی که مــا در حزب می دیدیم نشــان  □

می داد که به ســرعت به ســمت وضعیــت موردنظر 
حزب حرکت می کردیم. به یاد می آورم یک بار شهید 
بهشــتی اعضای دفتــر مرکــزی را در نمازخانه جمع 
کردند و گفتند من با پدیده ای در حزب مواجه شدم 
که باید برای شما هم معرفی کنم تا شما به خود ببالید 
که در چنین مجموعه ای فعالیت دارید. ایشان توضیح 
دادند که از ماه سوم پس از تشکیل حزب با پدیده ای 
روبه رو شدم که فکر می کردم موردی است، اما االن 
از مرز 50 درصد گذشته و معتقدم یک منطق رفتاری 
گاه شوید.  مسلط است و خوب است شما هم از آن آ
شــهید بهشــتی توضیح دادند که از ماه ســوم به بعد 
مالحظه کردم که آن کســانی که خودم به مسئولیت 
انتخــاب کردم، به من مراجعــه می کنند و می گویند 
اینکه شــما ما را برای این مسئولیت انتخاب کردید به 
خاطر این بود که در شرایط قبل از انقالب افراد اندکی 
می توانستند با شما ارتباط داشته باشند و شما هم روی 
ما شــناخت داشــتید. به همین دلیل به ما مســئولیت 
دادید؛ اما اآلن که انقالب پیروز شــده و افراد بســیار 
زیادی با ما همکاری می کنند، ما افرادی را پیدا کردیم 
که از هر نظر از ما شایســته تر هســتند بنابراین تقاضا 
می کنیم که آن ها  را جایگزین ما کنید و ما هم متعهد 
هســتیم که به او کمک کنیم. این موارد و مثال های 
مشــابه نشــان می داد ما با آهنگ خارق العــاده ای به 

سمت وضعیت موردنظر حرکت می کردیم.
شــاید یکی از دالیــل اختالف نظر ما با نســل جوان 
این اســت که ما این نورانیت ها را به چشــم دیدیم و 
نمی توانیم آن را انکار کنیم و نسل بعدی چون این نوع 
رفتارها را ندیدند )اگر نگوییم برعکس آن را دیدند( 
آن هــا هم نمی تواننــد از ما بپذیرند. به نظر می رســد 
در این شــرایط برای برقراری تفاهم ما به یک اعتماد 
دوطرفه نیاز داریم که بگوییم رســیدن به آن شــرایط 
خیلی دور از دسترس نیست، به شرط آنکه ما ضوابط 
و معیارها را بشناســیم و به آن پایبند باشــیم و در این 
راستا اسلوب روش شناختی شهید بهشتی یک جایگاه 

منحصربه فرد دارد.
شهید بهشتی معتقد بودند که 10 سال  ■

طول می کشــد که این ویژگی ها و شــیوه 
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عمل در جمع نهادینه شود. آیا این فرآیند 
درنهایت فرد محورانه نیست؟

نه. ایشان معتقد بودند ما باید بتوانیم امکان تکثیر  □
ایجاد کنیم. این موضوع روح بعثت پیامبر هم هست. 
قرآن هم می گوید باید بسترســازی کرد و زمینه رشد 

فراهم آورد.
یکی از انتقاداتی که به شــهید بهشــتی  ■

وارد می شــود این اســت که ایشــان یک 
روحیه تمامیت خواه داشــت و کشــور را 
درواقع حــزب جمهــوری اداره می کرد. 
آیا ایــن انتقاد آن زمان هــم مطرح بود و 

جوابی برای آن گفته شده بود؟
مــن در اینجا با خاطره ای به این پرســش پاســخ  □

می دهم. شهید بهشــتی هیچ گاه اجازه غیبت کردن 
نمی دادند و اگر کســی می خواســت نــکات منفی 
دوست دیگری را بگوید، ایشان با خنده ولی قاطعیت 
ســخن را قطع می کردند و می گفتند بهتر نیست این 
مســائل را در جلسه هایی که داریم و در حضور همان 
فرد اعالم کنید تا همه رشــد کنیم و سوءتفاهمی هم 

به وجود نیاید.
در یکی از این جلســات قرار شده بود در مورد شهید 
حســن اجاره دار صحبت شــود؛ چراکه گفته می شد 
شــکایت های زیادی از انحصارطلبی های ایشان شده 
است. شهید حسن اجاره دار یکی از عزیزترین یاران ما 
در حزب جمهوری اسالمی بود و توانایی های بزرگی 
داشت و بسیاری معتقدند بودند او بهشتی دوم است. 
در این جلســه شــاکیان شــکایت های خود را مطرح 
کردند؛ اما زمانی که شهید اجاره دار توضیحات خود 
را ارائه کرد همه آن افراد شرمنده شدند. با توضیحات 
حســن مشــخص شــد که او چگونه در کارها همه 
ضعف ها و کاســتی های این افراد را پوشش داده بود 
و فضا را هــم به گونه ای چیده بود که همه فکر کنند 
این کار توســط خود آن افراد انجام شده است. وقتی 
که جلســه تمام شد همه متقاعد شدند. شهید بهشتی 
بعد از این نشست گفتند این جلسه برای من یک وجه 
شخصی هم داشت؛ چراکه همه آن مواردی که آقای 
اجــاره دار به آن متهم بود در مورد من هم در ســطح 
جامعه وجود دارد و من می خواستم ببینم این اتهامات 
تا چه اندازه به ما وارد اســت. شهید بهشتی گفتند در 
تمام مجموعه هایی که من حضور دارم، اعم از جامعه 
روحانیت تهران، شورای انقالب، شورای عالی قضایی 
و... اعضای جلسه به زور بارهای سنگین به دوش من 
می گذارنــد و من هر چه مقاومت می کنم که به توان 
و زمان محدود من توجه داشته باشید قبول نمی کنند. 
در آخر مطرح می شــد که اگــر می خواهید این کار 
انجام نشود شما سر باز بزنید و جمع بندی ما این است 
که این کار فقط به دســت شما انجام می شود. شهید 
بهشــتی با ناراحتی مطرح کردند کــه برخی از همان 
افراد که این مسئولیت ها را به زور به من محول کردند، 
بعدًا به من می گویند بهشــتی انحصارطلب اســت و 

کارها را به دست کسی نمی دهد.
شــما تأکیــد داریــد کــه روش شــهید  ■

بهشــتی این بود که همه را پذیرا باشــند و 
حــذف نکننــد و در عمل هم زمینه رشــد 

افراد را ایجاد کنند. همین نگاه باعث شد 
که افــراد از طیف های مختلــف فکری که 
بعضًا تفاوت های بســیاری با هم داشــتند، 
در حزب جمهوری گرد هم بیایند. آیا این 
نگاه تعامل با دیگــران که در درون حزب 
بود، در ارتبــاط حزب با دیگر جریان ها و 
گروه هایی که در آن زمان فعالیت داشتند 
هــم وجــود داشــت؟ به عبارت دیگــر آیــا 
حزب جمهوری اسالمی با رقبا هم همین 
برخــورد تعامــل و عــدم حــذف را رعایت 

می کرد؟
به نظر مــن کاماًل این نگاه تعامل با دیگر گروه ها  □

و احزاب وجود داشــت. حتی مخالفان جدی شهید 
بهشــتی نیز اذعان دارند که ایشــان به هیچ وجه اجازه 
بی احترامــی بــه هیچ کــس را  نمــی داد. در یکی از 
جلسات با موضوع شــناخت از دیدگاه قرآن، یکی از 
دانشجویان سؤالی در مورد اندیشه های دکتر شریعتی 
کرد که با الفاظ غیرمؤدبانه همراه بود. واکنش شهید 
بهشتی نسبت به این جوان به قدری محکم بود که من 
چنین واکنشــی را فقط یک بار دیگر از ایشان دیدم. 
حتی وقتی که خواستم مداخله کنم و جو را آرام کنم 
ایشان نپذیرفتند و گفتند این فرد باید به قبح عمل خود 
گاه شود. یک بار دیگر هم در اوج اختالف هایی که  آ
با بنی صدر وجود داشــت، در جلسه ای یکی از آقایان 
روحانی، بنی صدر را با لفظی غیرمؤدبانه خطاب کرد. 
دکتر بهشــتی چنان از این صحبت خشــمگین شدند 
که همــه تعجب کرده بودند. بــه آن آقا گفتند یا در 
حضور همین جمع که بی احترامی کردی عذرخواهی 
می کنی و از بنی صدر هم شــخصًا حاللیت می طلبی 
یا صالحیت نشســتن در این جمع را نداری. ایشــان 
به قدری روی این موضع پافشــاری کردند که آن فرد 
راضی شــد عذرخواهی کند و بعــدًا از بنی صدر هم 

حاللیت بگیرد.
در حوزه اندیشــه هم شــهید بهشــتی به هیچ عنوان با 
حــذف موافق نبودنــد. همان طور که مطلع هســتید 
دکتر شــریعتی ســه نفر را وصی علمــی خود معرفی 
کرده بودند؛ شهید مطهری، مهندس بازرگان و آقای 
محمدرضا حکیمی. پس از شــهادت استاد مطهری، 
خانواده دکتر شــریعتی به همراه مهنــدس بازرگان و 
آقای حکیمی جلســه ای گذاشتند که یک جایگزین 
برای شهید مطهری تعیین شــود که به اتفاق آرا شهید 
بهشــتی برای ایــن کار انتخاب شــدند. خانم پوران 
شــریعت رضوی در کتاب »طرحی از یک زندگی« 
از مرحــوم محمدتقی شــریعتی نقــل می کند که در 

یک مورد ما همه به جمع بندی رسیده بودیم که یک 
مبحث خاص که از دکتر شــریعتی مطرح  شــده بود 
درست نیست و به همین دلیل رأی بر حذف آن داده 
شد؛ اما شهید بهشتی یک تنه جلو این حذف می ایستد 
و بیــان می کند که ما حق حذف هیچ یک از نظرات 
یک اندیشــمند را نداریم و تنهــا می توانیم در پاورقی 
اشاره کنیم که ما با این ایده موافق نیستیم. نکته مهم تر 
اینکه ایشان تأکید می کردند باید در توضیح بنویسیم 
که ما با فهم خود تا این زمان نتیجه گرفتیم که مطلب 
عنوان شده از دکتر شــریعتی درست نیست و ممکن 
است بعدها به این نتیجه برسیم که فهم ما اشتباه بوده 

و درک دکتر شریعتی درست بوده است.
در حوزه عمل هم شهید بهشتی تالش داشت شرایطی 
را ایجــاد کند که افراد مختلــف از طیف های فکری 
مختلــف در حوزه های تصمیم گیری حضور داشــته 
باشــند و حذفی صورت نگیرد. نمونــه این موضوع 
مجلس خبرگان قانون اساســی بود. شــهید بهشتی بر 
ایــن باور بودند که قانون اساســی بایــد برآیند فکری 
همه کسانی باشد که به نام اسالم ولی با برداشت های 
متفاوت برای برپایی جمهوری اسالمی تالش کردند. 
به همین دلیل از تمام آن هایی که ســابقه تالش برای 
مبارزه با رژیــم پهلوی )چه در عرصه اندیشــه و چه 
در عمل( داشــتند اما نقدهای تند و بعضًا نادرست و 
غیرمنصفانه نسبت به ایشــان وارد می کردند، شخصًا 
درخواست کردند در لیست انتخابی حزب جمهوری 
اســالمی قرار بگیرند. تحلیل ایشــان ایــن بود که در 
حال حاضر شــرایط به گونه ای اســت کــه هرکس را 
حزب جمهوری اســالمی معرفی کند، در انتخابات 
پیــروز خواهد بود و ما می خواهیم حتمًا اندیشــه ها و 
برداشــت های متفاوت هم در مجلس خبرگان شنیده 
شــود. برخی پذیرفتند و به لیست حزب اضافه شدند 
و انتخاب شــد و برخی هم نپذیرفتند و همان طور که 

پیش بینی می شد رأی نیاوردند.
این موارد و بســیاری دیگر نشان می دهد تا زمانی که 
شهید بهشــتی در قید حیات بودند، تمام این موازینی 
که در ســطح نظر درست می دانستند در سطح عمل 
هم دنبال می کردند. تا زمانی که شــهید بهشتی زنده 
بودنــد شــما در ارگان حزب بی احترامــی به نهضت 
آزادی، جبهه ملی و ســایرین نمی دیدید. گرچه نقد 

جدی و صریح صورت می پذیرفت.
چرا با مسلمانان مبارزی مانند نهضت  ■

آزادی نتوانســتند در قالــب یــک حزب یا 
ائتالف کار کنند.

در نهضــت آزادی برای این همــکاری نظرهای  □
متفاوتی وجود داشــت. مثاًل دکتر شــیبانی همکاری 
را پذیرفتنــد، اما مرحوم مهندس بازرگان موافق نبودند 
و اعتقاد داشــتند ما یک جمعی هســتیم که به لحاظ 
فکری نزدیکی داریم و مدت زیادی با هم همکاری 
داشــتیم و ترجیــح می دهیم در همیــن قالب فعالیت 
کنیم. آقای بهشتی هم اصراری نداشتند که همه یک 
جا جمع شــویم. معتقد بودند دعوت وظیفه ماست، 
اما طرف مقابل هم می تواند بپذیرد یا رد کند. ایشــان 
ده ها نفر از افراد مشــهور را شــخصًا برای حضور در 
حــزب دعــوت کردند، ولــی زمانی کــه نیامدند نه 
رنجشی وجود داشــت و نه احترامی شکسته می شد. 

در حوزه عمل هم شهید 
بهشتي تالش داشت شرایطي 
را ایجاد کند که افراد مختلف 
از طیف هاي فکري مختلف در 
حوزه هاي تصمیم گیري حضور 
داشته باشند و حذفي صورت 

نگیرد
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یکــی از افرادی که از ایشــان دعوت شــد، اما قبول 
نکردند شــهید مطهری بودند. با اینکه شهید مطهری 
به مجموعه مؤسسان حزب نزدیکی داشتند، اما معتقد 
بودند اگر کار انفرادی اندیشه ای در دانشکده الهیات 
را ادامه دهند موفق تر هســتند. به همین دلیل آرزوی 
موفقیت کردند و تصریح داشتند شما وارد کار بزرگ 

و خطیری شدید.
عالوه بر این آیت الله شهید دکتر بهشتی در استفاده از 
توانایی افراد بیرون از جذب تأکید داشتند؛ به طوری که 
حتی در توزیع مســئولیت ها، افــراد بیرون از حزب به 
افراد درون حزب شانس بیشتری داشتند. به طوری که 
یک بار در جلســه ای شهید اجاره دار به شهید بهشتی 
اعتراض می کردند که شما نسبت به اعضای حزب در 
مقایســه با بیرون از حزب خیلی سخت گیرانه برخورد 
می کنید. به اعتقاد شهید اجاره دار چون دکتر بهشتی 
نسبت به اعضای حزب آشنایی بیشتری داشتند، نقاط 
ضعف آن ها را بهتر می شــناختند و سخت تر به آن ها 

میدان می دادند.
مورد دیگر اینکه بنی صدر می خواست یکی از اعضای 
شورای مرکزی حزب کاندیدای نخست وزیری شود، 
اما شهید بهشــتی معتقد بود وقتی در خارج از حزب 
شــخصی مانند شــهید رجایی وجــود دارد که از هر 
نظر نسبت به کاندیدای موردنظر بنی صدر ارجحیت 
داشت، ما به حکم اسالم باید روی فرد اصلح پافشاری 

کنیم.
شــما بیان کردید شهید بهشتی معتقد  ■

بودند تمام کسانی که با اندیشه اسالمی، 
شــکل گیری  در  هــم  از  متفــاوت  ولــی 

جمهوری اســالمی نقــش داشــتند، باید 
قانــون  خبــرگان  مجلــس  در  نظرشــان 
اساسی شنیده شود. این نگاه دیدگاه های 
دیگر مانند سکوالرها یا مارکسیست ها را 

حذف می کند.
آن زمــان فرض بر این بــود که بیش از 99 درصد  □

مردم را مسلمان ها تشکیل می دهند؛ البته آقای بهشتی 
به حقوق غیرمسلمان ها نیز بسیار معتقد بود و آن را روا 
می داشتند و با امثال کیانوری روبه روی هم می نشستند 
و بحث می کردند و این را از حقوق شــهروندی آن ها 
می دانســتند. این نگاه هم به بنیان های روش شناختی 
شــهید بهشتی برمی گردد. ایشــان معتقد بودند ما در 
عرصه نظر کمبودی احســاس نمی کنیم و در عرصه 
عمل هــم ریگی به کفــش نداریم کــه بخواهیم از 
رودررویــی پرهیــز کنیــم. در نتیجــه از رویارویی با 
امثال رجوی هم ابایی نداشــتند. یک بار در دانشگاه 
شــریف برای شــهید بهشــتی و رجوی و چند نفر از 
اعضای مرکزیت آن ها جلسه گذاشتند که رودرروی 
هم صحبت کنند و شــهید بهشتی با وجود مخالفت 
اعضای حزب با ارائه استدالل های قانع کننده در این 
جلسه حضور پیدا کردند. اعضای حزب معتقد بودند 
این گروه رعایت ادب را ندارند و دور از شأن شماست 
که با آن ها مباحثه کنید. شهید بهشتی گفتند من پیش 
از اینکه یک رجل سیاسی باشم، یک مسلمان هستم 
و در بین مسلمانان یک روحانی هستم. تعدادی جوان 
از من خواســته اند که در جمع آن ها باشم و دیدگاه ها 
و نقدهای آن ها را بشنوم و آن ها هم حرف های من را 
بشــنوند. من نمی توانم چون گاه و بیگاه از این گروه 

رفتارهای ناشایســت دیده شــده آن را به همه اعضای 
و حامیــان آن ها که به لزوم چنین رفتاری نداشــته اند 
تعمیــم دهم. من اگر فکر می کنم برداشــت ها و نوع 
عمل من نســبت به این گروه بهتر اســت باید بتوانم 
آن ها را متقاعد کنم. ایشان در این جلسه حضور پیدا 
کردند، اما اعضای مرکزی سازمان مجاهدین خلق از 
حضور در این مباحث ســر باز زدند. بااین حال شهید 
بهشــتی این جلســه را ترک نکردند و در این فرصت 
با شــرکت کنندگان جلســه که بیش از 70 درصد از 
حامیان مجاهدین بودند، گفت وگو کردند و شــرایط 
به گونه ای پیش رفت که بعد از اتمام جلسه، جو کاماًل 
تغییر کرده بود و حتی بســیاری برای طلب حاللیت 

پیش دکتر بهشتی آمدند.

مواردی که شــما بــه آن اشــاره دارید  ■
ویژگی های یک انســان خوب اســت. آیا 
ایــن ویژگی هــا، بــرای دانش ســازمانی و 

راهبردی کافی است؟
این شــرط الزم است، اما کافی نیست. همان طور  □

که اشــاره کردم ســازمان دهی به یک دانش ضمنی 
نیاز دارد که انباشــت آن تدریجی اســت و نمی توان 
آن را از بیــرون وارد کرد. مــن تأکید می کنم تا زمان 
حیات شهید بهشــتی این ویژگی ها در حزب و جود 
داشت که نشان می دهد گام های بزرگی در این زمینه 
برداشته شــده بود و حرکت به ســمت هویت جمعی 
گاهی ها با سرعت مطلوب  بخشیدن به این ارزش ها و آ

جریان داشت.■

نشســت تخصصی تاریخ نگاری جنبش ملی شــدن 
صنعت نفت در سالگرد شــهادت دکتر سید حسین 
فاطمــی با حضور جمعــی از عالقه منــدان  در دفتر 

انتشارات صمدیه برگزار شد. 
در ابتدای مراســم لطف الله میثمی با بیان خاطره ای 
از روزهای نخســت انقالب گفت: در منزل تیمسار 
آزموده دستنوشــته هایی پیدا شــده بود کــه درواقع 
خاطرات روزهای زندگی مخفــی دکتر فاطمی بود. 
مــن با خوانــدن این نوشــته ها ناخوداگاه اشــک از 
چشــمانم جاری شــد. پس از آن کتابی درباره دکتر 
فاطمــی نوشــتم و نــام آن را به واســطه همین اتفاق 

گذاشتم »با چشمی گریان، تقدیم به عشق«
لطف الله میثمی در ادامه با اشــاره به اینکه »صداقت 
بهترین خط مشی است« عنوان کرد: دکتر فاطمی در 
دســت خط های خودش که برای اولین بار در کتاب 
تقدیم به عشــق چاپ شد، نوشــته من یک مالقات 
4 ســاعته با شاه داشتم، در آن مالقات شاه می گوید 
مصدق خسته و مریض است و باید استراحت کند. 
شما )فاطمی( نخســت وزیر شوید. در پایان مذاکره 
شاه می گوید این مطالب بین خودمان باشد. فاطمی 
هم صادقانه می گوید که نه، من به مصدق می گویم 
و رفت و به مصدق گفت. این نشان می دهد که دکتر 

مصدق شــناخت درستی از صداقت و پاکی فاطمی 
داشــته و اعتمادی که به او داشته بیجا نبوده. فاطمی 

مصدق را تنها نمی گذارد. 
سخنگوی دولت شفاف

در ادامــه این نشســت، دکتر محمــد ترکمان به ذکر 
نکاتی درباره شــفافیت در دولت مصدق پرداخت و 
گفت: نمی دانم سابقه ســخنگوی دولت داشتن در 
ایران به کجا می رســد، ولی دکتر مصدق در ابتدای 
حکومتش سخنگویی را انتخاب می کند به نام دکتر 
ســید حســین فاطمی که معاون سیاســی و پارلمانی 
او هم بوده اســت. معــاون سیاســی و پارلمانی باید 
نزدیکترین فرد به رئیس دولت باشــد. انتخاب دکتر 
فاطمی نشــان دهنده اعتماد فراوان مرحوم مصدق به 

اوست. 
او یک موحد راستین بود

در ادامه محمود حکیمی با بیان نکاتی درباره دیانت 
دکتر فاطمی گفت: گاهی اوقــات می بینم خیلی ها 
اطالع ندارند ایشــان چقدر متدین بود. او در ادامه با 
بیان جمالتی از سعید فاطمی به نقل از شماره مرداد 
80 نشــریه چشــم انداز ایران گفت، اگر قرار باشــد 
زندگی قهرمان های معاصر توصیف شود، رتبه اول به 
سید حسین فاطمی می رســد. او یک موحد راستین 

بود. هرگز نمازش ترک نمی شــد. او بــا همان حال 
تیرخوردگی به عصا تکیه می کرد و نمازش را ایستاده 
می خوانــد. روز چهلم مــادرم )خواهر دکتر فاطمی( 
خطبه حضرت زینب را عربی خواند و همه گریستند.

فاطمی سنگ صبور مصدق بود
در ادامه این نشســت حسین شاه حســینی از دوستان 
و همرزمــان دکتــر مصدق در ســخنانی گفت: من 
شاهد زنده آن اتفاقات بودم. برای مراسم تدفین دکتر 
فاطمی با اینکه طالع رســانی نشده بود اما جمعیت 
عظیمــی در ابن بابویــه جمع شــدند کــه اکثر مردم 
محلی بودند. این نشان ازپایگاه مردمی نهضت ملی 
داشــت. وی افزود: در مراسم تدفین فاطمی، خواهر 
وی گریان با صدای بلند گفت به چه گناهی کشــته 
شدی و جو بسیار تأثرانگیزی بوجود آمد. شاه حسینی 
کید بر نقش خواهر شــاه در توقف نهضت ملی  با تأ
گفت: آنها می دانستند سیدحسین فاطمی یک مهره 
اصلی نهضت ملی اســت و به همین دلیل او را اعدام 
کردند. در ادامه وی گفت : فاطمی از ابتدا غمخوار 
ملت بود و این موضوع در نوشــته های وی مشخص 
اســت. وی افزود: مصدق در همــه کارها با فاطمی 
مشورت می کرد؛ فاطمی سنگ صبور مصدق بود.■ 

صداقت بهترین خط مشی است
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نخست وزیری مهندس موســوی، برای برون رفت از 
عقب افتادگی ها و گرفتاری های شرق کشور، به ویژه 
سیستان و بلوچستان، طرحی به نام طرح توسعه محور 
شرق به تصویب رسید. در آنجا راهکارهایی ازجمله 
منطقه آزاد چابهار، منطقه ویژه و استفاده از پتانسیل 
اســتان در نظر گرفته شده بود. این اولین طرح توسعه 
منطقه ای بود که در ایران به تصویب می رســید و از 

حالت متمرکز طرح های توسعه خارج شده بود.
ایــن طــرح در دوران اســتانداری چه  ■

کسی بود؟
دوران استانداری آقای محمود اشجع که هم زمان  □

با نخســت وزیری آقای مهندس میرحســین موسوی 
بوده اســت. مطالعات طرح از ســال 65 آغاز شد و 
در ســال 67، یعنــی آخر دوره مهندس موســوی به 
تصویب رســید و در دوران استانداری آقای مهندس 
محمود حجتی در ســال های 68 تا 73، بخش هایی 
از آن مانند منطقه آزاد چابهار، اجرایی شــده است. 
زمانی که من به استانداری رفتم این طرح را به عنوان 
محور فعالیت هایم برای توســعه اســتان قــرار دادم. 
عالوه بر ســند توسعه، نقشه راه توســعه ما هم بود. 
دفتری هم به نام دفتر مطالعات توســعه محور شــرق 
داشــت که از نخبگان اســتانی و ملی که به مباحث 
توســعه مسلط بودند دعوت و استفاده می کردیم. در 
حقیقت دفتر مطالعات توسعه محور شرق، ایده های 
خوبی به ویژه برای مسائل اجتماعی و قومی- مذهبی 
به مدیریت اســتان ارائــه کرد. اتاق فکــری بود که 
مدیریت اســتان در جهت توســعه اســتان و تکمیل 
زیرســاخت های اجتماعی و اقتصادی از آن استفاده 
می کــرد. درنهایت هم آن طــرح را روزآمد کردیم و 
در دولت آقای خاتمی بازنویســی شــد و نسخه دوم 
آن هــم به تصویــب هیئت دولت رســید. این دانش 
و تجربــه پــرارزش را در خصوص توســعه منطقه ای 

بگیــرد. اصفهان به یک نگاه آمایشــی نیاز داشــته، 
یعنی توزیع فعالیت هــا، جمعیت و امکانات در همه 
پهنه جغرافیایی اســتان متناسب باشــد. ما نمی توانیم 
در اســتان اصفهان، تنها به حوزه مرکزی اســتان که 
همان حوزه زاینده رود و مرکب از هشــت شهرستان 
است رسیدگی کنیم و عمده امکانات به آن ها برسد. 
نتیجــه آن مهاجرت از شــهرهای دیگر مانند فریدن، 
فریدون شــهر، نائین، اردستان، شــهرضا و سمیرم به 
اصفهــان مرکزی یا کالن شــهر اصفهان اســت. این 
هــم جزو همــان نقیصه هایی بود کــه ناموزونی ها و 
عدم تعادل هایی را در این نوع توســعه به وجود آورده 
بود. تمرکز برنامه ها روی شــهر اصفهان و شــهرهای 
حاشــیه زاینده رود مانند لنجــان، مبارکه، فالورجان، 
خمینی شــهر و نجف آباد بود. بیشــترین مهاجرت ها 
از اســتان های مجاور و شــهرهای کمترتوســعه یافته 
اســتان اصفهان بــه مناطق حاشــیه اصفهــان مانند 
زینبیه و همچنین به حاشــیه خمینی شهر، فالورجان، 
زرین شــهر و نجف آباد بود. جمعیــت زیادی هم از 
تهران، لرســتان، چهارمحال و بختیاری  و خوزستان 
به شاهین شــهر مهاجرت کردند. نکته دیگر توســعه 
پایدار، مســئله کمبــود منابع آب بود کــه ما در آن 
برنامه مطرح کردیم و امری جدی بود. گفتیم ما هم 
باید ســند توســعه همه جانبه و پایدار را تدوین کنیم 
و هــم به ایــن محدودیت ها ماننــد آب توجه کنیم. 
ضمن اینکه تراکم بیش از دوســوم جمعیت اســتان 
در بخش مرکزی اصفهان، یعنی در حدود یک ســوم 
مساحت استان، تبعات ناهنجار اجتماعی، اقتصادی 

و فرهنگی را در پی داشته است.
با توجــه به تجربه مدیریتی ام در اســتان سیســتان و 
بلوچســتان، پیــش از اینکه وارد مســائل توســعه و 
تدوین ســند توسعه اســتان اصفهان بشــوم، باید به 
ســند توسعه محور شــرق اشــاره ای بکنم. در دوران 

لطفــًا رئــوس کلــی  برنامــه توســعه ای  ■
استان اصفهان را بیان کنید؟

در نخستین جلسه شورای اداری استان در مهرماه  □
1381 که همه مدیران استانی حضور داشتند، طرح ها 
و برنامه هایی که برای توسعه و افق آینده استان داشتم 
را در ســه محور ارائه کردم. نخست، ترسیم خطوط 
کید بر توســعه پایدار؛ دوم،  کلی توسعه اســتان با تأ
کاهش ناموزونی ها و عدم تعادل هایی که در توســعه 
اســتان وجود داشت و محور سوم هم در نظر گرفتن 
محدودیت شــدید منابع آب و برنامه ریزی های تأمین 
و مدیریت مصرف آب بود. در پایان هم اعالم کردم 
که اســتان اصفهان یک مدل و ســند توسعه ندارد و 
به تعیین ســندی همه جانبه و بلندمــدت در تعامل با 

کشور نیاز دارد.
دوران  ■ در  شــما  از  پیــش  کــه  مدلــی 

آقــای کرباســچی و ملــک مدنــی تدوین 
شــده بود چگونه بــود؟ کارهایــی مانند 
احــداث چندیــن کیلومتر پــارک در کنار 
زاینده رود، گورســتان باغ رضوان، انتقال 
فرودگاه، پارک های ساخته شده در شهر، 
نظافت شهری، درآمدسازی شهرداری و 
همچنین ســازمان عمــران زاینده رود در 

آن دوران انجام شده بود.
هر که آمد عمارتی نو ســاخت، رفت و منزل به  □

دیگری پرداخت. ما وارث همه مدیران و کارآفرینان 
و تالشــگران هم پیش و هم پس از انقالب هستیم، 
از جمله خدمات و اقداماتی که شــما اشاره کردید. 
انصافًا در اســتان اصفهان زیرساخت های خوبی در 
صنعت، کشــاورزی و خدمات به وجود آمده است؛ 
اما همان طور که گفتم اصفهان به یک توسعه پایدار 
و همه جانبه نیاز داشــته، توســعه ای که متوازن باشد، 
منابــع را لحــاظ کند و نســل های آینــده را در نظر 

سندروم نصف جهان
نباید دلخوش گذشته باشیم

تجربه استانداری اصفهان در گفت وگو با سید محمود حسینی

در شــماره 90 نشــریه چشــم انداز ایران در گفت وگو با ســید محمود حســینی، 
اســتاندار ســابق اصفهان، بــه بحران هــا و مســائلی کــه در آن دوران پیش آمد، 
پرداختیــم. در ادامــه، مباحــث مربوط بــه برنامه ها و اســتراتژی های توســعه در 

اصفهان در خالل سال های 81 تا 84 را موردتوجه قرار می دهیم.
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اســتانی اســت دســت یافته به جایگاه برتر اقتصادی 
در کشــور، مبتنی بــر علم و فناوری همراه با رشــد 
ســریع و پایدار اقتصادی متکی بر امنیت اقتصادی، 
اجتماعی و اکولوژیکی. چشــم انداز استان اصفهان 
در امــور فرهنگی اجتماعی، اســتانی با مردمی دانا، 
مســئولیت پذیر، بانشــاط و برخوردار از امنیت پایدار 
متکــی بر هویت دینی اســت. چشــم انداز اســتان 
اصفهان در محور آمایش و توســعه پایدار، اســتانی 
اســت با توســعه جامع، پایدار و هماهنگ و فضایی 
کید بر حفاظت محیط زیست و  متعادل و متوازن با تأ

بهره گیری منطقی از منابع.
در محور اقتصادی تغییــر گفتمان را این گونه دیدیم 
که از گســترش صنایع ســنگین و آب بر در ســطح 
اســتان اصفهان جلوگیری شــود و اصفهــان به این 
ســمت برود که به قطب آموزش عالی و تولید دانش 
و فناوری های برتر در ســطح کشــور تبدیل شــود. 
دوم اینکه اســتان توانمندی جذب کارآفرینان ایرانی 
سراسر جهان را داشــته باشد. سوم اینکه استانی برتر 
در صنعت توریســم شود؛ چه توریسم فرهنگی و چه 

توریسم طبیعی یا اکوتوریسم.
در مــورد کویــر چه طــرح و برنامه ای  ■

داشتید؟
یکی از محورهای چشــم انداز آمایش و توســعه  □

پایــدار، مهــار بیابان زایی و پیشــگیری از گســترش 
کویــر بود کــه در ادامــه بیشــتر به آن می پــردازم. 
همچنین استانی سامان یافته در مدیریت شهری واحد 
کید بر نگاه ویژه به زاینده رود  کالن شهر اصفهان، با تأ
و اســتانی با توزیع متعادل جمعیت و فعالیت در پهنه 
جغرافیایی. گفته شد که مشکالت مهاجرت و عدم 
آمایــش را به خصــوص در منطقه مرکزی داشــتیم. 
مدیریت صحیح منابع آب، چه در زمینه اســتحصال 
و چه در زمینه استفاده، اصالح الگوی مصرف آب، 
افزایش راندمان مصرف آب، مدیریت خشکســالی، 
بازچرخانی آب و حفاظت محیط زیست با مشارکت 
مردمــی. همه این هــا را در محور آمایش و توســعه 
پایدار به ویژه آمایش جمعیتی، مدنظر قرار دادیم و در 
جهت تحقق این چشم انداز اقدامات خوبی را شروع 
کردیم. ضمــن اینکه موضوع حمل ونقل هم با توجه 
به موقعیت اصفهان به عنوان چهارراه کشور که یکی 

در زیرمجموعــه یکــی از کارگروه هــا واحــدی به 
نــام واحد ســالمت هم شــکل گرفــت. آمارهایی 
نگران کننده ای از بیماری هایی مانند سرطان، ام اس و 
برخی مشکالت دیگر دریافت می کردیم. از پزشکان 
و صاحب نظران دعوت شد تا توسعه انسانی در استان 
بیش از توسعه سخت افزاری مورد توجه قرار گیرد. در 
حقیقت این واحد سالمت در درون مرکز هم اندیشی 
به این دلیل شکل گرفت تا ارزان ترین راه های نیل به 
سالمت مشخص شوند. در بررســی ها به این نتیجه 
رســیدند که مردم اصفهان دچار سوءتغذیه هستند. 
برخی مواد غذایی اصلــی مانند پروتئین یا ویتامین ها 
در مردم اصفهان کم اســت یا اینکه پوکی استخوان 
وجود دارد. بایــد به برخی مواد غذایی مانند شــیر، 
ویتامین D اضافه کرد، یا نمک یددار مصرف شود. 
تجربه ملل دیگر بررســی شد. این در مجموع تجربه 

خوبی برای استان بود.
مرکز هم اندیشی توســعه استان که به اختصار »مهتا« 
هم نامیده می شــد، اتاق فکر خوبــی برای مدیریت 
اســتان بود و به تغییر گفتمان توسعه در استان کمک 
کرد. مهتا نزدیک به دو ســال فعال بــود و 114 ایده 
در آن شــکل گرفت که برخی هم اجرایی شــدند. 
منتها مرکز هم اندیشــی پس از پایان اســتانداری من 
تعطیــل شــد. دولت بعــدی نزدیک بین بــود و کاًل 
ســند چشــم انداز 20 ســاله را به خصــوص در دوره 
چهارساله دوم کنار گذاشــت. ما بحث توسعه را به 
این ســمت بردیم که هم اتاق فکر داشته باشیم و هم 
در شوراهای برنامه ریزی سندی تهیه کنیم که آن سند 
بتواند منشــوری پایدار و دستورالعملی برای یک افق 
طوالنی شــود که همین هم به افق بیست ساله تبدیل 
شد و یک سند استانی خوبی در تعامل با سطح ملی 

تهیه و تصویب شد.
آن سند انسان محور هم بود. درست  ■

است؟
بله. آن ســند انســان محور هم بود. به خصوص  □

که حق نســل های آینــده را در نظــر می گرفت. ما 
اهداف و چشــم انداز را در ســه محور قــرار دادیم. 
یکم: محور اقتصادی؛ دوم: توســعه پایدار و آمایش 
و ســوم: امور فرهنگی اجتماعی. چشــم انداز استان 
اصفهان در محــور اقتصادی، این گونه تبیین شــد: 

در اختیار داشــتم. همین را ســعی کردیم در اســتان 
اصفهان پــی بگیریم. در آن مقطع به دلیل اختیارات 
خوبــی که در دولــت آقــای خاتمی به شــوراهای 
برنامه ریزی داده شده بود، شورای برنامه ریزی توسعه 
اســتان را محــور فعالیت هــا قرار دادیــم. چون همه 
نمایندگان دســتگاه های اداری که توســعه ای بودند 
در آن عضویت داشــتند. دکتــر نعمت الله اکبری، 
اســتاد اقتصاد و دکتر عبدالحســین ساســان، دو نفر 
از صاحب نظران توســعه را نیز از دانشــگاه اصفهان 
به عنوان عضو و نمایندگان دانشــگاه دعوت کردیم. 
ما در شــورای برنامه ریزی توسعه استان، ضمن اینکه 
دســتور جلسات آن را اجرا می کردیم به دنبال تدوین 
سند چشــم انداز توسعه استان اصفهان هم بودیم. در 
آن زمان هنوز چشم انداز 1404 مطرح نبود. بعدها در 
ســال 82 سند چشم انداز 20 ســاله کشور مطرح شد 
که ما در ادامه، سند توسعه استان را با سند چشم انداز 
1404 هم راستا کردیم. در توسعه استان به دنبال تغییر 

گفتمان بودیم.
گفتمان قبلی چه بود؟ ■
گفتمان قبلی بیشــتر بر صنایع فلزی، شــیمیایی،  □

ذوب آهــن، فــوالد و پتروشــیمی متمرکز بــود. در 
حقیقــت تمرکزش بــر صنایع ســنگین و آب بر بود. 
این یک بحث بود. بحث دیگر مباحث محیط زیست 
و توســعه پایدار و آمایش ســرزمینی بود که کمتر به 
آن توجه شــده بود. بحث سوم هم این بود که توسعه 
اســتان، همگام و در حد ظرفیت استان نبود. مثاًل ما 
کمبود آب داشــتیم، اما صنایع آب بر زیادی داشتیم. 
از طرفــی اصفهان جمعیت زیــادی بیش از ظرفیت 
خود جذب کرده که اکثرًا در حاشــیه متمرکز شده 
بــود و تخصص زیادی نداشــت. گفتمانی با عنوان 
اصفهــان نصف جهان یا اصفهــان پایتخت فرهنگی 
جهان اســالم رایج بود. ایــن گفتمان ها همراه با غلو 
بوده و به استان ضرر زده است. مانع توسعه بود و باید 
اصالح می شد. به یاد دارم در اولین جلسات مدیران 
دســتگاه ها می گفتند که اصفهان پــس از تهران در 
همه بخش ها پیشتاز سایر استان هاست. درصورتی که 
این ها واقعیت نداشت. با توجه به تجربه دفتر مطالعات 
شرق در سیستان و بلوچستان، یک کانون تفکری با 
عنوان مرکز هم اندیشــی توسعه اســتان ایجاد کردیم. 
مســئولیتش را هم بر عهده شهرک علمی تحقیقاتی 
به ریاست آقای دکتر کشمیری قرار دادیم و اعتباری 
مکفی برایش در نظــر گرفتیم. اداره و هدایت مرکز 
هم اندیشی بر عهده آقایان دکتر محسن رنانی و دکتر 
عبدالحسین ساســان، دو تن از صاحب نظران توسعه 
بــود که اصفهانی بودند، اما در ســطح ملی مطرح و 
بســیار مؤثر بودند. بر اساس مشــکالت و خألهای 
اصفهان، چهار کانون فکری در این مرکز هم اندیشی 
راه اندازی شــد؛ کانون اقتصاد، کانون توسعه پایدار، 
کانون فنــاوری و کانون اجتماعــی فرهنگی. بحث 
مــا حول توســعه پایــدار بســیار جدی بــود. بحث 
محیط زیســت، آب، آلودگی زاینده رود، عدم توازن 
جمعیت و آمایش، مسائلی بود که باید به آن پرداخته 
می شــد. از نظر فناوری، اصفهان ظرفیت های باالیی 
داشــت و باید به عنوان قطب فناوری این اســتعداد را 

موردتوجه قرار می داد.
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در افق توســعه و سیاست های اجرایی، چند محور را 
موردتوجه قرار دادیم. یکی اینکه اصفهان را به عنوان 
استان مبتنی بر علم و فناوری و قطب فناوری های برتر 
تعریف کردیم. با توجه به مراکز علمی و دانشگاهی، 
مراکز صنعتــی و کادر علمی و فنی باکیفیتی که در 
اســتان فعال بودند، واقعًا این ظرفیت وجود داشــت 
تــا اصفهان به عنوان اســتانی با اقتصــاد دانش بنیان، 
فعالیت هــای اقتصادی خود را جلو ببــرد. برای این 
منظور ســه رکــن فناوری هــای برتر شــامل فناوری 
ارتباطات و اطالعات، نانوتکنولوژی و بیوتکنولوژی 
و گسترش آن ها را موردتوجه قراردادیم و ظرفیت های 
آن در اســتان را ارزیابــی و اقدامــات عملی را آغاز 
کردیم. شــهرک علمی تحقیقاتی با رویکرد اقتصاد 
دانش بنیان در خدمت توســعه استان قرار گرفت. در 
این دوره بیش از 100 شرکت صنعتی و اقتصادی وارد 

شهرک شدند و فعالیت کردند.
این شهرک در کجا واقع شده بود؟ ■
این شــهرک 25 هکتــار از زمین های دانشــگاه  □

صنعتی در شهرستان خمینی شهر را به خود اختصاص 
داده بــود. رویکرد مهمی که در این دوره اتفاق افتاد 
ایــن بود که صنایع بزرگ اســتان در داخل شــهرک 
دفاتری را به صــورت اجاره 99 ســاله تهیه کردند و 
در آنجا مستقر شدند تا همکاری دانشگاه و صنعت 
عملی شود. ســاختمان های چند مستأجره آماده شد 
و در اختیــار نــوآوران قــرار گرفت. مراکز رشــد یا 
انکیباتورها نیز تجهیز شــد تا صاحبــان ایده وارد آن 
شــوند و مسیر ایده تا محصول را با حمایت این مرکز 
بپیمایند. همچنین یک ســاختمان بزرگ با تصویب 
شورای برنامه ریزی در اختیار شهرک علمی تحقیقاتی 
قــرار گرفت تا مرکز رشــد ICT تشــکیل شــود که 
کارآفرینان استقبال زیادی از آن کردند. جشنواره ای 
با عنوان جشنواره کارآفرینی و فن آفرینی شیخ بهایی 
برگزار شــد که ایده های نو از سرتاســر کشور به طور 
ساالنه در آن ارائه می شد و بهترین ایده ها انتخاب و 
توسط وزیر علوم به آن ها جایزه داده می شد. کریدور 
علم و فناوری تأســیس شد تا بتواند بین مراکز علمی 
و دانشــگاهی با مراکز فنی و تولیــدی و همچنین با 
نوآوران و افراد خالق پیوند برقرار کند. تیم زبده ای 
در شورای مشورتی شهرک و کریدور علم و فناوری، 
گــرد آمدند که هدایت اقتصاد دانش بنیان اســتان را 
تدبیر می کردند. در جلســات این شــورا، استاندار، 
معاون برنامه ریزی )آقای مهندس تهرانی( و مشــاور 
فناوری اطالعات اســتاندار )آقای دکتر موحدی نیا( 
حضور مستمر داشتند. جا دارد از مرحوم سراج الدین 
کازرونی یادی کنم که عضو شــورای مشــورتی این 
کریــدور بود. مهنــدس نصرالله جهانگرد، مشــاور 
رئیس جمهور در شــورای عالی اطالع رســانی، دکتر 
محســن رنانــی، دکتــر نعمت اللــه اکبــری و دکتر 
عبدالحسین ساسان از اعضای هیئت علمی دانشگاه 
اصفهــان، دکتــر جعفر صدیق از اســاتید دانشــگاه 
صنعتی اصفهــان و مدیر پژوهش ســازمان مدیریت 
و برنامه ریــزی، دکتــر مصطفــی کریمیــان اقبــال 
)معــاون فناوری وزیر علوم و رئیس قبلی شــهرک(، 
دکتر مهدی کشــمیری، رئیس شــهرک و جمعی از 
صاحب نظــران در آن کارگروه بودنــد و برای اینکه 

می گوییم اصفهان نصف جهان اســت، این مربوط 
به دورانی است که تنها چند شهر در جهان در سطح 

شهر اصفهان بود، مانند ونیز، لندن و پاریس.
بله. حتی چهارباغ را چند ســال پیش  ■

از شانزه لیزه طراحی و احداث کردند.
این قضیه به آن تاریخ مربوط می شــد، ولی االن  □

یکی از محالت تهران به اندازه اصفهان است، اینکه 
ما به گذشــته دل خوش کنیم و فکر کنیم مشــکلی 
نداریــم، نتیجــه آن می شــود که تــالش نمی کنیم 
جاهــای خالی را پر کنیم و خود را ارتقا دهیم. اتفاقًا 
شاخص های توسعه را که استخراج کردند در برخی 
از آن ها ما نه تنها رتبه اول و دوم نبودیم، بلکه رتبه های 
پایین تری داشــتیم. برای نمونه در شاخص نابرابری 

درآمدی رتبه دوم را داشتیم.
رتبه اول چه استانی بود؟ ■
نمی دانــم، اما اصفهــان رتبه دوم بــود. اگر این  □

نابرابــری درآمــدی با احســاس نابرابــری درآمیزد، 
زمینه های مشکل آفرینی را فراهم می کند. در برخی 
شــاخص ها ماننــد بیماری هــا و امکانات ورزشــی 
کمبودهای زیادی داشتیم. این ها را در هیئت دولت 
ارائــه دادیــم و منبع همه آمارها که اکثرًا از ســازمان 
مدیریت و برنامه ریزی کشــور بود را نیز بیان کردیم. 
هیئت دولت هرچند ابتدا باور نمی کرد؛ اما هم توجه 
کرد و هم حمایت های خوب همه جانبه ای داشــت. 
مشکلی که به ویژه پس از جنگ برای استان به وجود 
آمد این بود که در ســطح کشــور این طور می گفتند 
کــه همه امکانات کشــور به اصفهان رفتــه و میزان 
کمک هــا و اعتبارات مرکز بــه اصفهان باید کاهش 
یابد. این مســئله به اصفهان و نقاط کمترتوسعه یافته 

استان خیلی آسیب زد.
مگر از مرکز به اصفهان کمک می شد؟  ■

بیــان می کــرد اصفهــان  بیمــه  مدیــرکل 
کامــاًل خودکفاســت و پــول از آن خارج 
نمی شــود. پــول از صنعت به کشــاورزی 
و  تجــارت  بــه  کشــاورزی  از  مــی رود، 

همین طور ادامه پیدا می کند.
نه این طور نیســت. همین االن هم در مقایســه با  □

سایر استان ها بیشــترین مالیات را از مراکز تولیدی و 
درآمدی اصفهان می گیرند. بودجه اســتانی اصفهان 
در مقایســه با سایر استان ها رقم پایینی بوده و هست. 
همین باعث شــد ما واقعیت ها را بــه مرکز بگوییم و 
مدیران اصفهان تالش بیشتری در زمینه های مختلف 

بکنند.

از ظرفیت های اســتان اصفهان است، در برنامه های 
توسعه دیده شد.

کید شده  در محور توسعه فرهنگی و اجتماعی هم تأ
بود که آزادی های مشروع قانونی به رسمیت شناخته 
شــوند. اصول اخالقی، کرامت انسانی و ارزش های 
دینی و ملی موردتوجه قرار گیرد. مردم در حکومت، 
فعالیــت و برقراری نظم و امنیت مشــارکت داشــته 
باشــند. اســتان اصفهان دارای روابط گسترش یافته 
علمی فرهنگی و دسترسی به فرصت های برابر باشد. 
حقوق معنوی افراد رعایت شود و زمینه رشد و توسعه 
زنان هم فراهم شــود. برای عملی کردن هر کدام از 
این ها ما با پیچیدگی هایی روبــرو بودیم. برای نمونه 
در بحث زنان، با اینکه زنان در اســتان اصفهان نقش 
مهمی در اقتصاد خانواده و تربیت شایســته نســل ها 
دارند و تعداد زیادی از آن ها معلم یا اســتاد دانشگاه 
هســتند و بیشــترین قبولی را در تحصیالت عالی و 
تکمیلی دارنــد، ولی در مدیریت هــای اجتماعی و 

سیاسی همیشه نقش زنان کم رنگ بوده است.
همچنین بهبود شاخص های عدالت اجتماعی بر پایه 
تساوی در برابر قانون، وجود امکانات و فرصت های 
مســاوی و عادالنه بسیار مدنظر بود؛ زیرا اصفهان از 
شهرهایی است که بیشترین فاصله درآمدی را دارد و 
این زمینه ناآرامی ها، تضادها و خشونت ورزی خواهد 
شــد. در بهمن و اسفند ســال 81، خانم دکتر افسانه 
کمالی، جامعه شــناس با همکاری جمعی از اساتید 
علوم اجتماعی دانشــگاه های تهران، در پژوهشی به 
سفارش دفتر اجتماعی وزارت کشور با عنوان »میزان 
و ابعاد تمایل به خشــونت جمعی در جوامع شــهری 
ایران« به زمینه های ناآرامی و پتانســیل های خشونت 
جمعی می پردازد. در این پژوهش، پتانسیل خشونت 
جمعی در سطح باال مربوط به استان های کردستان، 
تهران و اصفهان اســت. همچنین از نظر رضایت از 
عملکرد، آقــای خاتمی باالترین میــزان رضایت در 
استان سیستان و بلوچستان و پایین ترین سطح رضایت 
در سال 81 مربوط به استان های کردستان و اصفهان 
ارزیابی شده است و در جای خود باید تحلیل شود. 
به هرحال این پژوهش قابل توجهی بود و ما نشانه هایی 
از نتایج آن را در ناآرامی های ســال 82 اصفهان و در 
افت مشارکت در انتخابات دور دوم شوراهای شهر و 
روستا و در انتخابات ریاست جمهوری نهم مشاهده 

کردیم.
اقداماتــی کــه بــرای پیاده ســازی این  ■

و  پایــدار  توســعه  )اقتصــادی،  محورهــا 
اجتماعی-فرهنگی( انجام شد چه بود؟

اواًل مرکز هم اندیشــی توســعه اســتان، مجموعه  □
بررسی هایی را انجام داد که بر اساس آن نگاه ها تغییر 
کرد. یکی از بررســی ها این بود که رتبه توسعه استان 
در محورهــای مختلف را بررســی کردند و نامش را 

»سندروم نصف جهان« گذاشتند.
ســندروم به معنای آســیب است. یک  ■

بار معنایی منفی دارد.
بله. به همین دلیل نامش ســندروم شد. در ادامه  □

توضیــح خواهــم داد که ایــن تفکر مانع پیشــرفت 
و توســعه شــده بود. وقتی فرد تصور کنــد بهترین 
و باالتریــن اســت، دیگر تالشــی نمی کنــد. وقتی 

در محور توسعه فرهنگي و 
اجتماعي هم تأکید شده بود که 

آزادي هاي مشروع قانوني به رسمیت 
شناخته شوند. اصول اخالقي، 

کرامت انساني و ارزش هاي دیني و 
ملي موردتوجه قرار گیرد. مردم در 
حکومت، فعالیت و برقراري نظم و 

امنیت مشارکت داشته باشند
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مترمکعب به 580 میلیون مترمکعب تقلیل پیدا کرد، 
اما گفتنــد تونل همان ظرفیت یک میلیون مترمکعب 
را داشــته باشد تا در مواقع آب ســالی که حجم آب 
زیادی وجود دارد قابل استفاده باشد. در دولت آقای 
روحانی طرح کاًل تعطیل شــد. وزیر نیرو با این طرح 
مخالف است. طرح تأمین آب شرب برای شهرهای 
اســتان اجرا شد. از حدود 92 شــهری که در استان 
اصفهان بود حدود 70 شهر به شبکه آب شرب سالم 
متصل شــدند و از آن اســتفاده می کردند. در بحث 
آب طرح های کوچک زیادی انجام شــد. مشــکل 
آب فقط با انتقال بین حوضه ای حل نمی شــود. باید 
اصفهــان را به عنوان یک اســتان کــم آب و کویری 
مدنظــر قــرار داد و این همــه بارگــذاری جمعیتی و 
فعالیتی بــر آن نگذاریم؛ بنابراین بــا این دیدگاه، در 
برنامــه توســعه پیش بینی کردیم کــه صنایع آب بر و 
صنایعــی که جمعیت های زیادی بــه همراه می آورد 
در توســعه اصفهان دیده نشــود. در عمل هم به آن 

پایبند بودیم.
این صنایع آب بر اولیــن بار چه زمانی  ■

وارد اصفهان شد؟
صنایع ذوب آهن که اولین ذوب آهن ایران است،  □

در دهــه 40 و پس از روابط جدیــد بین پهلوی دوم 
و اتحاد جماهیر شــوروی، توســط آن ها ساخته شد. 
از نظر امنیت اصفهان را مناســب استقرار این صنعت 
می دانســتند، اما از نظر جانمایی -در باالترین نقطه 
ورودی زاینــده رود به اصفهان یعنــی لنجان یا همان 
شهرســتان زرین شــهر - خوب نبود؛ هم اثر آالینده 
بر زاینده رود داشــت و هم بســیار آب بــر بود. پس 
از انقــالب و پیش از شــروع جنگ قــرار بود فوالد 
هرمزگان در اســتان هرمزگان و سواحل خلیج فارس 
افتتاح شــود. پــس از اتفاقــی که برای پاالیشــگاه 
آبــادان افتاد، فوالد را به حــوض ماهی لنجان منتقل 
کردنــد و همین فوالد مبارکه شــد که بــاز هم یکی 
از نقاط باالدســتی زاینده رود بــود. در زمان جنگ، 
صنایع شــیمیایی و دفاعی زیادی را به اصفهان منتقل 
کردنــد. بعضی ها فکر می کننــد این ها تبعیض بوده 
و به نفع اصفهان تمام شــده اســت. درحالی که در 
بلندمــدت این طور نیســت. می خواهم بگویم بحث 
مدیریــت مصارف آب مهم اســت و واقعًا اآلن باید 
نخبگان استان های منطقه مرکزی مانند یزد، اصفهان، 
خوزســتان و چهارمحــال و بختیاری بــا هم تعامل 
کنند. همان طور که گذشتگان این کار را می کردند. 
ما می گوییم بیــش از این به جمعیت اصفهان اضافه 
نشود. کیفیت جمعیت مهم است. اصفهان باید مرکز 

کارآفرینان، نخبگان و نیروهای ماهر شود.
گاهی های  در مدیریت مصرف، در جهت افزایش آ
عمومــی دربــاره کمبــود و ارزش آب برنامه ریزی 
کردیم. طرح ممنوعیت اســتقرار صنایع در شعاع 50 
کیلومتری مرکز شهر که مصوب شورای انقالب بود 
را به طور جدی حمایت کردیم. همچنین از استقرار 
صنایع آب بر مانند پتروشــیمی که جمعیت زیادی را 
بــا خود به همراه می آورد خودداری کردیم. به همین 
منظور در افق توســعه اســتان، فعالیت های اقتصادی 
اســتان در محور اقتصاد دانش بنیان طراحی شد. در 
بخش کشــاورزی با توجه به کمبود آب، سیاســت 

برای مدیریــت منابع و مصارف آب در  ■
اصفهان چه طرح هایی داشتید؟

همان گونه که اشاره کردم محدودیت شدید منابع  □
آب یک واقعیت انکارناپذیر است و برنامه جلوگیری 
از گســترش بیابان زایــی یک ضرورت برای اســتان 
اصفهان و دشــت مرکزی ایران است. درحالی که در 
برنامه های توســعه کشــور چه پیش از انقالب و چه 
پس از انقالب، توســعه بر منطقه مرکزی کشــور که 
آب در آن کمیاب اســت، متمرکز شده است. حال 
باید بر اســاس منابع محدود آب، اســتراتژی توسعه 
اســتان تدوین شود. ما این کار را شروع کردیم و این 
واقعیت را در چشــم انداز لحاظ کردیم. فناوری های 
برتر و صنعت توریسم و آمایش جمعیتی با لحاظ این 
کمبود در برنامه بلندمدت در نظر گرفته شــد؛ یعنی 
هم به مدیریت مصرف توجه شــد و هم به مدیریت 
تأمیــن آب، زیرا می توان مصــرف را کنترل کرد، اما 

توسعه را نمی توان تعطیل کرد.
اقداماتــی کــه در زمینه تأمین آب انجام شــد، یکی 
تونل چشــمه بود که 120 میلیــون مترمکعب از آب 
زاینده رود را تأمین می کرد. یکی از سرشاخه های دز 
در این دوره تکمیل و توسط آقای خاتمی افتتاح شد. 
ادامه آن شــروع تونل خدنگســتان بود که آن هم از 
سرشاخه های دز است و 164 میلیون مترمکعب آب 
را به زاینده رود اضافه می کرد. برنامه دیگر فعال کردن 
ادامه تونل سوم کوهرنگ بود. قرار بود که این تونل 
250 میلیــون مترمکعــب آب را از دره کوهرنگ به 
زاینده رود منتقل کند. این طرح از زمان آقای هاشمی 
شــروع شــد و مقرر بود انتقال آب به یزد و کاشان از 
این محل تأمین شــود. انتقال آب به استان یزد منوط 
به راه اندازی تونل ســوم شــده بود. آن طرح سال ها 
پیش اجرا شــد، اما تونل سوم بسیار طول کشید؛ در 
زمــان آقای خاتمی فعال شــد و بعــد در دوره آقای 

احمدی نژاد بسیار کند پیش رفت.
طرح انتقــال آب به فالت مرکزی ایــران معروف به 
بهشت آباد را شــروع کردیم و طبق آن طرح قرار بود 
یک میلیارد مترمکعب آب از زاگرس میانی به دشت 
مرکزی ایران یعنی اصفهان، یزد و کرمان منتقل شود. 
ایــن طرحی بود که با توجه به خطر بیابان زایی بخش 
مرکزی می توانســت بخشــی از مشــکل را حل کند 
و آخرین راه حل باشــد. همه کارهایش انجام شــد، 
اما بعدهــا در دولت آقای احمدی نــژاد یک میلیارد 

اصفهان در مســیر اقتصاد دانایی محور حرکت کند، 
خیلی کمک کردند. طــرح کریدور علم و فناوری 
در همین کارگروه تصمیم سازی و تهیه شد و با تالش 
آقای مهندس جهانگرد در هیئت دولت برای استقرار 
در اصفهان به تصویب رسید و کالن شهر اصفهان را 
به عنوان اولین الگوی کشور برای پیاده کردن کریدور 
علم و فناوری انتخاب کرد. یکی دیگر از فعالیت ها 
در جهت اقتصاد دانایی محور، تأســیس چند پارک 

فناوری و پارک علمی کودکان و نوجوانان بود.
مرکــز بیوتکنولــوژی اســتان با تجهیزات مــدرن و با 
عضویت پژوهشــگران و متخصصان زیســت فناوری 
در شهرســتان فالورجان راه اندازی شــد که یکی از 
فناوری های برتر موردنیاز کشور و استان و زیرمجموعه 
وزارت کشــاورزی اســت. ایــن مرکــز عهــده دار 
نوآوری های جدیــد در فناوری هــای بیوتکنولوژی، 
کشــاورزی و حفظ ذخیره های ژنتیکــی گیاهی در 
اصفهان و منطقه مرکزی کشــور بــود. آقای خاتمی 
رئیس جمهور، مهندس حجتی، وزیر جهاد کشاورزی 
و دکتر قره یاضی، رئیس مرکز زیست فناوری کشور در 

مراسم افتتاح آن شرکت کردند.
توســعه فنــاوری ارتباطات و اطالعات هــم به عنوان 
فنــاوری برتر و هــم به عنوان یک زیرســاخت برای 
توسعه استان اصفهان، یک نیاز اساسی بود که باید در 
مرکز توجهات قرار می گرفت. این موضوع در دستور 
کار شــورای مشورتی شهرک و شــورای برنامه ریزی 
توسعه اســتان نیز قرار داشــت. ازجمله اقداماتی که 
در گســترش این فنــاوری و اســتفاده از آن صورت 
گرفــت عبارت بودند از: افتتاح مرکز داده اســتان تا 
به عنوان Data Base اســتان، نسبت به نگهداری و 
ذخیره اطالعــات با امنیت باال و بــا ظرفیت کافی، 
مراکــز دولتی و بخش خصوصی را پشــتیبانی کند. 
دولت الکترونیک فعال شد. اینترانت استان اصفهان 
و ســایت پورتال استان نیز راه اندازی شد. بسیاری از 
خدمات دولتی الکترونیکی شــد و در گام اول 120 
دفتر پیشــخوان در سطح استان تأســیس شد تا مردم 
بدون مراجعه به دستگاه های دولتی خدمات بگیرند 
و کارهای خود را دنبال کنند. به ویژه دســتگاه های 
خدماتی موظف به ارائه خدمات الکترونیکی بودند. 
بدین ترتیب با اســتفاده از زیرساخت های IT عالوه 
بر اینکه خدمات بهتر و بیشتری به ارباب رجوع داده 

می شد، در مسیر تحول اداری قرار می گرفتیم.
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داشتیم و شهرداران منتخب آن ها را پذیرا بودیم، حتی 
شهردار اصفهان را که یک راست شاخص بود، همه 
این ها را دعوت می کردیم و برنامه های آموزشی برای 
همه این شوراها اجرا شــد. نقششان را بسیار اهمیت 
می دادیم و در شــورای برنامه ریزی اســتان و ســایر 
شوراها و کارگروه ها در ســطح استان و شهرستان ها 
حضور پیدا می کردند. چون اگر مدیریت اســتان به 
شــوراها، این نهاد نوپا، توجه نمی کرد نمی توانستند 
نقش خــود را خــوب ایفــا کنند و چه بســا ممکن 
بود شــوراها از مســیر خود منحرف شــوند. شوراها 
در قوانیــن ما دو ُبعــد دارند. یکــی بخش وظایف 
مردمی و دیگری بخش حاکمیتی است. دولت باید 
نظارت های خود را داشــته باشــد. برای نمونه لوایح 
یا طرح هایی که توســط شــوراهای شــهرهای استان 
تصویب می شوند، حتمًا باید توسط فرماندار آن شهر 

هم تصویب شوند و بعد اجازه اجرا پیدا کنند.
در آن دوران در اســتان اصفهان، 92 شــورای شــهر 
و 900 شــورای روستا تشــکیل که از این تعداد 581 
دهیــاری راه انــدازی و حمایت شــد. اعتبار خوبی 
هــم در اختیار آن ها قرار داده شــد تا روی پای خود 
بایستند. بدین ترتیب برای اولین بار پس از اصالحات 
ارضی، تجربه اداره روســتا به دست خود روستاییان 
ســپرده شــد؛ زیرا نظام ارباب-رعیتی برچیده شده 
بــود، اما مدیریتــی جایگزین مدیریت قبلی روســتا 

نشده بود.
از دیگــر اقدامــات، زمینه ســازی، ایجاد و توســعه 
تشــکل های غیردولتــی و نهادهای مدنی در ســطح 
اســتان و حمایــت مــادی و معنوی این ســازمان ها 
بــود. در ایــن دوره تعــداد 459 ســازمان مردم نهاد 
)NGO( تشــکیل شدند و مجوز گرفتند. این نهادها 
موردحمایــت همه جانبــه دولــت قرار داشــتند تا پا 
بگیرند، به طوری که یک ســاختمان بزرگ در مرکز 
شهر خریداری و تجهیز شد و در اختیار تعداد زیادی 
از NGO هــای جوانــان قرار گرفت. این تشــکل ها 
که در سراســر استان فعال شــدند، زمینه ساز رشد و 
بالندگی و کارآفرینی جوانان عضو شــد. البته در این 
ُبعد، انتظار من برای توســعه مطبوعات، به خصوص 
نشر چند روزنامه در سطح ملی بود، اما تحقق نیافت. 
زمانی که این بعد را با محل قبلی خدمت مدیریتی ام 
یعنی سیستان و بلوچستان مقایسه می کنم می بینم که 
آن زمان روزنامه ای مانند شرق از آن خطه متولد شد.
یکی دیگــر از ابعــاد فعالیت یک مدیر اســتانی در 
اصفهان به عنوان مهد فرهنگ و هنر این است که در 
زمینه هنری، آثار تاریخی و صنایع دستی )مستظرفه( 
اشراف داشته باشــد و از آن ها پشتیبانی کند. به طور 
خالصه می گویم کــه حمایت از هنرمندان و صنایع 
دستی استان بسیار موردتوجه بود و حفاظت از میراث 
فرهنگی اصفهان که آثار ارزشمند باقیمانده از دوران 
قبــل و بعد از اســالم به ویژه آثار دوران ســلجوقی و 

صفوی است، مورد اهتمام جدی قرار داشت.
این هــا گزارش هــای کلی از موضوعــات کالن در 
محور توســعه اســتان اصفهان بود کــه عرض کردم 
و امیــدوارم مورداســتفاده دوســتداران اصفهان قرار 

گیرد.■

فعلــی باید این دو آزادراه را به عنوان راه های محوری 
کشور تکمیل کند. ما بیشترین فعالیت ها را در حوزه 
راه انجام دادیم. طول آزادراه در استان 400 کیلومتر 
شــده بود. بزرگراه ها هم به 546 کیلومتر و ســاخت 
راه های اصلی به 325 کیلومتر رسید. بزرگراه نائین-
اردستان به کاشان هم چهاربانده شد. بزرگراه نائین به 
کوهپایه و اصفهان که در گردنه مالاحمد حادثه خیز 
بود نیز چهاربانده شــد. بدیــن ترتیب جاده اصفهان 
به یزد چهاربانده شد. جاده داران-الیگودرز تا بوئین 
میاندشــت آماده شــد. محور چهاربانده شــهرضا-
ســمیرم آماده شــد و بزرگراه اصفهان-شــهرکرد نیز 
راه انــدازی شــد. راه جنــدق-اردکان و جنــدق-
معلمان که قســمتی از راهی بود که جنوب کشــور 
را به بندر امیرآباد در شــمال متصل می کرد احداث 
شد. سه راهی مبارکه و راه شــهرضا به آباده تعریض 
و بهســازی شد. همچنین قطعه دوم راه آهن شیراز به 
اصفهان تکمیل شــد. بیــش از 200 نقطه حادثه خیز 
اصالح شــد. یکی از طرح هایی کــه تالش کردم و 
آرزو داشــتم که اجرایی شــود راه آهن سریع الســیر 
اصفهان به تهران بود که با ایجاد آن، این مسیر کمتر 
از دو ساعت طول می کشید. این طرح تصویب شد، 
اجرای آن هم شــروع شد و در حال پیشرفت بود، اما 
در دولت آقای احمدی نژاد بالتکلیف شد و پیشرفت 
نداشت، زیرا آن دولت تمرکز خود را بیشتر بر راه های 

روستایی قرار داد.
در حــوزه اجتماعــی و فرهنگــی چــه  ■

کارهایی صورت گرفت؟
از اقدامــات مهمی که در دولــت آقای خاتمی  □

به وقوع پیوســت تشــکیل شــوراها بــود. می دانید 
شــکل گیری شــورا از کارهــای موفق دولــت بود. 
انتخابات دور اول شــوراها در ســال 77 آغاز و دور 
دوم آن در ســال 81 برگزار شــد. بــا رویکردی که 
وجود داشــت شوراهای شهر و روستا در همه شهرها 
و روســتاهای باالی 20 خانوار و شوراهای فرادستی 
در همه بخش ها، شهرستان ها و استان ها تشکیل شد. 
در دور دوم در شــهرهای بزرگ و کالن شهرها میزان 
مشــارکت کاهش یافت و رقبای دولت رأی آوردند. 
در شــهر اصفهان نیز هیچ کدام از اصالح طلبان رأی 
نیاوردند. در شــهرهای دیگر استان هم شوراها مانند 
دور اول نبودند. البته شــوراهای شهرستان و شورای 
اســتان کمتر سیاســی و کم و بیش همسو با دولت 
بودند. اینجا دولت باید آزمون دموکراســی می داد و 
تحمل مخالف می کرد که خوشــبختانه از آن موفق 
بیرون آمد. ما در انتخاب شــهرداران با شوراها تعامل 

توســعه کّمی متوقف و به توســعه کیفی و گسترش 
کشــت های گلخانــه ای و اســتفاده از فناوری های 
جدید و افزایش بهره وری اقدام شــد. طرح حفاظت 
کیفی زاینــده رود را پیشــنهاد دادیم کــه با حمایت 
خانــم ابتکار،  معاون رئیس جمهور به تصویب دولت 
رســید و شــورای آن با عضویت مدیــران ذی ربط و 
فرمانداران حوضه زاینده رود تشــکیل شد و توانست 
تصمیمات و اقدامــات مؤثری را در زمینه جلوگیری 
از آالیندگی زاینده رود و پیشــگیری از تصرف حریم 
زاینده رود پیگیری کند. همچنین طرح گردشــگری 
محور زاینده رود از سرچشمه تا تاالب توسط معاونت 
گردشگری ریاست جمهوری در دستور قرار گرفت، 

اما در دولت بعد متوقف شد.
در بخــش حمل ونقــل و توســعه راه ها  ■

چه اقداماتی انجام شد؟
اســتان اصفهــان در موقعیتــی اســتراتژیک در  □

چهارراه و مرکز ثقل حمل ونقل کشــور واقع شــده 
اســت و یکــی از محورهای مهم توســعه اســتان، 
صنعــت حمل ونقل اســت. در آن تاریخ روزانه 800 
هزار وسیله نقلیه و ســاالنه 120 میلیون تن کاال )رتبه 
اول کشــور( و 120 میلیون مســافر )رتبه سوم کشور( 
در اســتان اصفهان جابجا می شــدند که اکنون قطعًا 
این مقــدار افزایش پیــدا کرده اســت. ازاین رو این 
محور برای مدیریت استان بسیار قابل توجه بود؛ البته 
در این جا بایــد نقش مؤثر مدیرکل راه اســتان آقای 
مهندس عبدالهاشــم حسن نیا در پیشــبرد طرح های 
راه را یادآوری کنــم. در دوره مدیریت من، آزادراه 
تهران-کاشــان به اتمام رســیده؛ اما آزادراه کاشان-

اصفهــان نیمــه کاره بود. بــا تأمین اعتبــاری که از 
طریق گفت وگو با سازمان بازنشستگی انجام دادیم، 
خوشــبختانه محور آزادراه کاشــان-اصفهان هم در 
سال 83 به بهره برداری رســید. دو آزادراه کنارگذر 
شــرق و کنارگذر غرب اصفهــان را در دوره وزارت 
مهندس خرم با حمایت ایشان پیگیری مجدانه کردیم 
که با جذب ســرمایه گذار بخــش خصوصی این دو 
پروژه بزرگ و اساســی شروع شــد. کنارگذر غرب 
و کنارگذر شــرق نقش مهمی در توســعه اصفهان و 
کشــور دارند. کنارگذر شرق راهی را که از سواحل 
خلیج فارس و شــیراز به اصفهان می رســد، پیش از 
شهر در منطقه بهارستان و الشتر از جاده اصلی جدا 
می کند و به طول 98 کیلومتر اصفهان را دور می زند 
و در 50 کیلومتری آزادراه کاشــان به آن می پیوندد؛ 
یعنی مسیر شــیراز-تهران را از نظر زمانی دو ساعت 
کاهش می دهد. کنارگــذر غرب نیز از ادامه آزادراه 
کاشان-اصفهان به نجف آباد، زرین شهر، مبارکه و از 
آن طرف به غرب کشــور و نیز به جاده شیراز متصل 
می شود. در این دو پروژه بخش خصوصی وارد شد 
و 50 درصد مشارکت کرد. اولین باری بود که چنین 
مشــارکتی از طرف بخش خصوصی انجام می شد تا 
از طریــق عوارضی که می گیرند و همراه با ســودی 
که برایشــان در نظر گرفته می شود پولشان را بازیافت 
کنند. تا ســال 84 کــه پایان مدیریتم بــود کنارگذر 
غرب تــا نجف آباد و ذوب آهن پیش رفت. هنوز هم 
فعال است؛ اما کنارگذر شرق که 30 کیلومتر آن کار 
شــده بود، در دولت بعد متوقف شد. به نظرم دولت 

استان اصفهان در موقعیتي 
استراتژیک در چهارراه و مرکز 

ثقل حمل ونقل کشور واقع شده 
است و یکي از محورهاي مهم 

توسعه استان، صنعت حمل ونقل 
است
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جریان شناسی نیروهای سیاسی ایران

سهیل ایزدي

چپ، راست، اصالح طلب، اصول گرا، اعتدال گرا، 
ایــن واژه ها چــه معنایی می دهند؟ به چــه مفاهیم و 
واقعیاتی اشــاره دارند؟ جریان ها و نیروهای سیاسی 
یــک جامعه را چگونه باید شــناخت و دســته بندی 
کرد؟ چگونــه می تــوان دســته بندی و جناح بندی 
ســاختگی و دروغین را از مرزهای واقعی جریانات 
تشــخیص داد؟ آیا برای درک درست شرایط اکنون 
جامعه و پیش بینی و ترســیم مسیر آینده پاسخ گفتن 
به پرسش های مطرح شده و سپس شناسایی نیروهای 
فعال عرصه سیاســت ایران و ایده ها، توان ها و رفتار 

آن ها ضروری نیست؟
بــه نظــر نگارنــده جریان شناســی نیروهــای فعال 
جامعــه ایــران و تبارشناســی تاریخــی و اجتماعی 
آن ها، مهم ترین کاری اســت که سیاســت مداران، 
روشــنفکران و فعــاالن اجتماعی می بایســت انجام 
دهند تــا جایگاه خود را در عرصــه جامعه به خوبی 
شــناخته و توان تصمیم گیری هــای آینده را در خود 

افزایش دهند.
برای بررســی جریانات سیاســی کشــور باید گسل 
اصلــی و مهم تریــن موضوع اختــالف در جامعه را 
شــناخت و بر اســاس آن به تقســیم بندی نیروهای 
سیاسی دست یازید. ازنظر نگارنده منازعات سیاسی 
و اجتماعی و تحوالت یک سده اخیر جامعه ایران را 
می توان حول گسل »سنت-مدرنیته« توضیح و تبیین 
کــرد و نیروهای سیاســی-اجتماعی را در این قالب 

صورت بندی کرد.
بیهوده نیســت که در نظام سیاســی ایران دو جناح 
اصالح طلــب و اصولگرا بازیگران اصلی هســتند. 
این عناوین را می توان برای شــفافیت بیشتر به نوگرا 
و ســنت گرا تبدیل کرد. جریانی به دنبال نو شــدن، 
تجدد و پیشــرفت است و جریانی که به دنبال حفظ 

سنت ها است.
ازآنجاکــه نقطه آغازین منازعه کهنه و نو در انقالب 
مشروطیت بود و ازقضا شفاف ترین تقسیم بندی ها در 
آن دوران شکل گرفت، در این نوشتار از عناوین این 
دوران استفاده شده است تا پیشینه جریانات سیاسی 
کید قرار گیرد و ســیر آن ها در ســده  امروز مورد تأ

اخیر دیده شود.

زیر این دو دســته کلی می توان جریانات سیاسی را 
با دقت بیشــتری تفکیک کــرد. جناح نوگرا همانند 
صــدر مشــروطیت، از دو بخــش آزادیخواهــان و 
توســعه گرایان تشــکیل شــده اند. یــک جریان در 
نوگرایــی خود آزادی را در اولویت قرار داد و از حق 
مردم در تعیین سرنوشــت خود دفــاع کرد و جریان 
دیگــر توســعه و مدرنیزاســیون را بر صدر نشــاند و 
آزادی را در حاشیه قرار داد. جریان سنت گرا هم از 
دو بخش تشکیل شده اســت. یک جریان خواهان 
حفظ زیســت جهان ســنتی اســت و محافظه کارانه 
رفتار می کند و جریان دیگر سنت را یک ایدئولوژی 
کامــل و منبــع هویت بخــش می دانــد و در مقابل 
گســترش زیســت جهان مدرن، رویکردی تهاجمی 
و پرخاشــگرایانه دارد. در ادامه این جریانات بیشتر 

بررسی خواهد شد.
مشروطه خواهان

ایــن جریــان ازلحاظ سیاســی، خواهــان حکومت 
»دموکراســی« بر مبنای »قانون« اســت. خواســتار 

آزادی شــهروندان و مهم ترین جریان مدافع حقوق 
بشــر اســت. ازلحاظ اقتصاد سیاســی اگرچه طیف 
وســیعی را شــامل می شــود، اما به طورکلی می توان 
آنان را خواهان برابری اجتماعی و مســئولیت پذیری 
دولت در قبال توزیع عادالنه ثروت دانســت. )همان 
چیــزی که سوسیال دموکراســی خوانده می شــود(. 
اگرچه درون این جریان از طیف های بســیار نزدیک 
به اندیشــه های سوسیالیستی )طیف ملی- مذهبی و 
حلقه دیــن و اقتصاد( تا طیف هــای نزدیک به بازار 
آزاد )برخــی از اصالح طلبان مشــارکتی( را می توان 

مشاهده کرد.
این جریان از دیرباز پیوند نزدیکی با نواندیشــی دینی 
داشته اســت و گاه رهبران آن در دوره های مختلف 
)مانند آخوند خراســانی، مهدی بــازرگان و محمد 
خاتمــی( از چهره هــای شــاخص نواندیشــی دینی 
بوده اند. این درآمیختگی با نواندیشــی دینی به سبب 
منش »اصالح طلبانه« آنان است که همواره دین )از 
دنیای قدیم( را در کنار آزادی و پیشــرفت )از دنیای 
جدید( خواسته اند. آنان همواره به تغییرات تدریجی 
و عمیــق همدلی داشــتند و منش خــود را در طول 
ســالیان حتی در اوج دوران انقالبی گــری )به مدد 

شخصیت محکمی چون بازرگان( حفظ کرده اند.
آنــان به جامعه مدنی باور دارنــد و از دیرباز به عنوان 
حلقــه گمشــده آزادی و توســعه در ایــران بــه آن 
نگریســته و تقویت آن را عمومــًا در صدر برنامه ها 
و خواســته های خود داشــته اند. این جریان را دکتر 
علوی تبــار در جریان شناســی خود »چــپ مدرن« 

نامیده اند.1
این جریــان، امروزه از ســه بلــوک ملی-مذهبی ها 
مذهبــی(،  ملــی-  شــورای  و  آزادی  )نهضــت 
اصالح طلبــان نســل دوم )مشــارکت، مجاهدیــن 
انقــالب و جریان های نزدیک به آن ها( و گروه های 
چپ اســالمی باقی مانــده از دهه نخســت انقالب 
)مجمع روحانیون و مجمع مدرســین( تشکیل شده 
اســت که رهبری آن با ســید محمد خاتمی است. 
خاتمی بــا حضــورش در هفتمیــن دوره انتخابات 
ریاســت جمهوری، چهره محبــوب آزادیخواهان و 
توســعه گرایان شــد و با منش و اخالق خود به نماد 
اصالح طلبــی و سیاســت ورزی اخالقی بدل شــد. 
پیــش از او اما مهدی بازرگان یگانه چهره شــاخص 
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این عرصه بود. بازرگان که پس از کودتای 28 مرداد 
عمــاًل شــاخص ترین چهره مدافــع آزادی و حقوق 
بشــر بود، حتــی در کوران انقالبی گــری هم منش 
اصالح طلبانه و قانون گرایی خود را حفظ کرد تا در 
دوران رکود اصالح طلبی همچنان این جریان را زنده 
نگه دارد و دولت سرنگون شــده مصدق را به دولت 
اصالحات خاتمی برســاند. مصدقی که خود وارث 

انقالب مشروطه و جناح اعتدالی آن بود.
توسعه گرایان

توســعه گرایان برخالف مشروطه خواهان که از سابقه 
دیرینــی برخوردارنــد، جریانی نوظهور محســوب 
می شــوند. آنــان درواقع یکــی از فرزنــدان جریان 
ســنت گرایان محافظــه کار هســتند. ایــن جریان را 
می توان بخشی از نسل های اخیر جریان مشروعه خواه 
دانست که از سه عنصر سنت گرایی، محافظه کاری 
و پیوند با بازار ســنتی با جداشــدن از عنصر اول دو 
عنصر دیگر را حفظ کرده اند. این جریان مشــخصًا 
زیر ســایه عمل گرایی هاشــمی متولد شد. او را که 
می توان مهم تریــن عمل گرای قرن اخیــر نامید، در 
دولت خود تکنوکرات هایی را پرورش داد که توسعه 
بر اساس نظریات مدرن اقتصاد بازار آزاد را در رأس 
برنامه هــا و خواســته های خود قرار دهنــد و با منش 
عمل گرایانــه از ارزش های ســنتی دفــاع کنند و در 
ضمن همدلی با دســتاوردهای مدرن در مقابل بسط 
سریع ارزش های مدرن، رویکردی محافظه کارانه در 
پیش بگیرنــد. آنان خواهان حکومتی دموکراتیک و 

دولتی حداقلی هستند. 
ارگان ایــن جریــان در انتخابات 76 بــا حمایت از 
خاتمی عماًل از جریان راســت ســنتی گسســت و 
عالوه بر توسعه اقتصادی، توســعه سیاسی را نیز در 
اولویت بعدی خود قرار داد و طی دوران اصالحات 
بیشتر و بیشــتر دموکراتیک شد. از دیگر احزاب این 
جریان می تــوان به حزب اعتدال و توســعه و حزب 
اســالمی کار اشــاره کرد. این جریان که »راســت 
مدرن« خوانده شــده اســت، در ســال 92 با حسن 
روحانی به قدرت رســید. حســن روحانی را اکنون 
می توان شــاخص ترین چهره این جریان دانست که 
کاماًل یک سیاستمدار مدرن است و با ادبیاتی مدرن 
از اقتصاد آزاد، حکومت قانون و روابط خارجی باز 
دفاع می کند. اگر محمد خاتمی و مشروطه خواهان 
بر اســاس باورهــای فلســفی خــود از آزادی دفاع 
می کردند، حســن روحانی از منظر توســعه پایدار و 
دکترین امنیت ملی از آزادی شــهروندان و مشارکت 
آنان ســخن می گوید و خبر از عبور راســت مدرن 
از توســعه آمرانه و محافظه کاری سیاســی می دهد. 
)اگرچه هنوز نســبت به مشــروطه خواهان در ایجاد 

فضای مشارکت شهروندان محافظه کارتر است(
دکتر ســریع القلم که او را می تــوان یکی از متفکران 
و تئوریســین های ایــن جریان دانســت، علت العلل 
مشکالت جامعه ایران را نه در نداشتن جامعه مدنی 
)آن گونه کــه حجاریان، علوی تبار و دیگر متفکرین 
جریان مشروطه خواه می پندارند( بلکه در بین المللی 
نبودن می داند و با معرفی سه اصل رقابت، کیفیت و 
استاندارد به عنوان اصول بین المللی بودن، راه توسعه 

ایران را در این مفاهیم می داند.2

مشروعه خواهان
این جریان را می توان کهن ســال ترین جریان کشور 
نامید. هم ازلحاظ ســابقه،که درواقع متعلق به دنیای 
ســنتی اســت و هم ازلحاظ میانگین سنی حامیان و 
چهره های سرشناس آن. مهم ترین پایگاه این جریان 
امروز حوزه علمیه اســت. این جریان تمدن مدرن را 
در هیچ سطحی نمی پذیرد و قویًا از شرایط اجتماعی 
پیش از مشــروطه دفاع می کنــد. جامعه ای که هنوز 
دچار سیالب مدرنیته نشده بود. آنان خواستار اجرای 
تمام و کمال فقه در جامعه هستند و واالترین آرمان 
خود را در تشکیل جامعه ای کاماًل اسالمی می بینند. 
به لحاظ اقتصاد سیاســی، هم پیمان بازار سنتی و در 
منش، محافظه کار هستند. حکومت موردپسند آن ها 
حکومت نخبه ساالری )آریستوکراسیک( روحانیون 

است.
این جریان سیاســی در دو دهه اخیر رویش چندانی 
نداشته و با ناممکن شدن روزافزون »سنتی زیستن« 
در جامعــه کنونی ایران، نســل های جدیــد جریان 
»راست سنتی« با عبور از سنت گرایی، راست مدرن  

یا راست بنیادگرا شده اند.
پس از شکســت ایــن جریــان در انتخابــات 76، 
اگرچه پایگاه اندک اجتماعی آن آشــکار شد )و در 
انتخابات های بعدی و با جداشــدن راست بنیادگرا، 
این پایگاه محدودتر هم شــد( اما مراکز مهم قدرت 

را همچنان حفظ کرد.
ضعف آنان در رقابت با جریان های نوگرا باعث رشد 
و گسترش جریان بنیادگرا شد. این جریان با ناتوانی 
تصمیم گیــری درباره کاندیدای خــود در انتخابات 
92 و از دست دادن ریش سفیدانی مانند مهدوی کنی 
و عســگراوالدی وارد دوران اضمحالل خود شــده 

است.
شــاخص ترین رهبر این جریان شیخ فضل الله نوری 
بود که صراحتًا از مدرن شــدن جامعه انتقاد می کرد. 
پــس از او چهره های شــاخص این جریــان عمومًا 
غیرسیاسی بودند، اما با روند مدرن شدن جامعه به جد 
مخالفت می کردنــد. با ظهور آیت اللــه خمینی در 
حوزه که مجتهدی سیاســی و فعال بود، این جریان 
در حاشیه قرار گرفت، اما تأثیر خود را از دست نداد 
و پس از ارتحال ایشــان، این جریــان با قبضه میدان 
سیاست دینی، روحانیت نواندیش را به حاشیه راند.

بنیادگرایان
ایــن جریــان اگرچــه به صــورت امــروزی آن پس 
از جنــگ شــکل گرفته، امــا ریشــه های آن را در 
رویکردهــای فداییان اســالم می توان جســت وجو 
کــرد. ایــن گرایــش بــا باالگرفتن تــب انقالب و 
پیشی گرفتن اندیشه چپ در تئوریزه کردن انقالب و 
مبارزه مســلحانه، عماًل در دل جریان انقالب ذوب 
شــد، اما پس از عصر رمانتیســم و حذف جریانات 
مارکسیستی از عرصه سیاست و عبور اکثر جریانات 
و فعاالن سیاســی از گفتمان انقالب و رادیکالیسم، 
ایــن محافظه کاران جدید بودند کــه با اقتباس قالب 
انقالبی گری و مبارزه از چپ ها و محتوای »سنت« 
از مشــروعه خواهان معجونی ساختند که می توان آن 
را »راســت چپ نما« نیز خوانــد. نومحافظه کاران، 
این گونــه بنیادگرایــی را دوبــاره در صورتی جدید 
احیــا کردند تا در عین اینکه عمیقــًا به منابع قدرت 
و ثروت و رانت متصل بودنــد، با ایجاد دوگانه های 
مستضعف/مســتکبر، انقالبی/ضدانقــالب، جبهه 
کفر/ جبهه اســالم، )صورت اسالمی دوقطبی های 
مارکسیست ها( و دفاع از طبقات محروم چپ نمایی 
کننــد. آنان شــعارهای ضدامپریالیســم چپ ها را با 
حفظ صورت برای نفــی کل مدرنیته به کار بردند. 
منطــق جنــگ را بــه سیاســت آوردند و با تقســیم 
نیروهای سیاســی به خودی، دشمن و نفوذی، عماًل 
فضــا را برای تکثر آرا و رقابت سیاســی دموکراتیک 
تنــگ کردند. رویکردهای این جریان در سیاســت 
خارجی و حوزه فرهنگ نیز بر اســاس منطق جنگ 
اســتوار اســت. آنان گفت وگوی بین المللی را نشانه 
ضعــف دانســته و همــواره خواســتار برخوردهای 
اقتدارگرایانــه و خصمانــه برای نابــودی کل جهان 
غرب! بودنــد و حوزه فرهنگ و فعــاالن این حوزه 
را نیز ســربازان تبلیغاتی ایــن نبرد بزرگ می دانند که 
وظیفه ای جز جنگیدن با ســالح »رسانه« در جنگ 

نرم نوین ندارند.
این جریان خواهان حکومتی متمرکز اســت که تمام 
قــدرت و ثروت در اختیار شــخص پیشواســت که 
رابطــه او با مــردم رابطه ای مبتنی بر عشــق و مراد و 
مریدی اســت. )همــان رابطه ای کــه نظریه پردازان 
رمانتیســم سیاســی مانند کارل اشــمیت جایگزین 

روابط قانون مند دولت و مردم می کنند(
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نکتــه ای کــه عمومًا از نظرهــا پنهان مانده این اســت کــه بنیادگرایان برخالف 
دیگــر جریان هــا، جهان را نــه در قالــب دولت-ملت ها، بلکــه در قالب امت-

امام هــا می بیننــد. ازاین رو با پیشــه کردن رویکردهای انترناسیونالیســتی )همانند 
مارکسیست ها(، مرزهای کشــورها را جدی نگرفته در پی گسترش »امت« خود 

هستند.
جبهــه پایداری، جمعیــت ایثارگران و جمعیت رهپویــان علی رغم اختالفاتی که 

دارند، تشکل های اصلی این جریان به رهبری فکری آیت الله مصباح هستند.
جمهوریخواهان سکوالر

این جریان دو شــاخه اصلی دارد: یک شــاخه آن جبهه ملی اســت که اساســًا 
مشــروطه خواه است، اما پس از انقالب از عرصه سیاست داخلی کشور دور شده 
و مواضع ســکوالرش پررنگ تر شــده است. شاخه دیگر متشــکل از جمعی از 
چهره های سکوالر خارج از کشور است که اکثرًا از مبارزان چپ پیش از انقالب 
بودند که در گذر زمان و افول چپ گرایی در جهان به اندیشــه های دموکراتیک 
رو آوردند و از ایده جمهوری سکوالر دموکراتیک دفاع می کنند. این جریان که 
در اروپا مســتقر است، پس از ســال وقایع  سال 88 دچار انشعاب شد و »سازمان 
جمهوریخواهــان« از »اتحاد جمهوریخواهان« جدا شــد. این دو جریان اگرچه 
مواضــع نزدیکی دارند، اما چــون یکی عمدتًا در ایران اســت و )محدود به چند 

چهره برجسته( و دیگری در اروپا، ارتباط مشخص و بارزی با یکدیگر ندارند.
نگاهی به آینده

برای روشن کردن تحوالت سیاسی در آینده باید چند اتفاق مهم را در نظر داشت: 
اولین و مهم ترین اتفاق نزدیک شــدن نسل اول انقالب به پایان عمر سیاسی خود 
است. این یعنی انقالب در آســتانه یکی از حساس ترین مراحل حیات خود قرار 
گرفته است: انتقال بین نسلی. این انتقال البته می توانست به مرور و آرام آرام صورت 
پذیرد، اما به دالیل بسیاری صورت نپذیرفته است. این انتقال و فاصله گرفتن هرچه 
بیشــتر از صدر انقالب، امکان اخذ مشروعیت نظام از انقالب اسالمی سال 57 
و تداوم آن را ســخت تر می کند و ضرورت عبور منبع مشــروعیت بخش از مفهوم 
انقالب )و پیشبرد آرمان های انقالب( به مفهوم نظام )کارآمدی در حل مسائل و 

پیشبرد خواسته ها و آرمان های نسل حاضر( را پررنگ تر می کند.
اتفاق مهم دیگری که این تحول را تقویت می کند توافق هسته ای است. این توافق 
را شــاید بتوان نقطه پایانی بر عصر پسارمانتیسم دانســت )همان گونه که قطعنامه 
598 پایانی بر عصر رمانتیســم بود(. این اتفاق نه تنها باعث جدی تر شــدن ایران 
به عنــوان یک بازیگر مهــم در قالب »نظام بین المللی« می شــود، بلکه نیروهای 
بنیادگــرا را )که اساســًا خود را در نفی این نظــام بین المللی تعریف می کنند و به 
دنبال مدیریت جهانی خود هســتند( به شدت تضعیف می کند و گفتمان آن ها را 

که ستون فقراتش مخالفت با امریکاست با چالش جدی روبرو می کند.
اتفاق دیگر همان طور که گفته شــد زوال مشروعه خواهان )راست سنتی( به عنوان 
یک جریان مســتقل و تأثیرگذار است. این جریان که اعضای آن اکثرًا کهن سال 
هستند، در سال های اخیر به خصوص پس از وقایع 88 قدرت تأثیرگذاری سیاسی 
خود را در بین اصولگرایان )ســنت گرایان( از دست داده است. اکنون آنان به دو 
بخش تقسیم شده اند. بخشی همچنان محافظه کار مانده اند و بخشی دیگر به ناچار 
هم پیمان بنیادگرایان شده اند. جریان اصلی به رهبری جامعتین برای بقای خود در 
عرصه سیاسی و مقابله با مشروطه خواهان، به سمت رادیکالیسم پیش رفته و بخش 

دیگر این جریان به رهبری ناطق نوری زیر لوای هاشــمی هم پیمان توســعه گرایان 
شده است تا مقابل افراطی گری بنیادگرایان بایستند. بخش دیگر مشروعه خواهان 
محافظــه کار )مجمع پیروان خط امام و رهبری( نیز منتظر وقایع آتی هســتند تا با 
یکــی از طرفین خود )محافظه کاران هم پیمان هاشــمی یا محافظه کاران هم پیمان 
بنیادگرایان( همراه شود. انتخابات سال جاری مجلسین رونمایی از آرایش سیاسی 
نوین خواهد بود. آرایشــی که احتمااًل به سمت سه ضلعی شدن سیاست در ایران 
)حل شدن راست ســنتی در دو جریان همسایه( همراه خواهد بود. به طور نمادین 
در طیف جریان های سیاســی می توان خاتمی را در طرف چپ طیف فرض کرد. 
هاشــمی را در میانه دید که زیر لوای خود روحانی را در ســمت چپ و ناطق را 
در سمت راست خود دارد. ائتالف یزدی-مصباح نیز در انتهای راست طیف جا 
می گیرد. صف بندی و نتیجه انتخابات جاری تثبیت تغییرات آغاز شده در آرایش 
سیاســی نیروها پس از انتخابات 92 خواهد بود و تأثیر بسیار مهمی در تعیین رهبر 
آتی جمهوری اســالمی و انتقال قدرت از نسل های اول و دوم به نسل های سوم و 

چهارم خواهد داشت.■
پی نوشت

1.  این نوشــتار در کلیت خود از سلسله مقاالت جریان شناسی سیاسی دکتر علوی تبار که 
شهریور 90 در نشریه شهروند امروز به چاپ رسید استفاده کرده است.

2. »مهم ترین مشکل کشور چیســت؟«، محمود سریع القلم، مهر 1393، سایت فرهنگی 
نیلوفر

      پارامترها

  جریان ها  
پایگاه اجتماعیروابط بین المللیگرایش اقتصادینوع حکومت موردپسند

طبقه متوسط مدرنتعامل گراییسوسیال دموکراسیدموکراتیکمشروطه خواه
طبقه متوسط و بخشی از صاحبان سرمایهتعامل گراییاقتصاد بازار آزاد )نولیبرالی(دموکراتیکتوسعه گرا

مذهبیان سنتی/حوزه علمیه/بخش سنتی بازارمحافظه کاریبازار آزادنخبه گرایی )آریستوکراسی( روحانیونمشروعه خواه
حاشیه نشینان /بخش نوظهور قشر مرفهتقابل گراییانحصاریتمامیت خواهبنیادگرا
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گشــایش در فضای امنیتی دانشــگاه ها به 
کجا رسید؟ 

برای مقدمه گفت وگــو از وعده دولت  ■
شــروع کنیم. شــخص آقــای روحانی هم 
پیــش و هم پــس از انتخابــات و مجموعه 
دولــت در این مــدت، وعــده داده اند که 
فضای امنیتی باید از دانشــگاه ها برداشته 
و شور و نشاط سیاســی ایجاد شود. حال 
اولین پرســش این اســت که آیا واقعًا این 
وعــده در دانشــگاه های کشــور تحقــق 
پیداکــرده یا نــه؟ ارزیابــی شــما به عنوان 
فعــاالن دانشــجویی فعلــی از ایــن وعده 

دولت چیست؟
افشــین هزاوه: نخســت بر این نکته تأکید کنم 
که امروز اینجا به عنوان یک فعال دانشــجویی حضور 
دارم و نظراتم جنبه شــخصی دارد و ربطی به تشــکل 
مجمع اســالمی دانشــجویان ندارد. بله. به طورکلی، 
تقریبًا فضا در کشــور تغییــر کرده اســت. برای این 
امــر می توان نشــانه هایی ذکــر کرد؛ نظیر بازگشــایی 
انجمن های اســالمی و تأسیس تشــکل های جدید، 
همچنین بازتر شــدن فضای بســیاری از نشــریات و 

کانون ها که در دوره پیش چنین نبود؛ اما اگر بخواهیم 
جزءبه جــزء جلــو برویــم، برخی جاها این بازشــدن 
به مدد ریاســت دانشــگاه ها، اســاتید و دانشجویان 
دانشــگاه ها بهتــر بوده، ولــی برخی جاها متأســفانه 
تغییرات چشمگیری نداشته اند. در برخی دانشگاه ها، 
علی رغم اینکه رؤسایی بر سر کار آمده اند که ازلحاظ 
تبار، آزادیخواهی شــان چشــمگیرند، اما متأسفانه در 
عمل خیلی منطبق با تبارشان نبوده اند؛ اما در مجموع 
باید گفت که دولــت تالش هایی در این زمینه کرد و 
متأسفانه هزینه اش را هم پرداخت. تغییرات متوالی در 
وزارت علوم که مشهورترین نمونه آن آقای فرجی دانا 
بــود و پیش و پس از آن آقایــان میلی منفرد، نجفی و 
توفیقی تالش های خودشان را داشته اند و برکنار شدند. 
درباره آقای فرهادی قضیه تفاوت پیدا کرد و از زمانی 
که ایشــان آمدند، مقداری شــیب تغییرات کند شد. 
بــرای توضیح این اتفاقات دالیــل متعددی را دولت و 
وزارت علوم ابراز می دارند و خودشان بیشتر مشکالت 
را بــه مجلس حوالــه می دهند. انتخابــات مجلس و 
تغییرات این شــش مــاه ازنظر مجموعــه دولت راه را 
برای تغییرات باز خواهد کرد، اما درمجموع به نظر من 
دولت تالش خود را انجام داده و از این جهت نمی توان 

گفت به وعده اش عمل نکرده است؛ اما انتظاری که 
از دولت هست، این اســت که این آزادی را فراگیرتر 
کند، به خصوص در دانشگاه های بزرگ این مسئله را 

بیشتر شاهد باشیم.
محمدرســول کچوئیــان: به نظــرم باید ببینیم 
تعریف دوستان از فضای امنیتی چیست؟ یک زمانی 
هســت فضای امنیتی، فضایی اســت که نمی گذارد 
دانشجویان فعالیتشــان را انجام دهند؛ ازلحاظ قانونی 
از فعالیــت جلوگیری می کند. زمانی هم هســت که 
فضای دانشــگاه به صورتی اســت که باعث رعب و 
وحشت می شــود و بچه ها را می ترســاند و از فعالیت 
داشتن برحذر می دارد. الحق باید گفت که در دولت 
آقای روحانی این فضای رعب و وحشــت کم شــد، 
جلوگیری از فعالیت بچه ها با ایجاد رعب و وحشت در 
دل آن ها در این دوره برداشته شد و برای اجرایی شدن 
فعالیت های دانشــجویی روند کار هم تا حدود خوبی 

اجرا شد.
دو نکتــه اینجــا اهمیــت دارد: اگــر قرار اســت به 
دانشــجویان کمک کنیم فعالیت گسترده تری کنند، 
ایــن یک حمایت پیوســته می خواهد. بازشــدن یک 
تشکل به تنهایی مهم نیست. برای مثال در دانشگاه علم 

سازوکارهای همگرایی و کاهش اختالف در عرصه دانشجویی
میزگردی با حضور افشین هزاوه، محمدرسول کچوئیان و شهاب الدین شهسوارزاده

بخش اول 

بحث از وضعیت جاری فعالیت های دانشــجویی در ماه های اخیر فشــرده تر شــده اســت و فعاالن دانشجویی با گرایش های مختلف 
در حال گفت وگو درباره مســائل شــکلی و محتوایی فعالیت دانشــجویی در دوران فعلی هســتند. در آســتانه 16 آذر و روز دانشجو 
مناســب دیدیم که میزگردی را با حضور چند تن از فعاالن دانشــجویی ترتیب دهیم تا برخی محورهای مهم تر در مباحث مذکور را به 
گفت وگویی چندجانبه بگذاریم. در این میزگرد، عالوه بر مباحث محتوایی در مورد وضعیت دانشگاه و جنبش دانشجویی، چگونگی 
برقراری نسبت دانشجویان با مطالبات صنفی و سیاسی و... به مسائل شکلی در خصوص صورت های سازمان یابی در قالب اتحادیه 
دانشــجویی نیز پرداختیم. بخش اول این میزگرد که مشــتمل بر مباحث محتوایی است در این شماره تقدیم خوانندگان می شود. در 

بخش دوم که در آینده منتشر خواهد شد، مباحثات حول سامان یابی اتحادیه دانشجویی منعکس شده است.
مشــارکت کنندگان در این میزگرد، آقایان افشــین هزاوه )دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه امیرکبیر، سردبیر سابق نشریه سالم، 
عضو هیئت تحریریه نشریه آزادراه و دبیر مجمع اسالمی دانشجویان دانشگاه امیرکبیر(، محمدرسول کچوئیان )دانشجوی کارشناسی 
مهندســی صنایع دانشــگاه علم و صنعت، مدیرمســئول و ســردبیر نشریه پژواک، عضو ســابق شــورای مرکزی کانون پژوهش های 
اجتماعی و نماینده هیئت مؤسس انجمن اسالمی رویش( و شهاب الدین شهسوارزاده )دانشجوی رشته پژوهشگری دانشگاه عالمه 

عضو سابق نشریه سیاه مشق( هستند.

؟
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و صنعت بازگشایی شورای صنفی کار بسیار ارزنده ای 
بود، ولی وقتی از آن حمایت نکنید و دســتش بســته 
بماند؛ در اصل کاری انجام نشده و صرفًا جوی ایجاد 
شده و ســروصدایی بلند شده که مثاًل شورای صنفی 
را بازگشایی کرده ایم. تقریبًا در اکثریت دانشگاه های 
مختلف چنین چیزی را دیده ایم. البته ازلحاظ فضای 
رعب و وحشت یک مقداری که البته من فکر می کنم 
مربوط به شرایط پیش از انتخابات است، فضا در حال 
بسته تر شدن است. در کل، فضای امنیتی کمتر شده، 
منتها کافی نیست و حمایت پیوسته ای انجام نمی شود.
فضــا  درکل  شهســوارزاده:  شــهاب الدین 
تفاوت های جدی داشــته، هم در واقعیت و هم از این 
لحاظ که فضای فکری عوض شده، چون در گذشته 
همه مسئوالن اتفاق نظر داشتند که فضا باید بسته باشد؛ 
اما االن دســت کم در عرصه ســخن چنیــن نظری را 
ندارند؛ اما ما چند مشکل اساسی تر داریم؛ اگر بخواهم 
در مورد دانشگاه عالمه به طور اخص حرف بزنم چند 

مورد را می توانم بگوییم.
در ســال 92 شورای صنفی پس از ســال ها در عالمه 
تشکیل شد، اما ازنظر مسئوالن کارایی خوبی نداشت و 
به همین دلیل انتخابات آن را برگزار نکردند؛ یعنی یک 
ســال انتخابات برگزار شد و دیگر برگزار نشد. تا امروز 
9 ماه است که این انتخابات برگزار نشده است. مورد 
مهم دیگر به ویژه در مورد علوم انسانی، عدم تفکیک 
کادمیک و فضای سیاسی از همدیگر است.  فضای آ
در خیلی از موارد فضای سیاســی تعیین کننده اســت 
کادمیک به کدام ســمت بــرود. یکی  که فضــای آ
از مشــکالتی که در دانشــگاه عالمه به شــدت با آن 
دست به گریبانیم این است که فضای سیاسی با فضای 

علمی درگیر می شود.
یکی هم اینکه فضای سخن گفتن ها به طور عام، ثبات 
الزم را ندارد. به این دلیل ما نمی دانیم در چه چارچوبی 
باید سخن بگوییم. ما نمی توانیم مطمئن باشیم فضایی 
وجود دارد که می شــود در آن ســخن گفت و در آن 
چارچوب و با پیوستگی، محل نقد و بحث تولید بشود 
و به عبارت دیگر عرصه عمومی در دانشگاه باز بشود. 
چنین اتفاقی هنوز نیفتاده و هنوز هم فکر می کنم خیلی 
راه بلندی تا چنین وضعیتی هست. هنوز خیلی از افراد 

شک و شبهه دارند که باید این اتفاق بیفتد یا نه.
اگر بخواهیم منشــأ مشــکل را ارزیابی  ■

کنیم، به چه عواملی باید اشاره کرد؟ برای 
نمونه منشأ مشکل را سیاست گذاری کلی 
دولــت و کابینــه می دانید؟ ممکن اســت 
روش دولت این باشــد کــه نمی خواهند 
جنبــش دانشــجویی فعالیــت حداکثــری 

داشته باشــد و می خواهند فضا به گونه ای 
خیلــی  حــد  یــک  در  کــه  باشــد  فراهــم 
کنترل شده و مهارشــده، فضا را نگه دارند 
تا از کنترل خارج نشــود. ممکن است در 
نگاهی متفاوت بگوییم مشکل از سیاست 
عمومــی دولت نیســت، سیاســت گذاری 
وزارت علــوم و معاونت فرهنگــی وزارت 
باعث ایجاد مشــکل شده است. یا ممکن 
است ســراغ سطوح پایین تر آمده و ریشه 
مســئله را در سطح مدیران رده سوم، مثاًل 
روســای دانشــگاه و معاونــان و مدیــران 
فرهنگی دانشــگاه ها جســت وجو کنیم. 

ارزیابی شما از منشأ این مشکل چیست؟
هزاوه: البته من معتقدم که ما نهادهایی غیر از دولت 
هــم داریم. ببینید به هر حال نهــاد نمایندگی رهبری، 
نهاد تأثیرگــذاری در همه دانشگاه هاســت، از طرف 
دیگر مجلس هم هســت. شــما دیدید که فشارهایی 
که مجلس به وزارت علوم وارد کرد در تاریخ بی نظیر 
اســت. اگر بخواهیم تنها ســطوح دولت را ببینیم، من 
معتقدم که دولت می خواهد فضا باز، اما کنترل شــده 
باشــد. تجربه دولت آقای خاتمی ظاهــرًا برای دولت 
آقــای روحانی تجربه موفقی نبــوده و نمی خواهد آن 

الگو پیگیری شود.
به طور خاص، اصل مشکل به نظرم مربوط به مدیران 
ســطوح پایین اســت. مدیرانی که با بدنه دانشجویی 
ارتباط مستقیمی دارند؛ مانند برخی مدیران فرهنگی یا 
معاونت های دانشجویی. این ها به نظر من منشأ خیلی 
از مشکالت هستند. قوانین غیرشفاف و مبهم، قوانین 
تفسیرپذیر که در شــرایط گوناگون، کارکرد متفاوتی 
دارنــد، بخش دیگر مشــکل هســتند. خیلی جالب 
اســت که در یک دانشــگاه یک نفر مجوز سخنرانی 
می گیرند، اما در دانشگاه دیگر نه! این امر نشان از این 
دارد که مشکل از قانون نیست، بلکه به این سبب است 
که مدیران سلیقه ای عمل می کنند. دیگر اینکه مدیران 
ســطوح پایین تغییر عمــده ای نکردند و مــا می بینیم 
کــه در باال آقای رئیس جمهور ســخنرانی های خیلی 
آزادی خواهانه ایــراد می کند، اما در پایین می بینیم که 
اتفاق خاصی صــورت نمی گیرد؛ یعنی تا آن حرف ها 
به پایین برســد، با موانع جدی اجرایی روبرو می شود. 
مــن اگر بخواهم عامل اصلی را معرفی کنم، نه دولت 
و نه وزارت علوم را چندان دخیل در ماجرا نمی بینم و 
عنصر اصلی را همین مدیران سطوح پایین می بینم که 

خیلی هماهنگ با مدیران سطوح باالتر خود نیستند.
کچوئیان: به نظر من دولت یک مقدار محافظه کار 
است؛ چون اصالح طلب نیست و در عین حال دولت 
اعتدال اســت و در پی دادن آزادی هم هســت. به آن 
معنا دســت جریــان آزادیخواه را باز نمی گــذارد، اما 
در حد وســط می خواهد یــک تعادلی ایجاد کند. در 
عین حال فشارهای مجلس هم وجود دارد. دو بحث 
در اینجا خیلی مهم اســت. یکی اینکه، وزارت علوم 
ممکن است ریاســت یک دانشگاه را عوض کرده و 
یک فرد آزادی خــواه را برگزیند که تبار تحول خواهی 
دارد. منتها در اینجا یک مشــکلی هســت؛ کسی را 
انتخــاب می کنند که دغدغه ای بــه آن صورت برای 

بازکردن فضای دانشگاه ندارد.

 نکتــه دوم اینکه، متأســفانه در دوره پس از انتخابات 
92 مــا یک ســری اختالف هــای عجیب در ســطح 
دانشگاه های کشور داشتیم. وقتی فعاالن دانشجویی 
با هم اختالف علنی و مداوم داشــته باشــند، ریاست 
دانشــگاه، نهاد نمایندگی رهبری و تمامی بخش های 
مدیریت دانشگاه این اختالفات را ببینند و متوجه شوند 
که بیشــتر انرژی و وقت آن ها صــرف این اختالفات 
می شود، طبعًا چنین شــرایطی برای آزادشدن فعالیت 
دانشــجویی بار نمی دهد؛ یعنی مهم ترین مشکلی که 
من می بینم و دلیل اینکه بچه ها نتوانستند به آن چیزی 
که می خواســتند برســند، این اســت که در دانشگاه 
همگرایی وجود نداشته اســت. منظورم از همگرایی، 
یکی شدن نیست، بلکه همگرایی به منظور اتحاد برای 
رســیدن به اهداف مشــترک. این اختالفات شخصی 
یا اختالفات فکری که مهم نیســت و می شود آن ها را 
حل کرد، باعث شده که نتیجه الزم را نگیریم. به نظر 
من یکی از مهم ترین علت های این مســئله، همکاری 
و همراهی نکــردن  دانشــجویان بر اهداف مشــترک 

خودشان است.
شهســوارزاده: ما باید روی سلیقه ای شدن قوانین 
خیلــی تأکید کنیــم. می بینیم که در یک دانشــگاه 
بعضی چیزها خط قرمز حساب شــده و در دانشــگاه 
دیگری خط قرمز حساب نمی شــود. از آن سمت ما 
می بینیم در یک دانشگاهی فضا به شیوه ای بازشده و 
در یک دانشــگاه دیگر فضا همچنان بسته است. این 
داستان نشان می دهد که سیاست های کلی ابالغ شده 
را خیلی ســلیقه ای اجرا می کنند. این مطلب را داخل 
پرانتز باید گفت که حتی خیلــی از نیروهای فعال در 
دانشــگاه و مسئوالن هم با این قضیه مشکل دارند؛ اما 
قوانین چندپهلوســت و راجع به بعضی مسائل دولت 

مایل نیست هزینه تغییرش را پرداخت کند.
گسست بین نسلی: توهم یا واقعیت؟

پدیده ای در بین فعاالن دانشجویی با  ■
عنوان »گسســت بین نسلی« مطرح شده 
اســت. در دوره هشت ساله احمدی نژاد 
بســترهای فعالیت دانشــجویی عمومًا از 
بیــن رفت، به همین دلیل فعاالن ســابق با 
دانشجویان نسل بعدی، نتوانستند ارتباط 
ارگانیکی داشته باشــند و تجارب و حافظه 
تاریخــی را منتقــل کنند. آیا فکــر می کنید 
ایــن ارزیابی واقع بینانه اســت یا خیر؟ اگر 
می تــوان از گسســت بین نســلی صحبت 

کرد، پیامدها و راهکارهای آن چیست؟
هزاوه: درمجموع چیزی به نام گسســت بین نسلی 
وجود دارد، حداقل نمودهای خارجی آن را می بینیم؛ 
امــا این فقط به داخــل دانشــگاه ها برنمی گردد. من 
احساس می کنم به خصوص در دوره دوم احمدی نژاد 
اصاًل دانش آموزهای دغدغه مند دیگر تربیت نشدند. 
جامعه ما پس از سال 1388 به سمت یک درون گرایی 
و فردگرایــی افراطی و حتــی در بخش هایی، اصالت 
لذت پیــش رفت. اصالت لذت به معنــای اینکه من 
می خواهم نفع خودم را داشــته باشم یا به عبارت دیگر 
اصالت منفعت شــخصی. این هــا در فرهنگ جامعه 
ما کم کم رشــد و نمو پیدا کرده اســت، یعنی جامعه 
ما به گونه ای اســت که افراد ابتــدا می گویند نفع من 

محمدرسولکچوئیان
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طراحی کنیم. شاید این گسست باعث شده است که 
دعواهایی که غیرمنطقی می نمود و بیشتر جنبه خصلتی 
گرفته بود تا جنبه راهبردی، کمتر به دانشجوهای نسل 
جدید انتقال داده شود؛ هرچند متأسفانه تا حدی انتقال 

یافت.
درباره راهکارها ما باید دقت الزم را داشته باشیم، نسل 
ورودی دانشگاه در حال حاضر نسل دهه هفتاد است. 
نســلی اســت که پس از جنگ به دنیا آمده و در رفاه 
نسبی دوره هاشمی و ثبات و روندهای اصالحی دوره 
خاتمی زندگی کرده اســت. این نســل در این دوران 
قوام یافته و سپس بحران های احمدی نژاد را دیده است. 
این نسل دارای خصلت ها و ویژگی های متفاوتی است 
که با نسل پیش از خود تمایزات فراوان داشته و می توان 
گفت این خودش یک گسست است. در اینجا اصاًل 
وارد بحث های فلســفی راجع به گسســت نمی شوم 
و منظورم  یک دوگانگی اســت که بین این دو نســل 
دهه شــصت و هفتاد ایجاد شــده است. نسل نوپدید 
در دانشــگاه، ابژه های نســلی خود را پیدا نکرده اند تا 
از طریــق آنان به ســخن دربیایند و بگویند چه چیزی 
می خواهنــد و چه چیــزی را نمی خواهنــد. من فکر 
می کنم که نسل جدید چیزهای دیگری را می خواهد 
و ما باید منتظر باشیم تا ببینیم چه می خواهد و مطالبات 
این نسل چیست. این نسل باید سخن بگوید تا بتواند 
به راه درســت تر و صواب تری برود؛ یعنی نباید خود را 
درگیــر بعضی از دعواهای خصلتی بکند. باید ســعی 
کند درباره مســائلی حرف بزند کــه دارای وضعیت 
انضمامی هستند. به سخن درآمدن این نسل چه معنایی 
دارد؟ معنی این اســت که این نسل باید بگوید که چه 
برداشتی از تاریخ خود دارد و از آن چه می فهمد؟ دقیقًا 
به دنبال چه چیزی می گردد و چه هدفی در سر دارد؟ 
از اصالحات، احمدی نژاد، ســازندگی و دوره جنگ 
و... چه می فهمد؟ دقیقًا در کجا ایستاده است؟ هنوز 
نســل جدید این مســئله را روشــن نکرده است و این 

موضوع مهمی است.
تقدم شکل یا تقدم محتوا برای فعالیت های 

دانشجویی؟
یکی از راهکارهای اصلی که شما اشاره  ■

کردید، بازسازی دوباره نهادها بود؛ اما در 
اینجا نکته ای به نظر می رسد و آن این است 
که نهادها در اصل تســهیل کننده هستند 
و بیشــتر نقش فرم قضیــه را ایفا می کنند تا 
محتــوای آن را. تا عنصــر محتوایی وجود 
نداشــته باشــد، آنگاه حضــور نهادها نیز 
شاید نتیجه بخش نباشد. آیا اگر راه اندازی 
دوباره نهادهــا را به عنوان راهکار در نظر 
بگیریــم، باعث بــه حاشــیه رفتن محتوای 
فعالیت نمی شود؟ کما اینکه در حال حاضر 
تمام هم و غم بچه ها این شــده اســت که 
انجمن یا تشکل تأســیس کنند و محتوای 
اصلی این فعالیت ها در حاشــیه قرار گرفته 

است.
هــزاوه: من همچنان معتقدم که بــا تمام آفت هایی 
که گفته شــد، راه حل، نهادها هســتند؛ یعنی معتقدم 
کــه اصاًل محتوا، بــدون ظرف تولید نمی شــود. اگر 
هم تولید شــود به نسل بعد که هیچ، به چند سال بعد 
هم نمی رســد. به هرصورت ما گعده ها و انجمن های 

دارد که با هــم رفت وآمد می کنند، جلســاتی برگزار 
می کنند و فعالیت هایی دارند؛ اما با بدنه دانشــجویی 

هیچ رفاقتی ندارند.
دومین راه حل این اســت که ما از فعاالن دانشــجویی 
دعوت کنیم که در جمع های صمیمی و خودمانی به 
ســخنرانی بپردازند، نیازی نیســت برنامه در وسعت و 
اندازه های بزرگ برگزار شود. حتمًا الزم نیست برنامه 
در آمفی تئاتر برگزار شــود. می توانیــم 10 یا 15 نفر از 
دانشجوهایی که دغدغه ندارند را پای صحبت فعاالن 
باتجربه تر ببریــم، به خصوص افرادی کــه دم گرمی 
دارند، انسان هایی که واقعًا پخته شده اند و این پختگی 
در کالم آن ها هم مشخص است. ما باید بیشتر جمع ها 
و رفاقت هــای صمیمــی را برقرار کنیم تــا بتوانیم این 
حافظه تاریخی را که پاک شده است به نوعی بازسازی 

کنیم.
کچوئیان: ببینید این درست است، این شکاف نسلی 
وجود دارد و علل مختلفــی دارد. یکی اینکه وقایعی 
مانند اتفاقات سال 88 باعث شد که خیلی از ارتباطات 
قطع شود. خیلی از دانشجویان اخراج شدند و شکاف 
نسلی ایجاد شد. می توان گفت تجارب گذشتگان هم 
برای بستر فعالیت دانشجویان جدید کارآمد نبود. آن 
افراد کار تشکیالتی کرده و در نشریات هم کار کرده 
بودند و این متفاوت است با اینکه ما بخواهیم صرفًا در 
حوزه عمومی یا نشریات کار بکنیم. مشکل دوم اینکه 
دانشجویان هیچ گاه برای خود عقبه سازی نکرده اند. 
عقبه ســازی به معنای خط گیری از فارغ التحصیالن یا 
دانشجویان قدیمی تر نیســت، بلکه به معنای انباشت 
تجربه اســت. تجربه های افراد در نقاط حساس باید به 
فعاالن جدیدتر برســد. به نظرم راهکار این اســت که 
یک ارتباط محدود با فعاالن گذشته برقرار شود. الزامی 
نیســت که آن ها بیایند و در امور صنفی یا مسائل روز 
دانشگاه اظهارنظر کنند، بلکه چون آن ها بعضًا ازلحاظ 
اندیشه ای خیلی قوی هستند؛ همین که فعاالن ازلحاظ 
اندیشه ای با عقبه شان بحث ها و گفت وگوهایی داشته 
باشند، این به ســیر فعالیت دانشجویی و پویا شدنش 

کمک می کند و می توان نتایج خوبی از آن گرفت.
شهســوارزاده: من تمایزی قائل می شــوم. یک 
گسســت تشــکیالتی وجود دارد که در بین سال های 
88 تــا 92 در بیــن تشــکل ها اتفاق افتــاد؛ یعنی اگر 
بخواهم خودم را مثال بزنم، در ســال های پیشین وقتی 
می خواستم تازه فعالیت خود را آغاز کنم نمی دانستم 
اصاًل باید دنبال چه چیزی بگردم. نمی دانستم شرایط 
به چه صورت اســت و حتی نمی دانستم اگر بخواهم 
یک برنامه ای را برگزار کنم باید چه پروســه ای را طی 
کنم و چه مراحلــی دارد و... خودمان با آزمون وخطا 
شروع به آزمایش برای یافتن راه حل مشکالت کردیم. 
این گسست تشــکیالتی خیلی مهم است و این به ما 
ضربه بزرگی زده است و باید آن را در نظر بگیریم؛ اما 
از آن سو ما باید وجوه مثبت این گسست تشکیالتی را 
هم ببینیم. از ســویی همان طور که گفتند امروزه نفع 
فردی اهمیت زیادی پیدا کرده اســت و دانشــجوها 
خیلــی در پی پرداخت هزینه یا مشــارکت در منابع و 
امکانــات خود نیســتند. این موضــوع  در عین حال 
که یک مشــکل است یک شــرایطی هم است که ما 
بایــد با آن بســازیم و روندهای دیگــری را درباره آن 

چیست و به این فکر نمی کنند که آرمان من یا آرمان و 
هدف گروه ما چیست. اصاًل این ها از بین رفته و کمی 
جامعه منفرد شده اســت. این مسئله در دانشگاه های 
ما هم قابل مشاهده اســت. در نهادها هم همین اتفاق 
افتاد، یعنی نهادهای دانشجویی یا غصب شدند یا جعل 
شدند یا اینکه کاًل از بین رفتند و به قول شما آن ارتباط 

ارگانیک دیگر نبود.  
من شخصًا دو راهکار برای این وضعیت دارم. راهکار 
اول بازگشایی مجدد و ساختن دوباره آن نهادهاست، 
یعنی تا جایی که ممکن اســت کانون ها، نشــریات، 
تشکل ها و دیگر نهادهای دانشجویی بازگشایی شده و 
این ارتباطات مجدد شــکل بگیرد و تعریف شود. این 
موضوع خیلی مهمی اســت که این نهادها بازســازی 
شــوند، زیرا در غیاب این نهادها کار خیلی دشــواری 
خواهیم داشــت. دوم اینکه این تشــکل ها و نهادهای 
راه اندازی شده چه کارکردی باید داشته باشند. یکی از 
مهم ترین مسائل این است که ما انتظار نداشته باشیم که 
دانشجویی که اصاًل دغدغه ندارد، وارد سالن برنامه ما 
بشود، ما باید برنامه خود را به آن ها برسانیم. برای نمونه 
برنامه بزرگداشــت آقای طالقانی هم در پلی تکنیک و 
هم در شــریف برگزار می شــود، اما مخاطب ندارد و 

متأسفانه از آن استقبال نمی شود.
مــن در حال حاضــر با بدنــه دانشــجویی در ارتباط 
هســتم. جنس دغدغه هــای آن هــا از جنس دیگری 
است. امور سیاســی اموری هزینه آفرین و وحشتناکی 
توصیف می شود که نتیجه ای ندارد. شعاری که در این 
روزها مطرح اســت هم در باب همیــن دوری از عالم 
سیاست است. متأســفانه جنس فعاالن دانشجویی ما 
هم عوض شده است و ما از اینجا هم با مشکل روبرو 
هستیم. شــعاری که می دهند »برتری کار فرهنگی« 
است. این شعار تقریبًا به معنای تعطیلی کار در حوزه 
سیاســی  و نه به معنای کار فرهنگی بــه معنای رایج 
اســت. ما اگر در حوزه فرهنگی فعالیت کنیم و کار 
ریشــه ای انجام شود، آن وقت ما در حوزه سیاسی هم 
نتیجه اش را خواهیم دید؛ اما این دســته متفاوت است. 
در اینجا فرهنگ امری ســطحی و مبتذل است که به 
اصالت لذت و منفعت شخصی بازمی گردد. متأسفانه 
از فعالیت فرهنگی چنین برداشــتی دارند، برای نمونه 
وقتــی می خواهند تئاتــری برگزار شــود، محتوای آن 
چیســت؟ برگزاری بزرگداشــت برای حافظ و موالنا 
کاری خوب اســت، ولــی توجه به اندیشــه این افراد 

مهم تر است.
متأسفانه فرهنگ ما هم به این سمت رفته است. راهکار 
آن هم این است که ما بیاییم و خودمان را به دانشجوها 
برسانیم. این رساندن راه های متفاوتی دارد، برای مثال 
با چاپ نشــریات تک بــرگ، بیلبوردهــا، برنامه های 
صحنه ای یا تصویری، برنامه هایی که صوتی باشــند و 
به گوش آن ها برســد. ما باید در بچه ها انگیزه درونی 
ایجاد کنیم، مسلمًا فعالیت دانشجویی با دشواری هایی 
همراه است. ما باید نشانه هایی درست کنیم تا به آن ها 
اطمینان دهیم در صورت فعالیت به نتیجه ای یا حداقل 
نســیم آزادی ای دست خواهند یافت. به نظرم راهکار 
در دوستی و رفاقت با دانشجوهاست، متأسفانه مشکل 
دیگری که در بین دانشــجوها می بینیم این است که با 
هم رفیق نیســتند. یک سری جمع های نخبه ای وجود 
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نشــریات تک برگ که دوستان اشــاره کردند به نظر 
من هم کار مفیدی اســت، البته درصورتی که مسائل 
اندیشه ای نباشــد و مسائل روز و صرفًا سیاسی بررسی 
شود تا دانشجویان را به مطالعه و در جریان امور بودن 
ترغیــب کند. وقتی چنیــن کارهایی انجام شــود که 
سخت نباشد و هزینه ای برای دانشجویان نداشته باشد، 
به نظر من ارزشی بسیار بیشــتر از برگزاری سمینار در 
آمفی تئاتر را دارد. در حال حاضر بچه ها باید از صرف 
نگاه به تشکل بیرون بیایند و به فعالیت های شبه مدنی 

در دانشگاه بپردازند.
متأســفانه نهادهــای اقتدارگــرای دانشــگاه از نیــاز 
دانشــجویان به گرفتن مجوز برای تأســیس تشــکل، 
سوءاســتفاده می کننــد. ایــن نهادها با امــروز و فردا 
کــردن، افراد را در انفعال و بی عملی گرفتار کرده اند. 
به همین دلیل هم برنامه هــای ما مرتبًا به زمان دیگری 
موکول می شود و همین دســت ما را در پوست گردو 
می گــذارد. ما مرتب برنامه می چینیــم که اگر مجوز 
تشــکل را بگیریم چنین و چنان خواهیم کرد، اما این 
نهادها هم با فهمیدن این مســئله و امروز و فردا کردن 
بچه ها را ســردرگم کرده اند. آن ها با این کار عماًل در 

حال وقت کشی هستند.
مسئله دیگر این اســت که بچه ها برای وضعیت فعلی 
برنامه ای ندارند. باید سیستم را ارزیابی کرده و به تمام 
راهکارهــای مختلف فکر کنند. مهم این اســت که 
بچه ها با هر بســتر و زمینه ای که دارند فعالیت کنند و 

کار خود را انجام دهند.
شهســوارزاده: بحــث از کارکرد تشــکل ها در 
گذشته و تفاوتی که در این کارکرد ایجادشده، بحث 
مهمی اســت. درگذشته تشــکل در دانشگاه ها واجد 
هویتــی برای دانشــجویان بود، برای مثــال می گفتند 
»این ها انجمنی هستند« و بین بچه هایی که در جاهای 
مختلف فعالیت می کردند تفکیکــی ایجاد می کرد. 
از مشــکالتی که داریم این اســت که با وجود اینکه 
شبکه های مجازی می توانند عرصه نقد عمومی ایجاد 
گاهی رسانی کنند، اما امکان انجام کار تشکیالتی  و آ
را از ما می گیرند و در این زمینه ما را منفعل می کنند. 
این مشکل شــبکه های اجتماعی است. ما نیاز داریم 
که هویت مستقلی برای خود داشته باشیم، این هویت 
را نداریــم و کمبود آن به بچه ها لطمه شــدیدی وارد 

می کند.
ســازوکارهای حــل اختــالف و منازعــات 

دانشجویی
در هــر قالب و شــکل ســازمان دهی،  ■

اختــالف و تفــاوت عقیده دیده می شــود 
بــه  بایــد  هزینه هــا،  از  کاســتن  بــرای  و 
مکانیســم های حل اختالف فکــر کرده و 
بــرای آن ها راهکاری پیــدا کنیم. یک اصل 
کلــی وجــود دارد که همــه می گویند باید 
گفت وگو کــرد و با هم تفاهم داشــت، اما 
بــه نظــر می رســد گفت وگــو یــک راهکار 
مشــخص و باکفایت نیســت. می خواهم 
نظر شما را درباره ساختار حل این مشکل 
بدانــم. اختالفات فکــری و عملی موجود 
بیــن دانشــجویان را بــا چــه ســازوکاری 
می تــوان به بهترین شــکل کاهش داده و 

فراهم اســت. حال ســؤال اینجاســت که 
وقتی که چنین بســتری فراهم اســت چرا 
فعاالن دانشــجویی از این بســتر استفاده 
نمی کنند تا از تجارب نســل قبلی استفاده 
کــرده و یــک ارتباطــات منظــم در قالــب 
شبکه های اجتماعی جدید ایجاد بکنند که 
غیررسمی بوده و حتی اگر شرایط سیاسی 
کشــور هم دچار تغییر شود این نهادها یا 
ســازمان دهی ها ســرجای خود بمانند و 

دچار فروپاشی نشوند؟
هــزاوه: آن هم یک نهاد اســت. من تأکید خاصی 
روی نهادهای رســمی یا تشکل های دولتی به صورت 
خاص نکردم، بلکه تأکیدم روی واژه نهاد است. به هر 
حال ما بدون سازمان نمی توانیم پیش برویم، حال این 
سازمان ها هر شــکلی می توانند داشته باشند؛ می تواند 
مجازی و غیررســمی باشد یا اینکه رسمی و حقیقی و 
در قالب تشــکل ها، نوع آن تفاوتی نمی کند. اتفاقًا در 
این بحث با شــما موافقم، ما برای پیشبرد فعالیت های 
خود باید شرایط متغیر کشــور را هم در نظر بگیریم. 
می بینیم تشــکل مجوز می گیرد و دو هفته بعد تعطیل 
می شود. برای مثال فرهنگ و سیاست دانشگاه عالمه، 

اصاًل کار خود را آغاز نکرده بود که بسته شد.
این مســائل وجود دارد و سنگ اندازی هایی هست یا 
مجوزهایی کــه نمی دهند، ولی بحث من دقیقًا همین 
شبکه سازی اســت. ما باید به ســمت شبکه سازی و 
ساختارسازی برویم و سراغ آن مدل های سازمان دهی 
برویم که هر چه بیشــتر منعطف هستند. دلیل آن هم 
این اســت که در صورت اینکه به آن ها فشاری بیاید، 
ممکن اســت فرم و شــکل خود را عوض کنند، ولی 
محتوای خود و ارتباطــات خود را حفظ می کنند؛ اما 
این نکته هم باید در نظر گرفته شــود که حضور افراد 
زیر یک سقف و حضور فیزیکی آن ها باعث بازدهی 

بیشتری می شود.
کچوئیان: این حرف درست است و نباید این نکته را 
فراموش کرد که نهاد چه نقش مهمی را بازی می کند. 
اینکه بچه ها جایی داشته باشند که بتوانند دور هم جمع 
شــوند و بگویند اینجا جایی است که ما می توانیم در 
کنار هم فعالیت داشته باشیم، نقش بسیار اساسی دارد. 
این امر اثر روانی بســیار باالیی دارد و اطمینان خاطری 
به فعاالن می دهد. مســئله ای که در اینجا مطرح است 
این است که ما نگاه نادرستی به تشکل داریم، آرمان 
ما دســتیابی به یک تشکل است و وقتی مجوز تشکل 
را گرفتیــم نمی دانیم با آن چه کاری می خواهیم انجام 

دهیم!
برای مثــال می گویند بیایید برنامه برگزار کنیم؛ اما چه 
می بینیم؟ می بینیم که برنامه می گذارند اما کسی در آن 
شرکت نمی کند. چون دانشجویی که دغدغه ندارد، 
اگر دغدغه اش را برایش نسازی، اصاًل برایش اهمیتی 
ندارد. برای نســل فعلی که نسلی سیاست زده است، 
این برنامه ها کافی نیست. تجربه ای که ما در این مدت 
داشته ایم این است که وقتی که میان دانشجوها می روید 
و خــود را به صورت رفاقتی به بچه ها نشــان می دهید. 
)مــن برای این کار لفظ »جهــادی« را به کار می برم( 
و تمرکز را از خود و تشــکل برداری، به نتایج متفاوتی 
خواهید رسید. کارهایی همچون فعالیت در خوابگاه ها 

به مراتب اثری ماندگارتر و بهتر دارد.

مختلــف مطالعاتــی داشــته ایم کــه خروجــی آن به 
دانشــجویان ســال های پایین تر هم نرسیده است، چه 
برسد به اینکه بخواهد به نسل بعد منتقل شود. به نظرم 
علت این اســت که ظرفی وجود نداشــته که این ها را 
آرشــیو کرده و نگهداری کند و پیوستگی موجود در 
آن را حفظ کند. نهاد، زمینی است که این بذرها را در 

خود نگه داشته و حتی شکوفا می کند.
یک نســلی وجود دارد از ورودی های ســال 87 تا 92 
دانشگاه های مختلف که ارتباط مشخصی با نسل پیش 
از خود داشــته و همچنین ارتباطی خاص با نسل پس 
از خــود را نیز دارا اســت. به نظرم این افــراد باید وارد 
عرصه شوند. اگر این افراد ازخودگذشتگی نشان داده 
و وارد عرصــه فعالیت شــوند کارها بهتر پیش خواهد 
رفت. این افراد از تجربه باالیی برخوردار نیستند، کما 
اینکه بی تجربه هم نیستند و روال کارها را می دانند. در 
عین حال این افراد می توانند نهادها را برای دانشجویان 
ورودی ســال های 93 و 94 و 95 بســازند تــا آن ها از 
صفر شــروع نکنند. این افراد باید کادرسازی کنند و 
تالش خود را  بیشتر روی بسترسازی و ساختن نهادها 
متمرکز کنند. متأســفانه این اتفاق در یک دوره )قطع 
ارتباط نســل ها و بسته شدن تشــکل ها( افتاده و یک 
نسل از بین رفته، ولی چاره ای هم نیست. اگر هم کار 
جدی صورت نگیرد یک نسل دیگر هم به طور کامل 

می سوزد و نمی تواند کاری از پیش ببرد.
در اینجا مسئله دیگری مطرح می شود.  ■

شــرایط سیاســی ایــران قابــل پیش بینــی 
نیســت. برای مثال اگر دو ســال بعد ورق 
برگــردد و دولــت اقتدارگرایی بر ســر کار 
بیایــد و تمامــی رشــته هایی کــه ســال ها 
ریســیده شــده را پنبه کند، فضا را بســته و 
نهادهــا را دوبــاره دچار ازهم پاشــیدگی 
کنــد، در این صورت به نظــر می آید که ما 
دوباره به نقطه صفر بازگشته ایم. آیا نباید از 
دوره هشت ســاله احمدی نژاد این درس 
را بگیریــم که نبایــد به نهاد اصالــت داده 
شود؟ شــما به ظرف اشاره کردید و گفتید 
کــه محتوا بــدون ظــرف نمی تواند وجود 
داشته باشد. برای شما مثالی می زنم؛ شما 
در نظــر بگیریــد که بــا شــبکه های جدید 
اجتماعی، ارتباطات خیلی تســهیل شــده 
است. در دو دهه پیش چنین فرصتی نبود 
که فعاالن نسل قدیم با فعاالن نسل جدید 
بتواننــد دائــم بحــث و گفت وگــو بکنند، 
درصورتی که در حال حاضر چنین بستری 

افشینهزاوه
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به احزاب بیشتر از آنکه مفید باشد، مضر خواهد بود.
من مشــکلی با عضوگیری احزاب از بین دانشجویان 
ارشــد و دکتــرا ندارم، امــا احــزاب به هیچ وجه نباید 
درون انجمن یا تشــکل ورود پیدا کنند. وقتی که یک 
حــزب وارد یک نهاد حقوقی مثل انجمن یا تشــکل 
شــود، این احتمال وجود دارد که آن تشکل به پایگاه 
و تریبونی برایش تبدیل شــود و این برای تشکل ها سم 
مهلک اســت. در مورد رابطه با روشــنفکران با آقای 
هزاوه موافقــم، ولی با اینکه ارتبــاط ارگانیک با آن ها 
داشته باشــیم مشکل دارم و تصور می کنم که این هم 
باعث تعصب می شــود، ما باید به طور کلی به معرفی 

روشنفکران و آثارشان بپردازیم.
وارد  دوبــاره  بایــد  نظــرم  بــه  شهســوارزاده: 
آسیب شناسی گذشته شــویم. اتفاقی که افتاد این بود 
که یک ترســی از کار حزبی ایجاد شــد. به هر حال 
عمر فعالیت دانشــجویی چهار الی پنج ســال بیشــتر 
نیســت و محدودیت دارد و پــس از آن این افراد باید 
وارد حزب شــوند، درصورتی که چنین نشــد. حزب 
جایــگاه خیلی مهمی دارد و ما باید این مســئله را در 
نظر داشته باشــیم که کشورهایی که از لحاظ سیاسی 
توسعه یافته هستند، کشورهایی اند که توانسته اند با کار 
حزبی سیاسی مشکل خودشان را حل کنند. به همین 
دلیل چندان نیازی به دانشــگاه و جنبش دانشــجویی 
نیست؛ اما درباره فضای ایران این مسئله متفاوت است 
و مــا در حال حاضر داریم دربــاره فضای ایران بحث 
می کنیم. بحث دیگر این است که جنبش دانشجویی، 
باید با فضاهای سیاســی دیگر هم تحلیل شود و بتواند 
جلساتی برگزار کند و کارهای محدودی انجام دهد. 
بلندپروازی هایی صورت گرفته که ما را کاًل نسبت به 
کار حزبی بدبین کرده است، مانند زمانی که جنبش 
دانشجویی وارد روند مجلس شد؛ اما واقعیت این است 
که گفت وگونکردن با احزاب و ورودنکردن دانشجوها 
در مسائل کالن کشور یک خروجی بیشتر ندارد و آن 
این است که در این مسیر ممکن است دانشجو کانالیزه 
شود و کارهایی انجام دهد که منافع عمومی کشور را 
به خطر اندازد. در مواقعی مســائل کالن کشور مورد 
فکر قرار نگرفت و کسی روی آن فکر نکرد. اکثریت 
روشنفکران ما مشکل تریبون دارند و دانشگاه می تواند 
این تریبون را در اختیار آنان بگذارد. ما نیاز نیست کار 
بزرگی انجام دهیم بلکه با دعوت از روشــنفکران باید 
بحران معنایی که در دانشگاه دیده می شود را پایان داده 
و قــدری التیام دهیم. در عین حــال به نظرم ما باید از 

گذشته درس بگیریم.■
ادامه دارد ...

درون ما تقویت شود تا حتی اگر رقیب ما هم کار مثبتی 
در راستای منافع ملی انجام داد، او را تشویق کنیم. اگر 
فهم مشترک داشته باشیم باعث می شود که همدیگر را 
حتی اگر رقیب تلقی کردیم، دشمن هم تلقی نکنیم. 
برای مثال اگر در دانشگاه دیگری برنامه خوبی برگزار 
می شد با حضور و پشــتیبانی از آن برنامه، راه را برای 
فعالیت های بیشتر باز کنیم و این ویژگی خیرخواهی را 
در درونمان نهادینه کنیم. در کل سعی کنیم همدیگر 

را درک کنیم.
دانشــجویان و رابطه بــا نیروهای فکری و 

سیاسی
در مــورد رابطــه فعــاالن دانشــجویی  ■

با سیاســت و امر سیاســی و نیــز ارتباط با 
روشنفکران و نیروهای فکری بهترین نوع 

مناسبات و روابط ازنظر شما چیست؟
هــزاوه: ازنظر مــن رابطه ارگانیک و ســاختاری با 
احزاب سیاسی، اصاًل پذیرفته شده نیست. در اساسنامه 
ما هم آمده اســت که فرد نمی تواند رسمًا عضو حزب 
باشد. در نگاهی کالن یک سری از احزاب در جهت 
منافع ما حرکت می کنند و یک سری دیگر از احزاب 
هم در تضاد با ما حرکت می کنند. ما باید از احزابی که 
در جهت منافع ملت و آرمان های ما حرکت می کنند، 
حمایت کنیم. این حمایت در شــکل های گوناگونی 

می تواند باشد.
باید دقت کنیم که در بحث قدرت ســهیم نشویم. از 
قدرتی کــه احزاب به دســت می آورند، چیزی طلب 
نکنیم و به طور کلی به دنبال سهم خواهی نباشیم. چون 
در این صورت آن حزب هم شــروع به دست کاری در 
تشــکل می کند و این باعث می شــود که چشم نقاد 
تشــکل هم کور شــود. بــا هیچ حزبــی عهد اخوت 
نبندیم. ذات فعالیت دانشجویی نقادی است و ما باید 
این ذات را حفظ کنیم و در عین حال با احزاب هم سو 

نیز همکاری کنیم.
قضیه روشــنفکرها متفاوت اســت، روشنفکرها مانند 
دانشــجویان هســتند؛ روشــنفکران هم نقاد هستند و 
در پــی اصالح جامعه اند. به همین دلیــل ارتباط ما با 
روشــنفکران باید عمیق و حتی ارگانیک باشــد. پای 
روشــنفکران را به دانشــگاه باز کنیم و خودمان نیز از 
دستاوردها و مطالعات آن ها بیاموزیم. فراموش نکنیم 
که اگر آقای سروش و ملکیان به اینجا رسیدند تنها  به 
مدد تریبون های دانشگاهی و قشر دانشجو بوده است 
و ما باید باز هم از افکار روشــنفکران اســتفاده کنیم. 
فکر می کنم که ما باید بدون پروا و ترس از کســی، از 
روشنفکران حمایت کنیم و آثار آنان را به دانشجویان 

معرفی کنیم.
کچوئیان: با ورود دانشــجوی کارشناسی به حزب 
مخالفم. دانشجو به خصوص در دوره کارشناسی، در 
دوره ای اســت که باید اندیشه اندوزی بکند؛ مسائل و 
افکار گوناگون را بررســی کرده و با آنان مواجه شود. 
بعد که به پختگی رسید برای آینده اش تصمیم بگیرد؛ 
اما ورود دانشــجو به یــک حزب این رونــد را به هم 
می زند. حزب چارچوب و ســاختار خاص خودش را 
دارد و فکر و اندیشه دانشجو را به سمتی که می خواهد 
جهــت می دهــد. در دوره های ارشــد و دکترا قضیه 
متفاوت می شــود و فرد به نقطه ای می رســد که بتواند 
برای خودش انتخاب کند. ورود دانشجوی کارشناسی 

بــه کمترین حد ممکن رســاند و به ســوی 
همگرایی پیش رفت؟

کچوئیان: وقتی که دو گــروه با هم هیچ همکاری 
نداشته باشند، اختالف فکری خیلی راحت تر به وجود 
می آید. نبودن ارتباط بین گروه ها و تشکل های مختلف 
در بزنگاه های مختلف آســیب های جدی خودش را 
نشــان می دهد. برای این مسئله چندین راهکار وجود 
دارد. یکی از راهکارها گفت وگو است و همان چیزی 
اســت که هابرماس هم به آن اشــاره دارد و ما بر ســر 
هر نوع مسئله ای مثل مســائل صنفی، اندیشه ای و... 
بنشــینیم و گفت وگــو کنیم. منتها به نظــرم به همین 
راحتی نیســت و صرفًا اگر بخواهیم گفت وگو کنیم، 
به نتیجه ای نمی رسیم. ما باید بین دانشجویان مختلف 
و فعاالن »کارهای مشترک« انجام دهیم. این کارهای 
مشترک می تواند همه را همگرا کند و کار زیبایی هم 
هست. این کار مشــترک نوعی روحیه جمعی و کار 
مدنی را در دانشجویان تقویت خواهد کرد. برای مثال 
اگر همه فعاالن به جز نشــریاتی که خودشــان چاپ 
می کنند، اقدام به انتشار فصلنامه مشترکی بکنند، این 
کار پیام مهمی دارد و نشان دهنده این است که ما همه 
در یک گروه هســتیم و بین ما همگرایی وجود دارد. 
اگر همه با هم اقدام به چاپ روزنامه ای کنند که همه 
دانشــجویان و فعاالن بتوانند در آن مطلب بدهند، این 
اقدام همگرایی و وحدت بین فعاالن را خیلی بیشــتر 
می کنــد. این همکاری ها در عیــن اختالفات فکری 
باعث شکل گرفتن رفاقت و گفت وگو هم می شود که 
برای فضای فعلی بســیار مؤثر است. این چاپ نشریه 
یا کارهای مشــترک دیگر که من از آن به عنوان »کار 
جهادی« نام بــردم که همه وارد عرصه شــویم، تأثیر 
مثبت بســیار خوبی دارد. در سطح کشــور هم برای 
اینکه ببینیم آیا کار جمعی شــکل می گیرد یا نه بیاییم 
پروژه های مشــترک تعریف کنیــم. همچنین راهکار 
دیگری که می توان با توجه به نزدیکی انتخابات مجلس 
ایفا کرد، می تواند این باشــد افرادی که ارتباطات الزم 
را دارند و در حال هماهنگی میان فعاالن و تشکل های 
دانشجویی هستند، استراتژی واحدی را اتخاذ کرده و 
به شکل هماهنگ عمل کنند. این همکاری مشترک 
را می توان به چشم آزمونی دید که ببینیم آیا می توان از 

آن نتیجه مناسبی گرفت یا خیر.
شهســوارزاده: بحث بر ســر همــکاری و انجام 
کارهای مشــترک خیلی مهم اســت؛ امــا تمام این ها 
تاکتیک اســت و ما باید استراتژی تعیین کنیم. به نظر 
من فهم دقیق و مشترک از منافع ملی مشترک می تواند 
دو گــروه را بــه هم نزدیک کند. همه ما از برگشــت 
عقالنیت به کشور و عقالنی شدن فضا دفاع می کنیم 
و این می تواند همه ما را به یک منافع مشترکی برساند. 
می توانیم بر سر این منافع مشترک با هم همکاری داشته 

باشیم.
هزاوه: با فهم مشــترک از منافــع ملی موافقم. برای 
درک یکدیگر و شکل گیری رفاقت، کارهای متفاوتی 
از قبیــل برگــزاری اردو، میزگرد، ســخنرانی و... را 

می توان انجام داد و به نظرم مؤثر هم هستند.
من بحث دیگری که می خواهم مطرح کنم و کمی هم 
به درون انسان برمی گردد، این است که ما باید دوباره 
خیرخواهــی را در خودمان تقویت کنیم. رقابت مفید 
است ولی از یک حدی به بعد خیرخواهی هم باید در 

شهابالدینشهسوارزاده
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سومین اعتراض  گسترده دانشجویان دانشگاه تهران به 
کودتــای 28 مرداد، در نیمه دوم آذرماه ســال 1332 
انجام شد. دولت دکتر مصدق در مهرماه 1331 روابط 
دیپلماتیک ایران با انگلســتان را قطع کرده بود. پس 
از کودتا، در آذرماه اعالم شــد که روابط دیپلماتیك 
میان دو دولت برقرار شده است و دنیس رایت به عنوان 
سرکنسول انگلیس به ایران می آید. هم زمان اعالم شد 
که ریچارد نیکســون، معاون آیزنهاور، رئیس جمهور 

وقت امریکا، نیز به ایران می آید.
کمیته مرکزی نهضــت مقاومت ملی ایــران چندین 
اعالمیــه اعتراض آمیز صادر کرد. به دنبال آن، کمیته 
دانشــگاه نهضت مقاومــت ملــی در چارچوب این 
بیانیه ها تصمیم گرفت که تظاهرات اعتراض آمیزی را 
به اجرا بگذارد. در آن زمان من مسئول کمیته نهضت 
مقاومت ملی در دانشــگاه بودم و ضرورت تظاهرات 
اعتراض آمیز علیه ورود سرکنسول انگلیس را در کمیته 

بحث و تصویب کردیم.
بر اســاس این برنامه، دانشــجویان هر دانشــکده ای 
از روز شــنبه 14 آذرماه تظاهرات را با ســردادن شعار 
در کالس ها شــروع کردند. ســپس با تعطیل کردن 
کالس ها، در سالن ورودی دانشکده تجمع کردند و 
در مواردی که با نظامیان مستقر در دانشکده ها روبرو 
نشــدند، تظاهرات را به خیابان جلوی دانشــکده در 

داخل دانشگاه ادامه دادند.
در روزهــای شــنبه و یکشــنبه 14 و 15 آذرمــاه این 

تظاهــرات در دانشــکده های حقــوق، فنــی، علوم، 
پزشــکی  و  دندانپزشــکی  داروســازی،  معمــاری، 
به طور گســترده انجام شد. روز یکشنبه بعدازظهر در 
دانشــکده داروسازی دانشجویان با جنگ وگریز، سه 
تن از افسران نیروی مســلح و یک کاراگاه شهربانی 
را به طبقه سوم کشاندند و آن ها را به باد کتك گرفتند 
و مضروب ســاختند. درآن زمان من آسیســتان دکتر 
فتح الله اعلم بودم و در آزمایشگاه زهرشناسی با دکتر 

عطابخش همکاری داشتم و ناظر این حوادث بودم.
پــس  از این حادثــه نیروهای مســلح، دانشــکده را 
محاصره کردند و به داخل کالس ها و آزمایشــگاه ها 
یــورش بردند. تعدادی از دانشــجویان را با روپوش و 
لوازم کار توقیف کردند و به فرمانداری بردند و چند 
نفرشــان را فردای همان روز به قلعــه فلك االفالك و 

جزیره خارك تبعید کردند.
از صبــح روز دوشــنبه 16 آذر، وضــع دگرگون بود. 
بر تعداد ســربازان به طور چشــم گیری اضافه  شــده 
بود. صبح دانشــجویان در دانشــکده حقوق و علوم 
تظاهرات کردند که با مختصر زدوخوردی با نظامیان 
پایان یافت، ولی یك حادثه در دانشــکده فنی وضع را 

به کلی عوض می کند.
گروهبانی برای دســتگیری ســه نفر از کســانی که 
صبح شــعار داده بودند به ســر کالس درس می رود 
و با خشــونت از اســتاد می خواهد ســه نفر نامبرده را 
تحویل دهد. اســتاد مربوطه که سخت عصبانی شده 
بود دســتور می دهد برو به فرمانده ات بگو بیاید! ولی 
نظامی مزبور مسلســل را به روی او گرفته و می گوید 
فرمانده من این اســت. این عمل باعث شــد استاد از 
کالس خارج شــود و به دفتر رئیس دانشکده برود و 
شکایت کند. چند دقیقه بعد زنگ عمومی دانشکده   

نواخته شــد و دانشــجویان از ســر کالس هــا بیرون 
ریختنــد.  این رویداد بیــش  از پیش باعث عصبانیت 
دانشــجویان شد و با دیدن ســربازان در کالس درس 
و کتابخانه، آتش خشم آن ها یک باره زبانه کشیده و 
شدیدًا علیه ورود نظامیان به داخل دانشکده اعتراض 
کردند. در این زمان بود که تیراندازی با مسلســل در 
سالن سرپوشیده دانشکده فنی توسط سربازان شروع 
شــد. رگبار گلولــه بالفاصله چندنفــری را مقتول و 
مجروح ساخت. دانشجویان عقب نشینی کردند و به 
اتاق ها پناه بردند و ســالن خلوت شد و تنها سه  نفری 
که از پا درآمده بودند در میان خون خود باقی ماندند. 
گلوله های سربازان رادیاتورهای سالن را سوراخ کرده 
بــود و آب و خون تمام ســطح ســالن را فراگرفت. 
قندچــی و رضوی هنوز ناله می کردند. دیدار رنگ و 
استشمام بوی خون ســربازان را مست تر کرد و باعث 
شــد با چند گلوله دیگر آن دو را هم از پای درآورند. 
درحالی که سکوت وحشتناکی دانشکده را فراگرفته 
بود، کامیون های نظامی اجســاد شهدا را به سرعت از 

محل حادثه و دسترس دانشجویان خارج کردند.
بــه دنبــال تیرانــدازی در دانشــکده فنی و کشــتار 
دانشجویان، دانشگاه تهران یکپارچه  به گلوله ای آتشین 
تبدیل شد به طوری که کنترل احساسات دانشجویان و 
جلوگیری از عملیات افراطی بسیار سخت و ناممکن 

شده بود.
کمیته نهضت مقاومت دانشــگاه تهران با هماهنگی 
کمیتــه مرکــزی، بیانیه بســیار پرشــوری را صادر و 
اعتصــاب عمومــی دانشــگاه تهــران و هماهنگ با 

دبیرستان ها را اعالم کرد. 
هریــك از کمیته هــای نهضــت مقاومــت ملــی در 
دانشــکده های دانشــگاه تهران، به فراخور امکانات 
خود، با صدور اعالمیه ای از اعتصاب حمایت کردند. 
ازآنجاکه محل وقوع جنایت و کشــتار دانشجویان در 
دانشــکده فنی بود، هیجانات و آمادگی دانشجویان 
دانشکده فنی، از سایر دانشکده ها نیز بیشتر بود. بیانیه 
شماره )2( کمیته نهضت مقاومت ملی دانشکده فنی، 

گویای وضعیت این دانشکده در آن زمان است.
در چنین جــّو و وضعیتی، کاردار ســفارت انگلیس 
یک هفته پس از کشتار دانشجویان به ایران وارد شد؛ 
اما با وجود جّو ارعاب و وحشــت، تــرس و نگرانی 
مســئوالن حکومت کودتا و انگلیس ها از مردم ایران 
نیز کــم نبود. تا آنجا کــه در هواپیمای حامل دنیس 
رایت، کاردار جدید، یك دنیس رایت قالبی دیگری 
هم ســوار بود که در فرودگاه مهرآباد او به خبرنگاران 

معرفی شد.
پس از کشتار دانشــجویان در دانشکده فنی، کمیته 

اعتراض به ورود نیكسون و برقراری روابط با انگلیس
تظاهرات 14 تا 16 آذرماه 1332

ابراهیم یزدي
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نهضت مقاومت ملی دانشــگاه تهــران عزا و تعطیل 
عمومی اعالم کرد. عصر آن روز دانشجویان به حالت 
اجتماع ساکت و آرام کالس ها را ترك کردند. ساعت 
5 بعدازظهــر تنها صدای حرکت ســربازان ســکوت 
مطلق و ماتم زده دانشــگاه را می شکست. دانشگاه را 

سکوت مرگبار وحشت انگیزی در خود فروبرد.
خبر این کشــتار به مخبرین خارجی که به مناســبت 
برقراری روابط بــا انگلیس به تهران آمده بودند، داده 
شد و در ســطح جهانی انعکاس پیدا کرد و خشم و 
غضب و رسوایی و ننگ فراوانی در جهان برای دولت 
شاه - زاهدی به وجود آورد. بسیاری از دانشگاه های 
معروف دنیا به عنوان همدردی با دانشــگاه تهران یك 

روز را تعطیل کردند.
برای برگزاری مراســم ســومین روز شــهادت این سه 
دانشجو، چندین هزار دانشجو و دانش آموز در میدان 
شــوش گرد آمدند تا به طور دســته جمعی تا امامزاده 
عبدالله پیاده بروند. هیجان عجیبی حکومت می کرد.

نیروهــای مســلح، دانشــجویان را در میدان شــوش 
محاصره کرده بودند و اجازه حرکت نمی دادند. چون 
بیم آن می رفت که بین دانشــجویان و نیروهای مسلح 
درگیری شود و احتمااًل کشتار جدیدی صورت گیرد، 
اعضای کمیته نهضت مقاومت دانشگاه که در محل 
بودیم به اتفاق تصمیم گرفتیم کــه اواًل با وجود خطر 
قتل و کشــتار جدید، به هر قیمت که شده مراسم را 
برگزار کنیم. می دانســتیم که نظامیان از تکرار حادثه 
16 آذر سخت ترسناك بودند. ثانیًا با فرمانده نیروهای 
مســلح در محل مذاکره کردیم و تصمیم دانشجویان 
را بــرای برگزاری مراســم به او اطــالع دادیم و خطر 

درگیری و کشــتار جدید را گوشــزد کردیم. به دنبال 
این مذاکره، فرمانده نیروهای مســلح مأمور در میدان 
شــوش از فرمانــداری نظامی کســب تکلیف کرد. 
درنهایت اجــازه دادند که دانشــجویان با اتوبوس به 

امامزاده عبدالله بروند نه پیاده و دسته جمعی.
در اینجا نظامیان متوسل به حیله شدند. ازیک طرف به 
اتوبوس ها اجازه وارد شدن به میدان شوش را نمی دادند 
و ثانیًا سرپل سیمان، پیش از رسیدن به خیابان امامزاده 
عبداللــه مانع عبور دانشــجویان شــدند. به این ترتیب 
خواستند دانشجویان را متفرق کنند. این اشتباه بزرگی 
بود که مرتکب شــدند؛ زیرا چندین هزار دانشجو در 
جاده اصلی شــهرری گردآمده بودند و حضور آنان 
توجه مردم محل و مسافران اتوبوس ها را به خود جلب 
کرده بود. در آن زمان کوره های آجرپزی در حاشــیه 
جاده اصلی شهرری بودند و خطر این بود که کارگران 
به دانشــجویان بپیوندند. در اینجا نیز افرادی از کمیته 
نهضت مقاومت دانشــگاه تهران که در محل بودند، 
بار دیگر با فرمانده نیروهای مسلح در محل گفت وگو 
کرد نــد و توانســتند   باالخره نظر خــود را بر نظامیان 
تحمیل کنند. پیش از آنکه نظامیان تســلیم شــوند، 
عده ای از دانشــجویان برای رســیدن به مزار شهدا از 
بیراهه رفتند، ولی چون تمام راه ها به امامزاده عبدالله را 
محاصره کرده بودند بین آن ها و ژاندارم ها تصادم رخ 
می دهد و چندنفری شــدیدًا مضروب می شوند، ولی 
پس از تســلیم نظامیان این بار دانشــجویان با صفوف 
منظم و ســکوت مطلق درحالی که پارچه هایی را که 
قباًل روی آن ها شــعارها نوشــته و آماده شده بود، در 

دست گرفته بودند، به سوی مقصد حرکت کردند.

این بار نظامیان اجازه ورود دســته جمعی دانشجویان 
را بــه داخل امامزاده عبدالله ندادند. دانشــجویان در 
گروه های 30 نفر برای ادای مراســم می رفتند و بیرون 
می آمدند. این عمل نظامیان به نفع دانشــجویان تمام 
شــد.  زیرا عبور و مرور برای ساعت های متوالی قطع 
شــد و هزاران نفر از مردم شهرری که از جریان مطلع 
شده بودند برای ابراز همدردی در محل جمع شدند.

بر ســر مزار شــهدا، یك نفــر از طــرف کمیته معین 
شــد و بــرای  گروه های 30 نفری صحبــت کرد. در 
خاتمه مراســم، مزار شهدا در زیر انبوه دسته های گل 

مخفی شده بود.
کمیته نهضت مقاومت ملی دانشگاه تهران، روز بیستم 
دی ماه به مناســبت چهلمین روز شهادت دانشجویان 
دانشــکده فنی، دانشگاه تهران و دبیرستان های تهران 
را تعطیل اعالم کرد و بیانیه هــا و کارت های متعدد، 

همراه با عکس شهدا، منتشر شد.
کمیته نهضــت مقاومت ملی دبیرســتان های تهران، 
هماهنگ بــا برنامه های فوق اقداماتــی را انجام داد. 
دانش آموزان  برخی از دبیرستان های تهران اعالمیه هایی 
در حمایت از اعتصاب پخش کردند. برخی مدارس 

تعطیل شد.* ■
مقاومــت  نهضــت   کمیتــه  بیانیــه  *متــن 
فنــی  دانشــکده  بیانیــه  تهــران،  دانشــگاه 
)بیانیــه شــماره 2( و بیانیــه بیســتم دی، در 
اختیــار  در   www.meisami.net ســایت 

خواننــدگان عزیز قرار می گیرد.

جایگاه فعالیت دانشجویی در توسعه پایدار

محمد توسلي

در دهه 30 به ویژه ســال های 1340- 1335 که در 
دانشــکده فنی دانشگاه تهران بودم، فضای سیاسی 
کشــور و دانشگاه متفاوت بود. در سال 35 فضای 
بســته پس از کودتای 28 مرداد ســال 1332 ادامه 
داشت، ولی دانشــجویان فعال و شاداب بودند. به 
مناسبت 16 آذر اجتماعی در پله های ورودی داخل 
ســالن دانشــکده فنی برگزار می شــد و دسته گلی 
به یاد ســه دانشــجوی مظلوم دانشــکده فنی روی 
گاهی از امکان  پله ها قــرار می گرفت. یک نفر با آ
بازداشــت حتی با اعالم سکوت یاد آنان را گرامی 
می داشت و بازداشت می شد؛ البته بازداشت ها یک 
یا دو ماه بیشــتر نبود و مشکلی برای ادامه تحصیل 

آن ها در پی نداشت. این برنامه تا سال 1339 ادامه 
داشت. 

در ســال 1339 کــه فضــای سیاســی جدیدی در 
زمــان کندی در کشــور پدیــد آمــد و جبهه ملی 
دوم و ســپس در ســال 1340 نهضت آزادی ایران 
تشکیل شد، برای اولین بار روز 16 آذر دانشجویان 
ضمــن راهپیمایــی در داخل دانشــگاه، در مقابل 
ساختمان دانشــکده حقوق جمع شدند و دو تن از 
دانشــجویان به این مناسبت سخنرانی کردند. یکی 
از سخنرانان، شــادروان پروانه اســکندری بود که 
در ســال های بعد با زنده یاد داریــوش فروهر، رهبر 
حزب ملت ایران ازدواج کرد. ســال های 39 و 40 
اوج جنبش دانشــجویی ایــران در دهه های پیش از 
انقالب است و با جنبش دانشجویی جهانی ارتباط 
نزدیــک داشــت. کنفرانــس جهانی دانشــجویان 
)ISC( نشــریاتی درباره ســابقه جنبش دانشجویان 
ایــران منتشــر کــرد و روز 16 آذر را به عنــوان روز 

جهانی دانشــجو اعالم کرد. 16 آذر در سال 1340 
با حضور گســترده 12 هزار نفری دانشــجویان در 
داخل دانشگاه برگزار شد؛ اما اول بهمن سال 1340 
در فضای سیاســی ملتهب که شــاه به دنبال حذف 
دکتر امینی، نخســت وزیر موردحمایت امریکا بود 
تــا خود مجری برنامه ها باشــد، اجتماع و تظاهرات 
دانشــجویان در داخل دانشگاه با یورش گارد ویژه 
و کماندوهای رژیم شــاه روبه رو شــد و فاجعه ای 
رخ داد کــه چکیده آن در اعالمیــه تاریخی دکتر 
فرهاد، رئیس دانشــگاه تهران که خود در ساختمان 
دبیرخانه، شــاهد صحنه هــای خون آلود و دلخراش 

دانشگاه بود به تصویر کشیده شده است:
 »امروز یکشــنبه اول بهمن ماه، ساعت یازده و ربع 
عــده ای نظامی بدون آنکه اتفاقــی مداخله آنان را 
ایجاب کند، به محوطه دانشگاه واردشده و جمعی 
از دانشــجویان را مضــروب و مجــروح کرده اند. 
دانشــگاه نســبت به این عمــل رســمًا اعتراض و 
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تقاضــای رســیدگی و تعقیب مرتکبیــن و مجازات 
آنــان را از دولت کــرده اســت و مادامی که نتیجه 
رســیدگی به دانشــگاه اعــالم نشــود این جانب و 
رؤســای دانشــکده ها از ادامه خدمت در دانشگاه 

معذور خواهیم بود«.
هم زمان با توســعه جنبــش دانشــجویی در ایران، 
دانشــجویان ایرانــی خارج از کشــور نیــز ابتدا در 
ســال 1339 کنفدراســیون دانشــجویان ایــران در 
اروپا را تأســیس کردند )CISE( و پس از برگزاری 
کنگره هــای لندن و پاریــس نهایتًا در ژانویه 1963 
)آذرمــاه 1341( بــا پیوســتن فدراســیون امریکا، 
کنگــره کنفدراســیون جهانی دانشــجویان ایرانی 
در شهر لوزان ســوئیس برگزارشد. در این کنگره، 
زنده یاد دکتر علی شــریعتی، از ســوی فدراســیون 
پاریــس، جریــان ملی و اســالمی دانشــجویی و 
پرویــز نیک خــواه از فدراســیون انگلیــس جریان 
چپ مارکسیســت را نمایندگی می کرد. من نیز که 
مهرماه ســال 1341 برای ادامــه تحصیل با پذیرش 
دکترا در رشــته حمل ونقل و ترافیک به آلمان رفته 
بودم، با معرفی رسمی سازمان دانشجویان دانشگاه 
تهــران به عنــوان نماینــده در این کنگــره حضور 
یافتم و پیام دانشــجویان دانشــگاه تهران را قرائت 
کردم. مطرح کردن شعار »اتحاد، مبارزه، پیروزی« 
دانشــگاه تهران در این کنگره تا حدی التهاب دو 
جریان دانشــجویی را برای تمرکز بر وجوه اشتراک 

و منافع ملی کاهش داد.
در سال 1335 که وارد دانشکده فنی شدم با سابقه 
خانــواده مذهبی و آشــنایی با زبــان عربی، قرآن و 
معارف اســالمی که در جلســات آموزشــی دوران 
دبستان و دبیرستان کسب کرده بودم و عالقه مندی 
بــه فعالیت اجتماعی به طور طبیعی جذب عضویت 
و فعالیت انجمن اســالمی دانشــجویان شــدم و با 
افکار و اندیشــه ها و منش زنده یاد مهندس بازرگان 
در جلســات ســخنرانی و البته نزدیک تر در کالس 
درس دانشکده آشــنا شدم. شب های جمعه نیز در 

جلســات تفســیر قرآن مرحوم آیت الله طالقانی در 
مســجد هدایت با آموزه های قرآنی راهبردی که به 
زبان روز و قابل فهم نســل ما ارائه می شــد شرکت 
می کردم و به تدریج فعالیت های جمعی در انجمن 
و فعالیت سیاسی جبهه ملی دوم و سپس پیداکردن 
هویت تشــکیالتی در نهضت آزادی ایــران بر پایه 
باورهای دینــی و تحلیل های سیاســی ـ اجتماعی، 
شــخصیت فرهنگی، اجتماعی و سیاسی من شکل 
گرفــت، به طوری که در ســال 1341 که برای ادامه 
تحصیل به آلمان رفتم به طور خودجوش زمینه های 
شکل گیری و تشــکیل گروه فارســی زبان اتحادیه 
انجمن های اسالمی دانشــجویان در اروپا را فراهم 
کــردم که  با پیگیری و همکاری دیگران در ســال 
1344 به ثمر نشست و همین روند در همه سال های 
حضــور در خارج از کشــور و از ســال 1346 در 
ایران تا امروز ادامه داشــته اســت. بررســی چنین 
فرایندی در زندگی همه کســانی که به طور مستمر 
در فعالیت هــای فرهنگی، اجتماعی و سیاســی در 
طــول چند دهــه عمر خــود پایــدار بوده اند چون 
مهنــدس عزت الله ســحابی، دکتــر ابراهیم یزدی، 
مهندس علی اکبر معین فــر، دکتر حبیب الله پیمان، 
مهندس هاشــم صباغیان، مهندس لطف الله میثمی 
و... نشــان می دهد که آنان در دوران دانشــجویی 
در فضایــی حضور داشــته اند که ابتدا شــخصیت 
فرهنگی ـ اجتماعی آنان شکل گرفته است و سپس 
وارد عرصه سیاســی شــده اند و این رمــز پایداری 

آن ها بوده است.
بر اساس این تجربه تاریخی توصیه من در سال های 
گذشــته همواره بــه اعضای انجمن های اســالمی 
دانشــجویان این بوده است که در برنامه ریزی های 
خود، توســعه فرهنگی و اجتماعی دانشــجویان را 
بــه لحاظ تقویت مبانی اعتقادی، آشــنایی با تاریخ 
معاصــر و تقویــت روحیه کار جمعــی در اولویت 
قرار دهند. طبیعی اســت حضور در عرصه سیاسی 
متناسب با شــرایط و امکانات دانشجویی و آشنایی 

با تحلیل مسائل و اظهارنظر و نقد قانونمند عملکرد 
مســئوالن، می تواند به موقع بخشی از برنامه تقویت 
شــخصیت اجتماعی آنــان در دوران دانشــجویی 
باشد. تجربه نشان داده است دانشجویانی که پیش 
از شکل گیری شــخصیت فرهنگی ـ اجتماعی آنان 
وارد عرصه سیاســی به ویژه رادیــکال آن، خارج از 
ظرفیت دوران دانشجویی، شده اند فعالیت آنان در 
این عرصه پایدار نبــوده و عمومًا پس از مواجهه با 

شرایط سخت از فعالیت سیاسی فاصله گرفته اند.
طرفــه آنکه در کشــورهای توســعه یافته هم زمان با 
برنامه تحصیل دانشــجویان زمینه و تسهیالت الزم 
را برای فعالیت های اجتماعی مختلف دانشــجویان 
فراهــم می کننــد تا دانشــجویان متناســب با ذوق 
و عالقــه خود ضمــن برنامــه تحصیلــی در برنامه 
اجتماعی موردعالقه خود نیز مشــارکت کنند؛ زیرا 
شکل گیری شخصیت اجتماعی دانشجو که سرمایه 
اجتماعی هســتند، در کنار آموزش رشته تحصیلی 
بــرای توانمندســازی و ارائه خدمــات بعدی او در 
فرآیند توســعه پایدار بســیار مؤثر است. به طورکلی 
دانشــگاه باید مهد پرورش جوانــان و مظهر امید و 
آینده کشور باشد و لذا فارغ التحصیالن دانشگاهی 
که فضای شــاداب و آزاد بــرای فعالیت اجتماعی 
آنان فراهم نشــده باشــد، نمی توانند مدیران الیقی 
برای تصدی برنامه های ســازندگی و توســعه آینده 

باشند. کشورشان 
نســل ما در دانشگاهی تربیت شده است که اگرچه 
فضــای جامعه کم وبیش بســته بوده، اما دانشــگاه 
از اســتقالل نســبی برخوردار بوده که در لحن نامه 
دکتر فرهاد، رئیس دانشگاه تهران به خوبی منعکس 

است.
به امید تقویت فضای آزاد و بانشــاط دانشگاه ها و 
فراهم شدن فضا برای تقویت فعالیت های فرهنگی، 
اجتماعی و سیاســی دانشــجویان، با بهره گیری از 
هفت دهه تجربه جنبش دانشــجویی و زمینه سازی 

برای سازندگی و توسعه پایدار کشور.■

تظاهراتدانشجویانعلیهسفرشاهبهآلمان
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اتوبوس آبراهــه ای را در جاده خراب کرده ناراحت 
شــده بودند و با دســت های خودشــان خاک ها را 
جمع می کردند تا آب به مسیر خودش از یک طرف 
به طرف دیگر جاده ادامه دهد. از خوشحالی اشکم 
درآمد کــه چه رهبران خوبی داریــم. این پروژه نیز 
دانشجویان انجمن اسالمی و نهضت آزادی ایران را 
بــا بدنه مردم پیوند می داد و یکــی از کارهای نیک 
دوران دانشــجویی من بود که هرگــز آن را فراموش 

نمی کنم. 
صبح روز 11 شــهریور 1392 ساعت هفت صبح بود 
که در دفتر کار نشریه چشم انداز ایران حاضر شدم. 
تلفــن زنگ زد. دیــدم آن طرف کســی دارد گریه 
می کند گفتم چرا گریــه؟ گفت من اهل بوئین زهرا 
هستم. عضو نظام مهندسی ایران. دیروز سالگرد زلزله 
بوئین زهــرا بود. به مزار آن هایی رفتم که رفتند و یادم 
آمد که در سال 41 امثال شما به آن دیار شتافتند و به 
کمک حســین آبادی های بویین زهرا آمدند. من هم 

بی اختیار اشک هایم جاری شد.
بایــد یــادی از جهان پهلوان تختی بکنــم که در پی 
زلزلــه بوئین زهــرا کاروانی در تهــران راه انداخت و 
از مــردم کمک می خواســت که حادثــه بی نظیری 
در نوع خودش بود. زنــی چادر خود را درآورد و به 
تختی تقدیم کرد که اشک همه درآمد. »این حادثه 
تختی را در ملــت ذوب کرد و ملت را در تختی« و 
این جمله ای بود که من در بهشــت زهرا در مراســم 
خاکســپاری همسر تختی، سرکار خانم شهال توکلی 

در بهار 93 در حضور فرزندش بابک نیزگفتم. 
آنچه موزیک متن و بســتر مبارزات من بود بیانی از 
مرحوم طالقانی در مسجد هدایت درباره »الله اکبر« 
بــود. طالقانی با اشــاره دســت می گفــت وقتی ما 
نمــاز می خوانیم و درواقع قیام بــه صالت می کنیم 
و الله اکبــر می گوییــم؛ یعنی همه چیز غیــر خدا را 
به پشــت گوش بیندازیم، یعنی خــدای خالق زمین 
و آســمان از امریــکا بزرگ تر اســت، از شــوروی 
بزرگ تر اســت، از شــاه هم بزرگ تر است. این بیان 
کــه تکبیر و بزرگداشــت خداوند هم زمان اســت با 
تصغیــر ابرقدرت ها و قدرت ها، ســرمایه ای بود که 
زنده یــاد طالقانی به من و امثال من داد. امیدوارم که 
با نیک فرجامی راه خدا و راه مردم را که طالقانی به 

من آموخت را ترک نکنم.■

دوم، حادثه زلزله دلخــراش بوئین زهرا بود که در 10 
شــهریور 1341 جان ده هزار نفــر از هم وطنان ما را 
گرفت. نهضت آزادی ایران نیز یکی از جمعیت هایی 
بود که بازســازی ده »حســین آباد« در بویین زهرا را 
تقبل کــرد. در پی آن زنده یاد عباس رادنیا ســتادی 
در مســجد هدایــت به منظــور تــدارک مایحتــاج 
ســازندگی حســین آباد و اســتمداد از مردم تشکیل 
داد. یادم می آید که عبارت »نهضت آزادی استمداد 
می طلبد« ســرلوحه نامه ای بــود که با کمک تراب، 
آن را کلیشه و چاپ کردیم و در بین کسبه خیابان ها 
توزیع کردیم. همچنین کارت های اعانه ای نیز چاپ 
شــد که هرکس کمکی می کرد از آن کارت ها به او 
داده می شــد. یادم می آید یک روز به مسجد  رفتم. 
آقای رادنیا کاغذی به دســت من داد و گفت برای 
حســین آباد تعدادی کیسه ســیمان، تعدادی بشکه، 
مقداری آجر و تعدادی دانشجو نیاز داریم که من به 
شــوخی به او گفتم دانشجو در ردیف بشکه و کیسه 
سیمان؟ تبسم او هنوز یادم نرفته است. واقعًا کمک 
دانشجویان در نقشــه برداری و سازندگی و کارهای 

یدی در آن منطقه بی شائبه بود. 
روزی در بوئین زهرا، اصغر بدیع زادگان که یک سال 
تحصیلــی از من جلوتر بود را دیدم که داشــت چاه 
می کند، وقتی از چاه باال آمد آن قدر خاک روی سر 
او بود که قیافه اش شناخته نمی شد. ما از آن لحظه تا 
روز شهادتش او را »عمو اصغر« خطاب می کردیم. 
همچنین دیگر افراد چون ســعید محسن، حنیف نژاد 
و دیگر دانشجویان فعالیت های زیادی در آن سامان 
انجام دادند تا ســازندگی به ثمر رسید. یادم است در 
یک روز جمعه در زمســتان همان سال با دو اتوبوس 
به بوئین زهرا رفتیم. مرحوم طالقانی نماز جماعت را 
برگزار و کلیه افراد به ایشــان اقتــدا کردند. من هم 
یادم می آید با دوربینی که داشتم از باالی یک دیوار 
از مراســم عکاســی می کردم و حیف کــه همه این 
عکس ها به دست ســاواک افتاد. مرحوم طالقانی و 
مهندس بازرگان هنگام تحویل خانه ها به بازماندگان 
اهل حســین آباد با آن ها صحبت می کردند که برای 
ما جالب بود. آن ها مصیبت های وارد به آنان را تسلی 
می دادنــد. هنگام برگشــت، من در صندلی پشــت 
مهندس بازرگان و آیت الله طالقانی نشســته بودم که 
ناگهان دیدم به راننده اتوبوس دســتور توقف دادند. 
مــن نیز بــا آن ها پیاده شــدم و دیدم آن هــا از اینکه 

من در ســال 1338 در دانشکده فنی دانشگاه تهران 
پذیرفته شدم و در سال 1342 در رشته مهندسی نفت 
فارغ التحصیل شدم. در این ســال ها دانشگاه تهران 
کانون تحوالت بســیاری بود. مــن، هم عضو جبهه 
ملی دوم بودم و هم عضو نهضت آزادی ایران که در 
اردیبهشت1340 تأسیس شده بود و هم پیش از این ها 
عضو انجمن اسالمی دانشجویان دانشگاه های ایران 
بودم. ضمنًا از توشــه گیری های مرحوم طالقانی در 
شب های جمعه در مسجد هدایت بهره مند می شدم. 
اولین بیداری سیاسی من به محض ورود به دانشکده 
فنــی، خون های ریخته شــده شــهدای 16 آذر بود 
که آثار آن هنوز در موزائیک های ســالن دانشــکده 
باقی مانــده بــود و همچنین جای گلوله هــا به دیوار 
کتابخانه که دانشــجویان سال های باالتر این ها را به 
ما نشــان می دادند و خاطــره 16 آذر 1332 را زنده 
نگه می داشــتند. در کتــاب »از نهضــت آزادی تا 
مجاهدین« دیده ها و شــنیده های خــود را از دوران 
چهارســاله دانشــکده فنی به تفصیــل آورده ام، ولی 
چند خاطره در ذهن و وجودم نهادینه شــد که آن را 

توضیح می دهم:
نخســت، حادثه دلخراش سیل جوادیه در اردیبهشت 
ســال1340 بود کــه خانه هــای هموطنان مــا را در 
جنوب شــهر تهــران خراب کــرده بــود. بچه های 
فنی جلوی پله های دانشــکده جمع می شــدند و با 
ناراحتی آن حادثه را شــرح می دادنــد. ما بالفاصله 
عازم جوادیه شــدیم. به تدریج حضور دانشــجویان 
از دانشــکده های دیگر هم در اطراف نهر چشم گیر 
شــد و با سازمان دهی مناســبی، به تدبیر دانشجویان 
جبهه ملی دســت به الیروبی نهر جوادیه زدند. به یاد 
می آورم که اهالی اطــراف نهر چقدر از ما دلجویی 
می کردنــد. ضمن الیروبی، بیل یک نفر به ســر من 
خورد که جای شکســتگی آن هنوز هم باقی است. 
بچه های دانشــکده فنی و پلی تکنیک چند پل روی 
نهر جوادیه طراحی و اجرا کردند. این اولین پروژه ای 
بود که دانشــجویان را به بدنه مردم پیوند می داد. در 
چهار باری که به زندان افتادم و در دیگر مصیبت ها 
در اوج ســختی ها و فشــارها، وقتی به یاد آن روزها 
می افتم که در بین مردم محروم بودم، سختی ها برایم 

تا حدی آسان شده است.

پیوند دانشجویان با بدنه مردم

لطف  اهلل میثمي
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بیست ویک سال بعد، حمله دوباره به کوی دانشگاه

 علي شكوري راد

در ســال 1356 از دبیرســتان خوارزمی شماره یك 
)مفتــح کنونی( دیپلم گرفتم، امــا چون در کنکور 
موفق به قبولی در رشــته پزشــکی نشــدم، تصمیم 
گرفتــم دیپلم ریاضــی گرفته و معــدل خود را باال 
ببــرم، چرا که در آن ســال ها معــدل دیپلم نقش و 
تأثیر برجســته ای در قبولی کنکور داشت. به همین 
دلیل در همان دبیرستان خوارزمی در کالس شبانه 
کــه مختلط و تنوع افراد در آن بســیار بود، ثبت نام 
کردم. با  دانشــجویی به نام محمدحسین آشنا شدم 
که رشــته حقوق  می خواند و قصد داشــت دوباره 
در کنکور شــرکت کرده و در رشــته پزشکی ادامه 
تحصیل دهــد. وی اهــل شــهرری و متأهل بود، 
ولی دانشــجوی شهرستانی تلقی شــده و در کوی 
دانشــگاه ســاکن بود. عالوه بر کالس شبانه ششم 
ریاضی، در کالس های کنکور عمومی هم ثبت نام 
کــرده بودیم و با هــم درس می خواندیم. او بودجه 
الزم را نداشــت کــه در کالس کنکور اختصاصی 
که به دلیل شــرط حذف معدل دوباره دایر شده و 
اهمیت یافتــه بود ثبت نام کند. حذف شــرط معدل 
مــرا از شــرکت در امتحانات نهایی رشــته ریاضی 
منصرف کرد و من با محمدحســین قرار گذاشــتم 
آنچــه در کالس کنکور اختصاصی می آموزم را به 
او بیاموزم. به همین دلیــل هر روز صبح از خانه به 
کوی دانشگاه در امیرآباد شمالی )کارگر( می رفتم. 
از میــدان توحیــد و از مســیر پیــاده روی زیبــای 
پارک وی )شــهید چمران ( که اکنون تخریب شده، 
پیاده تا پشــت نرده های کوی دانشگاه می رفتم و از 
روی نرده ها وارد محوطه کوی شده و به ساختمان 
14 که اتاق محمدحســین در آن بــود می رفتم و از 
روی جزوه ها و تست هایی که روز پیش در کالس 
کنکــور کار کرده بــودم، با او تمریــن می کردم. 
بعدها فهمیــدم این کار چقدر بــه موفقیت من در 
کنکور کمك کرد. دوســتی با محمدحســین مرا با 
فضای دانشــجویی و یکی از هم اتاقی های او به نام 

مصطفی آشــنا کرد. یکی دیگــر از هم اتاقی هایش 
چــپ بود و عکس نقاشــی ماکســیم گورکی را بر 
بــاالی تخت خــود نصب کرده بــود. خودش هم 
الغرانــدام بود، ولــی ســبیل بلندی داشــت. این 
دو خیلــی با هــم بحث سیاســی نمی کردند، اما به 
هــم تکه می انداختند. محمدحســین بــه لنین تکه 
می انداخــت و او هــم به خدا نســبتی مــی داد. با 
این حال با هم رفاقت داشــتند و هر روز از شــنیدن 
آهنــگ حکومت نظامــی یونان که کاِســت آن را 
در ضبط صــوت می گذاشــتند و صدایــش را بلند 
لــذت می بردند. محمدحســین مذهبی  می کردند 
بود. ظهرها پس از آنکه ناهار را در سلف ســرویس 
کوی دانشــگاه با هــم می خوردیم، بــا اتوبوس به 
مســجد امیرالمؤمنین در خیابان نصرت می رفتیم و 
نماز را می خواندیم و تا ســاعت ســه بعدازظهر در 
آنجا بودیم و سپس با هم به کالس کنکور عمومی 

می رفتیم.
اواســط خــرداد 1357 در محوطــه چمن کوی در 
حال تســت زدن و تمرین درســی بودیم که صدای 
شعاردادن دانشجویان از دور به گوش رسید. کمی 
که صدا نزدیک تر شد، متوجه شدیم دانشجوها در 
حال تظاهرات و شعاردادن هستند. محمدحسین به 
مــن گفت از روی نرده های پشــت خوابگاه بیرون 
برو و گفت اگر تو را که دانشــجو نیســتی از اینجا 
بگیرنــد اذیتت می کنند. من هم اگرچه اشــتیاق به 
ماندن داشــتم، حرف او را گــوش کردم. از روی 
نرده ها به پارك وی رفته و از آنجا خارج شدم. در آن 
زمان امکانات ارتباطی و رســانه ای به صورتی نبود 
که مطلع شــوم پس از آن چه شــد. فردا صبح طبق 
عادت به کوی دانشــگاه رفتم، اما وضعیت بســیار 
عجیب بود. دانشجوها در محوطه سرگردان بودند. 
ســاختمان 14 مورد هجوم واقع شــده بود و درهای 
اتاق ها شکســته بود. محمدحسین را پیدا کردم. به 
اتاق آن ها هم حمله شــده بود. گفت دیروز پس از 
رفتن تو بین گارد دانشــگاه و دانشجویان درگیری 
پیش آمده و گارد به ســاختمان های 14 و 15 حمله 
کــرده و دانشــجویان را زده و درهــای اتاق هــا را 
شکسته اند و حاال دستور داده اند که باید ظرف دو 

روز همه دانشجوها،  خوابگاه ها را ترك کنند.

در کنکور آن سال من در رشته پزشکی قبول شدم، 
اما محمدحســین نشــد. پس از آن انقالب شــد، 
جنگ شد، انقالب فرهنگی شد، جنگ تمام شد. 
امــام )ره( از دنیــا رفت و من در تمام این ســال ها 
دانشجو بودم و ســپس دوره تخصصی را گذراندم 
به طرح خارج از مرکز رفتم و ســپس از سال 1374 
به عنــوان هیئت علمی در دانشــگاه علوم پزشــکی 
تهران استخدام شدم. دوران دانشجویی حدود یک 

سال در کوی دانشگاه بودم.
در ســال 1376 حماســه دوم خرداد اتفــاق افتاد و 
آقای خاتمــی، رئیس جمهور و دکتر فرهادی، وزیر 
بهداشــت و آموزش پزشــکی شــد. در تمام طول 
دانشــجویی فعالیت سیاســی داشــتم و تا عضویت 
در شــورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت پیش رفتم 
و پس از آن هم در تأســیس انجمن اسالمی جامعه 
پزشــکی نقش داشــتم. دکتر فرهــادی دبیرکل این 
انجمن بود و من هم به عنوان مشاور وزیر و مدیرکل 
ارزشــیابی، بازرسی و رســیدگی به شکایت مشغول 

به کار شدم.
ساعت شــش صبح روز 18 تیر سال 1378، معاون 
دانشــجویی دانشــگاه علوم پزشــکی تهران به من 
زنگ زد که دیشــب به کوی دانشــگاه حمله شده 
و دانشــجویان را مورد ضرب و شتم قرار داده اند. 
پس از تماس های مختلف در دفتر رئیس دانشــگاه 
تهران حضور یافتم. افراد مختلفی از دانشگاه تهران 
و علوم پزشــکی تهران ازجمله رؤسای دانشگاه در 
آنجا حضــور داشــتند و لحظه لحظــه اخبار کوی 
دانشــگاه را که هنوز فضای آن متشــنج بود، دنبال 
می کردیــم. بعدازظهــر پس از آنکــه وزرای علوم 
و بهداشــت و درمــان تصمیــم گرفتنــد در جمع 
دانشــجویان کوی حاضر شــدند، به اتفاق آن ها به 
کوی دانشــگاه رفتیم و با دانشجوها که در مسجد 
دانشگاه گرد آمده بودند، دیدار و سپس از محوطه 
کوی و ســاختمان های مورد تهاجم بازدید کردیم. 
ســاختمان 14، بار دیگــر مورد تهاجم واقع شــده 
بود. درهای اتاق ها شکســته و وســایل دانشجویان 
به هم ریخته شده بود. 21 سال از حادثه سال 1357 
گذشــته بود. انقالب شــده بود، انقالب فرهنگی، 
جنگ، امام و... باز همان صحنه دردآور بود.■
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اطالق واژه جنبش به فعالیت های دانشــجویی پس 
از انقالب محل مناقشه اســت. حتی اگر بخواهیم 
این مناقشه به نفع موافقان وجود جنبش دانشجویی 
تمام شــود، باید دوره محدودی پس از دوم خرداد 

را مصداق جنبش دانشجویی بدانیم.
اوایل دهه 80، رمانی از حســین ســناپور منتشر شد 
که در فضای دانشــجویی ســال 75 وقوع می یابد. 
در این رمان، ســناپور تصویری از فضای دانشگاه 
ارائه می دهد کــه اگر بخواهیم خوش بینانه به دنبال 
آن فضا بگردیم، شــاید به نیمه اول دهه 80 و پیش 

از ظهور احمدی نژاد برخورد کنیم.
رمان »ویران می آیی« داستان پسری دانشجو است 
که ســری پر آرمان دارد و دختــری فراری از خانه 
که اتفاقی با پســر آشنا می شــود. پسر فرزند پدری 
مارکسیســت اســت و رویکرد مارکسیســتی پدر را 
به نشــان در خــود دارد. او در ارتبــاط با یک نهاد 
دانشجویی اســت و دختر به علت همکاری با این 
انجمن، بازداشت می شــود. پس از طی مسیرهای 
مختلفی دو شــخصیت داســتان در حالی به وسیله 
نویسنده در مقابل هم می ایستند که پسر سرخورده 
از فضای سیاســی، از ادامه تحصیل منصرف شده 
و به معلمی اکتفا کرده است. بال بلندپروازی های 
پرنــده آرمــان پســر شکســته و دختر نیــز از یک 
شخصیت ســاده،  به یک شــخصیت پیچیده تغییر 
فاز داده است. »ویران می آیی« انگیزه ای شد برای 
پرداختــی اجمالی به آنچه در دهه 70 بر دانشــگاه 

گذشت.
فرود جنگ

فروخفتن شــعله های نبرد و رحلــت رهبر انقالب، 
فضــای جدیدی را بر کشــور حاکم کرد. با وجود 
بحران های بســیاری که در مسیر کشور قرار گرفته 
بود، سیاســت مدارن توانســتند آرامــش را به خانه 
بازگردانند. در رأس همه، سیاســت مدار کهنه کار، 
آیت اللــه هاشــمی رفســنجانی، وارد کارزار خطیر 
ســازندگی شــد. اجماع عمومی دولت مــردان بر 
سیاســت های تعدیل ســاختاری پیشــنهادی بانک 
جهانــی، نه تنها ســاختارها را تعدیل نکــرد، بلکه 
همان طــور که برخــی نیز پیش بینــی می کردند، به 

تورم کم ســابقه، رکود و افزایــش اختالف طبقاتی 
انجامیــد. این رونــد همه جامعه را متأثر ســاخت. 
شــورش های مختلــف، از اسالمشــهر و اراک تا 

مشهد در این راستا بودند.
امــا برخــالف جامعه، فضــای عمومی دانشــگاه 
در ســکوت نظاره گر تحوالت بود. بیشــتر جامعه 
دانشــجویان هنوز از فضای جنگ و انقالب بیرون 
نیامده بودند و نبض دانشــگاه بســیار کند می زد. 
در این دوران، مهم ترین تشکیالت در دانشگاه ها، 
دفتــر تحکیم وحــدت بود. اعضای دفتــر تحکیم 
که حضــور جــدی در جبهه هــا داشــتند، اکنون 
فارغ از جنگ با مشــکالت داخلی دســت وپنجه 
نرم می کردند. هرچند در فضای سیاســی عمومی 
جامعه تحکیم وحدت به عنوان عضوی از نیروهای 
خــط امام، به عنوان اپوزســیون مطرح بــود، اما در 
حافظه دانشــگاه، رویکرد چندان مثبتی نســبت به 

انجمن های اسالمی وجود نداشت.
آیت الله رفسنجانی در دولت اول خود قصد داشت 
جامع االطراف باشــد، اما در مقابــل، دفتر تحکیم 
وحدت از ابتدا شمشــیر را از رو بســته بود. طیف 
موردحمایــت آیت الله در دانشــگاه، حشــمت الله 
طبرزدی و انجمن های اســالمی دانشجویی بودند. 
طبرزدی در میانه دهه 60، با حمایت جناح موســوم 
به راســت از دفتر تحکیم وحدت جدا شــد. شاید 
ایــن اتفــاق را بتــوان اولین انشــعاب جــدی دفتر 
تحکیم دانســت. درگیری هاشــمی با دفتر تحکیم 
به خطبه های نماز جمعه هم کشــیده شد و آیت الله 

در یکی از خطبه ها، به طور مســتقیم بر دفتر تحکیم 
تاختند.1 وحدت 

انتخابات مجلس چهارم، جوالنگاه جناح راســت 
بــرای رد صالحیت نیروهای خط امام بود. حضور 
کمتــر از 50 درصــد مــردم در شــهرهای بزرگ، 
مجلســی یکدســت را در اختیــار هاشــمی قــرار 
داد. حضــور کمرنگ مــردم، معــدود چهره های 
خــط امام را نیــز از حضور در مجلس بازداشــت. 
بیشترین رأی مردم در تهران نصیب حجت االسالم 
حســینی، مجری برنامه اخالق در خانواده شــد.2 
سیاســت های توســعه اقتصادی و خروج از فضای 
جنگــی، اقتضائاتی همچون فضای باز سیاســی را 
به همراه خود داشــت که انتخابــات مجلس پنجم 
توســط دولت هاشــمی با چهار حزب برگزار شد. 
افزون بر آن، در واپســین لحظه های اعالم لیســت، 
عــده ای از نیروهای ملی مذهبــی تأیید صالحیت 
شــدند که درنهایت بــه دلیل عدم تــوان رقابت با 
جناح های اصلی،  از شــرکت امتنــاع کردند.3 این 
انتخابات و فضای متأثر از آن به مرور شــاخک های 
دانشــگاه را نســبت بــه مســائل داخلی حســاس 
می کــرد. انتخابات میــان دوره ای مجلــس پنجم، 
در تهــران مســائلی به دنبال داشــت. ردصالحیت 
برخی چهره هــا ازجمله ابراهیم اصغــرزاده، عضو 
ســابق دفتر تحکیم وحدت، به تجمعی مقابل درب 
دانشــگاه تهران در یازدهم اســفند 1375 انجامید. 
تجمعی که با درگیری بین اعضای انصار حزب الله 
و دفتر تحکیم وحدت به پایان رسید. خاکستر سرد 
دانشــگاه میزبان گرمایی بــود که دوم خرداد را در 

دل می پرورید.
سربرآوردن از خاکستر

شــاید بتــوان گفت در مقطع ســال 75 ســه عامل 
جدی دانشگاه را از خواب زمستانی طوالنی بیدار 
کرد. یکی مطبوعات متنوع آزاد، دوم ارتباط نسبی 
دکتر سروش و دیدگاه های انتقادی او با دانشگاه و 

انتخابات مجلس پنجم. دیگری 
اولیــن انتخاباتی که پای سیاســیون را به دانشــگاه 
بــاز کــرد، انتخابات مجلــس پنجم بــود. حضور 
جناح هــای مختلــف در انتخابات، دانشــگاه را به 
عرصــه منازعه سیاســی بین جناح هــا تبدیل کرد و 

سیاست مداران دانشجو
فضای دانشگاه در دهه 70 شمسی با نگاهی به رمان »ویران می آیی«

ماهان مؤمني

در مقطع سال 75 سه عامل 
جدي دانشگاه را از خواب 

زمستاني طوالني بیدار کرد. 
یکي مطبوعات متنوع آزاد، دوم 

ارتباط نسبي دکتر سروش و 
دیدگاه هاي انتقادي او با دانشگاه 
و دیگري انتخابات مجلس پنجم
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جدی شــد. گل های امیدی کــه در خرداد 76 در 
دانشــگاه جوانه زد، چندان مانا نبــود و دیر نپایید. 
دانشــگاه پس از تیرماه 78 روندی رو به افول طی 
کــرد تا با بسته شــدن درهای انجمن های اســالمی 
به روی دانشــجویان )به جز چند دانشــگاه معدود( 
دانشــگاه و فضای جریانات دانشجویی به آنچه در 

رمان سناپور می بینیم نزدیک تر شود.
دو شخصیت اصلی این داستان، آخرین مالقاتشان 
را روی صندلــی ســرد یک پارک انجــام می دهند 
درحالی که پســر آرمان گــرا و باانگیزه دیروز، حاال 
چیزی جز روزمرگی در چنته ندارد و دختر ســاده 
و پرهیجان دیروز، به دنبال گریختن از شرایط خود 
است. بخشی از دیالوگ ها در مورد گورستان است 
و پسر دانشــجو سال هاست به دنبال گور محبوبش 
می گردد. گویــی محبوبش مرده و می تواند برایش 
مرثیه ای قهرمانانه بخواند؛ اما افســوس که معشوق 
او زنــده اســت و منشــی یــک دکتر و بــه دنبال 
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ایــن انتخابات، بیشــترین میزان مشــارکت مردم را 
در پی داشــت. هنوز سایه هاشــمی بر سر سیاست 
ایران ســنگین بود. فائزه هاشــمی و لیســت جامعه 
روحانیــت مبــارز، در تهران اقبال خوبی داشــتند. 
البتــه نقش انصار حزب الله را نیــز نمی توان نادیده 
گرفت. حمله به کتاب فروشــی مرغ آمین، حمله به 
سینما قدس و حمله به ســخنرانی دکتر سروش در 
دانشــگاه تهران وجدان دانشگاه را تحت تأثیر قرار 

می داد.
انجمن های اســالمی دانشــجویان وابســته به دفتر 
تحکیم وحدت، با وجود فشــارهایی که از ســوی 
جناح راســت متحمل می شــدند، در دانشــگاه ها 
قــدرت زیادی داشــتند. ایــن قدرت نــه در بدنه 
دانشــگاه که بیشتر شــامل نفوذ بر مدیران دانشگاه 
بود. طــی انتخابــات مجلس پنجــم، انجمن های 
اســالمی به مرور محل رجوع دانشــجویانی شدند 
که فضای سیاســت ورزی را در کشور رو به بهبود 
می دیدند. ســال 1374 دکتر ســروش در دانشگاه 
تهران حضور پیدا کرد. انصار حزب الله ســخنرانی 
را برهم زدند. این اتفاق بازتاب گســترده ای به ویژه 
در دانشگاه ها داشــت. پس از آن نیز دکتر سروش 
و دیدگاه هایــش در دانشــگاه مخاطبان جدی پیدا 
کرد. ارتباط نیروهای سیاســی و اجتماعی از طریق 
مطبوعات با بدنه دانشــگاه نیز در پیوند با دو عامل 
پیش گفتــه خون جدیــدی در رگ های دانشــگاه 
دوانــده بــود. تنهــا مرجع ممکــن دانشــجویان،  
انجمن های اســالمی بودند. الجرم به مرور درهای 

بسته انجمن ها، به روی دانشجویان باز شد.

دین فروش! کاخ نشینان 
اواســط دهــه 70 دانشــجویان اقبــال زیــادی به 
انجمن های اســالمی نشان می دادند و این موضوع 
باعث می شــد تــا گفتمان هــای جدیــدی که در 
دانشگاه به وجود آمده بود یا وجود داشت،  به مرور 
بــه انجمن هــا راه گشــاید؛ اما همچنــان مرکزیت 
انجمن هــای اســالمی در اختیــار نیروهــای خط 
امام قرار داشــت. دفتر تحکیم در مراســم 13 آبان 
به صورت تشــکیالتی شــرکت می کرد. اگر بتوان 
پژوهشی درباره شعارهای دفتر تحکیم در آن دوره 
انجام داد، شــاید نشــان داده شــود که بیش از 50 
درصد از شعارهای این دوره علیه هاشمی و دولت 
ســر داده می شــد. رویکرد اصلی دفتر تحکیم در 
این شــعارها، رویکرد عدالت محور و مبارزه با فقر 

بود.
انجمن هــای  دانشــجویان   ،75 ســال  آبــان   13
اســالمی طــی راهپیمایی نســبتًا بزرگــی در حال 
حرکت به ســمت ســفارت آمریکا بودند. یکی از 
اعضای قدیمی دفتر از پشــت تریبون فریاد می زند 
»کاخ نشــینان همه دین فروشــند، بــر آمریکا هرگز 
نمی خروشــند، حل نشود معضل اقتصادی، مگر به 
الگوی شهید رجایی« دانشــجویان پاسخ می دهند 
و در دل نیم نگاهی نقادانه به هاشــمی رفســنجانی 
دارند، هرچند بــه اندازه اعضــای رده باالی دفتر 
تحکیم وحدت،  نســبت به کاخ نشــینان حس بدی 

ندارنــد. چندســال بعد بســیاری از اعضــای این 
انجمن هــا تحت تأثیر دکتر ســروش، بار خود را از 
اردوی عدالت طلبی بســتند و رویکرد لیبرالی پیدا 
کردنــد. البته نباید فراموش کــرد که اعضای دفتر 
تحکیم وحــدت نیز در انتخابات دوم خرداد و بعد 
از آن در کنــار کارگزاران ســازندگی قــرار گرفتند 
و یــک دهه اختالف جــدی بین هاشــمی و دفتر 
تحکیــم، با ورود خاتمی بــه انتخابات ختم به خیر 

شد.
شکفتن گل های امید در خرداد

هرچه از ســال 75 به 76 نزدیک می شــویم، دفتر 
تحکیم با استقبال بیشتر دانشجویان روبرو می شود. 
شــامه تیز برخی فعاالن سیاســی، فضای مســاعد 
دانشــگاه را بو کشــیده بود و گویی همه به دنبال 
لباس هایی نو بر تن زمخت اندیشه هایشــان بودند. 
طبــرزدی در این میــان گوی ســبقت از همراهان 
ربوده بود و انتخابات دوم خــرداد را تحریم کرد. 
او پس از دوم خرداد، در مهرماه ســال 76، اعالم 
کــرد والیت فقیه باید دوره ای شــود؛4 اما درنهایت 
ایــن دفتــر تحکیم وحــدت بود کــه با اســتقبال 
دانشــجویان روبرو شــد. حوادث سال 76 و نقش 
تحکیــم وحــدت در ورود خاتمی بــه انتخابات،5 
فضــای دانشــگاه را بیــش از پیش بــرای فعاالن 
انجمن های اسالمی دانشــجویان مهیا ساخت. این 
استقبال در سال های بعد برای دفتر تحکیم وحدت 
به مشــکالتی منجر شد. دفتر تحکیم تا سال 1378 
به نوعــی یگانه جریان مؤثر دانشــگاه بود. پس از 
گرماگــرم تیر 78 و افزایش فشــار بر دفتر تحکیم، 
به مــرور فضای انجمن هــا نیز دســتخوش تغییرات 
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جریان خطرناک است. این گونه روش کسب درآمد، 
هرچند که به هیچ عنوان شــخصی نیست و ریالی در 
جیب هیچ دانشجویی نمی رود، در درازمدت موجب 
وابسته شــدن جریان دانشجویی به منابعی که از آن ها 
تأمیــن بودجه می کنــد و نیز محافظه کار شــدن این 
جریان و تحت الشــعاع قرار گرفتن آزادی خواهی آن 
می شود. چنان که در همان مواقع هم دیده می شد که 
تشکلی که از دفتر یکی از مراجع تقلید کمک هزینه 
دریافت کرده بود، دیگر حاضر به نقد مواضع سیاسی 

و فکری آن مرجع ـ در صورت لزوم ـ نمی شد.
تجربــه دیگری که در طــول دوره فعالیت خود با آن 
مواجه شدم، »نام گرایی« روزافزون دانشجویان فعال 
بود. بــه این معنی که وجود نام و امضای شــخصی 
فعاالن دانشــجویی، رفته رفتــه در فعالیت ها ـ اعم از 
برنامه ها، نشــریات و... ـ مهم قلمداد می شد. امری 
که شاید در حال حاضر چندان به چشم نیاید و حتی 
طبیعی به نظر برسد که دانشجویی که وقت و انرژی 
زیادی برای برگزاری یک برنامه یا نوشــتن مطلب در 
نشریه دانشجویی گذاشته اســت، این توقع را داشته 
باشــد که نامش حتمًا قید شــود. اگر مسئله پیشین با 
بحران اقتصادی قابل تبیین بود، شاید مسئله نام گرایی 
را بتوان با بحران هویت تبیین کرد. در شرایط سرکوب 
سیاسی و در زمانی که افراد مدام در معرض عدم تأیید 
و حتی طرد از جانب گفتمان های رســمی هســتند، 
گاه در دور مقابله به مثل  ممکن اســت به طور ناخودآ
بیفتنــد و در مقابــل آن طــرد و نادیده گرفته شــدن، 
این گونه بخواهند نام و امضای خود را نمایان کنند تا 
از جانب دیگران، یعنی دیگر طردشــدگان مورد تأیید 
و تشویق قرار بگیرند. این امر نیز شاید به مثابه یک راه 
گریز از فشــار طردشدگی در کوتاه مدت مؤثر باشد، 
اما دقیقًا مانند مسکنی عمل می کند که به طور موقتی 
درد را آرام می کند، ولی درمانی پشت سرش نیست. 
در عــوض، با جاافتادن این اخالق، باز هم خطرهای 
زیادی جریان دانشــجویی را تهدیــد می کند. خطر 
فعالیت به خاطر کســب منزلت و احترام اجتماعی، 
جریان دانشجویی را از هدف اصلی خود که فعالیت 
برای اعتراض به روندهای سیاسی نادرست و اصالح 
آن هاســت دور می کند و در چنین وضعیتی، فعالیت 
دانشــجویی از یک وظیفــه در راه تحقق آرمان های 
انســانی، به یک ســری حرکات نمایشی برای اثبات 

خود تبدیل می شود.■

که منبع مالی شــان از طریق ســازمان های حکومتی 
تأمین می شود و نگرانی ای از این بابت ندارند، مسئله 
تأمین بودجه فعالیت دانشجویی برای دیگر تشکل ها 
کــه موضعی منتقدانــه دارند وجود دارد. مســئله ای 
کــه شــاید در مقابل دیگر موانع موجــود مانند خطر 
بازداشت شــدن، ستاره دار شــدن یا احضار به کمیته 
انضباطــی و دیگر محدودیت هایی که از باال بر آن ها 
اعمال می شــود چندان به چشم نیاید، اما شاید همین 
به چشــم نیامدن و کوچک نمایی کردن این مســئله، 
منجر به این شــده اســت که هیچ وقت به درستی در 
مورد آن فکر نشود و راه حل مناسب هم برای آن پیدا 

نگردد.
بحران اقتصادی ای که در طول ســال های گذشته در 
اثر سیاســت های داخلی و خارجــی غلط گریبانگیر 
جامعه شده و اکثریت خانواده های طبقه های متوسط 
و ضعیــف را تحــت تأثیر قــرار داده اســت، به طور 
مستقیم و چشم گیری وارد زندگی دانشجویان شده و 
آن ها را با انواع و اقسام مشکالت روبه رو کرده است. 
با افزایش سرسام آور قیمت ها نمی توان از دانشجویی 
که حتــی توانایی اقتصادی تأمین اولیه ترین نیازهایش 
مانندهزینه خرید کتاب و دیگر لوازم درسی، یا حتی 
خرید غذای دانشجویی را ندارد و مجبور است برای 
اینکه به خانواده اش فشار بیشتری وارد نشود، خودش 
هم در کنــار درس، کار پاره وقتی پیــدا کند که در 
اغلــب موارد هیچ ارتباطی هم به رشــته تحصیلی اش 
نــدارد، انتظار داشــت کــه از جیب خــودش برای 
فعالیت های دانشجویی نیز خرج کند. چنین انتظاری 
در شرایط حاضر غیرمعقول و نادرست است. اما این 
بدان معنا نیست که تشــکل های دانشجویی به خود 
اجازه دهند تا برای تأمین هزینه های خود به هر منبعی 
متوسل شوند. در طول دوره فعالیت دانشجویی خود، 
شاهد آن بودم که برخی تشکل های منتقد، برای تأمین 
بودجه به بیت یا دفتر مراجع تقلید رجوع می کنند و یا 
با اجاره دادن دفتر تشکل خود در ساعات پایانی روز 
به دیگر نهادهاـ  که ممکن است هیچ نسبتی با هویت 
آن تشــکل نداشته باشندـ  کسب درآمد می کنند. در 
این گونه موارد، اعتراض کردن فایده ای نداشت، چون 
راه حل جایگزینی نبود. شاید چنین روش هایی به طور 
موقت و مقطعی بتوانند برخی معضالت مالی را حل 
کنند، امــا اگر ادامه پیداکــرده و تبدیل به یک رویه 
در جریان دانشجویی شــوند، بسیار برای حیات این 

خدایــا! رحمتی کن تــا ایمان نام و نــان برایم 
نیــاورد. قوتم بخش تا نانم را و حتی نامم را در 

خطر ایمانم افکنم...
دکتر علی شریعتی ـ نیایش
می گویند زمانی فعاالن دانشجویی چند نسل پیش از 
ما، وام های کمک هزینه تحصیلی را که از دانشــگاه 
می گرفتنــد یا حتی بخشــی از درآمدهای شــخصی 
خودشــان را صرف فعالیت دانشــجویی می کردند. 
این حرف شاید برای نسل جدید فعاالن دانشجویی، 
دســت کم برای گروه عمده ای از آن ها غیرمنتظره و 
عجیب به نظر برسد. چرا که در حال حاضر، یکی از  
دغدغه های فعاالن دانشــجویی به دست آوردن منابع 
مالی از طرق رســمی و غیررسمی برای فعالیت هایی 
نظیر برگزاری برنامه، برگزاری اردوی دانشــجویی و 

دیگر هزینه های جاری فعالیت دانشجویی است. 
درست اســت که طبق قانون، تشکل هایی که مجوز 
فعالیــت فرهنگــی و سیاســی گرفته اند حــق دارند 
تــا بخشــی از بودجه فرهنگــی دانشــگاه را به خود 
اختصاص دهند، اما در حال حاضر در دانشگاه های 
دولتــی ـ که خود با انواع و اقســام مشــکالت مالی 
دست وپنجه نرم می کنند و دهان گرسنه خود را برای 
بلعیدن دانشــجویان پولی باز کرده انــد ـ این بودجه 
بسیار ناچیز اســت و عماًل چیزی دست دانشجویان 
فعال در تشکل ها و نشــریاتی که وابسته به نهادهای 

بیرونی نیستند را نمی گیرد. 
دانشــجویانی که تصمیم گرفته اند در کنار کســب 
علم و دانش، نســبت به وضعیت دانشگاه، جامعه و 
سیاست بی تفاوت نباشــند و با انگیزه انتقاد به وضع 
موجــود و تالش برای تغییر آن، ســهمی در اصالح 
روندهای نامســاعد در سیاســت و دانشــگاه داشته 
باشــند، خوب می دانند که موانع مختلفی بر سر این 
راه وجــود دارد. یکی از این موانع، مشــکالت مالی 
دانشــجویانی اســت که اکثریت آن ها شــغلی به جز 
دانشــجویی ندارنــد و هزینه تحصیلشــان از طرف 
خانواده تأمین می شــود. در مقابل برخی تشــکل ها 

جریان دانشجویی و تجربه نام و نان

فهیمه بهرامي
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چشم ها و گوش ها

موالنــا عبدالحمیــد در دومین همایش عاشــورا از دیــدگاه اهل 
سنت

قیام امام حسین )ع( علیه استبداد و خودکامی بود
موالنا عبدالحمید طی ســخنانی در»دومین همایش قیام تاریخی عاشورا از دیدگاه 
اهل ســنت« که روز سه شــنبه 12 آبان 1394 در دانشــگاه آزاد زاهدان برگزار شد، 
گفتند: آنچه در مورد قیام سیدنا حسین رضی الله عنه مورد اتفاق است این است که 
قیام ایشان یک قیام تاریخی بود. این قیام در عصر و زمانی صورت گرفت که امام 
حســین رضی الله عنه احساس کردند دین اسالم و دستاوردهای پیامبر اکرم )ص( و 

بزرگان صحابه و اهل بیت در معرض خطر قرار دارد.
موالنا عبدالحمید در این همایش که با حضور حجت االسالم یونسی، دستیار ویژه 
رئیس جمهور در امور اقوام و مذاهب برگزار شد، اظهار داشتند: تمام جریان عاشورا 
و قیام امام حســین،  به احساس مسئولیت ایشــان در قبال دین و دیانت برمی گردد. 
به طوری که وقتی امام حســین از مکه مکرمه به سوی عراق و کوفه حرکت کردند، 
تعدادی از صحابه خدمت ایشــان آمدند و التمــاس کردند که به کوفه نروند، زیرا 
به عهد و پیمان مردم کوفه اعتمادی نیســت و ممکن است با تهدید یا تطمیع بیعت 
خودشــان را بشکنند، اما امام حســین رضی الله عنه احساس مسئولیت کردند و این 

قیام را انجام دادند.
مدیریــت دارالعلــوم زاهــدان در ادامــه افزودند: ســخنرانی های امام حســین در 
صحــرای کربــال، وقتی که با بیعت شــکنی مــردم کوفه مواجه شــدند، در کتب 
شــیعه و ســنی موجود اســت و تاریخ این ســخنان زیبا را ترســیم کرده اســت. 
ایشــان خطــاب بــه لشــکریان گفتند یــا مــرا بگذارید که بــه حرمین شــریفین 
برگــردم و پروردگارم را عبادت کنــم یا اینکه اجازه بدهید بروم و شــخصًا با یزید 
صحبت و مذاکره داشــته باشــم. اما آنان اصرار بر تســلیم امام حســین و یارانش 
 داشــتند. ولی امام حســین رضی الله عنه تسلیم شدن را ذلت دانســتند و نپذیرفتند.

ایشان خاطرنشــان کردند: از آنجایی که امام حسین رضی الله عنه الگوی مسلمانان 
هستند، اگر ایشان برای زندگی دنیا تسلیم شدن در چنین مواقعی را می پذیرفتند، برای 
ما نیز چنین الگویی باقی می ماند؛ لذا امام حســین رضی الله عنه فرمودند: »هیهات 
منا الذله« ما تن به ذلت نمی دهیم و خودمان را در اختیار انســان های عهدشــکن و 

دون صفتی امثال شما قرار نمی دهیم.
موالنا عبدالحمید اظهار داشتند: اهل سنت نیز حکومت یزید را حکومتی فاسد و 
ناکارآمد و قیام امام حسین را در مقابل استبداد و خودکامگی می داند. عالوه بر امام 
حســین، بسیاری دیگر از صحابه از قبیل حضرت عبدالله بن عمر، عبدالله بن زبیر 
نیز بر این عقیده بودند که یزید انسان ناالیق و ناتوانی است و شایستگی زمامداری 

امور مسلمانان را ندارند. لذا با یزید بیعت نکردند.
اســتاد حدیث دارالعلوم زاهدان با اشاره به برخی جنایات یزید، خاطرنشان کردند: 
یزید دو جرم و جنایت بسیار بزرگ مرتکب شده است که مسلمانان جهان تا قیامت 
او را نمی بخشــند، البته خداوند اختیار دارد کــه هر گونه با یزید برخورد می کند و 
کسی نمی تواند برای الله تعالی تعیین تکلیف کند. یکی از جنایت های بزرگ یزید 
حادثه کربال و تعرض به فرزندان حضرت رســول )ص( اســت. دومین جنایتی که 
یزید مرتکب شــد، واقعه »حّره« و حمله به مدینه منوره بود. در این حمله بسیاری 
از صحابه و مســلمانان صدر اسالم شهید شــدند و حرمت شکنی در این حادثه به 
حدی بود که زبان از بیان آن ها می ســوزد. ایشــان خاطرنشــان کردند: بنده بارها 
گفته ام که اگر ما در زمان امام حســین می بودیم، شمشــیر برمی داشتیم و در کنار 
ایشــان به شهادت می رسیدیم. این تظاهر نیست، بلکه واقعیت است. بنده مطمئنم 
اگر علما و بزرگان اهل ســنت از قبیل امام ابوحنیفه، امام شــافعی و سایر بزرگان در 
آن زمان بودند، به حمایت از امام حســین برمی خاســتند و در کنار امام حســین به 
شهادت می رسیدند. امام ابوحنیفه به خاطر دفاع از اهل بیت پیامبر به زندان افتادند و 

جنازه شان از زندان های بغداد بیرون آورده شد.
قیام امام حسین الگوی تمام قیام های اسالمی بوده است

امام جمعه اهل سنت زاهدان در ادامه سخنانشان در دومین همایش عاشورا از دیدگاه 

اهل ســنت، به محبت اهل سنت با اهل بیت اشــاره کردند و گفتند: همان طور که 
برادران شــیعه ما با اهل بیت محبت دارند، اهل سنت هم با اهل بیت محبت دارند و 
به فرزندان و اهل بیت آن حضرت صلی الله علیه و سلم عشق می ورزند. شیعه و سنی 
در کنار تفاوت های محدود، مشترکات بسیار زیادی با یکدیگر دارند که محبت با 
اهل بیت جزو این مشــترکات اســت. احادیث و روایات متعددی که در کتب اهل 
ســنت در مورد فضایل اهل بیت آمده، به خوبی بیانگر محبت و ارادت اهل ســنت 

با اهل بیت است.
ایشــان در ادامه خاطرنشان کردند: اهل سنت و شیعه در تمام قیام هایی که در طول 
تاریخ انجام داده اند، از حضرت حســین رضی الله عنه الگو گرفته اند. امام راحل و 
تمام کسانی که ایشــان را در انقالب اسالمی ایران همراهی کردند، از امام حسین 
رضی الله عنه الگو گرفتند. قیام در مقابل شاه مخلوع، مانند قیام علیه حکومت یزید 
بود، زیرا این دو حکومت، حکومت های ناکارآمد و فاسدی بودند. اهل سنت نیز 
که در بســیاری از ممالک علیه حکومت های اســتبدادی و ناکارآمد قیام کردند، 
از قیام حضرت حســین رضی الله عنه استدالل گرفتند؛ لذا امام حسین الگوی تمام 

نهضت های اسالمی است.
ریاست شورای هماهنگی مدارس دینی اهل سنت استان سیستان وبلوچستان، عدم 
قیام امام حسن و امام حسین علیه حکومت های پیش از یزید را »قابل فکر و تأمل» 
دانســتند و گفتند: اینکه امام حسن و امام حســین رضی الله عنهما در مقابل دیگر 
حکومت ها قیام نکردند، قابل تأمل است. امام حسن و امام حسین با خلفای راشدین 
محبت و همکاری داشــتند، به طوری که در زمــان محاصره منزل حضرت عثمان، 
حضرت حسن و حسین در مقابل منزل حضرت عثمان نگهبانی دادند و از خانواده 

ایشان دفاع کردند.
ایشــان افزودنــد: یکی از دالیل محبت اهل بیت با خلفای راشــدین آن اســت که 
حضــرات ابوبکــر و عمر و عثمان، ســه تــن از فرزندان حضرت علــی، در کنار 
حضرت حســین در صحرای کربال به شــهادت رســیدند. ما نیز باید با الگوگیری 
 از ایــن بزرگان و پیشــوایان با یکدیگر دوســتی و محبت و الفت داشــته باشــیم.

ایشــان در ادامه تأکید کردند: مشــترکات اهل ســنت و شیعه بســیار زیاد است و 
در موارد اختالفی، بهترین سیاســت آن اســت که مسائل اختالفی هر مذهب را به 
خودشان واگذار کنیم و هر کسی مطابق مذهب خود عمل کند. اهل سنت انتظار 
نداشته باشند که برادران شیعه با آنان همراه شوند و برادران شیعه نیز چنین انتظاری 
را از برادران اهل ســنت نداشــته باشند. به عنوان مثال در فقه اهل سنت چیزی به نام 
پوشیدن لباس سیاه در هنگام مصیبت وجود ندارد، اما این هرگز به معنای بی تفاوتی 

اهل سنت نسبت به اهل بیت نیست.
صدا و سیما در راستای ایجاد اخوت بیشتر بین ملت فعالیت کند

امام جمعــه اهل ســنت زاهدان در بخش دیگــری از سخنانشــان در این همایش، 
بــه بیــان انتظارات اهل ســنت از نظــام جمهوری اســالمی پرداختنــد و گفتند: 
همــه مــا )شــیعه و ســنی( ایرانــی هســتیم و در دفاع و جان فشــانی از اســالم و 
ســرزمین ایــران هیــچ شــک و تردیــدی نداریم. عــالوه بــر امریکا و روســیه، 
هر کشــور دیگــری اگر قصــد تعرض به میهن مان را داشــته باشــد مــا جانانه از 
کشــورمان دفاع می کنیم. همان طور که در هشــت ســال دفاع مقــدس در کنار 
 بــرادران شــیعه از تمامیت ارضی کشــور دفــاع کردیم و در این راه شــهید دادیم.

ایشــان در ادامه افزودنــد: بنده بارها گفته ام که اگر یک قطــره خون از بینی یک 
شــیعه یا ســنی بچکد، برای ما تفاوتی ندارد و ما برای هر دو به یک اندازه ناراحت 

می شویم.
موالنا عبدالحمید در ادامه با بیان اینکه صدا و ســیمای کشور باید در جهت ایجاد 
الفت بیشتر بین ملت ایران فعالیت کند، خاطرنشان کردند: اگر مردم سایر استان ها از 
عقیده و دیدگاه جامعه اهل سنت در زمینه های مختلف، به ویژه دوستی با اهل بیت، 
اطالع حاصل کنند، موجب ایجاد محبت و الفت بیشتر می شود. اگر صدا و سیما 
بیشــتر فعالیت کند و برادران شیعه ما چنین مسائلی را مشاهده کنند، مطمئنًا سبب 

افزایش وحدت و اخوت می شود.
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توافق برجام را معطل نکنید 
)اعتماد، 94/7/12(

آیت الله ناصر مکارم شیرازی در نامه ای به 29 نماینده مجلس بدین مضمون نوشتند: 
»مردم و همچنین من، می خواهیم کار برجام تمام شود و در آن تأخیر نیفتد... خدا 
نکند مصالح عمومی کشور فدای منافع جناحی شود. مطلعین می گویند هر روز که 
با شــك و تردید سپری می شود، مبالغ هنگفتی ضرر به کشور وارد می گردد«. متن 

کامل این نامه در روزنامه های کثیراالنتشار روز 12 مهر قابل دسترسی است. 
***

آیت الله جوادی آملی در دیدار با ظریف: دست دادن نشانه ادب 
است

وی با بیان اینکه باید همواره با رعایت و حفظ ادب مسائل کشور را حل وفصل کنیم 
و در برخورد با دیگر کشــورها هم همین گونه رفتار کنیم، گفت: دست دادن نشانه 

ادب است.)پایگاه خبری تحلیلی انتخاب(
***

سفر یك توریست نشانه نفوذ نیست 
)جمهوری اسالمی، 94/8/16(

خطیب نمازجمعه اصفهان: ســفر یك نفر به کشور نشانه نفوذ بیگانگان در کشور 
نیست، همان طور که خارجی ها به ایران می آیند فرزندان ما هم به آنجا می روند، پس 
آن ها هم جاســوس هســتند، خیر، می روند درس می خوانند و دوباره برمی گردند، 

این نگرانی ندارد.
*** مذاکره، دفاع از منافع است

)شرق، 94/7/26(
ابراهیم اصغرزاده در انجمن اســالمی دانشگاه تبریز: »دولت احمدی نژاد کشور را 
شــخم زد. وقتی پشــت تریبون قرار می گرفت فکر می کرد می خواهد دنیا را اداره 
کند و نمی دانست تحریم ها چه بالیی سر کشور خواهد آورد و همین روش، کشور 
را بــه انزوا می کشــید...  البته نظام قبل از آمدن روحانــی تصمیم به مذاکره گرفته 
بود...« وی دلیل موفقیت تیم مذاکره کننده را اســتفاده از افراد باتجربه دانســت: 
»برای مذاکره نباید افراد غیردیپلمات را فرستاد که منطق صفر و صد دارند. مذاکره 
محل گفتن مواضع نیســت مواضع را هر روز در تریبون ها می گویند. مذاکره محل 
گفتن از منافع است، مذاکره محل بده بستان است... اینکه گفته شود این ها دلسوز 
نظام هستند شبیه یك شوخی است اینکه شورای نگهبان هم سریع برجام را پذیرفت 
به خاطر این بود که جلوی آنجا تحصن نکنند... اگر هشــت سال اجازه می دادند 
یك اصالح طلب صحبت کند این همه مشــکالت برای کشــور به وجود نمی آمد. 
شما که امروز نگران امنیت کشور هستید، وقتی اتفاق های مهمی در کشور می افتد 
کجایید؟ نگران نیستید؟ شما امروز در صف اول قرار گرفته اید و مخالفت می کنید؟ 
دوستان شما متهم هستند باید نتیجه رفتارهای سال های قبل را توضیح دهند نه اینکه 

اعتراض کنند... چرا برای وقایع دیگر رگ گردنتان بیرون نمی زند؟«
رمز نجات از فصل هفتم شورای امنیت***

)اعتماد، 94/7/21(
دکتر رهامی: در تاریخ کجا بوده که شورای امنیت کشوری را به فصل 7 ببرد، اما 
یك ملت با منطق، استدالل، انسجام و ایستادگی و با تکیه بر نیروهای مسلح و تمام 

اقوام غیورش این مسیر را تغییر دهد.
*** آیا این مسلمانی است

)شرق، 94/8/3(
حجت االســالم نقویان: »چه کردند این روزها درباره دست دادن، اما اگر آن روزها 
عکس و فیلم بود نشان می دادیم. روایاتش اما هست که امام حسین)ع( در این روز 
با عمر ســعد هم حداقل یك بار دست داده. او افزود: »برای چهار تار مو تن و بدن 
مــا می لرزد، ولی برای میلیارد میلیارد پولی کــه دزدیدند، خفه خون گرفتیم. این آیا 

مسلمانی ماست؟«
***

چرا تندروها مخالف برجام هستند
)ستاره صبح، 94/8/3(

صادق زیباکالم: در حقیقت عصبانیت و ناراحتی تندروها از این است که برجام به 
نفع دولت، اصولگرایان معتدل و اصالح طلبان شده است. 

حجت االســالم پروازی: فتنه ای در دین رخ نمی دهد، مگر آنکه 
دیانت در خدمت قدرت قرار گیرد

حجت االسالم پروازی، عضو مؤسس مجمع ایثارگران انقالب اسالمی، در مطلبی 
بــا عنوان »فتنــه ای در دین رخ نمی دهد، مگر آنکه دیانــت در خدمت قدرت قرار 
گیرد« و با طرح این دو سؤال که چه اتفاقی افتاده و امام حسین)ع( چه باید بکند؟ 
بیان کرد: جماعتی به امام باقر)ع( گفتند که مردم عصر عاشورا چه مردمی بودند؟ 
حضرت فرمــود مجموع آن 30 هزار نفر قربتًا الی الله آمدند، حســین را بکشــند. 
می خواســتند با خون حسین)ع( به خدا نزدیك شــوند. امام حسین)ع( با جماعتی 

طرف است که روز عاشورا نماز جماعت خواندند و آنگاه با او رودررو شدند.
حجت االســالم پروازی ضمن سخت دانستن این رودررویی، خاطرنشان کرد: امام 
صادق)ع( در زیارت اربعین می گوید حســین)ع( فقط یــك راه دارد. او باید همه 
کســانش را در ایــن صحنه بدهد، برای اینکه بندگان خــدا را از نفهمی و انحراف 

برهاند. جدم که همه عزیزانم فدای او باد این کار را کرد. 
***

عذرخواهی تونی بلر
)اطالعات، 94/8/4(

تونی بلر، نخست وزیر پیشین انگلیس: این ادعا که جنگ عراق باعث قدرت گرفتن 
گروه تروریســتی داعش شــده اســت حقیقت دارد. ما صدام را برکنار کردیم، در 
قبال وضعیت عراق مســئولیم. تونی بلر اعتراف کرد حقایقی وجود دارد که نشــان 
می دهد ایجاد داعش پیامد مستقیم حمله امریکا به عراق است. اطالعات دریافتی 

ما غلط بود.
***

صدام و قذافی عامل ثبات خاورمیانه بودند
)ستاره صبح، 94/7/14(

دونالد ترامپ، نامزد پیشــرو جمهوری خواهان در انتخابات ریاست جمهوری سال 
2016 امریکا در مصاحبه با شبکه تلویزیونی ان.بی.سی گفت:  اگر به لیبی نگاهی 
بیندازید خواهید دید اقدامات ما در آنجا افتضاح بود. همین طور اگر به عراق نگاه 
کنید خواهیــد دید خراب کردیــم. دونالد ترامپ، معتقد اســت اگر معمر قذافی 
دیکتاتور ســابق لیبی و صدام، دیکتاتور ســابق عراق همچنان بر ســر قدرت بودند 

خاورمیانه باثبات تر بود.
وی گفت: باوجود آنکه روســیه از اســد حمایت می کند، اما از تالش های مسکو 
در مبارزه با تروریســت های داعش حمایت خواهم کرد. اگر اســد سرنگون شود 
ممکن اســت فرد بدتری جایگزین او شود. ترامپ افزود: می خواهم کنار بنشینم و 
ادامه حمالت هوایی روسیه در سوریه را تماشا کنم، چرا که این مسئله تله ای است 
که مسکو را گیر می اندازد. وی تأکید کرد هیچ بحثی در این مسئله نیست که اگر 
معمر قذافی و صدام همچنان قدرت را در لیبی و عراق به دست داشتند، خاورمیانه 

باثبات تر بود.
***

فلسطین فراموش شده است
)شرق، 94/8/6(

وزیر امنیت داخلی اســرائیل »گیالد اردان«، متوجه عمق فاجعه در ســرزمین های 
اشــغالی شده است. او خشونت در ســرزمین های اشغالی را محکوم می کند. باور 
ایــن موضوع دور از ذهن اســت که وزیر امنیت داخلی رژیم اســرائیل خواســتار 
مذاکرات هدفمند با فلســطینی ها باشــد... بحران فلسطین در سایه از هم پاشیدگی 
کشورهای عربی می رود، آتش انتفاضه جدیدی را در سرزمین های اشغالی شعله ور 
کند... آیا کشتار حدود 60  فلسطینی کافی نیست تا حداقل سازمان همکاری های 
اسالمی جلسه ای اضطراری داشته باشد یا از شورای امنیت درخواست شود تشکیل 
جلســه دهد؟ فلسطینیان فراموش شدگانی هستند که در آتش اختالف افکنی برخی 

کشورهای اسالمی به مسلخ برده می شوند.
***

اظهارنظر اصغرزاده درباره تسخیر سفارت امریکا
تصفیه حساب سیاسی درست نبود

... اگر کســی بخواهد از تسخیر سفارت عذرخواهی کند باید از حمایت انقالب 
و امام هم عذرخواهی کند. ما در جریان سفارت تندروی کردیم. درواقع قرار نبود 
اعتراض دانشجویان به طول بینجامد و از طریق آن با لیبرال ها تصفیه حساب صورت 

گیرد که این از اشتباهات ما بود.
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نکته ای را نیز اشاره کنم. ممکن است از نگاه رسانه ای و تبلیغاتی عده ای خاص که 
تریبون در دســت دارند به عنوان دلواپس شناخته شده باشند، این در حالی است که 

دلواپسان اصلی بیشتر پشت پرده هستند.
انتخابات و برون رفت از سه بحران***

با توجه به نقش ریزگردها در آلودگی محیط زیست و اینکه گاهی تا 14 برابر میزان 
استاندارد باال می گیرد و همچنین بحران آب البته بهتر است بگوییم بحران مدیریت 
آب و بحران بیکاری و تســری و همه گیرشــدن این سه بحران در بین مردم جا دارد 
مردم در انتخابات خبرگان رهبری و مجلس شورای اسالمی به نمایندگانی رأی دهند 

که طرح های جدی و راهبردی و راهکاری برای حل این مشکالت داشته باشند.
تخریب شخصیت بزرگ ترین ناهنجاری کشور ***

)اطالعات، 94/8/10(
محمدباقر الفت، معاون اجتماعی و پیشگیری قوه قضاییه: جرم اول در کشور اهانت 
اســت و باید توجه داشت که اهانت نشان دهنده شکست اخالق است. او گفت: 
شاهد تخریب شخصیت در کشور هستیم و هیچ جامعه ای با بزرگان خود این گونه 

برخورد نمی کند که ما گاهی در کشور این کار را انجام می دهیم.
ســرمایه های خفته در مسکن های خالی برابر با درآمدهای نفتی ***

است
)شرق، 94/8/25(

حســین عبده تبریزی: در حال حاضر 20 میلیارد دالر خانه خالی در کشــور وجود 
دارد. میزان ســرمایه های خفته در مســکن های خالی برابر با درآمدهای نفتی است 
و اگــر 20 میلیارد دالر درآمــد نفتی خود را صرف ســاخت خانه های ارزان قیمت 

می کردیم می توانستیم به تمام تقاضاها جواب دهیم.
به زودی همه جا درگیر بحران می شود***
گروه بین المللی خبرگزاری فارس

برژینســکی: ما خاورمیانه ای را پیش رو داریم که همچون جنگ های 30 ساله در 
حال انفجار است، جنگ هایی که در آن هر طرف، طرف مقابل را گناهکار می داند 
و افراد معتقدند مدافعان خدا در برابر دیگران هســتند و به طرز وحشــتناکی با هم 
مبارزه می کنند. گرچه ما بخشــی از این درگیری ها نیســتیم، اما در سال های اخیر 

اقداماتی را انجام داده ایم و درواقع خود را در مسیر این درگیری ها انداخته ایم.
وی در مقایســه بحران ها در زمان گذشــته و حال گفت: اکثر مشکالتی که ما در 
دهه های 40، 50 و 60 و تا همین سال های اخیر با آن مواجه بودیم، مشکالتی بود که 
طوالنی بودند و رخدادها را پیش بینی می کردند و سپس به مشکل تبدیل می شدند، 
اما در حال حاضر همه چیز به اندازه ای سریع رخ می دهد و همه چیز به قدری متناقض 
اســت که به یك مشــکل و مبارزه مداوم تبدیل شده است و یك ایده روشن درباره 

آن رخدادها وجود ندارد. 
هیچ کس اجازه سلب حق انتخاب مردم را ندارد***

)شرق، 94/7/8(
وزیر اطالعــات: همان طور که رهبر معظم انقالب هم اشــاره فرمودند  انتخابات 
مصداق حق الناس است، بنابراین انتخاب کردن و انتخاب شدن از حقوق اولیه مردم 
کشور است و هیچ کس حق سلب کردن این حقوق را ندارد،  مگر اینکه با استناد به 

حجت شرعی و قانونی و دالیل کامل عمل شده باشد.
اختالس و سوءمدیریت کمر نظام را شکسته اند***

)شرق، 94/7/18(
آیت الله عبدالله جوادی آملی: مشکالتی به مملکت ما ضربه وارد کرد که نخست 
اختالس است و دیگری ســوءمدیریت که این ها کمر نظام را شکسته اند... و این 
در حالی اســت که یک صــدم جمعیت دنیا را داریم و 10 درصــد از منابع دنیا در 
کشــور ما قرار دارد، ولی متأســفانه این اختالس ها ضربه زیادی را به مردم و کشور 

وارد کرده است.
جمهوری اسالمی انشاکننده تحوالت***

ســردار سالمی: سپاه قطعنامه ها را مطالعه نمی کند، چون اصواًل کسی نمی تواند به 
ما دیکته ای بکند، جمهوری اسالمی امروز انشاکننده تحوالت است.)پایگاه خبری 

تحلیلی انتخاب(■

دستگاه هاضمه دولت تدبیر
)شرق، 94/8/3(

احمد غالمی: دولت تدبیر و امید دوســویگی خود را در محور زمان بین گذشته و 
آینده توزیع کرده و بر آن است تا واقعه روی داده را به شیوه ای اصالح طلبانه ترمیم و 
بازسازی کند )تدبیر( و توأمان الزم است از وقوع چالش های احتمالی ممانعت کند 
)امید(... سیاســت داخلی ایران به نرمی ورق خورده و دورانی تمام شــده اما دوران 
تازه ای هنوز آغاز نشــده اســت... دولِت »اجتناب ناپذیر« اما بیش از همه ساخت 
خود را درك می کند و می داند اکنون که آمده باید برای ماندن ســخت جانی کند و 
ابزارهای ماندنش را فراهم آورد. آنچه دولت را مصمم می کند مشــروعیتی است که 
از مردم گرفته است مردمی که نه به خاطر محبوبیت که به دلیل مطلوبیت در کنارش 
هســتند. سیاست دولِت اعتدال روشــن و کاراست: جذب، بلع و هضم. پس آن ها 
که در این سه گزینه جا نمی گیرند، خودخواسته یا به اجبار دفع خواهند شد... مردم 

اما تا زمانی پای دولِت مطلوب می ایستند که شرایط مطلوبی نیز برایشان فراهم کند.
انقالبی بودن یعنی دروغ نگفتن***

)جمهوری اسالمی، 94/8/18(
دکتر حســن روحانی: بدترین جوان مرگی، جوان مرگی مطبوعات و رســانه است. 
رسانه ای هنوز متولد نشده، بال وپر نگشوده، خود را به خوبی معرفی نکرده به دالیل 
واهی دچار تاخت وتاز دیگران قرار می گیرد... تعطیل و توقیف باید آخرین کلمات 
در یك رسانه باشد... افتخار قانون اساسی ما و اسالم این است که می گوید همه افراد 
حتی رهبری معظم در برابر قانون یکسان هستند. در کنار میز محاکمه قاضی، امام 
مسلمین و امیرالمؤمنین با یك نفر دیگر برابر هستند. این افتخار فضای اسالم است 
که همه در برابر قانون مساوی هستند... مگر قابل تحمل است که در یك کشوری 
برخی از رسانه ها برای همیشه از تنبیه، توقیف و تعطیل و تهدید مصون باشند و یك 
حاشیه امن امنیتی دائمی برای آن ها مقرر باشد که نه تنها هر چه می خواهد بگویند، 
بلکــه گاهی هم به عنوان پلیــس مخفی عمل کنند. از برخی نشــریات می فهمید 
که فردا چه کســی دستگیر می شــود، فردا کجا تعطیل می شود، آبروی چه کسانی 
گاهی مردم. عده ای ادعای انقالبی گری  باید ریخته شود. ما نشــریه داریم برای آ
دارند... مردم ما انقالب کرده اند تا اخالق اسالمی در این کشور حاکم شود. مردم 
ما انقالب کردند تا موازین اسالم در این کشور معیار باشد. مردم ما انقالب کردند 
تا خون، آبرو و اموال مردم محفوظ بماند. انقالبی بودن یعنی دروغ نگفتن... همه ما 
باید نقادی کنیم. نقد به نفع ماست. دولت باید نقد شود. قوه قضاییه باید نقد شود. 
مجلس باید نقد شــود. اسالم که باالتر از آن می گوید النصیحه لالئمه  المسلمین، 
امام مسلمین هم باید نقد شود منتها نقد، نه اتهام، نه تخریب و نه دروغ... از عراقی 
که روزی با هم برادرانه زندگی می کردند و امروز به جان هم افتاده اند درس بیاموزید 
بــه این و آن تهمت نزنیم. ما همه ایرانی هســتیم، ما همه بــه انقالب و نظام عالقه 
داریم... دوســتی و برادری با انتقاد منافات ندارد. دوســت باشــید، نقد بکنید اما 
جامعه ما انقالبی بماند؛ یعنی تهمت نباشــد، دروغ نباشــد. قبل از محاکمه آبروی 
مردم را نبریم. این خالف قانون، اخالق، قانون اساسی، خالف اسالم و خالف راه 

صحیفه سجادیه است که امروز به نام صاحب صحیفه سجادیه است. 
دلواپسان اصلی پشت پرده هستند***

درباره نامه چهار وزیر به رئیس جمهور )اعتماد، 15./94/7(
صفایی فراهانی: یادتان است که سال 1392 دولت برای پرداخت حقوق کارمندانش 
با مشــکل مواجه بود و از تنخواه بانك مرکزی اســتفاده می کرد؟ بدهی کالنی که 
دولت پیشــین به جا گذاشت، بارها از سوی مسئوالن، مورد اشاره قرار گرفته است. 
مســئله رکود و رشــد منفی اقتصادی آن هم به میزان منفی شــش درصد در ســال 
92، ناشــی از کار دولت یازدهم نبود و نیســت حاال برخی ]دلواپسان[ می خواهند 
این طور وانمود کنند که وضعیت امروز، نتیجه اقدامات دولت یازدهم است. دولت 
نمی دانست قدرت دلواپسان در ایران و محافظه کاران جدید در خارج از ایران این قدر 
زیاد است که بحث های هسته ای تا این حد کشدار شود. تصور اولیه دولت این بود 
که پرونده هســته ای ظرف شش ماه به نتیجه برسد. اما قدرت همان طیف هایی که 
گفتم آن قدر زیاد بود که بحث های هسته ای را از شش، هفت ماه به دو و نیم سال 
رساند. درنتیجه دولت منابعی را که در ابتدا تصور می کرد به دست می آورد به دست 
نیاورد، کشور از تحریم درنیامد و رونق اقتصادی ایجاد نشد. این فضا تا پایان امسال 
نیز دوام می آورد... خطاب نامه را به کسانی می دانم که دارای قدرت هستند، اما به 
نفع منافع عمومی از آن استفاده نمی کنند. البته الزم می دانم در خصوص دلواپسان 
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دولت محترم به شــکل اصولی با ریشه های این بحران 
برخــورد نمی کند، انتقاد داریم و نســبت به تحریف 
واقعیت یا نگفتن همه واقعیت معترض هستیم. به عنوان 
نمونــه اگر دولت ادعا کند کــه در فاصله کمتر از دو 
ســال میزان تورم به کمتر از یک سوم کاهش یافته، این 
را می پذیریم اما اگر دولت آن را به سیاســت اقتصادی 

خود نسبت دهد، آن را تحریف می دانیم.
 در اثــر سیاســت های بحران زای دولــت قبل، به طور 
مشخص از ماه  های میانی سال 1391 ما با یک حباب 
ناشــی از آینده هراسی شدید در اقتصاد روبه رو شدیم. 
در یک دوره کمتر از شــش ماه نرخ ارز بیش از ســه 
برابــر افزایش یافت و سیاســت های دولت قبل باعث 
شد خروج ســرمایه های انســانی و مادی اتفاق بیفتد 
و به موازات آن، حباب وحشــتناک آینده هراســی در 
اقتصــاد ابعاد بی ســابقه پیدا کند. وقتی در ســال 92 
دولت جدید ســر کار آمد و پیمان بست که به سرعت 
سیاســت های تنش آفرین بین المللــی را متوقف کند 
و درزمینــه تنش زدایی از مناســبات داخلی هم تالش 
کنــد، حباب قیمتی ناشــی از آینده هراســی کاهش 
یافت. قیمت ارز تا زمانی که این حباب وجود نداشت 
چیــزی حدود 1500 تومان بــود. این حباب در دولت 
جدید شــروع به خالی شــدن کرد، امــا رئیس  بانک 
مرکزی جلــو آن را گرفــت. هیئت وزیــران و به طور 
مشــخص مدیران اقتصادی دولت جدیــد هم از این 
اقدام مخرب ضدتوسعه که پشتیبانی کننده سطح باالی 

قیمت هاست، حمایت کردند.
عالوه بر این دولت فعلی سیاســت های تشــدیدکننده 
رکود تورمی را هم به اجرا گذاشــت. مشاور اقتصادی 
رئیس جمهــور در تلویزیــون گفــت مــا می دانیم در 
شــرایطی که کشــور با بحــران رکود تورمــی روبه رو 
اســت، نباید قیمت های کلیدی را دست کاری کرد؛ 
اما سیاســت های دولت قبلی را ادامه می دهیم، ولی با 
شــیب کمتر. این سیاست اجرا شد و درنتیجه آن طی 
سال 93 به طور متوســط قیمت حامل های انرژی 55 
درصد افزایش یافت. این نشــان می دهد دولت جدید 

و ناامنی هایی که دولت قبلی ایجاد کرده بود )ماه  های 
میانی سال 1391( ناگهان 10 درصد به نرخ بهره اضافه 
شــود، از سوی ساختار نهادی مشوق رانت، ربا، فساد 
و گروه های پرنفوذ حامی آن ها )اتحاد ســه گانه ای از 
کوته نگرانی که در ساختار قدرت هستند، غیرمولدها 
و نئوکالســیک های وطنی( به این برخورد دســتوری 
اعتراضی نمی شــود، اما زمانی که بگوییم در راستای 
اهــداف تولیدی جامعه و منافــع ملی و بهبود کیفیت 
زندگــی مردم، باید به صورت سیســتمی یک بازآرایی 
در ساختار نهادی صورت گیرد و سیاست های پولی، 
مالی، تجاری و نرخ ارز تجدید ســاختار بشوند، این را 

نوعی سیاست دستوری می دانند.
واقعیت این اســت که ما در مفهوم سازی هم تحریف 
داریم و ایــن تحریف در هم پیمانی و هم راســتایی با 
ساختار مشوق رانت است. حتی از نظر تحلیلی هم ما 
می بینیم که آشکارا تحریف های بزرگ داریم. طی 4،5 
سال اخیر بی سابقه ترین فاجعه های انسانی، اجتماعی و 
محیط زیستی کشور به دلیل شوک درمانی اتفاق افتاده 
و اتحاد سه گانه ضدتوسعه موجود بیشترین سهم را در 
ترویج این ایده و درنتیجه اجرای آن داشتند، با این  حال 
در زمان حاضر هیچ صحبتی در مورد پیامدهای بسیار 
منفی این سیاست نمی شود و می گویند اصل سیاست 
درست بود اما بد اجرا شد. این کلیشه ای است که بیش 
از دو دهه است بانک جهانی در دستور کار دارد و هر 
جا نتایج سیاست ها منفی بود، آن را به اجرای بد مرتبط 
می دانند. متأسفانه نئوکالســیک های وطنی بیشترین 
ســهم را هم در ابعاد فاجعه آمیز این سیاست و هم در 

پنهان کردن کانون اصلی مشکالت داشتند.
از این زاویه می توان به مســئله رکــود تورمی هم نگاه 
کرد. دولت جدید میراث دار یک کشــور بحران زده با 
شرایط بسیار فاجعه آمیز اقتصادی، اجتماعی و محیط 
زیستی بود. همچنین از طریق سیاست های تنش آفرین 
دولت قبل چیزی بین 25 تا 30 میلیارد دالر در ســال، 
فقط به صورت مســتقیم هزینه مبادله به کشور تحمیل 
شد. این مشکالت پذیرفته است، اما ما نسبت به اینکه 

واقعیت ها را تحریف نکنیم
فرشــاد مؤمنــی، عضــو هیئت علمی دانشــگاه 

عالمه طباطبایی
در یک اقتصاد سیاســی رانتی به  دســت   آوردن یک 
تصویر شفاف از صورت مسائل بسیار دشوار و بعضی  
اوقات دست نیافتنی است. عالوه بر این، وقتی آرایش 
قوا چــه در بازار سیاســت و چه در اقتصاد به شــدت 
نامتقارن باشد، امکان دست کاری و تحریف واقعیت ها 
افزایش می یابد. انعکاس این دست کاری و تحریف را 
حتی در صورت بندی مفاهیم هم می توان جست وجو 
کــرد. در چنیــن ســاختاری صورت بندی مســائل 
به گونه ای اســت کــه واقعیت ها تحریف می شــوند. 
به طور مثال اگر 7000 هزار مؤسســه مالی بدون مجوز 
بحران آفرین در بازار پولی، فعال باشــند، این موضوع 
عاملی برای اختالل در استقالل بانک مرکزی دانسته 
نمی شود، اما اگر به بانک مرکزی و سیستم بانکی گفته 
شود بخشی از منابع را به جای آنکه به غیرمولدها بدهد، 
برای ســرمایه گذاری در زیرســاخت ها و رفع بحران 
نقدینگی مولدها استفاده کند، از تریبون های خاصی 
در دولت، رسانه ها و حوزه عمومی بلوا ایجاد می شود 
که اســتقالل بانک مرکزی مخدوش شده است. در 
این ســاختار اگر به صورت دســتوری بی ســابقه ترین 
توزیع رانت به اســم خصوصی ســازی صورت گیرد، 
کسی به این اقدام اعتراضی ندارد. اگر در اوج بحران 

منفعت ملی در گرو اقتصاد
میزگردی با حضور آقایان مؤمنی، میدری، دینی ترکمانی، شیبانی و عظیمی 

درباره راه های خروج از رکود تورمی

ســمانه گالب: آیا دولت می تواند با سیاســت هایی که در حال حاضر در دســتور کار دارد، به خروج اقتصاد از رکود کمک کند؟ در 
صورت اجرای این سیاست ها، اقتصاد چه زمانی از رکود خارج می شود؟ آیا می توان با نگاه کوتاه مدت در اقتصاد، تغییرات ساختاری 
به وجود آورد و به صورت ریشــه ای با رکود تورمی مقابله کرد؟ تالش برای یافتن پاســخ این پرســش ها عاملی بود برای گرد هم آوردن 
پنج تن از اساتید برجسته اقتصاد کشور تا در گفت وشنودی به این پرسش ها و مسائل مطرح امروز اقتصاد ایران پاسخ گفته شود. 
آنچه در ادامه می آید خالصه ای از پاســخ کارشناســان به این پرسش هاســت. مرور این اظهارنظرها و توجه به انتقادات مطرح شده 

می تواند کمکی باشد برای اینکه وضعیت اقتصاد کشور از شرایط بحرانی موجود در زمان کوتاه تر و با هزینه کمتری خارج شود.

فرشادمؤمنی
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معاونــت رفاه اجتماعــی وزارت کار در مورد فقر که 
حوزه زیر نظر این معاونت است، گزارش های مختلفی 
تهیه کرده و آن را برای مســئوالن فرســتاده است. این 
معاونت وظیفه دارد که در شــش ماه ابتدای هر ســال 
خط فقر را شناسایی کرده و اعالم کند. بر این اساس 
جمعیت زیر خط فقر هم در هر اســتان محاســبه و به 
مســئوالن ارائه داده  شده است. همچنین از مطالعات 
بین المللی اســتفاده  شده و ســوءتغذیه را هم محاسبه 
کرده ایم. متأســفانه طبق محاســبات، مشخص  شده 
ســوء تغذیه در ایران افزایش  یافته و دســتاوردهایی که 
در دهــه 60 و 70 وجود داشــت، در دهــه 80 از بین 
رفت. ازاین رو باید دولت سیاســت هایی را در کاهش 
فقر خوراکی در کودکان، زنان و اقشــار خاص دنبال 
کنــد؛ البته ایران نســبت بــه کشــورهای منطقه فقر 
خوراکی کمتری دارد، اما روند آن مثبت بوده اســت 
که باید کنترل شود. این گزارش برای مقام رهبری هم 
فرستاده شده و آقای ربیعی هم قرار است در این زمینه 

به صورت حضوری گزارشی به مقام رهبری بدهند.
کار دیگری که در معاونت رفاه اجتماعی وزارت کار 
انجام  شده، تهیه شــاخص هایی است که تصویر بهتر 
و دقیق تری از فقر و رفاه در کشــور نشــان می دهند. 
آمارهای فقری که در ایران تولید می شــود، بر اســاس 
پرسشــنامه های مرکز آمار اســت، اما ما با اســتفاده از 
داده های ثبتی بر اســاس کد ملی افراد شــاخص هایی 
ساختیم که نشــان می دهد چه بخشی از جامعه و چه 
افرادی دچار فقر هســتند و این را به مســئوالن اطالع 
داده ایم، امــا اینکه این اخبار بخواهد عمومی شــود، 
تصمیم آن بر عهده من نیســت، ولی اگر بر عهده من 
هم بود در انتشــار آن تعلل داشــتم؛ چرا که می تواند 
به یــأس اجتماعی دامن بزند. آنچــه اهمیت دارد این 
اســت که مســئوالن در کشور و کســانی که وظیفه 
سیاســت گذاری دارند، این واقعیت هــا را ببینند و بر 

اساس آن سیاست گذاری کنند.
توجه داشته باشیم که یکی از مهم ترین ریشه های فقر 
در دنیا تورم است. تورم ریسک اجتماعی را باال می برد 
و بــرای گروه های کم درآمد پیامدهــای منفی باالیی 
دارد. برای نمونه برای گروهی که مســتأجر هســتند، 
افزایش تورم زیان آور اســت. در نتیجه هر سیاستی که 
ضدتورم باشــد، ضدفقر هم خواهد بود. اینکه آیا این 
تورم خودبه خود کم شد یا سیاست های دولت اثرگذار 
بود، جای بحث دارد. بخشــی از کاهش تورم در دو 
سال گذشــته به دلیل اقدامات دولت است. دولت در 
این مدت سیاست  های اعتباری را کم کرد و وام دهی را 

قیمت ها کمتر شود و دست نگه داشته اند تا در آن زمان 
خرید کنند. این یک تحلیل تحریف شــده خطرناک 
برای آینده کشــور است. خانم دکتر سهیال پروین در 
گزارشی که از فروپاشی طبقه متوسط در 10 سال اخیر 
تهیه کرده اند، نشان   می دهد چه فاجعه ای بر سر جامعه 
ایران آمده اســت. بــر مبنای آمار، حتــی در مصرف 
کاالهای حیاتی در ایران طی 10 ســال گذشته کاهش 
وجود داشته است. مصرف سرانه مواد پروتئینی، لبنی و 
نشاســته ای در خانوارهای ایران در 10 سال اخیر به طور 
متوســط حدود 20 درصد کاهش پیــدا کرده. توجه 
داشته باشــیم که پیش از این کاهش هم ایران در این 
زمینــه در مقیاس اســتانداردهای بین المللی وضعیت 
خوبی نداشــت. وقتی مردم در مواردی که بقای آن ها 
را تحت تأثیر قرار می دهد، صرفه جویی می کنند نشان 
می دهد اوضاع کشور از نظر گستره و عمق فقر چگونه 
است. باید پرسید چرا به رئیس جمهوری گزارش هایی 
داده نمی شــود که ایــن واقعیت ها را نشــان دهد. در 
درجه بعدی باید احساس خطر کرد از اینکه به رهبری 
نیز چنین گزارش های تحریف شــده ای داده شــود و 
مسئوالن و مقامات کلیدی کشور نسبت به این مسائل 
حســاس و شکنندگی آور در کشــور حساسیت زدایی 

شوند.
متأســفانه می بینیم وزیر کار راجع به بورس حســاس 
اســت، اما درباره بحران دگردیسی در ساختار اشتغال 
ایران که در 10 ســال گذشــته وجود داشــته، حساس 
نیســت. بیــش از 60 درصد بورس ایــران در انحصار 
کسانی است که به رانت خواری، خام فروشی و تجارت 
پول مشــغول هســتند. با این حال وزیــر کار به بورس 
حساس است؛ درحالی   که باید به سرنوشت بنگاه های 
کوچک و متوســط حســاس باشــد. با این  وجود در 
این دو ســال هیچ برنامه ، اظهارنظر و نگرانی در مورد 
روند بحرانی وضعیت بنگاه های کوچک و متوســط 
وجود نداشــته اســت. اقتصاد ما در 10 سال گذشته، 
بی ســابقه ترین ســطح صنعتی زدایی و رشــد مشاغل 
انگلی را داشــته  اســت. در صورت اهمیت ندادن به 
چنین واقعیت هایی، مســئوالن کشور ولو با حسن نیت 
بازیچه انحراف واقعیت توسط رانت خواران، رباخواران 

و دالالن می شوند.
به نظر مــن در چنین شــرایطی بزرگ ترین لطفی که 
حوزه عمومی، نهادهای تخصصی مدنی، دانشگاه ها 
و رســانه ها می توانند انجام دهند این است که اقتصاد 
ایــران را از چنبره انحــراف واقعیت نجات دهند. گام 
بعدی در مقام تحلیل است. بعد از اینکه ما یک تصویر 
واقعی ارائه دهیم، در مقام تحلیل باید دید چه راهبردها 
و سیاســت هایی در 10 سال گذشته و به  طور کلی در 
25 ســال گذشته وجود داشــته که باعث شده اوضاع 
اقتصــادی اجتماعی ایران به ایــن وضع بیفتد. اگر در 
آستانه برنامه ششم چنین همت و تالش ثمربخشی در 
ســطح ملی اتفاق بیفتد، شخصًا تردید ندارم با فرصتی 
کــه تنش زدایی در مناســبات بین المللی و انشــاءالله 
اســتمرار آن از طریق تنش زدایی در مناســبات ملی به 
دست جامعه می دهد، گام های مؤثری به سمت توسعه 

برداشته شود.
مسئوالن واقعیت ها را می بینند

احمد میدری، معاون رفاه اجتماعی وزارت کار 
تعاون و رفاه اجتماعی

دولت در حوزه مســائل اجتماعی حســاس اســت. 

به ســمت راهکارهای اصولی بــرای کاهش تورم و از 
بین بردن نگرانی و بازگرداندن اعتماد به تولیدکنندگان 
حرکت نکرد و همان رویه های قبلی را ادامه داد، اما با 

یک تبصره؛ سیاست قبلی با شیب کمتر.
در دولــت جدید به صورت سیســتمی، اما با شــیب 
کمتر همــه اقداماتی که در جهت افزایش هزینه تولید 
و تحمیل فشار معیشــت بر مردم بود استمرار دارد. به 
همین دلیل از یک  ســو گســتره و عمق رکود در سال 
93 به قله خودش در 5 ســاله منتهی به سال 93 رسید 
و اندازه موجودی انبارها به طرز بی سابقه افزایش یافت 
و از ســوی دیگر آثار تورمی ناشی از این سیاست ها بر 
معیشــت مردم فشار وارد کرده و می کند؛ بنابراین اگر 
دولت کاهش تورم را به خود نســبت دهد و ادعا کند 
این اتفاق در اثر اعمال سیاســت اقتصادی بوده، یک 
تحریف واقعیت اســت. چرا که یک سر کاهش تورم 
به بازآرایی انتظارات عقالیی مردم در اثر سیاست های 
تنش زدا مربوط اســت و ســر دیگر به عمق بی ســابقه 
رکــود، بحران تقاضای مؤثر، فروپاشــی نســبی طبقه 
متوسط و گسترش و تعمیق فقر مربوط می شود. در اثر 
ایــن تحریف بیش از هر چیز حیثیت دولت به چالش 

کشیده می شود.
ما دولــت را درک می کنیم که به دلیل سیاســت های 
تنش زدای خود، آن هایــی را که از طریق تنش آفرینی 
ســود می بردند آشــفته کرده اســت و در این شرایط 
چاره ای نــدارد که مهم تریــن ابزار تبلیغاتــی خود را 
کاهش تورم اعالم کند، اما اگر آن را به سیاست خود 
نسبت دهد، آن را خطرناک می دانیم؛ چون واقعیت ها 
را درســت نمی بیند. توجه داشــته باشــیم در دو سال 
گذشته رشد نقدینگی تقریبًا برابر رشد متوسط آن در 

10 سال گذشته بوده است.
دولت تا زمانی که در مورد کاهش تورم در مقایســه با 
دولــت قبلی صحبت می کند، ما کامــاًل موافقیم کار 
بزرگی انجام شــده، امــا اگر دولــت بخواهد فراموش 
کنــد در همین ســطح تــورم موجود، ایــران هفتمین 
کشــور دارنده تورم باالســت، پذیرفتنی نیست. نرخ 
تورم ایران در حال حاضر 2/5 برابر متوســط نرخ تورم 
خاورمیانه و شمال آفریقاســت. در یک دهه گذشته 
دنیا وارد مرحله ای شده که به آن عصر تورم های اندک 
می گویند. در چنین دوره ای نباید به این کاهش فعلی 
تورم بســنده کرد، چرا که همین تورم موجود هم برای 

بنیه تولیدکنندگان ما به شدت شکنند گی آور است.
مــا هم در مقــام ارائه تصویر از واقعیــت، هم در ارائه 
یــک تحلیل از اینکه چــرا این واقعیت رقــم خورد با 
دشواری روبه رو هســتیم که نشان می دهد بیش از هر 
چیز به گفت وگوی ملی برای نشان دادن واقعیت شرایط 
کشــور و تحلیل چرایی قرار گرفتن در چنین شرایطی 
نیازمندیم. به نظر من باید افرادی که در ساختار قدرت 
هســتند و دل در گرو آینده ملت دارند، کمک کنند 
این گفت وگوی ملی در وسیع ترین و شفاف ترین سطح 

ممکن اتفاق بیفتد.
نکته بعدی این اســت که از طریق تحلیل هایی که به 
رئیس جمهور داده شــده است، ایشان نتیجه گرفته اند 
که بحــران تقاضای مؤثــر در اقتصاد ایــران ربطی به 
فروپاشــی نسبی طبقه متوســط درآمدی و گسترش و 
تعمیق فقر ندارد. ایشــان می گوید مــردم به این دلیل 
احمدمیدریخریــد نمی کنند کــه انتظــار دارند تا دو مــاه دیگر 
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پرســش های مهمی اســت و واقعیت این است که تا 
وقتی این مشکل حل نشود، پاسخ به مسائل اقتصادی 
نمی توانــد در راه حل هــای صرفًا اقتصادی باشــد. به 
اعتقاد من در شــرایط امــروز باید مجموعــه راهبران 
سیاســی و اقتصادی در کشور به چارچوبی فکر کنند 
که هم بتواند منافع حاکمیت را تنظیم کند و هم بتواند 
کارکرد اقتصادی را مستقل از مصلحت سیاسی در نظر 

بگیرد.
 متأســفانه در برخــی از حوزه هــا افرادی هســتند که 
دغدغــه منافــع ملــی ندارند، امــا در ســطوح باالی 
تصمیم گیری اقتصادی کشــور قــرار دارند. ما از نظر 
ســاختار تصمیم گیری در کشــور ابتــدا باید به یک 
وفاق ملی برسیم که نشان دهد چگونه می توانیم منافع 
ملی و اقتصادی را در چارچوب نظام سیاســی موجود 
تعریــف کنیم. اگر مــا بتوانیم منافع نظــام را با منافع 
ملی در یک راســتا تعریف کنیم، اراده الزم برای حل 
مشکل اقتصادی به وجود می آید. در غیر این صورت 
راه حل های اقتصادی چون پشــتیبانی سیاسی ندارند، 

عقیم می مانند.
در مورد بســته اخیر خروج از رکــود تورمی نیز همین 
مســئله وجــود دارد. نمی توان از یک ســو فرض کرد 
می خواهیم رکود تورمی را کنترل کنیم، اما از ســوی 
دیگر سیاســت های ما در حوزه های غیراقتصادی که 
منابع هنگفتی برای آن ها نیاز است، مسیر جداگانه ای 
را طی کنند. در کشــورهای مختلف که توانســته اند 
در مســیر توســعه قرار بگیرنــد در باالترین ســطوح 
تصمیم گیری در کشــور این منافع با هم همگرا شده 
و منافــع سیاســی در منافع ملی و اقتصــادی تعریف 
می شــود. اگر در کشــور مــا بســیاری از برنامه های 
توسعه به سرانجام نمی رسد، دلیل این است که چنین 
همگرایی وجود ندارد. ما شاهد آن هستیم که در برخی 
از دوره ها تنها 20 درصد اهداف برنامه ها محقق شــده 
کــه حتی اگر ما برنامه ای هم نداشــتیم ایــن میزان از 
اهداف محقق می شــد. در چنین شرایطی اگر بهترین 
طرح ها را هم برای مقابله با رکود تورمی یا هر آســیب 
دیگر در کشــور ارائه دهیم و مصوب شود، بازهم در 
حوزه اجرا به شکست برمی خورد؛ چراکه ممکن است 
منافع صاحبان قدرت را در هم بریزد و آن ها می توانند 

در اجرا با سیاست ها مقابله کنند.
بــا توجه به همــه این موارد، گام اصلــی برای اصالح 
اقتصادی تغییری ســاختاری است. اقتصاد ما در حال 
حاضر فقر را بازتولید می کند و ما نباید انتظار داشــته 
باشیم که در همین ساختار، فقر کاهش یابد. عالوه بر 
این در ساختار اقتصاد ما کارایی به جای اینکه با تشویق 
همراه باشد، جریمه به دنبال دارد. وجود کارایی به این 

اســت. قرار اســت این کارت اعتباری در مرحله اول 
برای بازنشستگان و در مراحل بعدی برای افراد تحت 
پوشش نهادهای حمایتی منتشــر شود و کم کم برای 
افراد دیگر هم در دســتور کار قرار می گیرد. در کنار 
این، وزارت کار برنامه های کاهش فقر را تدوین کرده، 
اما منتظر هســتیم تا ببینم دولت با توجه به محدودیت 
منابــع خود کــدام یکی از این سیاســت ها را انتخاب 

می کند.
اقتصاد ما سیاسی شده است

صابر شیبانی
اقتصــاددان و پژوهشــگر حــوزه فقــر و رفــاه 

اجتماعی
راهکارهای خــروج از رکود تورمی در کشــور، نظیر 
دیگر راهکارهایی که در مورد کاهش فقر مطرح است، 
عمدتًا به صورت وصله پینه ای است که می خواهد یک 
اقتصاد بــا تاروپود گسســته را به هم وصــل  کند. به 
اعتقاد من اقتصاد ما و عناصر همبســته به آن، به قدری 
ارتباط های خود را از دســت  داده اند که ما نمی توانیم 
یک سیاســت منحصربه فرد را تدوین کنیم و بگوییم 
این سیاســت حتمًا می تواند مشــکالت را حل کند. 
بزرگ ترین مســئله ما این است که اقتصاد ما به شدت 
سیاســی است و در این ساختار نمی توان با راهبردهای 
صرفًا اقتصادی مشــکالت را حل کرد. در اقتصاد ما 
دولت به عنوان باالترین مقــام اجرایی و به طور خاص 
چهار وزارتخانه ای که به طور مســتقیم بــا اقتصاد در 
ارتباط هســتند، هنوز ابزار الزم بــرای مداخله مؤثر در 
حــوزه خــود را ندارند و در چنین شــرایطی صحبت 
از اینکــه ما مشــکالت اقتصادی را بتوانیــم از طریق 

کارشناسان اقتصادی رفع کنیم، انتظار بجایی نیست.
سال گذشــته آقای رئیس جمهور مطرح کردند که تا 
چــه زمانی اقتصاد ما باید به سیاســت ما باج بدهد. تا 
چه زمانی ما باید منافع اقتصادی را در چارچوب منافع 
سیاسی و ســاختار توزیع قدرت تعریف کنیم؟ این ها 

هم کاهش داده است؛ البته برخی از این اقدامات هم 
ناخواسته است. نرخ عدم  بازپرداخت به سیستم بانکی 
تا پیــش از دولت نهم 6 درصد بــود و االن باالی 20 
درصد اســت، وجود 100 هزار میلیارد تومان معوقات 
بانکی یک خطر بزرگ برای سیســتم بانکی اســت و 
باعث شــده سیســتم بانک ها توانایی وام دهی نداشته 
باشد. دولت نیز این وضعیت را درک کرده و وام دهی 
را کنتــرل کرده اســت. در کنار ایــن، دولت افزایش 
بخشی از هزینه ها را محدود کرده و در این راستا بودجه 
خود را در سال گذشته کمتر از 15 درصد افزایش داد 
که این اقدامات به کنترل تورم انجامید. افزایش حجم 
نقدینگی هم در این دو ســال اگرچه به اندازه متوسط 
10 سال گذشته اســت، اما باید توجه داشته باشیم که 
در سال های ابتدایی دولت نهم افزایش نقدینگی زیاد 
نبود. افزایش شدید حجم نقدینگی در دوره دوم دولت 
آقای احمدی نژاد اتفاق افتــاد که تورم 40 درصدی را 
رقم زد. شاید بهتر باشد برای مقایسه افزایش نقدینگی 
در دولت یازدهم آن را با دو ســال آخر دولت پیشــین 
مقایسه کنیم و اقدامات دولت را از این منظر بسنجیم.

عــالوه بر کنترل تــورم که به صورت غیرمســتقیم بر 
معیشت طبقه پایین اثر مثبت می گذارد، به طور مستقیم 
نیز سیاست هایی جهت افزایش قدرت خرید مردم در 
دستور کار است. اقداماتی که در مورد خرید خودرو 
انجام شــده، نشان می دهد دولت روی رکود هم برنامه 
دارد، اما باید توجه داشت که تورم در این وضعیت حتمًا 
مقداری افزایش خواهد داشت. صدور کارت اعتباری 
یکی دیگر از اقدامات دولت برای افزایش قدرت خرید 
طبقه متوسط است. ما بر اساس بررسی هایی که برای 
اولین بار انجام شده متوجه شدیم که نزدیک 40 درصد 
مردم ایران در طول 10 سال گذشته هیچ وامی از سیستم 
بانکی نگرفته اند. اینکه افراد بتوانند از سیستم بانکی وام 
بگیرند ابزاری برای افزایش قدرت خرید مردم به ویژه 
طبقه کم درآمد اســت. در کشورهای دیگر هم کارت 
اعتباری ابزاری در دســت طبقه متوســط و کم درآمد 

صابرشیبانی
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درست وجود داشت طی 4 تا 5 سال به نتیجه می رسید. 
اگر این پروژه  و پروژه های مشابه در زمان مناسب انجام 
می شــد، رشــد اقتصادی بیشتر شــده و فرصت برای 
شروع  پروژه های دیگر مهیا بود و درنتیجه بیکاری هم 

کمتر می شد.
این مشــکالت ریشه در نظام حکمرانی دارد. یکی از 
ویژگی های نظام حکمرانی ما تودرتو نهادی است که 
چنــد عارضه مهم دارد؛ موازی کاری را زیاد می کند، 
دور زدن قوانین را بیشتر می کند و بی ثباتی ساختارهای 
سازمانی را باال می برد. نتیجه همه این موارد، شکست 
در هماهنگ ســازی سیاستی اســت. به طور مثال در 
مشــهد یک اســتاندار فعالیت می کند و یک آستان 
قدس رضوی هم وجود دارد که هر کدام از این نهادها 
برنامه های خود را دنبال می کنند. در چنین شــرایطی 
در هماهنگی شکســت به وجود می آید؛ یعنی اجزای 
سیستم نمی توانند به سمت هدف حرکت کنند. در این 
وضعیت اهداف بلندمدت تدوین می شود، اما در عمل 
به ســمت آن حرکت نمی کنیم. ویژگی دیگر اقتصاد 
سیاســی ما ســوء مدیریت در فرآیند انباشــت سرمایه 
اســت. 10 هزار پروژه ناتمامی که از دولت پیشــین به 
این دولت رسیده، نمونه ای از این سوء مدیریت است.

در چنین وضعیت و ســاختاری، بسته خروج از رکود 
تورمــی به عنــوان یــک »تســکین دهنده موقتی« و 
»سیاســت عاجل« که می خواهد بخشــی از مشکل 
فروش بنگاه های تولیدی را حل کند، مناســب است. 
همه اقتصاددان هایی که به نوعــی رویکرد کینزی در 
اقتصاد دارند، سیاســت های اعتبــاری و پولی را تائید 
می کنند، اما راهکارهای اساســی دیگری وجود دارد 
که حتمــًا باید دنبال شــود. مهم ترین ایــن راهکارها 
بهبود توزیع درآمد اســت. مهم تریــن کار برای بهبود 
تقاضــای مؤثر، توجه بــه توزیع درآمد اســت. اگر به 
این موضوع توجه نشــود، ممکن اســت حتی بحران 
دیگری گریبان کشــور را بگیرد. شــاهد بودیم که در 
امریــکا به دلیل بازپرداخت  نکردن وام های مســکن، 
بحران دامــن این اقتصاد را گرفــت. در ایران نیز اگر 
وام گیرندگان اعتبــارات را بازپرداخت نکنند، بحران 
پیش می آید. برای اینکه بازپرداخت این وام ها تضمین 
شود، باید نظام پرداخت درآمد و دستمزد اصالح شود. 
برای کســی  که ماهــی 700 هزار تومــان درآمد دارد، 
بازپرداخت وام ممکن نیست. در نتیجه طبقه اقتصادی 
پایین جامعه نمی تواند این وام را دریافت کند. این در 
حالی است که این سیاست باید معطوف به این طبقات 
باشد. درنتیجه سیاســت اعطای اعتبار باید با سیاست 
بازتوزیع درآمدی قوی همراه باشــد تــا بتواند اهداف 

نیرو ارائه می دهد. این نشــان می دهد بهره وری منابع 
انســانی ما در دولت کمتر از یک بیســتم ژاپن است. 
این ها همه مصداق اتالف منابع دولتی اســت. گویی 
یک وکیل بــرای کار خــود حق الوکالــه ای دریافت 
می کند که میزان آن از ســودی که به موکل می رســد 
بیشتر است. دولت از یک  طرف می خواهد مالیات ها 
را افزایش دهد و از طرفی حاضر نیست خدمات خود 
را بهینه کند و بهره وری را باال ببرد. در چنین شرایطی 
مردم حامی سیاست های دولت در مورد افزایش مالیات 

نیستند.
در نتیجــه همه این شــرایط، بحران ها در کشــور هر 
روز عقب می افتند و انباشــته می شوند. درنتیجه االن 
به شــرایطی رســیده ایم کــه دولت تنها بــه دنبال رفع 
بحران های موجود اســت. در این شــرایط بزرگ ترین 
کاری که می توان انجام داد، این اســت که خطاهای 
گذشته را انجام ندهیم. کشــور ما به یک آزمایشگاه 
تبدیل شده که همه از آن یاد می گیرند؛ اما خودمان از 

تجربه ها درس نمی گیریم.
رکود تورمی یک مشکل تاریخی است

علی دینی ترکمانی، عضو هیئت  علمی مؤسسه 
مطالعات و پژوهش های بازرگانی

اگــر از یک نــگاه تاریخی به مســئله نــگاه کنیم و 
اقتصاد ایران را با کشــورهای توسعه یافته صنعتی مانند 
کره جنوبی یا حتی ترکیه مقایسه کنیم، مشخص می شود 
حجــم تولید ناخالص داخلی ما می توانســت دو برابر 
میزان فعلی باشــد، اما در عمل به چنین میزان تولیدی 
نرسیدیم. درصورتی که ما به این میزان تولید می رسیدیم 
بــه این معنی بود که ظرفیت هــای تولید دو برابر بود و 
ظرفیت کار بیشــتر می شد و بیکاری ساختاری و تورم 
فعلی وجود نداشــت. این مسئله نشــان می دهد رکود 
تورمی یک مسئله ســاختاری در ایران است و مربوط 
به چند ســال اخیر نیست. در اقتصاد ما تا پیش از سال 
1390 تورم به طور متوســط 18 درصد و بیکاری 14 تا 
15 درصد بوده اســت که این ها نشان دهنده رکود تورم 
در کشور است، اما در سال 91 و 92 تورم به شدت باال 
رفت و به 42 تا 43 درصد طبق آمار رسمی و 50 درصد 
طبق آمار غیررسمی رسید، بیکاری نیز افزایش داشت؛ 
یعنی رکود تورمی به شــدت عمیق تر از گذشــته شد. 
آنچه در بســته خروج از رکود وجود دارد در حقیقت 
برگرداندن اقتصاد به شرایط پیش از سال 1390 است، 
یعنی وضعیتی که مشــکالت ســاختاری وجود دارد، 
اما روندی که در دو ســال 91 و 92 به وجود آمده بود 
کنترل می شود. درحال حاضر هم که تورم کاهش یافته 
و بــه نزدیک 15 درصد رســیده می توان گفت به نرخ 

تورم دهه 70 و اوایل دهه 80 رسیده ایم.
توجه به این واقعیت ها نشان می دهد برای مقابله ریشه ای 
با رکود تورمی، باید تغییرات ســاختاری داشته باشیم. 
مشکالت ساختاری اقتصاد، باعث شده در دوره های 
مختلف فرصت های تاریخی در کشور از دست برود. 
با جنگ 8 ساله و به دنبال آن دوران سازندگی و شروع 
پروژه های اقتصادی که خوب مدیریت نشد، بسیاری 
از فرصت های اقتصادی در کشور ازدست رفته است. 
پروژه مصالی تهران مصداقی از پرو ژه های اقتصادی 
در  مقیاس بزرگ اســت که زمان بسیار طوالنی برده و 
منابع هنگفت صرف آن شــده، اما هنوز نتیجه نداده 
اســت. اگر این پروژه در یک ســاختار بــا مدیریت 

معناست که یک سازمان در مقابل سازمان های مشابه 
باالتر می ایســتد، در این حالت رقبا به جای اینکه خود 
را کاراتر کنند، به دنبال پایین کشیدن رقیب می روند و 
درنتیجه ســازمان کاراتر با مزاحمت و جریمه روبه رو 
می شود. در این وضعیت توسعه شکل نمی گیرد. برای 
تغییر این ساختار باید اولویت مسئوالن، اقتصاد باشد. 
دولت ما در این ساختار اقتصادی و این ساختار توزیع 
قدرت و ثروت اســم بزرگی دارد، اما در عمل قدرت 
چندانــی ندارد و حتی در اینکه قوی ترین نهاد اجرایی 
در کشور باشد هم تردید است. ما دولت های در سایه 
داریم که قــدرت آن ها در راهبری کالن در کشــور 
اهمیــت باالتری دارد. اگر بدون توجه به این مســائل 
بخواهیم روی سیاســت ها در حوزه های پولی، مالی و 
تجاری تمرکز کنیم، این سیاســت   ها می تواند در عمل 
با اقدام های دیگری مواجه شــده و حتی به ضد خود 

تبدیل شوند.
در مقابــل، زمانی که این حلقه های قدرت به شــکل 
صحیح و سازمان دهی شــده در کنار هم قرار گیرند، 
در این وضعیت می توانند اقتصاد را به مســیر درســت 
حرکت دهند. برای رسیدن به این وضعیت الزم است 
کــه در ابتدا یک بازآرایی جدید در اقتصاد کشــور به 
وجــود آیــد. در گام بعدی باید منافعــی که در طول 
ســال های گذشته برای گروه های مختلف ایجاد شده 
است، بازتعریف شود. واگذاری هایی که در یک دهه 
گذشته انجام شــده، به گونه ای بوده که منافع ملی در 
آن لحاظ نشــد و باید در این زمینه شفاف سازی شود. 
برای پیشبرد این گام باید نهادهای دیگر تصمیم گیر در 
کشــور با دولت همراه شوند. نمی شود دولت طرحی 
را بــه مجلس ببرد؛ اما چون منافع گروه های خاصی به 

خطر می افتد، این طرح ها مسکوت گذاشته شود.
اگر در کشــور هر کس بخواهد ســکانی را به دست 
بگیرد و کشــتی را به ســمتی که می خواهد، هدایت 
کند؛ نه تنها به مقصد نمی رســیم، بلکه در این مســیر 
منابع هم هرز می رود. زمانی این امر محقق می شــود 
که کل نهاد حاکمیت در کشور تصمیم بگیرند تمام 
راهبردهــای کالن را حول محــور منافع ملی تعریف 
کنند. این منافع می تواند در چارچوب نظام سیاســی 
مشــخصی که متناســب با نظام سیاســی ایران است 
تعریف شود، اما همه این اقدام ها به زمان نیاز دارد و در 
کوتاه مدت ممکن نیســت. در بلندمدت همه افرادی 
که در ساختار سیاسی کشــور نقش دارند منافع خود 
را تضمین می کنند و درعین حال توجه دارند که منافع 
همه، در بزرگ شــدن کیک اقتصاد کشور است. در 
شــرایطی که این کیک هر روز کوچک تر می شــود، 
اگر بخواهیم توزیع را هم ناعادالنه کنیم، در نهایت به 
مرز انفجار می رسیم. اتفاقی که در کشور ما افتاده این 
است که کیک اقتصادی طی دو سال 160 میلیارد دالر 
کوچک تر شده است و این یعنی سهم افراد از اقتصاد 
کمتر شده است. در کنار این، توزیع نادرست درآمدها 

هم مشکالت را بیشتر کرده است.
در کنار این مشکل، ما یک دستگاه بزرگ اداری هم 
داریــم که منابع را مصرف می کند، اما بازدهی الزم را 
ندارد. دولت ما 70 هــزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی 
دارد و به همان انــدازه حقوق پرداخت می کند. ژاپن 
جمعیتی دو برابر جمعیت ما دارد، اما خدمات دولتی را 
تنها با 200 هزار کارمند ارائه می دهد. کشور ما نصف 
جمعیت ژاپــن را دارد، اما خدمات کمتر را با 10 برابر 

علیدینیترکمانی
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می کرد، تأکید شــده بود که این صنایع اثر انتشــاری 
کمــی دارند، اما باز هم دولــت برخالف این تحلیل، 
در هر دو بسته سیاســتی روی این صنایع تأکید دارد. 
این تناقض ها در سیاست های دولت توجیه پذیر نیست. 
در تحلیل اقتصاد سیاســی قابل فهم است که چرا این 
پروژه ها انتخاب می شوند، اما در اقتصاد توسعه تمرکز 

روی این صنایع توجیه ندارد.
مســئله بعدی که باید به آن توجه شــود این است که 
ایران فقط تهران نیست. سیاست هایی که در این بسته ها 
نوشته می شود به نوعی اســت که انگار ایران در تهران 
خالصه شــده است. ایران یک کشور پهناور با مناطق 
مختلــف و قابلیت های اقتصادی مختلف اســت. در 
چند سال اخیر که به استان های مختلف سفر کرده ام، 
دیده ام که در هر استان پروژه هایی وجود دارد که اگر 
بــا مبلغ کمی در مقیاس های موجود این پروژه ها فعال 
شوند می تواند اهداف اشتغال زایی و درآمدزایی را تأمین 
کند، اما وقتی نگاه ما مرکزگرا می شــود پتانسیل های 
نهفتــه در مناطق را فرامــوش می کنیم و به آن ها کمتر 
اهمیــت می دهیم. از این  رو در کنار نگاه بخشــی به 
اقتصاد و تشــخیص حوزه های استراتژیک، باید نگاه 

سیاست گذاران منطقه ای نیز باشد.
نکته دیگر بحث پروژه های ناتمام در کشــور اســت. 
مــا ده ها هزار پروژه داریــم که چند صد میلیارد خرج 
آن ها کرده ایم، اما به ســرانجام نرسیده است. در سال 
اول دولت آقای روحانی، اعالم شــد ما این پروژه ها را 
اولویت بندی می کنیم، ولی مشــخص نشد نتیجه این 
اولویت بندی چه شد. یکی از عوامل ایجاد رکود و تورم 
در اقتصاد ما همین پروژه ها هستند. دولت باید جسارت 
داشــته باشــد برخی از این پروژه ها که توجیه ندارد را 
حذف کند و در اولویت بندی پروژه ها به اثر انتشاری 
آن ها توجه کند. این تصمیم بسیار سخت است؛ اما در 

شرایط سخت باید تصمیم سخت گرفت.
گونار میردال، برنده جایزه نوبل در اقتصاد، اصطالحی 
به نام چرخه ها و دورهای باطل دارد. وی معتقد است 
اگر چرخه اقتصاد در مســیر مثبت بغلتد، مانند بازی 
دومینو چرخ های دیگر را در همان مسیر مثبت حرکت 
می دهد، اما اگر در مســیر غلط بیفتــد، این روندهای 
نادرســت یکدیگر را بازتولیــد می کنند. مهم حرکت 
این چرخ اول اســت که باید در مســیر درست بیفتد. 
برای حرکت این چرخ نیز در شــرایط فعلی اقتصاد ما، 
سیاست های کالسیک پاسخگو نیست. این سیاست ها 
پیش فرض های مشخصی دارد و برای وضعیت عادی 
است. در شــرایط ویژه، این سیاست ها کارایی ندارد، 
اما بســته های مطرح شده توسط دولت بر اساس همین 

سیاست های کالسیک است.
در آخر  به سیاســتی اشــاره می کنم که دکتر مصدق 
در زمــان تحریم نفت و کمبود منابع بودجه ای به کار 
گرفت. مصدق در دولت خود حقوق کارمندان دولت 
را اضافه نکرد، اما حقوق معلمان را افزایش داد. آمارتیا 
ســن، در آخر دهه 90 میالدی در کتاب خود نوشت 
کمبود بودجه باید کابوس نظامیان باشــد نه معلمان و 
پرستاران. کاری که مصدق در عمل انجام داد سال ها 
بعد آمارتیا سن به آن اشاره کرد و جایزه نوبل را هم برد. 
دولتمــردان ما نیز اگر می خواهند اصالحی در اقتصاد 

انجام دهند، ابتدا باید از خود شروع کنند.■

ما درباره سیاســت  های مقابله با رکود یا تورم صحبت 
می کنیم، با این فرض همراه است که ساختار هزینه ای 
اقتصاد ایــران به ویژه دولت، ثبــات دارد و نباید به آن 
دست زد. تمام سیاســت هایی که در این حوزه نوشته 
می شود با این فرض است که ما یک سری هزینه ها در 
سمت دولت داریم و باید آن را حتمًا تأمین کرد و پس 
از آن برای منابــع باقیمانده می توانیم تصمیم بگیریم. 
کره جنوبی زمانی که بحران اقتصادی داشت، بخشی 
از ســفارت خانه های خــود در کشــورهای دیگــر را 
تعطیل و اعالم کرد دلیل این کار مشــکالت سیاسی 
نیست، بلکه دولت در حال حاضر نمی تواند هزینه این 
ســفارت خانه ها را تأمین کند. دولت ما نیز در شرایط 

فعلی باید هزینه های غیرضروری خود را حذف کند.
اگر مــا نگاهی بــه بودجه دولت بیندازیم مشــخص 
می شــود ریخت وپاش های بسیاری در حوزه دستگاه  
دیوانســاالری داریــم که هیچ دلیــل و توجیه منطقی 
ندارند، اما آن ها را مفروض می گیریم و فکر می کنیم 
نباید این هزینه ها را کنترل کرد. اگر دولت می خواهد 
با رکود تورمــی به صورت جدی برخورد کند، باید در 
هر بسته سیاستی که تدوین می کند فرض دست نزدن 
به ســاختار هزینه ای خود را نادیده بگیرد و بخشی از 
هزینه های خــود را کاهــش دهد. چرا همیشــه باید 
وخامت اوضاع شــامل حال مردم باشــد؟ دولت باید 
کمربند خود را سفت کند و صرفه جویی داشته باشد 

تا منابع آزاد شود.
وقتی این منابع آزاد شــد بحث این است که این منابع 
به کجا برود. اگر ما به بهانه خروج از رکود منابع را در 
اختیار بنگاه ها بگذاریم، شاید در کوتاه مدت مشکل 
برخی از بنگاه ها را رفع کند، اما در عمل نوعی توزیع 
ارزاق است و با مشکالت به صورت ریشه ای برخورد 
نشــده است. مســئله ما در حال حاضر این نیست که 
مشکل چند بنگاه اقتصادی محدود را حل کنیم، بلکه 
باید اقتصاد ملی را نجات دهیم. برای این کار باید بین 
بنگاه های اقتصادی موجــود، روی بنگاه هایی تمرکز 
داشته باشیم که اثر انتشاری بیشتری دارند. این صنایع 
و بنگاه ها قابل شناسایی هستند و بارها محاسبه شده اند. 
زمانی که یک بنگاه اثر انتشاری بیشتری دارد، به این 
معناست که با تزریق منابع به آن ها تولید و اشتغال زایی 
بیشــتری نســبت به دیگر صنایع به دســت می آید. به 
همین دلیل اگر منابعی وجود دارد بهتر است با انتخاب 
اســتراتژیک این حوزه ها تخصیص پیدا کند. در حال 
حاضر تمرکز دولت در سیاست گذاری ها روی صنایع 
پتروشیمی و فوالد است. این در حالی است که صنایع 
فوق اثر انتشاری کمی در اقتصاد دارند. در بسته قبلی 
سیاســتی دولت که خروج غیرتورمی از رکود را دنبال 

مورد نظر را تأمین کند.
نکته دوم این است که این سیاست حتمًا با افزایش تورم 
همراه اســت. اینکه مسئوالن دولت می گویند ما تورم 
را رصد می کنیم و اگر افزایش یافت سیاست متوقف 
می شــود، درست نیســت. دولت باید این جسارت را 
داشته باشد که اعالم کند ما باید این سیاست ها را اجرا 
کنیم و اجرای آن مستلزم افزایش چنددرصدی در تورم 

است.
توجه کنیم که در حال حاضر اقتصاد ایران درگیر یک 
حرکت االکلنگی اســت. برای کاهش تــورم، رکود 
تشدید شده و بیکاری افزایش می یابد و اگر بخواهیم 
رکود را کنترل کنیم، تورم افزایش می یابد. این تناقض 
را با سیاست های کالســیک اقتصادی )سیاست های 
انبساطی یا انقباضی پولی و مالی( نمی توان حل کرد. 
بــرای مقابله هم زمــان با رکود و تورم باید مشــکالت 
ســاختاری حل شــود؛ یعنی معضل تودرتوی نهادی 
حل شــود و بخــش واقعی اقتصاد، یعنــی پروژه های 
اقتصادی را با مدیریت مناســب جلــو ببریم. چندی 
پیش یکی از اعضای شــورای شــهر تهــران گفته بود 
ما می خواهیم با پول های وقفی مردم 400 مســجد در 
تهران بسازیم. ساختن مسجد کار خوبی است، اما آیا 
بهتر نیست این منابع صرف بهســازی مدارس شود تا 
ما شاهد فاجعه هایی مانند آنچه برای کودکان روستای 
شــین آباد اتفاق افتاد نباشیم؟ این مثالی از ترکیب غلط 
سرمایه گذاری در کشور است. این ترکیب باید اصالح 
شود و منابع باید به سمتی برود که بازده اجتماعی باالتر 
و اشــتغال باالتر دارند. عالوه بر این، ســرمایه گذاری 
بایــد با مدیریت قوی همراه باشــد که با حداقل زمان 
و هزینه انجام شــود. ما در ساخت و ساز هنوز در 100 
ســال پیش مانده ایم. در چین یک هتل 100 طبقه در 
یک ماه ساخته می شود، اما در ایران این پروژه سال ها 
زمان می برد. پیش از اینکه ما به جذب سرمایه گذاری 
خارجی فکر کنیم، باید مدیریت استفاده از سرمایه را 
اصالح کنیم. سرمایه گذاری خارجی باید با دانش فنی 
و علمی همراه باشد. در حوزه خودرو ما باید در کنار 
جذب ســرمایه خارجی، به فکر ارتقای کیفیت تولید 
باشیم تا مثاًل در یک چشم انداز 10 ساله اتومبیل هایی 
با مصرف کم و کیفیت باال تولید کنیم. برای رسیدن 
به چنین جایی باید سرمایه های انسانی کشور هم حفظ 
شود، اما االن ســرمایه های انسانی کشور در خارج از 
مرزها فعالیت می کنند و برای کشــورهای دیگر بازده 
اقتصادی دارند. تا زمانی که این مشکالت ساختاری 
در اقتصــاد ما حل نشــود، نمی توانیم بــا رکود تورمی 

به صورت ساختاری و ریشه ای مقابله کنیم.

دولت باید ریخت وپاش ها را کم کند
دکتر میکائیل عظیمی استاد دانشگاه

در صحبت های دکتر شــیبانی و دکتــر دینی مواردی 
مطرح شــد که ما را به ســمت نظریه پارســونز سوق 
می دهد. در نظریه پارســونز گفته می شود زیرسیستم 
اقتصادی برای تداوم بقای حیات جمعی نقش اساسی 
دارد. هرچه اقتصاد دچار بحران شود، به همین نسبت 
منافع ملی ما با بحران روبه رو می شود. اگر این نکته را 
در کنار توضیحات دیگر دوستان تحلیل کنیم، متوجه 
وخامت اوضاع می شویم که نشان می دهد بیشتر از این 

نمی توان با اقتصاد سهل انگارانه برخورد کرد.
میکائیلعظیمینکته مهمی که باید به آن توجه شود این است که وقتی 
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انتخابــات ســال 92 هم در عرصه سیاســت و هم در 
عرصــه اقتصــاد یک نقطــه عطف مهم بــود. پیش 
از ایــن انتخابات، اقتصاد کشــور را می تــوان در قله 
بی انضباطی های اقتصادی دانســت. تورم نقطه به نقطه 
به عنوان یکی از شاخص های کلیدی سنجش وضعیت 
اقتصادی، در خردادماه 1392 به 45 درصد رســید که 
پس از تورم انفجاری سال 1374، رقمی بی سابقه برای 
اقتصاد کشور بود. در مقابل نرخ رشد اقتصادی نیز در 
پایان سال پیش از آن )1391( به رقم منفی 6/8 درصد 
رســید که این رقم البته هیچ مابه ازایی در دوره پس از 
جنگ در اقتصاد کشــور ندارد. بــرای درک بهتر این 
ارقام مروری بر چند شاخص کلیدی بازار نیز می تواند 
کمک کننده باشــد. در 23 خــرداد 1392 دقیقًا یک 
روز پیــش از انتخابات و تحت شــرایط به وجودآمده 
در آن زمان، نرخ ارز و ســکه جهشی افزایشی داشت 
به طوری کــه هر قطعه ســکه بهار آزادی بــه رکورد 1 
میلیــون و 300 هزار تومان رســید و نرخ دالر هم  مرز 
3800 تومان را گذراند. بااین حال با اعالم شــدن نتایج 
انتخابات، بازار به آرامشی یک باره رسید و جو متشنج 
پیش از انتخابات به سمت آرامش، امید به آینده و انتظار 
بهبود وضعیت اقتصادی حرکت کرد. این انتظار مردم 
نســبت به بهبود وضعیت اقتصــادی در دولت جدید، 
هم می توانســت یک فرصت برای سیاســت گذاران 
باشــد و هم یک تهدید به شــمار می آید. این امید به 
آینده ازیک طرف هیجانات در بازار را خواباند و نوعی 
ثبــات در اقتصاد ایجاد کرد که بــرای دولت و اجرای 
سیاســت هایش بســیار مفید بود. از طرف دیگر مردم 
انتظار داشــتند ایــن تغییر در حوزه سیاســی در بهبود 
وضعیت معیشت آن ها نیز اثرگذار باشد که این موضوع 
مسئولیت دولت را سنگین تر می کرد. دو سال زندگی 
در شــرایط تحریم، ترس از خطر جنگ، به بن بســت 
رســیدن فعالیت های اقتصادی، تورم باال و نااطمینانی 

نسبت به آینده به اندازه کافی توان مردم را تحلیل برده 
بــود و دولت یازدهم برای جبــران این وضعیت وظیفه 
گاهی  بزرگی داشــت. دولت به خوبــی از این انتظار آ
داشــت و به همین دلیل عزم خــود را جزم کرد که از 
همان ابتدا روی سیاست هایی سرمایه گذاری کند که 
آثار کوتاه مدت آن لمس کردنی باشد. بهبود در روابط 
بین المللی در حوزه سیاست خارجی و کاهش تورم در 
حوزه اقتصادی دو سیاســتی بود که دولت با جدیت 

آن ها را پیگیری کرد.

غول تورم، کم کم مغلوب می شود
پیش از اینکه دولت به طور رسمی هدایت امور کشور را 
به دست بگیرد و تنها به دلیل کاهش انتظارات تورمی 
مردم و امید و اعتماد نســبی به دولت جدید، نرخ تورم 
نقطه به نقطه از خردادماه 92 به بعد کاهش یافت، اما این 
کاهش تورم پس از روی کارآمدن دولت، روند سریع تر 
و مداوم تــری به خود گرفــت. انضباط در حوزه پولی 
یکی از عوامل کاهش این نــرخ تورم بود. تنش زدایی 
از روابط بین المللی عامل سیاســی مهمــی بود که به 
کاهــش تورم کمک جدی کرد. مــردم دیگر با ترس 
از تنش هــای بین المللی به بازارهایــی مانند ارز و طال 
هجوم نمی بردند و کاهش تقاضای ســوداگری باعث 
شــد این دو بازار نیز به ثبات برسند. ثبات در دو بازار 
ارز و طال می توانســت کمک مهمی به دولت باشد. 
زمانی که مردم از سرمایه گذاری در این دو بازار ناامید 
باشند به سمت سرمایه گذاری در بازارهای موازی مانند 
بورس و بانک می روند. درصورتی که اقتصاد بتواند این 
سرمایه ها را تجمیع کرده و با هزینه کم به بخش مولد 
اقتصاد تزریق کند، می تواند عاملی برای رونق اقتصادی 
باشد. بااین حال در سال 92 سیاست هایی که بتوان آن را 
در این مسیر ارزیابی کرد، از طرف دولت اعمال نشد. 
دولت بیشتر توجه خود را بر کاهش نرخ تورم گذاشت 

تا بتواند از این طریق هم به مردم اطمینان بدهد به وعده 
خود پایبند است و هم ثبات را در اقتصاد تزریق کند و 

زمینه برای رونق اقتصادی را فراهم کند.
با اعمال سیاســت های دقیق تر پولی در این سال و البته 
کاهش انتظــارات تورمی مــردم، درنهایت تورم نقطه 
به نقطــه  از 45 درصد خردادماه بــه 19/7 درصد در 
پایان اســفند رسید که نشــان دهنده کاهش 29 واحد 
درصدی این شــاخص کلیــدی تنها در 9 مــاه بود. 
باوجوداین کاهش تورم در طول این 9 ماه، اما به دلیل 
انفجــار تورمی در ســه ماه ابتدایی ســال درنهایت در 
پایان ســال 92 تورم روی عدد 34/7 واحد ایستاد که 
ســومین تورم بزرگ کشور از سال 1322 به بعد است. 
در این میان بانک مرکزی تالش هایی را هم در جهت 
ساماندهی مؤسسات و بانک های فاقد مجوز انجام داد 
که درنتیجه آن شــش بانك ایران زمین، قرض الحســنه 
رســالت، خاورمیانه، بین المللی کیش، ایران و ونزوئال 
و قوامین و چهار مؤسسه اعتباری صالحین، پیشگامان 
آتی، کوثر و عسکریه به آمارهای پولی و بانکی کشور 
اضافه شد. این موضوع و ادامه این روند می توانست به 
ساماندهی بیشتر بازار پول در سال های بعد بینجامد که 
البته شواهد نشان می دهد این سیاست ادامه پیدا نکرد.

کاهش تورم؛ اما و اگر...
در ســال 93 نیز دولت کاهش نــرخ تورم را با جدیت 
دنبال کرد. در این سال البته فاز دوم سیاست تورم زای 
هدفمندی یارانه ها نیز دنبال شــد کــه به دلیل کنترل 
قیمت ها از طرف دولت، اجرای این سیاســت با شیب 
کمتــر و رکود حاکم بر اقتصــاد پیامدهای تورمی آن 
بسیار کمتر از گذشــته بود. سیاست کاهش تورم که 
در ســال 92 بــا حمایت اکثریــت اقتصاددانان همراه 
بــود در ســال 93 با اما و اگرهایی همراه شــد. برخی 
تحلیلگران بر این باور بودند دولت برای بهبود اقتصاد و 
خروج از رکود تورمی راه آســان یعنی راه کاهش تورم 
را انتخاب کرده و هنوز برای خروج از رکود سیاســتی 
نداشــته است. در این راســتا مطرح می شد زمانی که 
کشــور درگیر پدیده رکود تورمی است، نمی توان تنها 
روی یک زاویه از این مشکل یعنی تورم یا رکود مانور 
داد و در حال حاضر که اقتصاد به ثبات نسبی رسیده، 
نیاز اســت خروج از رکود نیز با جدیت بیشتری دنبال 
شــود. عالوه بر این، تحلیلگرانی که به موضوع تورم 
به صــورت دقیق تــر و جدی تر توجه داشــتند، مطرح 
می کردند این کاهش تورم خود را در زندگی روزمره و 
معیشت مردم نشان نداده است. به اعتقاد آن ها شاخص 

در را بر پاشنه دیگری بچرخانیم

سمانه گالب 

انتشار نامه 4 وزیر به رئیس جمهور و هشدار آن ها در مورد وضعیت اقتصادی یکی از 
اخبار مهم در آغاز نیمه دوم سال بود. این هشدار که با تمرکز روی مسئله بورس و افت 
شــدید ارزش شــرکت های فعال در بورس صورت گرفت، عاملی شد برای آنکه دولت 
بســته جدید سیاستی را تدوین کند که این بســته خروج از رکود را هدف می گرفت. 
این بسته و نقدها و اظهارنظرهای پیرامون آن باعث شد بر کارنامه اقتصادی دولت از 
ابتدای کار تا امروز در دو حوزه تورم و رکود مروری داشــته باشیم. مرور سیاست های 
اجراشــده در این دو ســال می تواند به تحلیل سیاســت های مطرح شــده در بســته 

پیشنهادی اخیر دولت کمک کند.
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تورم در زیرگروه های »مسکن، آب، برق، گاز و سایر 
سوخت ها«، »خوارکی ها و آشامیدنی ها« و »بهداشت 
و درمان« بیشترین رشــد را نسبت به گروه های دیگر 
داشــته و از آنجایی که این گروه ها بیشترین تأثیر را در 
ســطح معیشــت خانواده ها به ویژه خانوارهای فقیرتر 
دارند، میانگین تورم برای آن ها بیشتر از تورم محاسباتی 

بانک مرکزی است.
انتقاد دیگر تحلیلگران بر این حقیقت تکیه داشت که 
در کشــوری مانند ایران که جمعیــت جوان و فعال به 
نسبت باالیی دارد، خروج از رکود و قرارگرفتن در مسیر 
رشد اقتصادی با محوریت اشتغال، اهمیت بیشتری در 
مقایسه با کاهش تورم دارد. به عبارت ساده اگر دولت 
برای خروج از رکود تورمی می خواهد روی یکی از این 
دو وجه تمرکز کند باید روی خروج از رکود و افزایش 

اشتغال تمرکز بیشتری داشته باشد.
بسته خروج از رکود و ادامه روند پیشین

در مقابــل همه این انتقــادات، دولت تأکید داشــت 
هم زمان با کاهش تورم، خروج از رکود در اقتصاد کلید 
خورده و اطمینان می داد که در پایان ســال 93 رشــد 
اقتصادی مثبت خواهد شد. آمار رشد 6/ 4 درصدی 
بهار 93 نسبت به بهار 92 )پیش از انتخابات که رکود 
در عمیق ترین وضعیت خود قرار داشــت( نیز شاهدی 
بــر این مدعا بــود. دولت اما می دانســت که این رقم 
نمی تواند گویای رشد پایدار باشد و به همین دلیل برای 
اطمینان از ادامه این روند در همین ســال بسته خروج 
غیرتورمی از رکود را هم پیشنهاد داد. این بسته به نوعی 
یک برنامه میان مدت بود که اهداف دولت و برنامه ها 
را تقریبًا برای 2 ســال مشــخص می کرد. اینکه دولت 
برای اجرای سیاســت های خود برنامه ها و بســته های 
سیاستی دقیق تهیه می کرد و آن را برای نقد در اختیار 
دیگــر صاحب نظران قرار می داد خود حکایت از یک 
تغییر اساسی نسبت به دولت گذشته داشت؛ دولتی که 
حتی برنامه های رسمی کشور مثل برنامه چهارم توسعه 
را غیرقابل قبول می دانســت و خود را متعهد به اجرای 
آن نمی دیــد. بااین حــال در جزئیات این بســته همان 
انتقاداتی که به سیاســت های دولت، پیش از ارائه این 
بسته وارد شد، مطرح بود. منتقدان تحلیل می کردند در 
این بســته جایگاه صنایع کوچک و متوسط که موتور 
تحرک اشتغال هســتند، دیده نشده و تأکید بر صنایع 
بزرگ مانند پتروشــیمی ها، فوالد و خودرو است. در 
پاســخ به این انتقاد، موافقان این بسته مطرح می کردند 
درصورتی که ایــن صنایع رونق پیدا کننــد، می توانند 
صنایع کوچک تــر را نیز به راه بیندازنــد. بااین وجود 
منتقدان معتقد بودند در شرایطی که کشور بحران آب 
دارد و بیکاری هم در وضعیت بحرانی اســت، تزریق 
منابع به این صنایع بزرگ که نیاز بسیاری به آب دارند 
و اتفاقــًا در دوره هــای پیش به دلیل جهــش نرخ ارز 
سودهای کالنی به دست آورده بودند، منطقی نیست.

در کنار این موضوع تکیه دولت به بانک ها برای تأمین 
مالی بخش صنعت نیــز مورد انتقاد جدی تحلیلگران 
بود. در این زمینه گفته می شــد نرخ های ســود باالی 
تســهیالت بانکی عماًل بنگاه های کوچک و متوسط 
که ســوددهی پایینی دارنــد را از گردونه رقابت برای 
دریافت تســهیالت بیرون می کند و بازهم بنگاه های 
بزرگ هســتند که می توانند از این تسهیالت استفاده 

کنند. ازآنجایی که بنگاه های بزرگ تقریبًا انحصاری 
عمل می کنند، قدرت این را دارند که هزینه ناشــی از 
تسهیالت گران را به قیمت کاال اضافه کنند و درنهایت 
مصرف کننــده داخلی )خانوار یا بنگاه پایین دســتی( 
است که باید هزینه گران بودن وام تولید را بپردازد. این 
موضوع در مورد خودرویی ها به خوبی دیده می شــود. 
در حال حاضر پای ثابت دریافت تســهیالت کالن از 
بانک ها، خودرویی ها هســتند و درنهایت هزینه ناشی 
از این تسهیالت گران، به مردم منتقل می شود. در این 
صــورت اگر بخواهیم تحلیل عمیق تــری از وضعیت 
صنعت خــودرو و قیمت های بــاالی محصوالت این 
صنعت داشته باشــیم باید در کنار تالش برای ارتقای 
کیفیــت به علل اصلی افزایــش هزینه این صنعت که 
یکی از آن ها نرخ ســود تســهیالت و دیگری افزایش 
نرخ ارز است نیز توجه کنیم. در این صورت مشخص 
می شود ریشه اصلی مشکالت در جای دیگری است.

بالی خارجی نازل می شود
اتفاق دیگری که سال 93 اقتصاد کشور را تحت تأثیر 
خود قــرار داد، کاهش قیمت نفــت در بازار جهانی 
بود. با مثبت شــدن روند مذاکرات ایران و گروه 5+1، 
عربستان یک بازی سیاسی را در بازار نفت شروع کرد 
کــه درنتیجه آن قیمت نفت از بــاالی 100 دالر به زیر 
50 دالر طی کمتر از 6 ماه رســید. این کاهش قیمت 
درنهایت با کاهش قیمت دیگر محصوالت معدنی و 
فلزات در بازارهای بین المللی همراه شــد که درنتیجه 
آن سوددهی شــرکت های پتروشیمی، معدنی و فلزی 

کاهش چشمگیری پیدا کرد.
عالوه بر ایــن، کاهش قیمت نفت، به طور مســتقیم 
دولت را هم متأثر می کرد. در بودجه دولت برای سال 
93 قیمت نفت 100 دالر پیش بینی شــده بود که با این 
کاهش قیمت نفت، دولت با کســری مواجه می شد. 
ازآنجاکه همیشــه بودجه های عمرانی قربانی کاهش 
درآمدهــای دولت هســتند، این افــت قیمت نفت به 
معنی کم شدن اعتبارات عمرانی و به دنبال آن افزایش 
بدهی دولت به پیمانکاران، بــه تعویق افتادن پروژه ها 
و درنهایت تشــدید رکود بود، البته کاهش درآمدهای 
نفتی، به این دلیــل که دولت با تأخیر درآمدهای خود 
را دریافت می کند در نیمه دوم سال 93 اثرات کمتری 

از خود به جا گذاشت و پیش بینی این بود اثرات عمده 
کاهش قیمت نفت، در پایان این سال و ابتدای سال 94 
خود را نشان دهد. اتفاقی که در عمل به وقوع پیوست 
و رشــد حدود 3/8 درصد در 9 ماه ابتدایی ســال با 
رشــد 0/6 درصدی در ســه ماه پایانی خاتمه یافت و 
درنهایت رشد سال 93 در 3 درصد ثابت ماند؛ رقمی 
که شــاید در یک نظر قانع کننده باشد، اما با توجه به 
چشــم اندازی که برای بازار نفت وجود داشت پایدار 

به نظر نمی رسید.
اخبار خوش، نتایج ناخوش

سال 94 با اخبار خوب مذاکرات و توافق ابتدایی همراه 
شد. این خبر درعین حال که می توانست برای اقتصاد 
یک شــوک مثبت باشــد، در همان حال می توانست 
به عنــوان یک عامل کاهــش تقاضا نیــز عمل کند. 
ازآنجایی که درنهایت اجرایی شــدن توافق یک پروسه 
زمان بــر بود، عامل دوم )چشــم انتظاری برای کاهش 
قیمت( مؤثرتر عمل کرد و این توافق به نوعی به کاهش 
تقاضــا در بازار کمک کــرد. مــردم در انتظار بهبود 
وضعیت پس از اجرایی شــدن توافق بوده و هســتند و 
این انتظار در حال حاضر فعالیت اقتصادی و تقاضای 
کالن را محدود کرده است. در کنار این مورد کاهش 
قیمت نفت و چشــم اندازی که برای آینده بازار وجود 
دارد و احتمــال افزایش قیمت ایــن کاال را کم رنگ 
می کنــد، روی صنایع بزرگ اثرگذار بوده که درنتیجه 
این ها عالوه بر درآمد دولت، ســوددهی شــرکت های 
بزرگی که وابســته به فروش و صــادرات فرآورده های 
نفتی هســتند را کاهش داده است. همین روال باعث 
شده این شرکت ها که زمانی یکه تاز بازار سهام بودند و 
شاخص این بازار را باال می کشیدند این بار عاملی برای 
سقوط بازار باشند؛ سقوطی که باعث شد درنهایت 4 
وزیر دولــت که مجموعه زیر نظر آن ها از این کاهش 

سود ضربه می دید واکنش نشان دهند.
نتیجه این اتفاق، ارائه بســته سیاســتی جدید از طرف 
دولت بــود که هدف آن رونق اقتصــاد از زمان توافق 
تا لغو تحریم ها عنوان شــد؛ اما آیا این بســته سیاستی 
می توانــد درنهایت بــه خروج از رکــود کمک کند؟ 
متأســفانه به اعتقاد نگارنده در ایــن زمینه تردیدهای 

جدی وجود دارد.

کوچک هم زیباست و هم مظلوم
یکی از مهم ترین رویکردهای بســته پیشــنهادی اخیر 
دولــت، توجه بــه صــادرات و تشــویق فعالیت های 
صادراتی اســت. به نظر می رسد این سیاست با هدف 
جبران کمبود تقاضای داخلی از طرف دولت پیگیری 
شده است؛ اما برای اینکه تحلیل کنیم آیا این سیاست 
مؤثر خواهد بود یا نه باید دید تشــویق صادرات، تقاضا 
را برای کدام صنایــع باال می برد. برای این منظور باید 
بررســی کرد کدام صنایع توان صادراتی باالیی دارند 
و درعین حال درگذشته در سطح بین الملل توانسته اند 
جایــگاه خود را پیدا کنند. عالوه بر این باید بررســی 
کــرد افزایش تقاضا برای این صنایع آیا می تواند صنایع 
دیگــر را هم بــه حرکــت درآورد یا خیــر. نگاهی به 
فهرســت محصوالت صادراتی کشــور نشان می دهد 
اکثریت این محصــوالت، فرآورده های نفتی باارزش 
افزوده پاییــن، محصوالن معدنــی و کانی های فلزی 

با مثبت شدن روند مذاکرات ایران 
و گروه 1+5، عربستان یک بازي 
سیاسي را در بازار نفت شروع کرد 

که درنتیجه آن قیمت نفت از باالي 
100 دالر به زیر 50 دالر طي 

کمتر از 6 ماه رسید. این کاهش 
قیمت درنهایت با کاهش قیمت 

دیگر محصوالت معدني و فلزات در 
بازارهاي بین المللي همراه شد که 
درنتیجه آن سوددهي شرکت هاي 
پتروشیمي، معدني و فلزي کاهش 

چشمگیري پیدا کرد
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هستند. به عبارت دیگر صادرات کشور هنوز متکی به 
خام فروشــی است. در این حالت افزایش صادرات به 
معنی گسترش خام فروشی است. این سیاست زمانی 
جلوه منفی تری به خود می گیرد که توجه داشته باشیم 
این صنایع برای تولید محصــوالت خود نیاز باالیی به 
صنایع دیگر ندارند و بیشتر به بخش نفت مرتبط هستند 
ازاین رو افزایش تقاضا بــرای کاالی آن ها نمی تواند به 
معنی تحــرک دیگر صنایع باشــد. در مقابل صنایعی 
مانند پالستیک به تولیدات پتروشیمی نیاز دارند که در 
صورت تشویق صادرات، این صنایع برای دریافت مواد 
اولیه خود مجبــور به رقابت با کاالی خارجی خواهند 
بود. چه بسا پس از لغو تحریم ها و رفع محدودیت های 
انتقال پول و تسهیل دیگر شرایط، تمایل برای صادرات 
ایــن محصوالت، عرضــه داخلی ایــن محصوالت را 
کمتر کند و درنهایت به صنایع پایین دستی مانند صنایع 

پالستیک ضربه بزند.
نکته دیگر اینکه این صنایع به شــدت آب بر هســتند 
و اشــتغال زایی کمــی دارنــد و به عبارت دیگر صنایع 
سرمایه بر محســوب می شــوند. ازاین رو تأکید روی 
ایــن صنایع در وضعیتی که کشــور درگیــر دو بحران 
آب و بیــکاری اســت، منطقی به نظر نمی رســد. در 
این وضعیت سیاست های حمایتی از صنایع کوچک 
اهمیت راهبردی بیشــتری دارد. در اینجا باید به همان 
جمله مدیریتــی قدیمی توجه ویژه شــود؛ »کوچک 
زیباست« اما متأسفانه در سیاست گذاری های ما هنوز 

کوچک مظلوم است.
بانک ها یکه تازی می کنند

مورد دیگری که در این بسته به آن تأکید شده، افزایش 
توان وام دهــی بانک ها و کاهش هزینه هــای آن ها از 
روش هــای مختلف ازجملــه کاهش ســپرده قانونی 
اســت. در شــرایطی که اکثریت بنگاه های اقتصادی 
از کمبــود نقدینگی و نبود ســرمایه در گردش گالیه 
دارند، افزایش تــوان اعتباردهی به ایــن بنگاه ها یک 
سیاست اجتناب ناپذیر است اما باید دید آیا درحالی که 
هنوز نرخ سود تسهیالت بانکی تا این اندازه باالست، 
بنگاه های تولیدی به ویژه بنگاه های کوچک می توانند 
از اعتبارات بانکی اســتفاده کنند؟ تجربه چند ســال 
گذشته نشان داده پاســخ به این پرسش، منفی است. 
تا زمانی که بانک مرکزی برای سود تسهیالت بانکی 
چاره ای نیندیشــد، این اعتبارات به سمت بخش های 
مولد اقتصــاد نخواهد رفت. کاهش نرخ تورم به عنوان 
یکــی از مهم ترین دســتاوردهای دولت در دو ســال 
گذشــته زمانی می تواند به خروج از رکود کمک کند 
که نرخ سود تسهیالت هم متناظر با آن کاهش یابد. در 
غیر این صورت هیچ فعالیتی سودده تر از سپرده گذاری 
در بانک نیســت و این یعنی تشــویق مفت خواری در 
مقابل تولید؛ البته کاهش سپرده قانونی به نوعی کاهش 
هزینه تمام شده پول برای بانک هاست و می تواند باعث 
کاهش ســود تســهیالت شــود اما باید دید در عمل 
بانک ها نرخ سود تسهیالت را پایین می آورند یا خیر؟ 
باید توجه داشت زمانی بانک مرکزی می تواند سیاست 
کاهش ســود تســهیالت را دنبال کند که پیش از آن 
وضعیت صندوق ها و مؤسسات غیرمجاز را مشخص 
کند. این موضوع البته یکی از بندهای بسته پیشنهادی 
دولت است که اجرایی شــدن آن به عزم راسخ دولت 

برای مبارزه با فســاد نیاز دارد. ســود این مؤسسات با 
منافع افراد و گروه هــای خاص در اقتصاد گره خورده 
که مقیدکــردن آن ها به قانون، کار آســانی نیســت. 
درصورتی که دولت نتواند وضعیت این مؤسســات را 
روشــن کند، کاهش نرخ سود هم مؤثر نخواهد بود و 
حتی ممکن اســت به ضرر مؤسسات قانونمند باشد و 
درنهایت به نفع مؤسســاتی که خود را ملزم به رعایت 
قانون نمی دانند، تمام شــود. این مؤسســات می توانند 
بــدون رعایت قانون نرخ های ســود باالتری را به مردم 
بپردازند و نقدینگی را به ســمت خود جذب کنند که 
پیامدهای منفی بســیاری به لحاظ سیاســت گذاری، 
شــفافیت مالی و توازن قدرت مؤسسات مالی خواهد 
داشت. باید توجه داشت که طبق اعالم مسئوالن بانک 
مرکــزی هم اکنون نزدیک بــه 20 درصد از نقدینگی 
کشور دست این مؤسسات غیرمجاز است و این یعنی 
200 هزار میلیارد تومان نقدینگی. به عبارت ساده این 
حجــم از پول از نظارت بانک مرکزی خارج اســت. 
الزم است بانک مرکزی در کنار سیاست کاهش تورم 
و کنترل پولی ســاماندهی به وضعیت این مؤسسات را 
هــم در اولویت خود و حتی باالتر از کاهش نرخ تورم 
قــرار دهد. در غیر این صورت کاهش نرخ تورم نه تنها 
کمکی به خروج از رکود نمی کند بلکه عامل تشدید 

آن هم خواهد بود.

افزایش تقاضای مؤثر از کدام مسیر؟
مورد دیگری که در این بسته به آن اشاره شده، تحریک 
تقاضا از طریق اعطای تســهیالت به مردم است. این 
سیاســت البته بیشتر با تأکید بر بخش خودرو طراحی 
شده اســت. بااین وجود به دلیل اثرگذاربودن صنعت 
خودرو در اقتصاد کشور و ارتباط این صنعت با صنایع 
پایین دســتی، این سیاســت قابل توجیه است، اما بهتر 
بود در کنار آن، سیاســت افزایش قدرت خرید مردم 
نیز دیده می شــد. این موضوعی است که سعید لیالز، 
اقتصاددان هم به آن تأکید دارد. مراجعه به آمارها نشان 
می دهد از ســال 89 تا امروز قدرت خرید کارمندان و 
کارگران تقریبًا به طور متوسط 40 درصد کاهش داشته 
اســت. این موضوع مورد تائید کارفرمایان هم است. 
محمد مروج حسینی، دبیرکل کانون عالی انجمن های 
صنفی کارفرمایی ایــران پیش بینی کرده که وضعیت 
معیشــتی کارگران در ســال 1397 تازه به سال 1383 
می رســد. در چنین وضعیتی، سیاســت های افزایش 
قدرت خرید از طریق افزایش دســتمزد باید در دستور 

کار دولت باشد تا هم مردم بهبود وضعیت اقتصادی را 
در زندگی خود بیشتر لمس کنند و هم تقاضای داخلی 
برای کاالها بیشــتر شود و از این طریق خروج از رکود 
سریع تر اتفاق بیفتد؛ اما برای اینکه این سیاست درنهایت 
به افزایش هزینه های تولید و تعطیلی بنگاه منجر نشود 
الزم است هزینه های دیگر مانند هزینه تأمین تسهیالت 
و هزینه های جانبی دیگر که بعضًا هیچ ارتباطی با تولید 
ندارند کاهش یابد تا این افزایش دســتمزد فشــاری به 
بنگاه های اقتصادی موجود که با حداقل ها به فعالیت 
خــود ادامه می دهند وارد نکند. عــالوه بر این دولت 
هم می تواند با ارائه بســته های حمایتی یا تخفیف های 
مالیاتی و ارائه تســهیالت ارزان به تولید، فشار افزایش 

هزینه ناشی از افزایش دستمزد را کمتر کند.
موضــوع دیگری که در این بســته نادیده گرفته شــده 
توجه نکردن به مدیریت واردات و کنترل قاچاق است. 
در حــال حاضر بخش تولید کشــور به ویژه در حوزه 
کشاورزی و صنایعی مانند نساجی از واردات مجاز و 
غیرمجاز ضربه های بزرگ دیده اند، دولت در حمایت 
از تولید موفــق نخواهد بود مگر اینکــه در این حوزه 
اقدامات جــدی انجام دهد. ســاماندهی به وضعیت 
اعطای مجوزهــای واردات و مبارزه با قاچاق کاال که 
به صورت سازمان دهی شــده و در حجم وسیع وجود 
دارد، هم کمکــی به دولت برای کســب درآمدهای 
قانونی از طریق تعرفه های گمرکی اســت و هم تولید 
داخــل را حمایت می کند؛ البتــه دولت در بند 10 این 
بسته افزایش تعرفه کاالهای وارداتی را به صورت موقت 
در دستور کار قرار داده، اما در کنار این موضوع مقابله 
با قاچاق و نظارت بر چگونگی اعطای مجوز واردات 

اهمیت بیشتری دارد.

سخن آخر
دولت یازدهم در وضعیتی ســکان هدایت کشــور را 
در دســت گرفت که کشــور از همه جهت در بحران 
بود. مدیریت کشور در چنین شرایطی یک شجاعت 
باال الزم داشــت که دولت یازدهم این شجاعت را به 
خرج داد. عالوه بر این دولت در حوزه مسائل مختلف 
ازجمله مســائل اقتصادی از همان ابتدا تالش کرد که 
رویه ضد علم و برنامه گریزی که در دولت قبل وجود 
داشت را متوقف کند و به همین دلیل از نخستین روز 
کاری با برنامه مشخص به فعالیت مشغول شد. در ادامه 
نیز با طرح بسته های سیاستی و ارائه آن به کارشناسان و 
نظرخواهی از آن ها برای ارتقای سیاست ها و استفاده از 
توان فکری جمعی، یک رسم شایسته را بعد از سال ها 
در کشــور به اجرا درآورد. بااین حــال موفقیت دولت 
به ویژه در حــوزه اقتصاد نیاز بــه اقدامات جدی تری 
دارد. اینکه دولت و به طور خاص رئیس دولت با تأکید 
روی مسئله فســاد در کشور به نوعی دنبال اصالحات 
بنیادی در زمینه های مختلف است جای قدردانی دارد؛ 
اما در کنار صحبت ها این انتظار وجود دارد که دولت 
اقدامات عملی در جهت مبارزه با فســاد، ساماندهی 
بازار پولــی و بانکی و البته تالش برای بهبود وضعیت 
معیشــت مردم را در اولویت قــرار دهد. بحران اصلی 
اقتصاد کشــور در حال حاضر وضعیت معیشت مردم 
و تولید داخلی اســت. برای این دو سیاســتی تدوین 

کنیم.■

کاهش نرخ تورم به عنوان یکي از 
مهم ترین دستاوردهاي دولت در 
دو سال گذشته زماني مي تواند به 
خروج از رکود کمک کند که نرخ 
سود تسهیالت هم متناظر با آن 

کاهش یابد. در غیر این صورت هیچ 
فعالیتي سودده تر از سپرده گذاري 
در بانک نیست و این یعني تشویق 

مفت خواري در مقابل تولید
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آیــا واقعًا در کشــور دچــار بحران آب  ■
هســتیم یــا خیر؟ آیــا اجماعــی روی این 

موضوع وجود دارد؟
مجمع جهانی آب هر ســه  سال یک بار اجالس  □

جهانی آب برگزار می کند و در این همایش مسائل 
مربوط به این حوزه بررســی می شــود. »آب برای 
آینده« عنوان اجالس پیشــین این ســازمان بود که 
در کره جنوبی برگزار شد. پیش از آن هم اجالسی 
در توکیو برگزار شــد که عنــوان آن، »بحران آب« 
بود. در آن نشســت مطرح شــد مــا »بحران آب« 
نداریــم، بلکه »بحــران مدیریــت آب« داریم که 
ایــن یک موضــوع جهانی اســت؛ البتــه این گفته 
به این معنا نیســت که مشــکل آب وجــود ندارد، 
بلکه از این واقعیت حکایــت می کند که مدیریت 
نامناسب منابع آب باعث تشدید بحران شده است. 
آب یــک مســئله چندوجهی اســت کــه از ابعاد 
مختلــف اجتماعی، اقتصادی، سیاســی، فرهنگی، 
محیط زیســتی، امنیتی، حقوقی و فنی قابل  بررسی 
اســت. ســاده ترین حوزه مدیریــت آب مربوط به 
مســائل فنی است، اما مســائل جانبی دیگر به ویژه 
مســائل اجتماعــی پیچیدگی های خــاص خود را 
دارد که مدیران مــا از این حوزه ها اطالعات کافی 

ندارند. در وهله نخســت مدیران ما باید بپذیرند که 
آب یک مســئله چندوجهی اســت و باید نسبت به 

گاهی و هوشیاری داشت. جنبه های مختلف آن آ
در حــوزه آب، تصمیم هایــی که گرفته می شــود در 
بلندمــدت اثرگذار اســت، در اوایل دهه 50، شــاهد 
جابه جایی مردم سیســتان به علت خشکسالی بودیم و 
جمعیت از این منطقه به سمت خراسان تا گرگان کوچ 
کردند. در حال حاضر و پس از گذشت 40 سال از آن 
زمان هنوز اثرات مربوط به این مهاجرت در منطقه وجود 
دارد و مردم مهاجر نتوانســته اند خود را با شرایط جدید 
تطبیق دهند و در هر انتخاباتــی این اختالف ها بروز 
پیدا می کند. این موضوع ازجمله مســائل اجتماعی 

است که در ارتباط با آب باید به آن توجه کرد.
شــما معتقدید ما بحــران آب نداریم و  ■

بحران فقط در مدیریت آب است؟
در حقیقت مدیریت نادرســت، محدودیت های  □

منابــع آب را در نظــر نگرفته و امروز بــه این بحران 
رسیده ایم. گروهی که مســئول احیای دریاچه آرال 
هستند پس از حدود 40 سال تالش یک شعار برای 
خود انتخاب کــرد: »کارهایی که نباید انجام دهیم 
بر کارهایی که باید انجام دهیم، ارجحیت دارد« که 
این یک شعار مدیریتی است و باید موردتوجه ما هم 

باشد. برای درک بهتر این موضوع که چرا مدیریت 
نامناســب باعث ایجاد بحران شــده می توان از این 
زاویه نگاه کرد که ما در حال حاضر چه بحران هایی 
داریم که در صورت مدیریت صحیح، می توانستیم 

نداشته باشیم.
در مدیریــت منابــع آب، اصطالحــی بــه نام آب 
تجدیدپذیــر رایج اســت. مفهوم آن این اســت که 
در صــورت اســتفاده از آن مقــدار آب، ظرفیــت 
بر  نمی یابد.  اکولوژیکــی محیط زیســت کاهــش 
اساس آنچه کمیســیون توســعه پایدار سازمان ملل 
اعالم کرده اســت، اســتفاده تا 20 درصــد از منابع 
آب تجدیدپذیر مجاز اســت، بیــن 20 تا 40 درصد 
باید محتــاط بود و بیــش از 40 درصد خطرناک و 
60 درصــد به بــاال فاجعه اســت. ما جــزو معدود 
کشــورهایی هســتیم که بیش از 60 درصد از منابع 
آب را مصــرف می کنیــم و مصرف مــا حدود 80 
درصد است. این میزان در حوضه دریاچه ارومیه 70 
درصد اســت و اوضاع بهتری دارد. درواقع تصور ما 
این بود که از همه آب تجدیدپذیر می توان اســتفاده 
کرد و درنتیجه چنین حجم باالیی از آب برداشــت 
شد. میزان برداشت ایاالت متحده از آب تجدیدپذیر 
21درصد، اسپانیا 25 درصد، هند 33 درصد و چین 

23 درصد است.

بحران مدیریت آب و فاجعه زیست محیطی
گفت وگو با دکتر داوودرضا عرب پژوهشگر آب و استاد دانشگاه

اگــر زمانی داریوش اول دعا می کرد که ایران از دشــمن، خشکســالی و دروغ دور باشــد، 
امــروز باید پذیرفت که دســت کم دو مورد آخر یعنی خشکســالی    و دروغ نه تنها از کشــور 
دور نیســتند، بلکه به بحران های جدی برای کشور تبدیل شده اند و امروز باید برای نجات 
از این بحران ها دعا کرد. بی شــک دســت روی دســت گذاشــتن و دعا کردن برای باریدن 
باران آن چنان که برخی مســئوالن ســابق کشــور برنامه ریزی کرده بودند نه تنها مشــکلی 
را حل نمی کند، بلکه رســیدن به خط پایان را ســریع تر می کند. بحــران آب، بحرانی جدی 
اســت و تا زمانی که در برنامه ریزی های کوتاه مدت و بلندمدت کشــور به این معضل توجه 
اساسی نشود، راهی برای خروج از بحران نیست؛ اما چرا این بحران به این شکل گسترده 
گریبان گیر کشــور شــده و چه راهی برای کاهش آن وجود دارد. این موضوع گفت وگوی ما 
با دکتر داوودرضا عرب، کارشــناس مسائل آب و استاد دانشگاه است. وی معتقد است در 
حال حاضر بحران »مدیریت آب« وجود دارد و اگر بتوان سیاســت های مدبرانه ای بر منابع 
آبــی اعمال کرد این بحران می تواند به خوبی مدیریت شــود. در غیر این صورت پیامدهای 
این بحران جدی است و تبعات اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی وخیمی برای کشور خواهد 

داشت. متن این گفت وگو را در ادامه می خوانید.
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دلیل ایــن برداشــت بــاال از آب های  ■
تجدیدپذیــر به ویژه آب هــای زیرزمینی 
چیســت؟ آیــا کمبــود بــارش در کشــور 
راهی جز این کار باقی نگذاشــته یا اینکه 

مشکل جای دیگری است؟
در مورد اســتفاده از آب هــای زیرزمینی ما چند  □

علت اصلی داشــتیم که باعث ایجــاد بحران فعلی 
شــده اســت. یکــی از این مــوارد بــه تصمیم های 
ابتدای انقالب بازمی گردد که محور توســعه کشور 
را کشــاورزی قرار دادیم و خواســتیم با اتکا به آب 
برای مشــکل بیکاری راه حل پیدا کنیم که درنتیجه 
آن برداشــت زیادی از آب های زیرزمینی شد و این 
در حالی بود که این منابع ظرفیت این میزان استفاده 

را نداشتند.
آب یا محور توســعه یا محرک توســعه یا مانع توسعه 
اســت. در کشــور مــا در جاهایی که مشــکل آب 
وجود ندارد، آب محرک توسعه می تواند باشد و در 
مناطق کم آب، مانع توســعه است؛ اما در هر حالت 
محور توسعه نیســت. درنتیجه این سیاست گذاری، 
ما به سدســازی بی رویه رو آوردیم و آب ورودی به 
تاالب ها بســیار کاهش یافت. اینکه برای اســتفاده 
از آب به حفر چاه به صورت گســترده روی آوردیم 
باعث شــد آب های زیرزمینی بیش ازاندازه استفاده 
شده و با افت کیفیت و کمیت آب زیرزمینی روبرو 
شــویم. این دو مورد از اشــتباهات مدیریتی ما بوده 

است.
قوانین ما پس از انقالب درزمینه استفاده از آب، این 
بحران ها را تشدید کرد. نخستین قانون جدی کشور 
درزمینه آب به قانون ملی شــدن آب، در سال 1347 
برمی گردد که بر اســاس آن مقرر شد همه چاه های 
غیرمجاز بدون پرداخت خسارت در حضور نماینده 

دادستان مسدود شود که قانون مناسبی بود.
دومین قانون مربوط به سال 1361 است که به قانون 
توزیع عادالنه آب معروف شــد. تبصره ذیل ماده 3 
این قانون می گوید برای کلیه چاه های حفرشــده تا 
پیش از ســال 1361 در صورت عدم اضــرار پروانه 
صادر می شــود. درنتیجه این قانون برای حدود 150 

هزار چاه غیرمجاز پروانه بهره برداری صادر شد.
در ســال 1383 و در قالــب قانون تنظیم بخشــی از 
مقررات مالــی دولت، حق النظاره آب کشــاورزی 
حذف شــد و این یکی از قوانین نامناســبی در این 
حوزه بود که مجلس هفتم آن را به تصویب رساند.

قانون بســیار مهم بعدی که اثــرات واقعًا مخربی بر 
منابع آبی کشــور داشت، در سال 1389 به تصویب 
رســید که موضوع آن تعیین تکلیــف چاه های فاقد 
پروانه بود. بر این اســاس مقرر شــد بــرای چاه های 
پیش از ســال 1385 در صورت عدم اضرار و حریم 
و در صورت وجود پتانســیل، پروانه صادر شود. این 
قانون از یک ســو باعث ترغیب مردم به تخلف شد 
و از ســوی دیگر کســانی که در این مدت قانون را 
رعایــت کرده بودنــد، ضرر دیدند. عــالوه بر این، 
قانون سال 89 باعث شد تعداد زیادی چاه در همان 
دوره تصویب قانون احداث شود و با برخی روش ها 
احداث چاه برای پیش از ســال 85 ثبت شــود که 
درنتیجه چاه های غیرمجاز کشور افزایش پیدا کرد.

درنتیجــه همه این قوانین، بــه منابع آب زیرزمینی ما 
آسیب وارد شد. در ابتدای انقالب با تصویب قانون 
ســال 61 و اعطای پروانه، یک هجوم برای استفاده 
از آب های زیرزمینی کشــور اتفاق افتاد. در ابتدای 
دهه 80 هم دچار یک دوره خشکســالی شدیم که 
درنتیجه آن اجازه حفر چاه داده شــد. در همه جای 
دنیا آب زیرزمینی یک منبع اســتراتژیک اســت که 
در دوره های خشکسالی برای اینکه از خشک شدن 
باغ ها جلوگیری شــود اجازه حفر چــاه می دهند و 
پس از رفــع بحران آن ها را پلمــب می کنند، اما در 
ایران مردم با توجه به نیاز خودشان اقدام به حفر چاه 
کردند. برای نمونه در استان فارس حدود 3500 چاه 
در ابتدای دهه 80 حفر شــد و بعضًا مجوز آن ها سر 
زمین داده می شــد و بعدها نیز دولــت تنها موفق به 

بستن 500 چاه شد.
ضربــه بعدی هم با تصویب قانون ســال 89 به منابع 
آبی وارد شــد. دلیل تصویب ایــن قانون هم این بود 
که گفته می شد بخش آب ظرفیت اشتغال زایی دارد 
و با فشار استاندارها و مسئوالن محلی با این هدف، 
مجوز حفر چاه می دادند و حتی برخی مدیرانی که 
در مقابــل این اعطــای مجوز مقاومــت می کردند، 
برکنار شــدند؛ بنابراین، تصویب و اجرای این قوانین 
و عملکردهای نامناســب، اثرات بســیار بدی روی 
منابع آب زیرزمینی داشــت و برداشــت از این منابع 

افزایش یافت.
اثرات جانبی حفر چاه که با بهبود تکنولوژی، روند 
ســریع تری هم گرفته بود هم بسیار قابل توجه است. 
نخســتین اثر ایــن حفر چاه، خشک شــدن قنات ها 
بود که درنتیجه آن مهاجرت از روســتاها به حاشــیه 
شهرها انجام شد. در ادامه و با شدت گرفتن مسابقه 
حفر چــاه، چاه هــای عمیق تر زده شــد و چاه های 
کم عمق تر خشــک شــدند. ازآنجایی که حفر چاه 
عمیق ســرمایه بیشتری می خواســت می توان گفت 
افراد برخوردار، در این روند پیروز شــدند و افراد با 
سرمایه کمتر آسیب دیدند. درنتیجه کشاورزانی که 
زمانی حق آبه داشــتند یا چاه عمیــق حفر کردند یا 
اگر توانایی نداشــتند مهاجــرت کردند. به طور مثال 
در دشــت ورزنه در اســتان اصفهان، قنات هایی که 
زمانی ماهی در آن وجود داشــت، خشــک شدند. 
درنتیجه خشک شــدن قنات و کاهش ســطح آب، 
زمین هم نشســت پیدا کرد که این هم آســیب هایی 
به دنبال داشت. روســتاهایی در کرمان و رفسنجان 

هســتند که مهاجرت از آن ها به دلیل نشســت زمین 
بوده اســت. در دشــت کبودرآهنگ استان همدان 
نیز زمین ها به صورت بشــقابی نشست کرده و ترک 

برداشته و زمین ها دیگر قابل استفاده نیست.
نشســت زمین پیامدهای منفی دیگری دارد که نباید 
از آن غافل بود. پیش بینی ما این اســت که در آینده 
شــاهد قطعی گاز در برخی از نقاط کشــور به دلیل 
نشست زمین باشیم یا در برخی نقاط، دکل های برق 
به دلیل نشســت زمین، دچار مشکل شوند و قطعی 
برق داشــته باشــیم. این اتفاق ها دور از ذهن نیست 
و در دنیا ســابقه دارد. در حقیقــت وقتی ما از منابع 
آبی استفاده درست نداشته باشیم به زمین هم آسیب 
می رســانیم. وقتی سطح آب زیرزمینی افت می کند 
فضای خالی بین دانه های خاک کم می شود. زمانی 
که دانه ها به هم نزدیک می شوند امکان ذخیره آب 
در زمین نیســت و به اصطالح گفته می شــود بافت 
خاک سنگین شده است. در حال حاضر در برخی 
از مناطق خوزستان وقتی بارش داریم، تبخیر از نفوذ 
آب بیشتر است. به عبارت دیگر حتی اگر ما بارندگی 
خوبی هم داشته باشیم چون الیه  آبدار ازدست رفته، 
امــکان ذخیــره آب زیرزمینــی خیلی کمتر شــده 
است. این یک فاجعه زیســت محیطی است که اثر 

بلندمدت دارد.
بــه نظر می رســد یک ارتبــاط دوطرفه  ■

بیــن منابــع آب و خــاک وجــود دارد و 
مدیریــت نامناســب در هریــک از ایــن 
منابــع می توانــد مشــکالت را در حوزه 

دیگر افزایش دهد.
از  □ مراقبت نکــردن  اســت.  همین طــور  بلــه 

حوضه هــای آبریز باعث ایجاد مشــکالتی در منابع 
آبی شــده اســت. آب و خاک دو منبــع مرتبط به 
هم هســتند. در کشــور ما به دلیل چرای نامناسب، 
تغییر کاربری زمین، زمین خــواری و کوه خواری و 
البته خشکسالی، پوشش گیاهی تغییر کرده است و 
درنتیجه زمانی که بارندگی می شود الیه رویی خاک 
که یک منبع ارزشمند است فرسایش پیدا می کند و 

درنهایت یک منبع ارزشمند را از دست می دهیم.
چرای دام بیش ازحــد و تخریب جنگل ها دو عامل 
مهم هســتند که درنتیجه آن ســیالب ها در کشــور 
بیشــتر شده که این ســیالب ها روند تخریب خاک 
را سریع تر می کنند. مورد دیگر توسعه کشاورزی در 
مکان های نامناسب است. به طور مثال درزمین های 
با شیب تند، کشــاورزی توســعه پیدا کرده که این 
موضــوع نیــز باعث تخریــب خاک می شــود. در 
کنار این ها شهرســازی ها و توسعه زیربنایی به معنی 
احداث جــاده و... باعث ازبین رفتن اراضی شــده 

است.
میزان فرسایش خاک در کشور ما چند برابر متوسط 
جهانی اســت. درنتیجه این فرســایش، ساالنه 250 
میلیون مترمکعب رسوب پشت سدها جمع می شود 
که به منابع آب سدها نیز آسیب می زند. برای درک 
بهتر این میزان فرســایش خــاک در نظر بگیرید که 
ساالنه به اندازه ظرفیت سد کرج ظرفیت ذخیره آب 

را از دست می دهیم.

در همه جاي دنیا آب زیرزمیني 
یک منبع استراتژیک است، 
اما در ایران مردم با توجه به 

نیاز خودشان اقدام به حفر چاه 
کردند. به طور مثال در استان 
فارس حدود 3500 چاه در 

ابتداي دهه 80 حفر شد و بعدها 
نیز دولت تنها موفق به بستن 

500 چاه شد
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باید توجه کرد که اگر ســدهای موجود در کشــور 
آســیب ببیننــد، امــکان دیگری برای احداث ســد 
نداریــم؛ چراکه در مکان هایی کــه امکان احداث 
سد بوده، ســد زده شده و جای دیگری باقی نمانده 
اســت. درنتیجه، هزینه فرصت این فرسایش خاک 
که به سدها نیز آسیب می زند، بسیار زیاد است؛ البته 
در دنیایــی که تخصیص ها و هزینه ها بهینه و منطقی 
اســت، هزینه فرصت جدی می شــود و متأسفانه ما 
خیلــی فاصله داریم تا اینکه بدانیم با ازدســت دادن 
فرصت هــا چــه هزینه هایــی را متحمــل شــده ایم؛ 
فرصت هایی که می توانســت نتیجه مدیریت کارآمد 
و راهکارهــای علمی و آزموده و ســنجیده باشــد. 
حتــی گزارش هایی داده شــده که درنتیجه رســوب 
خاک هــای فرسایشــی، توربین های آبــی نیز دچار 
آســیب شــده اند؛ نیروگاه دز در حال حاضر دچار 

چنین مشکلی است.
نمی توانــد  ■ ســدها  از  رســوب زدایی 

بــه حــل مســئله کمکــی بکنــد؟ در ســد 
ســفیدرود نیــز از این روش ها اســتفاده 

شده است.
ایــن عملیات به لحاظ محیط زیســتی مناســب  □

نیســت چراکه برای شست وشوی مخزن به آب نیاز 
است و عالوه بر این رسوبات به پایین دست می رود 
و انباشــت رسوب در آنجا حیات موجودات آبزی و 
کل رودخانه را هم با خطر روبرو می سازد. الزم بود 
که پیش از احداث ســد عملیــات آبخیزداری الزم 
انجام می شد که در بســیاری از پروژه ها این کار را 

نکردیم.
در طراحی هــای اخیــر در سدســازی  ■

موضوعــی با عنوان ِدبی زیســت محیطی 
در نظر گرفته شــده که بر اســاس آن بین 
5 تــا 10 درصــد منابــع آب ســدها بــرای 
اختصــاص  محیط زیســت  از  حفاظــت 
می یابــد؛ اما در عمل در ســال های اخیر 
به دلیل کمبود آب و نگاهی که به توســعه 
کشــاورزی وجــود داشــت، ایــن ســهم 
اختصــاص پیدا نکرده اســت و تمام این 
منابع به ســمت مصرف کشاورزی، شرب 
و برق رفته اســت. چرا این سهم ها که در 
طراحی ها هم به آن توجه شــده در عمل 

اختصاص نمی یابد؟
در ســال های اخیر روشــی به نــام روش مونتانا  □

معرفی شده که سهم محیط زیســت را در منابع آب 
ســدها در نظر می گیرد ایــن کار خیلی خوبی بوده 
که انجام شــده اســت، اما این طرح در عمل با چند 
مشــکل روبرو شــده که یکی از آن ها همان طورکه 
اشــاره کردید، رعایت نشــدن رهاســازی این سهم 
اســت به طوری که آب در عمل بــرای مصرف غیر 

محیط زیستی رهاشده است.
ما اصواًل در سیاســت گذاری های خود مشــروعیتی 
برای محیط زیست قائل نبودیم. برای نمونه تاالب ها 
را نوعــی مرداب فــرض می کردیم. ایــن در حالی 
است که یکی از نشــانه های مدیریت صحیح آب، 
سالمت تاالب ها است؛ حتی در روش مونتانا که به 

آن اشاره شد هم هدف حفظ حیات رودخانه است 
و ســالمت تاالب ها در این طرح دیده نشده است. 
تاالب هــای ما مانند تــاالب هورالعظیم، تاالب های 
اســتان فارس و هامون االن دچار مشکل هستند. در 
مورد هامون، البته منشأ این مشکل بین المللی است، 
امــا در حوضه های داخلی هــم عملکرد و مدیریت 
مناســب وجود نداشــته اســت. درنتیجه از بین رفتن 
این تاالب هــا، بادهای طبیعــی 120 روزه در منطقه 
زندگی و حیات را دچار مشــکل کرده است. برای 
نمونه شهر زابل که یک شهر با موقعیت استراتژیک 
برای کشور محسوب می َشــود، دچار مشکل است 
و درصورتی که مهاجرت از این شــهر زیاد شود باید 
به جــای مردم بومی در این منطقه از نیروهای نظامی 
و انتظامی استفاده کرد تا کشور دچار بحران نشود. 
دقت به این پیامدها در حوزه اجتماعی و سیاســی، 
چندبخشی بودن مسائل آب و لزوم نگاه همه جانبه به 

این معضل را بهتر مشخص می کند.
شــما به چندحــوزه ای بودن مســائل  ■

آب اشــاره کردیــد و اینکــه مســئوالن و 
تصمیم گیران این حوزه نگاه چندبخشی 
بــه موضــوع آب نداشــتند. در این زمینه 

بیشتر توضیح دهید.
در مورد پیامدهای اجتماعی و اقتصادی مســئله  □

آب صحبت شــد؛ امــا یکــی دیگــر از پیامدهای 
یک بخشــی دیدن مســئله آب، این اســت که مردم 
در حفــظ و مدیریــت ایــن منابــع مشــارکت داده 
نشــدند. درنتیجه بــرای مدیریــت آب، طرح هایی 
پیاده شــد که مردم با آن ارتباطی برقــرار نکردند و 
مشــارکتی در آن نداشــتند. بــرای حل مشــکالت 
باید بســیاری از راه حل های مــدرن جای خود را به 
راه حل های بومی بدهــد. در قدیم نوع تکنولوژی، 
کشــت و نحوه مدیریت منابــع آب به صورت بومی 
و محلی بــود. ما این روش های ســنتی مانند وجود 
میرآب ها و... را کنار گذاشــتیم و راه درستی را هم 
جایگزین نکردیم. اســتفاده از تکنولوژی می بایست 
پیوســت های اجتماعی و فرهنگی داشــته باشــد و 

آموزش، الزمه پیاده سازی آن است.
آیــا تغییرات در الگوی کشــت ســنتی  ■

بــوده؟  مؤثــر  آب  بحــران  روی  هــم 

به عبارت دیگــر آیا می تــوان گفت الگوی 
کشت قدیمی در مناطق تطبیق بیشتری 

با محدودیت منابع آبی داشته است؟
بله. ما در مدیریت آب دو مفهوم آب آبی و آب  □

ســبز داریم. آب آبی همین مفهومی است که ما از 
آب در نظــر داریم و شــامل آب جاری و زیرزمینی 
می شــود. منظور از آب ســبز، رطوبت خاک است 
که گیاهان مورداســتفاده قــرار می دهند. زمانی که 
الگوی کشــت، غالت و مانند آن اســت آب ســبز 
کمک زیادی به کشــاورزی می کند، اما زمانی که 
الگوی کشت به محصوالت باغی تغییر می یابد آب 
ســبز و بارندگی های اندک، تأثیر زیــادی در تأمین 
آب کشــاورزی ندارد و کشاورزان مجبور به آبیاری 
هستند. سدســازی ها نیز بر این روند اثرگذار بودند. 
زمانی که یک سد ســاخته می شود در حقیقت آب 
نابهنگام به آب تنظیم شــده تبدیل می شود. در قدیم 
چون آب تنظیم شــده در دسترس کشــاورز نبود به 
باغداری و کشــت هایی که به آب تنظیم شــده نیاز 
داشت گرایشــی نداشتند و روی محصوالت زراعی 
و ســاالنه ســرمایه گذاری می کردنــد. در حقیقت 
تطبیق پذیــری با طبیعــت در الگوی کشــت وجود 
داشت. در حال حاضر با توجه به مشکل خشکسالی 
نیز همین الگویی که درگذشته پیاده می شد می تواند 
اجرا شــود. زمانــی که الگوی کشــت تغییر کرد و 
کشــاورزان به باغداری رو آوردند به آب تنظیم شده 
نیازمند شــدند و اتکا به آب سبز کمتر شد درنتیجه 
هر زمان در میزان آب سدها خللی وارد می شد آن ها 
بــرای حفظ باغ خود مجبور به حفر چاه می شــدند 
تا از این طریق ســرمایه های خود را حفظ کنند. در 
حوضه دریاچه ارومیه سدسازی ها به صورت مستقیم 
اثرگذاری زیادی روی خشک شدن دریاچه نداشته، 
اما به دلیل تأمین آب مطمئن از طریق افزایش سطح 
زیرکشــت با همان مکانیزمی که توضیح داده شد، 
مصــرف آب باال رفت. ما در ابتــدای انقالب 300 
هزار هکتــار اراضی کشــاورزی در حوضــه آبریز 
دریاچه ارومیه داشتیم که اکنون به 500 هزار هکتار 
رسیده است، عالوه بر این، مزارع به باغ تبدیل شدند 
و الگوی کشت هم از انگور به سیب تغییر کرد و در 
زراعت نیز کاشــت چغندر رواج پیدا کرد. درنتیجه 
همــه این تغییــرات نیاز به آب آبــی افزایش یافت و 
چون منابع آب موجــود کفاف آن را نمی داد، مردم 
به ســمت اســتفاده از آب های زیرزمینی رفتند که 

پیامدهای منفی قابل توجهی برای دریاچه داشت.
ماننــد  ■ کشــت  سیاســت های  آیــا 

اســتراتژی خودکفایــی گنــدم هــم روی 
بحران موجود اثرگذار بوده است؟

اصطــالح خودکفایــی برای دوره جنگ ســرد  □
است که در کشــورهای بلوک شرق دنبال می شد. 
در برخــی کشــورها به گنــدم کاالی اســتراتژیک 
می گویند؛ چراکه می تواند ابزاری برای اعمال فشار 
روی کشــورها باشــد، اما باید دید آیــا در عمل این 
اتفاق افتاده اســت؟ در دهه های اخیر ســخت ترین 
تحریم ها روی عراق اعمال شــد و تمام کشــورهای 
قدرتمند دنیا هم روی آن اجماع داشــتند، اما بازهم 
این تحریم هــا روی مواد غذایی نبــود. در ایران که 

حفر چاه موجب خشک شدن 
قنات مي شود با خشک شدن 

قنات ها زمین هم نشست پیدا 
مي کند. این نشست زمین 
مي تواند باعث تخریب در 

لوله هاي گاز یا دکل هاي برق 
باشد که درنتیجه همه این 

موارد خسارات بسیاري به منابع 
طبیعي و زیرساخت هاي کشور 

وارد مي شود



94
ره 

ما
شـ

    
|   

 94
ذر 

و آ
ن 

آبا
    

| 7
0

94
ره 

ما
شـ

    
|   

94
ذر 

و آ
ن 

آبا
    

| 7
1

همســایه های زیــادی دارد و در مرکــز دنیاســت و 
راه هــای ارتباطــی خوبــی از طریق زمیــن و آب با 
کشورهای دیگر دارد، تهدید غذا نمی تواند کارساز 
باشــد. عالوه بر این در دنیای جدید در جایی مانند 
کره جنوبــی قطع اینترنت از قطع غذا در کوتاه مدت 
تأثیرگذارتــر اســت. در حقیقــت مفاهیــم و منشــأ 
تهدیدها در دنیا عوض شــده اند و نیازهای اساســی 

تغییر کرده اند.
نکتــه مهــم اینجاســت کــه در حال حاضر شــعار 
خودکفایی در کشــور مــا باعــث ازبین رفتن امنیت 
غذایی می شــود. به نظر می رسد حتی اگر بخواهیم 
از نگاه مواجهه با غرب به مســئله نگاه کنیم، باز هم 
هــدف ما باید امنیت غذایی باشــد نــه خودکفایی. 
بین امنیــت غذایی و خودکفایی تفاوت وجود دارد. 
کیــد روی خودکفایی که ممکن اســت  به جــای تأ
برای چند ســال ادامه پیدا کند می توان روی کاهش 
ضایعات کشاورزی برنامه ریزی کرد. در حال حاضر 
حدود 20 تا 25 درصد محصوالت ما ضایع می شوند 
که این معادل 15 تا 18 میلیارد مترمکعب آب است.
می توان با فرهنگ سازی در الگوی غذایی مردم هم 
تغییر ایجاد کرد. کمتر کشوری مانند ایران وابستگی 
چنین باالیی به نان دارد. مســئله بعدی کشت برون 
ســرزمینی اســت. ما می توانیم با کشــورهای دیگر 
قرارداد ببندیم و بیرون از کشور کشت داشته باشیم. 
رژیم صهیونیســتی و چین االن با قراردادهایی از این 

راهکار استفاده می کنند.
در حقیقــت ما بایــد به امنیــت تأمین  ■

غــذا توجه کنیــم نه اینکــه تنها بــا اتکا به 
خودکفایــی و بدون توجه بــه مزیت ها و 
محدودیت هــای کشــور تولیــد گندم را 

افزایش دهیم.
بلــه دقیقًا. مــا در یــک دوره در تولیــد گندم  □

خودکفا شــدیم، اما مــدت کوتاهی پــس از آن به 
بزرگ تریــن واردکننــده گنــدم تبدیل شــدیم. این 
تغییرات درست نیست. یکی از معیارهای بهره وری 
کشاورزی این اســت که مشخص کنیم به ازای هر 
مترمکعــب آب چقدر محصول تولید می شــود. در 
مورد گندم در گذشــته ما برای هر مترمکعب آب به 
عدد 700 تا 750 گرم تولید محصول رسیدیم، اما در 
سال گذشــته این میزان کاهش یافت و به 550 گرم 
رسید. پرســش اینجاست چرا یک چنین کاهشی به 

وجود آمد؟
یکــی از دالیــل آن از بین رفتن بافــت خاک در اثر 
اســتفاده بی رویه از کود و سم بود. افت سطح آب 
زیرزمینــی که به دنبال خود افــت کیفیت آب را به 
همراه دارد و استخراج آب بی کیفیت، در از بین ر فتن 
بافت خــاک نیز  تأثیرگذار بوده اســت. در دوره ای 
که مســابقه تولید گندم بین استان ها ایجادشده بود، 
بدون توجه به بافت خاک، محصول تولید شــد که 
امروز اثرات آن دیده می شــود. عــالوه بر این، آبی 
کــه از چاه های عمیق به دســت می آید کیفیت آب 
سطحی را ندارد و شــورتر است. درنتیجه زمین هم 
پس از مدتی شــور می شــود و امکان کشت کمتر 
خواهد شد. در برنامه ششــم هم تصمیم گرفته شده 

بــه تولیــد 1/5 کیلوگرم محصول گنــدم به ازای هر 
مترمکعب آب برسیم، اما در این هدف گذاری باید 
نگاه بلندمدت داشــت نه اینکه در یک دوره به این 
رقم برسیم اما در دوره بعد با مشکل برخورد کنیم.

این سیاست اشــتباه در عربســتان هم دنبال شد که 
نتایج منفی زیادی برای این کشور داشت. عربستان 
از آب های ژرف در عمق زیاد اســتفاده کرد و برای 
چند ســال صادرکننده گندم بود و بــه این موفقیت 
افتخار می کرد. بااین وجود چون این سیاست پایدار 
نبود، دوامی نداشت و در حال حاضر عربستان هیچ 
تولید گندمــی ندارد چون آب های ژرف یا آب های 
فســیلی خود را از دســت داد و این آب جایگزینی 
نــدارد. این موضوع باید موردتوجه مســئوالن ما که 

شعار خودکفایی می دهند قرار گیرد.
عربســتان منابع گاز نــدارد، اما از این  ■

آب فســیلی برای تزریق به چاه های نفت 
استفاده می کرد که االن این مزیت را هم 

از دست داده است.
بله در حال حاضر ســرمایه گذاری گســترده ای  □

که عربســتان برای تولید گندم انجام داد از بین رفته 
و به بیابان تبدیل شــده اســت. عالوه بــر همه این 
موارد باید در نظر داشــت که برای اجرای سیاســت 
خودکفایــی فقط نبایــد روی مدیریت عرضه تمرکز 
کــرد و یکی از راه های خودکفایــی مدیریت تقاضا 
است. مدیریت تقاضا روش های مختلفی دارد. یکی 
از راه هــای مدیریت تقاضا، تنظیم جمعیت اســت. 
اگر سیاســت های افزایش جمعیت که چند ســالی 
است پیگیری می شود در عمل اجرا شود، حتی اگر 
تمــام آب را هم به تولید گنــدم اختصاص دهیم باز 
هــم نمی توان نیاز داخل را برطــرف کرد و خودکفا 
شد. سیاست خودکفایی در تولید محصوالت تنها با 
حرف اجرایی نمی شود، این سیاست در دولت فعلی 
هم دنبال می شود اما روند اشتباهی است و در عمل 
به آن نرســیده ایم، چون الزامــات و محدودیت های 

طبیعی را در نظر نداشتیم.
ما ازیک ســو مشــکل منابع آبی داریم  ■

و از ســوی دیگر تأمین امنیت غذایی هم 
بــرای ما مهم اســت. آیا می تــوان هر دو 
ایــن موارد را در نظر داشــت و برای این 
کار باید در چه مســیری ســرمایه گذاری 

کرد؟
توجه به کشــت گلخانه ای، افزایــش بهره وری  □

از آب و اســتفاده از آب مجــازی مواردی هســتند 
کــه می تــوان روی آن هــا ســرمایه گذاری کــرد و 
آموزش داد. منظور از آب مجازی این اســت که ما 
محصوالتی که آب زیــادی نیاز دارند مانند برنج را 
از دیگر کشــورها وارد کنیــم در مقابل محصوالت 
کم آب بر را که در آن ها مزیت نســبی داریم تولید و 
صادر کنیم. این سیاســت در عمل به معنی واردات 
آب است؛ البته آب مجازی در صنعت و دامپروری 
هم مدنظر است و ما باید کامل و جامع نگاه کنیم. 
بســیاری از محصوالتی که همین االن تولید می شود 
مثل هندوانه فقط ضرر به منافع ملی است. شما چند 
ده لیتر آب مصرف می کنید که هندوانه را به قیمتی 
کمتــر از آب صادر کنید. یــا در برخی جاها اصرار 
بر دامپــروری و صنعت محصوالت لبنی این آثار بد 

را دارد.
محاســبات ما نشــان می دهد که در حوضه دریاچه 
ارومیه حــدود 500 میلیــون مترمکعب آب مجازی 
فقط به دو استان خراسان رضوی و اصفهان در سال 
1392 صادر شــده اســت؛ یعنی با اینکه در حوضه 
دریاچه ارومیه کمبــود آب وجود دارد اما باز هم به 
دلیل سیاست غلط کشت، همین آب هم به صورت 
مجازی صادر می شــود. مفهوم این است که اگر ما 
در جایی بحــران آب داریم، باید نوع کشــت را به 
صورتی انتخــاب کنیم که با ایــن بحران هماهنگ 
باشــد. نمونه خوب این سیاست در خراسان جنوبی 
اجرا می شــود که زرشک و زعفران کشت می شود. 
این دو محصول بســیار کم آب بر و بســیار ارزشمند 
اســت. دولت هــم می تواند از طریــق کمک های 

صادراتی، از این نوع کشت حمایت کند.
در رژیم صهیونیســتی زمانی سیاست  ■

صــادرات میــوه بــه کشــورهای منطقه با 
جدیت دنبال می شد. در آن زمان یعنی 
در دهه 80 یک متخصص امریکایی برای 
آن ها محاسبه کرد که شما با این سیاست 
در شــرایط کم آبی، آب را صادر می کنید 
و درنتیجــه آن هــا ایــن سیاســت را تغییر 

دادند.
بله. در این سیاست ها بخش بازرگانی کشور هم  □

اهمیت راهبردی بســیاری دارد. مثاًل اگر سیاست ها 
به گونه ای تنظیم شــود که گوشــت سفید مانند مرغ 
جایگزین گوشــت قرمز شود و برای تأمین خوراک 
مرغداری های صنعتی نیز ذرت که محصولی آب بر 
است را وارد کنیم در عمل به این معنی است که در 

مصرف آب صرفه جویی کرده ایم.
فعلــی در حــوزه  ■ از مشــکالت  یکــی 

رهاســازی  آب،  منابــع  مدیریــت 
فاضالب هاســت. بــه نظــر شــما اگــر در 
سیاســت گذاری ها به این موضوع توجه 
شــود، می تواند تأثیری روی حفظ منابع 

آبی داشته باشد؟
یکی از مشــکالت ما در حــوزه مدیریت آب،  □

مراقبت نکردن از کیفیت منابع آب اســت. توســعه 

در حال حاضر شعار 
خودکفایي در کشور ما باعث 
از بین رفتن امنیت غذایي 

مي شود. بین امنیت غذایي و 
خودکفایي تفاوت وجود دارد. 
به جاي تأکید روي خودکفایي 

که ممکن است براي چند 
سال ادامه پیدا کند مي توان 

روي کاهش ضایعات کشاورزي 
برنامه ریزي کرد
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صنعتی و رهاســازی فاضالب ها در آب های جاری 
کیفیــت منابــع آب را کاهــش داده اســت. برای 
درک موضــوع در نظر بگیرید کــه یک مترمکعب 
فاضــالب خانگی که بهترین نوع فاضالب اســت، 
می توانــد حــدود 40 مترمکعب آب ســالم را آلوده 
کند. مصرف آب شــرب در کشــور به نسبت آب 
کشــاورزی، زیاد نیســت، اما اگر فاضالب خانگی 
رها شــود مشــکالت زیادی را ایجاد می کند. یکی 
از پتانســیل های ما در مدیریت آب، استفاده از آب 
فاضالب است که به آن آب خاکستری می گویند. 
نخســتین خاصیت آب خاکســتری این است که از 
آب شرب نشأت می گیرد و چون حتی در دوره های 
خشکسالی هم آب شرب تأمین می شود درنتیجه در 
ایــن دوره ها نیز منابع آب خاکســتری وجود دارد و 
منابع پایدار و مطمئنی محســوب می شــود. دومین 
ویژگی این آب، نزدیکی آن به شهرهاســت. حجم 
آب شرب مصرفی حدود 6 میلیارد مترمکعب است 
که اگر ما بخواهیم این میزان آب را از ســدها تأمین 
کنیم مســافت زیادی باید طی شــود، اما می توان با 
هزینــه کمتر از همین آب اســتفاده کرد. در برخی 
کشورها تا 13 بار از این منابع آبی استفاده می شود.

نکته دیگر این اســت که اگر ما از این آب اســتفاده 
نکنیــم، ایــن منابــع می توانــد آســیب وارد کند. 
به همین دلیل اســتفاده از آب خاکســتری در عمل، 
تبدیل کــردن تهدیدها به فرصت هاســت. برای این 
کار می توان از ســرمایه گذاری بخش خصوصی هم 

استفاده کرد.
انتقــال  ■ بحــث  حاضــر  حــال  در 

آب از دریــای عمــان، دریــای خــزر یــا 
رودخانه های دور از شهرها به شهرهای 
بزرگ مطرح شــده که این نشان می دهد 
بازیافــت آب هنــوز اولویــت نیســت و 
سیاست انتقال آب در دستور کار است.

بحــث انتقــال آب در دنیــا هم مطرح اســت.  □
مصرف آب شــرب در ایران بیش از متوسط جهانی 
است. بزرگ ترین مصرف کنندگان سرانه آب شرب 
در دنیا امریکایی ها هستند، ولی با کنترلی که کردند 
مصــرف روزانه هر فــرد را از 700 لیتر بــه 400 لیتر 
رســاندند. مصرف ما حــدود 250 تــا 300 لیتر در 
روز برای هر نفر اســت که استاندارد جهانی حدود 
120 تا 150 لیتر اســت. بااین حال باید توجه داشــت 
که بخشــی از مشکالت ما در حوزه مصرف مربوط 

به شبکه آب رسانی اســت که این اشکال پای مردم 
نوشته می شــود. برای اصالح شبکه، سرمایه گذاری 
بزرگی الزم اســت و شــاید اگر هزینه انتقال آب را 
صرف ترمیم شبکه کنیم، همین آب موجود کفایت 

الزم را داشته باشد.

یــا  ■ حوضــه  بــه  حوضــه  آب  انتقــال 
درون  حوضــه ای در داخــل و در ســطح 
بین المللی مشــکالتی ایجاد کــرده، این 
موضوع از حوزه محیط زیســتی و فنی به 

حوزه امنیتی کشیده شده است.
بلــه دقیقًا. انتقال هــای بین حوضــه ای چون در  □

سطح جهانی مطرح است اختالف های مربوط به آن 
به یونسکو هم کشیده شــده است. در همین زمینه 
یونســکو اجالســی برگزار و بر مبنای آن 5 معیار را 

مشخص کرده است.
معیار 1: ناحیه مقصد بایســتی، پس از توجه به منابع 
جایگزیــن تأمین آب و تمامی اقدامات منطقی برای 
کاهــش تقاضــای آب، در تأمین نیازهــای فعلی و 

پیش بینی شده، کمبود جدی داشته باشد.
معیار 2: توســعه آتی حوضه مبدأ نبایســتی به سبب 

کمبود آب، با محدودیت چشمگیر روبرو شود.
معیــار 3: ارزیابی جامع پیامدهای زیســت محیطی 
بایســتی نشــان دهد که ســطح معقولی از قطعیت 
وجود دارد که طرح انتقال، به شکل اساسی کیفیت 
زیســت محیطی را در حوضه مبدأ یا مقصد تخریب 

نمی کند.
معیــار 4: ارزیابــی جامــع پیامدهــای اجتماعی- 
فرهنگی بایســتی نشــان دهد که ســطح معقولی از 
قطعیت وجــود دارد که طــرح انتقال، ســبب بروز 
اختالل اساســی اجتماعی- فرهنگی در حوضه مبدأ 

یا مقصد نخواهد شد.
معیار 5: منافع خالص ناشی از طرح بایستی عادالنه 

میان حوضه های مبدأ و مقصد تقسیم شود.
موضوع دیگری کــه در انتقال آب بین حوضه ای در 
کشور باید به آن توجه کرد، موضوع قومیت هاست. 
در این سیاست باید در نظر داشت که آیا انتقال آب به 
پیامدهای دعواهای قومیتی آن می ارزد یا خیر؟ البته 
در انتقال آب بین حوضه ای برای انتقال آب شــرب 
مخالفت کمتری وجود دارد، اما انتقال آب گاهی با 
نام آب شرب انجام می شود، اما برای مصارف دیگر 
مورداســتفاده قرار می گیرد. اگر ما همه امکانات را 
برای مرکز و شــهرهای بزرگ بخواهیم مشکل خالی 

شــدن روســتاها، امنیت مرزی و... به وجود می آید 
که پیامدهای منفی بسیاری دارد.

شــما راه حل های خوبی را برای مقابله  ■
با بحران آب پیشــنهاد دادید، اما چرا در 

عمل این راه ها اجرایی نمی شود؟
و  □ آب  مســئله  چندوجهی بــودن  دلیــل  بــه 

محیط زیست اجرای این تغییرات بسیار دشوار است 
و حتی در دنیا هم با مشکالت زیادی همراه است. 
در حال حاضر ما مدیران خوبی در حوزه آب داریم 
که به دلیــل مواجهه با مشــکالت مختلف توانمند 
شــده اند، اما ساختار ما جزیره ای است. گویی یک 
تعــداد چرخ دنــده در فضا وجــود دارد که هرکدام 
به خوبی کار خــود را انجام می دهد، اما سیســتمی 
که بخواهــد این چرخ دنده ها را بــه هم متصل کند 
مشکل دارد. رفع این مشــکل نیاز به یک مجموعه 
پیش نیازها دارد. مشــارکت مردم در تصمیم گیری ها 
یکــی از ایــن پیش نیازهاســت؛ حتــی اگــر مردم 
اطالعات کافی نداشــته باشــند در ایــن فرآیند بالغ 
می شوند. من در تجربه مطالعه خشکسالی سیستان، 
به دیدن ریش ســفیدهای منطقه رفتــم آن ها زندگی 
خود را در این مناطق گذرانده اند و اطالعات خوبی 
داشــتند. در ایــن گفت وگوها من نظــرات آن ها را 

مدل سازی کردم و نتایج خوبی هم به دست آمد.
اینکه این سیاســت ها اجرا نمی شــود لزومــًا به این 
معنی نیســت که مســئوالن نمی خواهند، بسیاری از 
مدیران این حوزه افراد دلسوزی هستند و می خواهند 
میراث خوبی هم از خود باقی بگذارند، اما ســاختار 
به گونه ای اســت که این چنین نتیجه ای از آن بیرون 

نمی آید.
البته تصمیم های نادرســت فردی هم  ■

می توانــد اثرگذار باشــد. به طور مثال در 
دولــت پیــش طرح هایی مطرح شــد که 
کارشناسان و حتی مسئوالن دولتی آن را 
قابل اجرا نمی دانستند، اما رئیس جمهور 

وقت روی اجرای آن اصرار داشت.
بلــه ولــی در تقابل بیــن سیســتم ها و نخبگان،  □

سیســتم ها برنده هستند. یک سیستم خوب می تواند 
بــا افراد متوســط نتایج خــوب بگیرد. اینکــه افراد 
مســئول می توانند با تصمیم های نادرســت ضربه ای 
به کشــور بزنند درست اســت، اما اگر یک ساختار 
صحیح وجود داشــت جلــو این تصمیم هــا گرفته 
می شــد. بخشــی از این اصــالح ســاختار در گرو 
مشارکت مردم اســت. زمانی که تصمیم های مردم 
تــوان اثرگــذاری بیابند نهادهای مردمی هم شــکل 
گاه می کنند.  می گیرند و نخبگان جامعه، مردم را آ
در ایــن فرآینــد به تدریــج مســئوالن و نماینده های 
مجلــس نیز مجبــور می شــوند به نظر کارشناســی 
اهمیــت دهند تا بتوانند رأی مردم را جلب کنند. در 
حوزه محیط زیست شعاری وجود دارد که می گوید 
گاهی عمومی پیش نیاز حفظ محیط زیست است. آ

عالوه بر این فقط نباید همه اشتباه را گردن مسئوالن 
انداخت. در بســیاری از طرح هــای بزرگ، امضای 
متخصصان پای طرح ها بوده است و این متخصصان 

هم باید مسئولیت خود را بپذیرند.■
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سیاسی اســت. فکر نمی کنم که او تحقیق اصیلی 
را در مجله اقتصادی معتبری منتشر کرده باشد.

ووه، چــه انتخاب احمقانه ای. کمیته برای دادن  -
جایزه به زنی تحت فشــار بود چون قباًل نداده بود.

بین رشــته ای؟ سایر رشــته ها همگی آشغال هستند. 
چرا باید اجازه داد آشغال ها رشته ما را آلوده کنند؟

علــم اقتصــاد برتر اســت. اجازه ندهیــد علوم  -
سیاسی ما را آلوده کند.2

این اظهارنظرها حکم »حقایق آشکارشده« را دارد 
که تقریبًا هم تعمیم پذیر به سایر اساتید و دانشجویان 
آموزش دیده در مدرسه نئوکالسیکی متعارف است 
و هــم تعمیم پذیــر به ســایر برندگان نوبــل اقتصاد 
که مانند ایــن دو، دارای چارچوب های موضوعی 
یا روشــی متفاوتی هســتند. برای نمونه، می توان به 
داگالس نورث، هربرت ســایمون )بیشتر آشنا برای 
دانشــجویان و اساتید رشــته مدیریت( و مطالعات 
متأخر جوزف اســتیگلیتز اشــاره کرد کــه از نظر 
چنین دانشــجویانی یافته های پژوهشی شــان به درد 
سطل آشــغال می خورد. همین طور می توان به افراد 
دیگــری که تاکنون مفتخر بــه دریافت جایزه نوبل 
اقتصاد نشــده اند، ولــی پیشــبردهای نظری مهمی 
دارند مانند مایکل پورتر )آشــنا برای دانشــجویان 

اســتروم، تحصیل کــرده در رشــته علوم سیاســی 
بــا رویکرد اقتصــاد سیاســی نیز در ایــن حوزه ها 
چگونگــی  اســت.  داشــته  نظــری  پیشــبردهای 
اثرگــذاری انتخــاب عمومی بــر تولیــد کاالهای 
عمومــی و چگونگی نقش ترتیبــات نهادی جدید 
در حفظ اکوسیســتم از جمله زمینه های پژوهشــی 
وی هســتند. بخش مهمی از مطالعات وی به نقش 
سنت ها و حکمرانی محل در پیشبرد اقدام جمعی و 
ممانعت از شکست جمعی و در نتیجه پیشگیری از 
وقوع پدیده »ســواری مجانی« در اقدامات جمعی 
می پردازد. یکی از دســتاوردهای نظری استروم که 
مبتنــی بر مطالعات میدانی مختلف اســت، کارایی 
بیشــتر حکمرانی محلی در مقایســه بــا نظام برنامه 
مرکزی و همین طور خصوصی ســازی و واگذاری 

همه امور به بازار است.1
صرف نظــر از اینکه با رویکــرد نظری این دو موفق 
باشــیم یا نباشــیم، آنچه در اینجا مدنظر من اســت 
استفاده از واکنش برخی از دانشجویان دوره دکترا 
و فوق دکترا و اســاتید جوان بهترین دانشکده های 
اقتصــاد دانشــگاه های امریــکا، با الفاظــی تند و 
حتی رکیــك، به اعطــای جایزه به این دو اســت. 
می خواهم این پرســش را مطرح کنم که چرا چنین 

واکنش هایی در جامعه علمی اقتصاد وجود دارد؟
برخی از اظهارنظرها:

ایــن کثافت هــا دیگه کی  - »نوبــل مزخــرف!! 
هســتند؟ هرگز دربــاره آن ها چیزی نشــنیده ام...

هرگز. چه نوع کثافتی اســت این دیگه؟ این ســال 
بدترین سال نوبله.

جدی! شــما )کمیته نوبل( این دو نفر را هم تراز  -
هانســن، فاما، تیرول و غیره کرده اید؟ من دلیل این 
انتخــاب را نمی فهمم. واقعًا انتخاب بدی اســت. 

موافقم.
خوب، آن ها مجبور بودن که جایزه را به یك زن  -

بدن. چرا که نه! درســت مثل رهاکــردن دارت به 
ســمت تابلو. من هرگز اثــری از آنان در طول دوره 

دکترا ندیدم.
انتخاب احمقانه نوبل به همراه بازار کار احمقانه  -

در امســال. حوزه کاری ما در حال ســقوط است. 
هرگز نام استروم را در طول زندگی ام نشنیده ام.

این دختــر به نظر می رســد که دانشــمند علوم  -

»خانــم سیمونســن: فکــر نمی کنیــد وجــود 
تنها یــك باور کار را ســاده می کنــد و با نبود 
دردســری  دیگــر  تفاوت هــا  و  اختالفــات 

نخواهیم داشت؟
آقای برشــت: مادام که گفت وگو وجود دارد 
از تفاوت ها و اختالف ها نباید واهمه داشت؛ 
اما تســلط تنها یــك باور در جامعه ســرانجام 
بــه گســترش توهمــات و خرافــات خواهــد 

انجامید.
خانــم سیمونســن: حتی اگــر ایــن باورها به 

سود مردم باشد؟
آقــای برشــت: همــه آن هــا چنیــن اعتقادی 
دارنــد؛ اما حاکمیــت تنها یك اندیشــه، فقط 
با حذف اندیشــه های دیگر ممکن می شود« 
)گفت وگــو بــا نمایشــنامه نویس و کارگردان 

برجسته تئاتر برتولت برشت(
واکنش هــای  و   2009 نوبــل  جایــزه 

پرخاش جویانه به آن
جایزه نوبل اقتصاد در ســال 2009 به الیور ویلیامسون 
و الینور اســتروم داده شــد. ویلیامســون، اقتصاددان 
بــا رویکــرد نهادگــرای جدیــد، در حوزه های فوق 
پیشبردهای نظری داشته است: روشن سازی مرزهای 
میان بخش های خصوصی و دولتی در تصمیم گیری 
و تدارك خدمات، تمایل بنگاه ها به انعقاد قراردادهای 
رابطه ای بــا عرضه کننده ای خاص بــه هنگام خرید 
مکــرر روزانه یا هفتگی در بــازار معامالت نقدی با 
هدف کاهش هزینه هــای معامالتی، ناتوانی بنگاه ها 
در شناســایی هزینه های اطالعات به دلیل نااطمینانی 
و رفتارهــای فرصت طلبانــه و »عقالنیت محدود«. 
در اصــل، این مطالعات در تکمیل و پیشــبرد نظری 
اقتصاددانانی چون رونالد کوز و نظریه پرداز عقالنیت 
محدود، هربرت ســایمون بوده و به پیشــبرد مباحث 

مربوط به حکمرانی اقتصادی کمك کرده است.

اقتصاد به مثابه علم اجتماعی رهایی بخش

علي دیني تركماني

عضو هیئت علمي مؤسسه 
    مطالعات و پژوهش هاي بازرگاني 

الینوراستروم

نقدی بر روش شناختی علم اقتصاد متعارف
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اســت که اقتصاد متعارف نئوکالسیکی نام دارد و 
در دانشکده های اقتصادی بسیاری از دانشگاه های 
جهــان ارائــه می شــود. بــه این صــورت، موجب 
شــکل گیری نگاهی باریك بینانــه و انحصارطلبانه 
و به تعبیــر بن فایــن »امپریالیســم اقتصادی«7 در 
حوزه علوم انســانی می شــود که به جد باید از آن 
ساختارشــکنی کرد تا بسته آموزشــی واقع بینانه تر و 
دموکراتیك تری جایگزین بســته آموزشــی متعارف 

جاری شود.
 نقدهــای روش شــناختی وارد بــر علــم 

اقتصاد متعارف
موضوعات و پدیده های اقتصادی جزئی از واقعیت 
اجتماعی هســتند. بنابراین نمی تــوان جزئی از این 
واقعیــت را بــرش زد و آن را بــا این اســتدالل که 
برای الگوســازی، گریزی از ماکت سازی و لحاظ 
ویژگی های مهم روابط نیســت، این برش ناقص را 
مبنای دوخــت و  دوز نظری کــرد. انتزاع و لحاظ 
ویژگی های اساســی و تعیین کننده پدیده ها و ابتناء 
الگوســازی نظری بــر مبنای چنیــن انتزاعی بحث 
کاماًل درســتی است؛ اما این به معنای مبنا قراردادن 
انتزاع نادرســت برای الگوســازی نظری نیســت. 
اگــر واقعیــت اجتماعی حکــم پدیده نظــام واره 
درهم تنیده شــده را داشته باشــد که در آن نهادها 
بــر رفتارهای افراد تأثیــر می گذارند و در عین حال 
از آن تأثیــر می گیرنــد، کــه در آن تخصیص منابع 
تحت تأثیر ســاختار قدرت است، که در آن الگوی 
حامی پــروری دولت ها نقش مهمــی در تحوالت 
اقتصــادی دارد، کــه در آن طبقــه اجتماعی نقش 
مهمــی در توزیع منابع اقتصــادی دارد، انتزاع باید 
به گونه ای باشــد کــه رابطه میان نهــاد و فرد و آثار 
این عوامــل را در بربگیرد نه آنکــه یکی را حذف 
و دیگــری را در خأل اجتماعی مورد بررســی قرار 
دهد. بــه بیانی دیگر، همان طور که تونی الوســون 
در آثــار مختلــف خود به خوبی بیان کرده اســت، 
برشــی که از واقعیت زده می شــود نباید برش بسته 
غیرواقع بینانه باشــد. این برش شــرط الگوســازی 
کســیوماتیك ریاضی گرا را تأمین می کند،  قیاسی آ
امــا بــه دلیــل واقع بینانه نبــودن ارزش تبیینی کمی 
دارد.8 برش باید باز باشــد تا انتــزاع صحیحی را به 
دست دهد؛ و چون باید باز باشــد نمی تواند مبتنی 
بر الگوســازی کّمی ریاضی گرا باشــد که بسیاری 
از عوامل از جمله عوامل نهــادی غیرکمیت پذیر را 

به ناچار حذف می کند.
رویکرد نظام واره یا کل گرا به این معناست که آنچه 
در بســته آموزشــی اقتصاد، اقتصاد خرد و اقتصاد 
کالن نامیده می شود، دوگانه سازی بی معنایی است 
که نه مدنظر نظریه پــردازان اصلی رویکرد خرد از 
جملــه منگر و والــراس و رابینز بــوده و نه مدنظر 
نظریه پــردازان اصلی کالن به ویــژه کینز. به همین 
دلیل اســت که خانم جوان رابینســون، ارائه کننده 
نظریه رقابــت انحصاری و یکــی از نظریه پردازان 
اقتصــادی برجســته مدرســه »پســت کینــزی«، 
افــرادی مانند رابرت ســولو و پاول ساموئلســون را 
به دلیل تدوین بســته آموزشــی جــاری و بروز این 

دوگانه سازی، »حرام زاده های کینزی« نامید.9

می شــود؛ دوم شناســایی رفتار فرد به عنــوان نقطه 
عزیمــت صحیح اولیه برای تجزیه وتحلیل اقتصادی 
و به بیانــی دیگر تحویل همــه پدیده های کالن به 
بنیادهــای خــرد کــه »فردگرایی روش شــناختی« 

نامیده می شود.
3. ویژگــی مهــم دیگــر روش شــناختی اقتصــاد 
متعارف که آن را از همتای خود، مکتب اتریشــی، 
متمایز می کند، اعتقاد شــدید به الگوســازی کمی 
و صورت بنــدی فرضیه ها در قالــب روابط ریاضی 
اســت. ایــن اعتقــاد تا حــد زیــادی تحــت تأثیر 
اعتقاد آن بــه رویکرد »اثباتی« )پوزیتویســتی( در 
نظریه پردازی علمی است؛ از منظر رویکرد اثباتی، 
پیش شــرط شــکل گیری معرفت صــادق و موجه، 
آزمون پذیربــودن گزاره ها و فــارغ از قضاوت های 

ارزشی و اخالقی بودن آن هاست.4
ایــن ویژگی هــا موجب شــکل گیری شــبکه ای از 
مفاهیم مانند انسان اقتصادی و رجحان های فردی، 
مطلوبیــت و تابع مطلوبیت، تولید و تابع تولید کاب 
داگالس و قضایــای مختلفی چون قضیه اولر و... 
شــده اســت که در قالب الگوهــای کّمی ریاضی 
بیان می شــوند. در اصل، آنچه شــکل گرفته مبتنی 
کســیوماتیك  بــر رویکــرد قیاســی ریاضی گرای آ
است. مفهوم انسان اقتصادی و عقالنیت اقتصادی 
به عنــوان اصول عــام و جهان شــمول، نقش اصول 
موضوعــه این رویکــرد نظری را دارنــد. بر مبنای 
ایــن اصول موضوعــه، مفاهیم و قضایــای مذکور 
اســتخراج و بــا زبــان ریاضــی بیان می شــوند که 
درمجمــوع بنای نظری باشــکوه و با صدق منطقی 
و دقت زیــاد را به وجود آورده اســت که مو الی 

درز آن نمی رود.5
به این صورت، کارکرد اصلی مطالب پایه ای اقتصاد 
متعــارف کــه در دو درس اقتصاد خــرد و اقتصاد 
کالن، به مثابه بنیان این دانش ارائه می شود، تربیت 
ذهن دانشجویان و اساتید در جهت پذیرش این نوع 
از معرفت یا بهتر اســت بگوییــم گفتمان6 به عنوان 
تنهــا معرفــت و گفتمان موجه و قابل قبول اســت. 
صورت بنــدی ریاضــی مطالب، این بــاور را ایجاد 
و تقویت می کند که گویــی موضوعات اقتصادی 
مانند موضوعات علوم طبیعی اســت که می توان با 
دقت قابل قبولی روابط علت و معلولی میان متغیرها 
را شناســایی و ارزیابی کــرد. در تحلیل نهایی، این 
ویژگی ها موجب شــکل گیری این باور می شود که 
دانــش اقتصــاد تنها یك قرائــت دارد و آن، همانی 

و اســاتید رشــته مدیریت( یکــی از ارائه دهندگان 
مفهوم »مزیت رقابتی« یا دیوید هاروی )آشنا برای 
دانشجویان و اساتید رشته جغرافیا و عالقه مندان به 
تحلیل های انتقادی مارکسیســتی و نویسنده کتاب 
مــورد تحســین صنــدوق بین المللی پول بــا عنوان 

»معمای سرمایه«3( اشاره کرد.
 همین طــور، این اظهارنظرهــا، دال بر دو نکته مهم 
اســت. اول اینکه، بســته آموزشــی رشــته اقتصاد 
مطالــب خاصی را آمــوزش می دهد و افــراد فعال 
در آن، از اســاتید گرفته تا دانشــجویان، تنها با آن 
مطالب آشــنا هســتند. به همین دلیل، نه تنها درباره 
فعالیت هــای علمــی نظریه پردازان برجســته دیگر، 
بلکه درباره حتی نــام آنان اظهار بی اطالعی کامل 
می کننــد. دوم اینکه، چــون دانشــجویان اقتصاد 
آنچه آموخته اند را تنهــا مصداقی از علم می دانند، 
چنیــن جایزه ای را بی معنا ارزیابــی و حتی به آن با 
واژگانــی تند حمله می کنند. مــورد اول، به معنای 
وجــود »علم اقتصادی« بســیار باریك بینانه و مورد 
دوم، بــه معنــای وجود »علــم اقتصادی« بســیار 
انحصارطلبانه است که هر دو ریشه در ویژگی های 
هستی شــناختی و روش شــناختی اقتصــاد متعارف 
دارد. به این ویژگی ها در قســمت دوم مقاله و نقد 
آن در قســمت سوم مقاله خواهم پرداخت. در عین 
حال، ســعی می کنم در قسمت چهارم مقاله به این 
پرسش پاسخ بدهم که چرا با وجود نقدهای جدی 
وارد بر اقتصاد متعارف نئوکالســیکی، این رویکرد 
به خوبــی خــود را بازتولیــد می کنــد و در جامعه 
علمی اقتصاد و حتی علوم انســانی ســیطره دارد. 
در اینجا بــه رابطه میان دانش و قــدرت می پردازم 
و نشــان می دهم که بخشــی از این ســیطره، تحت 
تأثیــر نقــش محافظه کارانه این رویکرد و بخشــی 
کســیوماتیك  نیز تحت تأثیر جاذبه الگوی قیاســی آ
ریاضی گرای پردازش شده با نگاه »اثباتی« به علم 
اســت. در بخش پایانی، به ضــرورت گذار از این 
رویکرد اقتصــادی و پرداختن بــه دانش اقتصادی 
رهایی بخــش و کثرت گرا می پردازم کــه مبتنی بر 

رویکرد روش شناختی واقع گرایی انتقادی است.
 ویژگی های روش شناختی »علم اقتصاد« 

متعارف
علم اقتصــاد متعارف مســلط، دارای چند ویژگی 
مهم هســتی شــناختی و روش شــناختی اســت که 

عبارت اند از:
 1. از منظر هستی شــناختی اصــل را بر وجود فرد، 
به مثابــه کوچک ترین اتــم یا جزء ســازنده جامعه 
می گــذارد. در ایــن نــگاه جامعه هویــت واقعی 
مجــزای از فرد کــه در مقام ســاختار بــر آن تأثیر 
می گذارد، نیســت، بلکه هویت مجازی برآمده از 
این اتم ها اســت. درواقــع »جامعه چیزی جز جمع 

جبری افراد نیست«.
2. بنابرایــن، بــا این نگاه، معرفــت صادق و موجه 
اقتصادی، معرفتی است که به رفتارهای فرد بپردازد 
و این رفتارها را الگوسازی نظری کند. این توجه به 
رفتار فرد دو بعد دارد: اول، شناسایی انگیزش های 
فردی به مثابه عامل تعیین کننده رفتارهای اقتصادی 
نامیــده  اســت کــه »فردگرایــی روان شــناختی« 

موضوعات و پدیده هاي اقتصادي 
جزئي از واقعیت اجتماعي هستند. 

بنابراین نمي توان جزئي از این 
واقعیت را برش زد و آن را با این 

استدالل كه براي الگوسازي، گریزي 
از ماکت سازي و لحاظ ویژگي هاي 
مهم روابط نیست، این برش ناقص 
را مبناي دوخت و  دوز نظري كرد
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تجربــی، در برابــر »اقتصاد اثباتی« قــرار می دهد. 
ایــن در حالی اســت کــه اواًل، امــکان حصول به 
دانشــی فارغ از قضاوت ارزشــی و اخالقی اساسًا 
در حوزه علوم انســانی وجود ندارد.16. برای مثال، 
قضیــه معروف به »بهینــه پاره تویــی« به عنوان پایه 
اقتصاد متعارف، مبتنی بر قضاوت اخالقی اســت. 
اولویت دادن کارایی بر عدالت اجتماعی که مبنای 
این قضیه اســت گــزاره اثباتی نیســت، بلکه ضد 
اخالقی اســت که به تعبیر آمارتیا سن سر از اندیشه 
جهنمی درمــی آورد.17 از این گذشــته، همان طور 
که آمارتیا ســن به خوبی استدالل کرده است برای 
شکل گیری دانشــی ســودمند، الجرم اقتصاد باید 
درگیر اخالق بشــود. گریزی از این نیست. در غیر 
این صورت »اقتصاد لجستیك« یا اقتصاد مهندسی 
شــکل می گیرد که هر چند به تولید شــاخص ها و 
روش های فنــی برآورد فقر و توزیــع درآمد و غیره 
می انجامــد، اما به دلیل غفلت از پرســش اخالقی 
سقراط )ســعادت واقعی آدمی در گرو چیست؟(، 
کید بر  دانشــی ناقص اســت. از زاویه ای دیگر، تأ
معیار اثباتی بــودن به عنوان معیار علمی بودن دانش، 
بــه معنای پرهیز از ورود به عرصه نقد ســاختارهای 
نامناسبی است که به دالیل نظام مند توانایی بازتولید 
خود را پیدا می کنند. به این صورت، دانشی شکل 
می گیرد که کارکردش تثبیت وضع موجود و حفظ 
این ســاختارهای نامناســب اســت. چنین دانشی، 
ســاختارهای ناکارآمد مرتبط با ســاخت قدرت را 
مفــروض می گیرد و ســعی می کند بــا بی توجهی 
به این ســاختارهای تعیین کننده و اثرگذار، مســائل 
جزئــی را طراحی کند و به حل آن هــا بپردازد. در 
نتیجــه، چنین نظریــه »حل المســائل گونه ای«،18 
نابرابری را به بهره وری افــراد و نه موقعیت طبقاتی 
و جنســیتی آنان در نظام اجتماعی، ربط می دهد و 
آن را در قالب قضیه اولر با بســته بندی شــیك، ولی 

محتوای محافظه کارانه پردازش می کند.19
مشــکل اقتصــاد متعارف این اســت که بــر مبنای 
صحیحی شکل نگرفته اســت و در عین حال توهم 
در چنگ داشــتن کل حقیقت را نیز دارد. به همین 
دلیل، نمی تواند حتی وجــود رویکردهای دیگر که 
بــه لحاظ موضوع و هدف، مشــابه این رویکرد ولی 
تنها در روش متفاوت هســتند )مانند رویکرد اقتصاد 
نهادگــرای جدید یا مکتــب اتریشــی( را بپذیرد. با 
چنین نگرشی، طبیعی است که توان برقراری ارتباط 
بــا رویکردهای دگراندیشــی چون اقتصاد سیاســی 
رادیــکال را که هــم در موضوع و هــدف و هم در 
روش متفاوت هســتند را نمی تواند به هیچ وجه داشته 
باشــد. این در حالی است که چنین رویکردهایی به 
دالیل رعایت نکات روش شــناختی مذکور، ممکن 
اســت تبیین صحیح تری از علل تحوالت اقتصادی 
دســت کم در برخی از حوزه ها ارائــه بدهند. برای 
مثال، می توان به ناتوانی اقتصاددانان برجسته مدل ساز 
مالی نوبلیست در پیش بینی بحران20 و در نقطه مقابل 
به توانایی اقتصاددانان با رویکرد تاریخی چون نوریل 
روبینــی در پیش بینی دقیق بحــران21 و نظریه پردازان 
مارکسیســتی چــون رابرت برنر و دیویــد هاروی در 

پیش بینی کم و بیش موفق بحران اشاره کرد.22
اگر چند نقد روش شناختی که به اجمال ذکر کردم 

به محیط های اجتماعی که محل رشــد و نموشــان 
بوده اســت، نه تنها دارای رفتارهای متفاوت، بلکه 
حتی ســاختار مغزی متفاوتی هستند.13 نتایج چنین 
مطالعاتی در اصل تأییدی اســت بــر این بحث که 
مفهــوم »انســان اقتصادی« به معنــای تعریفی عام 
و جهان شــمول از انسان صحیح نیســت. انسان از 
زمانی به زمــان دیگر و از مکانی بــه مکان دیگر، 
بســته به ظرف محیطی کــه در آن زندگی می کند، 
متفاوت رفتار می کند. پس بدون لحاظ تأثیر محیط 
اجتماعــی نمی توانیــم تعریف صحیحــی از رفتار 

انسان در هر مقطع تاریخی ارائه کنیم.14
از ایــن نکته کــه بگذریــم، رفتارهای موســوم به 
»گلــه ای« به ویــژه در بازارهای مالــی، مصداقی 
از تأثیــر قــوی محیــط اجتماعــی بر رفتــار فردی 
اســت. وقتــی قیمت ســهام باال مــی رود، ذهنیت 
اجتماعی مثبتی درباره میزان بازدهی ســهام شکل 
می گیرد. همیــن ذهنیت موجب ســوق دادن افراد 
به ســرمایه گذاری در سهام می شــود. برعکس، به 
هنــگام، کاهش قیمت ســهام، ذهنیــت اجتماعی 
منفــی شــکل می گیرد و تــرس از ســقوط قیمت 
موجب هجوم ســرمایه گذاران برای فروش و رهایی 
از زیان می شــود که خــود موجب کاهش بیشــتر 
قیمت ها می شود. چنین رفتار اقتصادی مانند مد در 
عرصه پوشش یا آرایش موی سر است که پدیده ای 

اجتماعی است و نه فردی.15
اجازه دهید به مســئله مهم دیگری اشــاره ای کوتاه 
داشته باشــم. اقتصاد متعارف، معیار علمی بودن را 
آزمون پذیربــودن فرضیه ها می داند. در اصل، به تبع 
رویکــرد اثباتی حلقــه وین،گزاره هایــی را معنادار 
می داند که ریشه در مشاهدات تجربی داشته باشند 
و از طریــق آزمون تجربی، امــکان ارزیابی صحت 
و ســقم آن ها ممکن باشــد. بــر این مبنــا، دانش 
اقتصاد را بــه دو نوع »اقتصاد اثباتــی« و »اقتصاد 
هنجاری یا دستوری« تقســیم بندی و دوگانه سازی 
دیگری ارائه می کنــد و اقتصاد هنجاری را به دلیل 
مرتبط بودن با قضاوت های ارزشــی غیرقابل آزمون 

اگــر بحث کینز صحیح باشــد کــه عقالنیت های 
فردی در سطح کالن از طریق آنچه »منطق خطای 
ترکیــب« نامیــده می شــود،10 موجب بــروز رفتار 
ناعقالنی در ســطح کالن می شــود در این صورت 
می تــوان نتیجه گرفت که کل، چیــزی متفاوت از 
جمع جبری افراد اســت؛ بنابرایــن، نمی توان نقطه 
عزیمــت نظریه پــردازی را از شناســایی رفتارهای 
فرد، بــدون توجه به رابطه آن با کل، شــروع کرد. 
نمی تــوان کالن را بــه خرد تحویــل داد. نمی توان 
آن گونــه که نظریه پردازان برجســته ای چون رابرت 
لــوکاس و مارتین ســارجنت معتقدند اقتصاد کالن 

را بر بینادهای خرد سوار کرد.
اجازه دهید بحث بی معنابودن دوگانه ســازی جاری 
را با مثالی ســاده و ملموس بیــان کنم. فرض کنید 
مــا می خواهیــم غذایی به نام املت درســت کنیم. 
روش صحیحــی بــرای پختــن آن وجــود دارد که 
می دانیــم. در ابتــدا، بایــد گوجه پختــه و آب آن 
کاماًل تبخیر شود. سپس متناسب با گوجه موجود، 
باید تخم مرغ به آن اضافه و به هم زده شــود و برای 
دقایقی روی آتش بماند. اگر کسی گوجه را مجزا 
بپــزد و تخم مرغ را هــم مجزا و بعد ایــن دو را در 
هم ترکیــب کند، املت به دســت نمی آید یا املتی 
که باید آماده شــود، فراهم نمی شود. اگر در دنیای 
واقع، میــان خرد و کالن رابطه دوســویه و تعاملی 
وجود داشــته باشــد، در این صورت چنین تعاملی 
باید به عنوان پیش شــرط صحیح روش شــناختی، از 
ابتدای نظریه پردازی اقتصادی مدنظر قرار بگیرد و 
بر مبنای آن نظریه شــکل بگیرد. اقتصاد متعارف، 
چنین پیش شرطی را تأمین نمی کند و برای خالی از 
عریضه نبودن، گوجه اقتصاد خرد را بعد از پختن به 
تخم مــرغ اقتصاد کالن پس از پختن اضافه می کند 
و روی میز بسته آموزشی اقتصاد قرار می دهد و آن 
را به عنوان بهترین تولید علمی در بسته شیك الگوی 

ریاضی عرضه می کند.
در  کالن  و  خــرد  دوگانه ســازی  بی معنابــودن 
چارچوب رویکرد نظام مند کل گرا، به این معناست 
که کل، وجودی بدون اجزا ندارد و اجزا نیز هویتی 
بدون کل ندارنــد. رابطه ای میان کل و اجزا برقرار 
اســت که هــم کل را معنا می دهــد و هم جزء را. 
بنگاه هــا هویت کالن را بر پیشــانی خــود دارند و 
کالن هــم بدون وجــود بنگاه ها وجــودی ندارد. 
شناســایی این رابطــه تعاملی، اصل بحــث از منظر 
این رویکرد اســت که با دوگانه سازی خرد و کالن 

مغایرت دارد.11
کســیوماتیك  آ نظــم  مــوارد،  ایــن  بــر  عــالوه 
ریاضی گرای اقتصاد متعارف بــه تعبیر کینز دارای 
صدق منطقی است، ولی ارتباط چندانی با واقعیت 
ندارد.12 برای مثال، اصل موضوعه انسان اقتصادی 
و عقالنی بــودن رفتــار آدمی از جملــه موضوعات 
مورد مناقشــه جدی در حوزه نظریه پردازی است. 
مطالعات جدی انجام شــده در حوزه مردم شناسی 
و عصب شناســی دال بر این اســت کــه رفتارهای 
آدمی بیشــتر تحــت تأثیر محیط اجتماعی اســت. 
برخــی از مطالعــات در حــوزه عصب شناســی و 
ژنتیك نشــان می دهند که محیط اجتماعی حتی بر 
ساختار فیزیکی مغز نیز تأثیر می گذارد و افراد بسته 

الیورویلیامسون
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ســاختاری نظــم اقتصــادی، بــه حل مســائل در 
چارچــوب ایــن ســاختارها پرداخــت. بنابرایــن، 
بــدون اینکــه به صراحــت اعالم شــود، کارکردی 
محافظه کارانه پیدا کرد و بیشتر از رویکردهای دیگر 
در جغرافیای دانش اقتصاد و بیشــتر از رشــته های 
دیگر در جغرافیای علوم انســانی موردحمایت مالی 
قــرار گرفت. جایزه نوبــل مصداقی از این حمایت 
مالی و مهم تر از آن حمایت لجســتیك برای تبدیل 

»علم اقتصاد« به ارباب علوم انسانی است.
این حقیقت، البته به این معنا نیســت که تالش های 
اقتصاددانانــی چــون والراس و دیگران دست ســاز 
ســاخت قدرت بــوده اســت. به رغم نقــد وارده، 
گاهانه و عامدانه  نمی توان پذیرفت کــه تالش ها، آ
در جهت توجیه منافع صاحبان قدرت بوده اســت 
یا تنها بازتاب دهنده منافع نظام ســلطه بوده اســت. 
همین طــور به این معنا نیســت که این تالش ها هیچ 
دســتاورد مثبتی نداشــته اند. به تعبیر آمارتیا ســن، 
»علم اقتصاد« جاری با اتخاذ رویکردی مهندســی 
و لجستیک، توانســته ابزارهای تحلیلی قابل توجهی 
بــرای تجزیه وتحلیل مســائل اقتصــادی ارائه کند. 
برای مثال نظام حسابداری ملی، چارچوب تحلیلی 
و ارزیابــی مهمی را بــرای اندازه گیــری تحوالت 
اقتصادی کشورها در طول زمان، به رغم ضعف های 
موجود، به دســت می دهد؛ شــاخص های مختلف 
اندازه گیــری فقــر و توزیع درآمد، میــزان تمرکز و 
انحصــار و کشــش ها از جمله موارد دیگر اســت. 
بــا وجود این، این تالش ها معطوف به حل مســائل 
در چارچــوب ســاختارهای نامناســب جاری بوده 
اســت. از این رو، الزم و ضروری است با پذیرش 
این نکته که اقتصاد در واقعیت اجتماعی پدیده ای 
عاری از اصطکاك اجتماعی و طبقاتی نیســت و به 
همین دلیل نمی توانــد در قالب تنگ اقتصاد اثباتی 
ریاضی گرا قرار بگیرد، از آن با هدف زمینه ســازی 
بــرای حضــور رویکردهــای انتقــادی به حاشــیه 

رانده شده، ساختارشکنی شود.

بــر  مبتنــی  اقتصــاد  دانــش  ســوی  بــه   
انتقادی واقع گرایی 

بــا توجــه به آنچــه گفته شــد اکنــون می توانیم از 
ضرورت حرکت به ســوی دانش اقتصادی ســخن 
بگوییم که رســالتش را باید ارائه پاســخ به پرسش 
ســقراط بداند و نــه پرهیز از آن: ســعادت واقعی 
آدمــی در گــرو چیســت؟ چنین دانشــی دغدغه 
»پاک دامنی علمی« و پرهیز از توجه به ارزش های 
اخالقی ندارد. اگر خلق جامعه انســانی در مقیاس 
جهانی مســتلزم تغییر ســاخت قــدرت و نابرابری 
مترتــب بر آن باشــد، واهمــه ای از پرداختن به آن 
ندارد. چنین دانشــی نه به دنبال تفسیر جهان بلکه 
تغییــر آن با هدف خلق جهانی انســانی تر اســت. 
چنین دانشــی با عمل اجتماعی درهم آمیخته است. 
صرفــًا نظــری و بنابرایــن جدای از عمل نیســت. 
راهکارهــای اصالح و تغییر جهان را از طریق عمل 
اجتماعــی تئوریزه می کند و در عین حال در فرآیند 
عمــل اجتماعی از طریق یادگیری در حین عمل به 
دستاوردهای نظری بیشــتری دست می یابد. به این 
صورت، بر مبنای منطــق دیالکتیک نظریه و عمل 

می شــود. عبور از کنار این شــرایط ساختاری، در 
عمــل، به معنای تأیید ســاختارهای زیرینی اســت 
کــه کژکارکردی های عمیق و جدی ضد انســانی 
دارنــد و مادام که باقی هســتند این کژکارکردی ها 
را بازتولیــد می کننــد. در چنین شــرایطی، بدیهی 
اســت دانشی با رویکرد حل المســائلی، دانشی که 
ایــن چارچوب های کلی را مفــروض می گیرد و بر 
بستر آن به طرح مســائل جزئی به عنوان »هست ها« 
می پردازد، فضای بیشــتری برای رشد پیدا می کند؛ 
چرا که بیشــتر موردحمایت نیروهایی قرار می گیرد 
که در چنین شــرایطی ذی نفع اصلی هستند. به دور 
کادمیك، خوب است  از تعصب گرایی رشته ای و آ
به این پرســش بپردازیم که چرا در میان رشــته های 
مختلف علوم انسانی و اجتماعی تنها اقتصاد مفتخر 
به دریافت جایزه نوبل از بانك ســوئد شده است؟ 
آیا، اقتصاد علمی تر از ســایر رشته های علوم انسانی 
مانند جامعه شناســی، روان شناســی، مردم شناسی، 
علوم سیاســی، جغرافیا و... اســت؟ آیا ارزشمندتر 
و اثرگذارتر از این رشته هاســت؟ به گمان من پاسخ 
به این پرســش ها ساده نیســت.23 اما بر مبنای نوع 
نگاه کمیتــه داوری نوبل و امتنــاع آن از ارائه این 
جایزه به افرادی مانند جوان رابینســون )ارائه دهنده 
نظریــه رقابــت انحصاری( یــا ابا لرنر )که شــرط 
مارشال لرنر در مباحث تجارت بین اللمل به نام او و 
آلفرد مارشــال است( یا نیکالس کالدور )که معیار 
جبرانــی هیکس- کالــدور در مباحث اقتصاد رفاه 
به نام او و جان هیکس اســت( می توان جانبداری 
آن از علــم اقتصاد متعارف به ویژه در فضای جنگ 
ســرد را به عینــه دید.24 دلیــل این جانبــداری نیز 
گفتمان »اثباتی« و به اصطالح بی طرفانه ای اســت 
که رویکــرد اقتصاد متعارف پردازش می کند. واقع 
امر این اســت، در میان رشــته های علوم انســانی، 
تنهــا اقتصاد متعارف بــوده که توانســته از ابتدای 
قرن بیســتم، تحت تأثیر مباحث اقتصاددانانی چون 
لئــون والراس، لیونل رابینز، کنــث ارو و ژرژ دبرو 
کســیوماتیک ریاضی گرای  قالب دانش قیاســی آ
به اصطالح خنثی و بی طــرف پرجاذبه را پیدا کند. 
بنابراین، ازآنجاکه تحت ســیطره رویکرد اثباتی گرا 
معیــار ارزیابی اعتبــار نظریه ها، زبــان اثباتی خنثی 
و ریاضی گــرای آن ها بوده، »علــم اقتصاد« با این 
اســتدالل که بیشتر از سایر رشــته های علوم انسانی 
منطبق بر این معیار ارزیابی اســت، توانســته حکم 
سرمشــق مســلط را در فضای جامعــه علمی علوم 
انســانی به طور عــام و اقتصاد به طــور خاص پیدا 
کند. این شناســایی، در عین حال، ریشــه در علت 
مهم دیگــری نیــز دارد: »علم اقتصــاد« مبتنی بر 
رویکرد فردگرایی روش شــناختی و روان شــناختی، 
بــا پرهیــز از نقد ســاختارهای نامناســب قدرت و 
تقلیل گرایــی بیــش از انــدازه فردگرایانــه، انطباق 
بیشــتری بــا منافع نظام ســرمایه به ویــژه در فضای 

جنگ سرد داشته است.
 به بیانی دیگــر، »صورت بندی از دانایی و دانش« 
تحت تأثیر ســیطره رویکــرد اثباتــی از اواخر قرن 
نوزدهم در فضای اندیشــه ورزی سیطره پیدا کرد و 
به مرور تبدیل به الگوی مســلط اندیشه ورزی شد.25 
ایــن صورت بنــدی، بــا غفلــت از کژکاردی های 

را صحیح یا در مقایســه با رویکرد روش شــناختی 
اقتصــاد متعــارف واقع بینانه تر در نظــر بگیریم، در 
ایــن صورت، ضروری اســت که از ایــن رویکرد، 
ساختارشکنی شود. الزم اســت که از این رویکرد 
غیرواقع بینانــه و انحصارطلبانه، به ســوی رویکردی 
کثرت گرایانــه و دموکراتیك گذار کنیم. در ادامه، 
پیــش از پرداختن به علم اقتصــاد مبتنی بر رویکرد 
واقع گرایــی انتقادی که این شــرط ها را تأمین کند، 
پاســخ به این پرسش ضروری اســت: چرا با وجود 
نقدهــای جدی روش شــناختی وارد بر علم اقتصاد 
که اخیــرًا نیز به دنبــال بحران مالــی بزرگ 2008 
شــدت و عمق بیشــتری یافته، این رویکرد توانایی 
بازتولید خود را دارد؟ برای پاسخ به این پرسش باید 

به اجمال به رابطه میان دانش و قدرت بپردازیم.
قدرت و دانش: داستان بازتولید اقتصاد 

متعارف به رغم شکست های جدی آن
چنان کــه توضیــح داده شــد، اقتصاد متعــارف با 
کیــد بر »اثباتی« و فارغ از قضاوت های ارزشــی  تأ
کید  بودن خــود، در اصل، بر »بی طرفــی« خود تأ
دارد. این بی طرفی البته در شــرایطی که ساختارها 
بــر مبنای قضاوت های ارزشــی قابــل اجماع، چه 
در عرصــه ملــی و چــه در عرصه جهانــی، دارای 
کژکارکردی های اساســی هستند، به معنای سکوت 
در برابر ساخت قدرتی است که این کژکارکردی ها 
را تولیــد می کند. اجازه دهیــد مثالی بزنم. چندی 
پیــش در فضــای مجــازی تصویر زنی بــا کودك 
خردســال در حــال موتــی در بغــل، با ایــن پیام، 

می چرخید:
 »ســومالی در حال مرگ اســت. 29 هزار کودك 
مرده انــد و 300 هــزار کــودك نیز خواهنــد مرد. 
رسانه ها در ســکوتی تاریخی به سر می برند. جهان 

را از این فاجعه مطلع کنید.«
 اگر چنین وضع غم انگیزی ناشــی از توزیع نابرابر 
ثــروت و درآمــد، چه در درون کشــورها و چه در 
بین کشــورها، باشــد و اگر این نابرابری ناشــی از 
ســاخت قــدرت ناعادالنــه جنســیتی و طبقاتی و 
ملی باشــد، در این صورت برای نیــل به جامعه ای 
انســانی تر، جامعه ای که پرسش سقراطی را پاسخی 
مناســب دهد، گریزی از نقد این شــرایط با هدف 
جایگزینــی آن با شــرایط بهتر باقــی نمی ماند. این 
نقــد بــه معنای نقد شــرایط ســاختاری بــه وجود 
آورنــده نابرابری اســت که موجب مــرگ روزانه 
هــزاران نفر بر اثر گرســنگی در آفریقــا و جاهای 
دیگــر از جملــه جنــوب آســیا و امریــکای التین 

آمارتیاسن
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مزیت های نســبی فکری«، کتاب مــاه: علوم اجتماعی، 

شماره، 1379.
6. رویکــرد گفتمانــی بــه دانش بــه این معناســت که 
نظریه هــا، هــر کــدام، دارای چارچوب های روشــی و 
مفهومی هســتند کــه به صورت خطابه ظاهر می شــوند. 
خطابه ای که در پی اقناع مخاطبان اســت. به این اعتبار، 
با یکدیگر قابل قیاس نیســتند. برخــی در اقناع مخاطبان 
موفــق و برخی ناموفق هســتند. در اصل، گفتمان نزدیك 
به مفهوم »پارادایم« توماس کوهن است که نسبی گرایی 
را به دســت می دهد. برای اطالع بیشــتر ر.ك به: دانالد 
مك کالســیکی، خطابه در علم اقتصــاد، ترجمه بایزید 

مردوخی، سازمان مدیریت و برنامه ریزی، 1381.
شــایان ذکر است چنانچه در ســطور بعدی خواهیم دید، 
این قلم در چارچوب رویکرد واقع گرایی انتقادی، ضمن 
تأیید نســبی گرایی معتــدل و بنابراین مفهــوم گفتمان در 
این معنا، اعتقادی به نســبی گرایی افراطی که در آن همه 

نظریه ها به یك اندازه صادق هستند ندارد.
7. امپریالیســم اقتصادی از نظر فاین بــه معنای گرایش 
ســیطره جویانه »علــم اقتصــاد« در حوزه علوم انســانی 
و اشــاعه رویکرد روش شــناختی آن به ســایر حوزه ها از 

ادعــای این رویکرد، اساســًا آزمون پذیر نیســتند و 
حالت گفتمانی دارند که بر مبنای قدرت اقناعشان 
نظــر فعــاالن علمــی را به خــود جلــب می کنند. 
به هرحال، بــا چنین ادعای قابل مناقشــه ای، جایی 
برای گفت وگو با رویکردهای دیگری که بر مبنای 
ویژگی های هستی شناختی و روش شناختی دیگری 
شــکل گرفته اند، باقی نمی گذارد. از همین روست 
کــه دانشــجویان و اســاتید بهترین دانشــگاه های 
امریکا که در مدرســه اقتصاد نئوکالسیک آموزش 
 دیده انــد، اعطــای جایــزه بــه اقتصاددانانی چون 
ویلیامســون و دانشــمندانی چون اســتروم با سابقه 
تحصیلــی و تحقیقاتــی در حوزه علوم سیاســی و 
اقتصاد سیاسی را برنمی تابند و آن را هجو می کنند.
واکنــش ایــن نمونه آماری کــه تقریبــًا قابل تعمیم 
بــه کل جامعــه آمــاری آمــوزش دیــدگان در این 
مکتب اســت، دال بر وجــود انحصارگرایی علمی 
در ســاحت اندیشــه ورزی اســت کــه بایــد از آن 
بــا هــدف خلــق دانــش اقتصــادی کثرت گرا و 
دانشــی  دموکراتیــک ساختارشــکنی کرد. چنین 
وجــود واقعیتــی واحد را بــه همــراه حقیقت های 
نظری مختلف می پذیرد؛ حقیقت هایی که بســته به 
سرمشق پذیرفته شــده در هر رویکرد نظری، شکل 
می گیرند و هــر کدام از زاویه ای خاص به واقعیت 
می پردازند. چنین دانشــی با اعتقاد به نســبی گرایی 
معتدل و موجه بودن نســبی و نه مطلق خود، راه را 
برای رویکردهای نظــری رقیب نمی بندد و به جای 

تک گویی به سوی گفت وگو حرکت می کند.
واقعیــت اقتصــادی و اجتماعــی پیچیده تــر از آن 
اســت که به راحتی در قالــب باریک بینانه رویکرد 
اقتصاد نئوکالســیک قــرار بگیرد. مــا برای درک 
بهتر این واقعیت نیاز بــه رویکردهای دیگر داریم. 
ایــن رویکردها در تعامل بــا یکدیگر و در برخورد 
انتقادی و نه حذفی با هم می توانند به شــکل گیری 
دانش بین االذهانی سودمند منتهی شوند که به فهم 
واقعیت کمک بهتری می کند. درک این حقیقت، 
ســرآغازی برای پرهیز از پرداختن به »علم اقتصاد« 
واحد و یگانه و سرکوبگر و استقبال از رویکردهای 
مختلف اســت. به گفته برتولت برشت، تسلط یك 
رویکرد در عرصــه اندیشــه ورزی علمی، همچون 
ســایر حوزه ها، نه تنها به رشــد توهمات می انجامد 
مهم تر از آن موجب برخورد ســرکوبگرایانه در پس 

دعاوی آزادیخواهانه می شود.■
*منابع مقاله در دفتر مجله موجود است.

پی نوشت

به پیــش می رود و پویایی الزم را در گذر زمان دارد 
و از افتادن در تله فرمالیســم ایســتاگرا، رهایی پیدا 

می کند.
برای مثال، اگــر بخواهد به فقرزدایــی بپردازد تنها 
از طریــق برنامه ریزی کارشناســی از بــاال به پایین 
پیش نمی رود، بلکه سعی می کند فقیران را به عنوان 
بازیگران اصلی تغییر شــرایط جاری درگیر کند.26 
اگر به دنبال برابری اســت تنها از طریق برنامه ریزی 
از باال به پایین پیش نمی رود، بلکه سعی می کند از 
ساخت قدرت نابرابر طبقاتی و جنسیتی با به میدان 
درآوردن حذف شــدگان و تغییــر مناســبات قدرت 

اقدام کند.27
واقع گرایی انتقادی به عنوان سرمشــق روش شناختی 
چنین دانشــی چنــد ویژگی دارد. نخســت اینکه، 
می پذیــرد به رغم وجود جهان اقتصادی و اجتماعی 
واحد خــارج از ذهــن، به عنوان موضــوع مطالعه، 
حقیقت مطلقی وجود ندارد. برعکس، حقیقت های 
مختلــف وجود دارد کــه هر کــدام از زاویه ای و 
به روشــی خاص به این جهان می پردازند. بنابراین، 
به جــای تک گویــی )مونولــوگ( حق به جانب، به 
گفت وگو )دیالوگ( معتقد است. به جای اعتقاد به 
وجود دانش اقتصادی یگانه و واحد، به دانش های 
اقتصادی معتقد اســت. جغرافیای دانش اقتصاد را 
بــه یک رویکرد تقلیل نمی دهــد، بلکه جایی برای 
رویکردهای دیگــر هم می گذارد کــه از زاویه ای 
دیگــر بــه جهان خــارج از ذهــن می پردازند. دوم 
اینکــه، اعتقاد بــه کثرت گرایی روش شــناختی به 
معنــای تأییــد نســبی گرایی افراطی نیســت که در 
آن هر رویکــردی به اندازه رویکــردی دیگر معتبر 
است. ممکن اســت یکی از این رویکردها انطباق 
بیشــتری بــا واقعیت جهــان خارج از ذهن داشــته 
باشــد. بنابراین، ضمن تأیید حضــور دیگران معتقد 
بــه حقانیت نســبی و نه مطلق خود اســت. ســوم 
اینکــه، معیار واقع بینی را نــه در تالش برای رهایی 
از قضاوت های ارزشــی و تأسیس دانشــی اثباتی، 
بلکه در بیان صریح و صادقانه قضاوت های ارزشی 
به عنــوان پایه نظریه پردازی و میــزان تمایل رویکرد 
نظــری شــکل گرفته بر مبنــای ایــن قضاوت های 
ارزشــی به گفت وگو با رویکردهــای نظری دیگر 
می داند. آزمون پذیــری را در آزمون تجربی صرف 
فرضیه ها بر مبنای مشاهدات جست وجو نمی کند، 
بلکه میدان دادن به دیگران برای برخورد انتقادی با 
فرضیه های شکل گرفته را معیار اصلی آزمون پذیری 

می داند.28
خالصه

»علــم اقتصــاد متعارف« بــر مبنای چنــد ویژگی 
هست شــناختی )اصالــت فــرد در برابــر جامعــه( 
و  روش شــناختی  )فردگرایــی  روش شــناختی  و 
روان شــناختی، اثبات گرایی و الگوســازی قیاســی 
کســیوماتیک ریاضــی گــرا( بر این باور اســت  آ
که تنهــا رویکرد نظــری قابل قبول برای شــناخت 
واقعیت های اقتصادی اســت. بر این باور است که 
در ادعاهای هستی شناختی و روش شناختی مذکور 
برحق اســت و بنابراین کل حقیقــت را در چنگ 
خود دارد. این در حالی است که ویژگی های مورد 

تسلط یك رویكرد در عرصه 
اندیشه ورزي علمي، همچون 
سایر حوزه ها، نه تنها به رشد 

توهمات مي انجامد مهم تر از آن 
موجب برخورد سركوبگرایانه 
در پس دعاوي آزادیخواهانه 

مي شود
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اقتصــاد جهانی، ترجمه حســن مرتضوی، نشــر اختران، 
1381؛ دیوید هاروی، تاریخ مختصر نئولیبرالیسم، ترجمه 

محمود عبدالله زاده، نشر اختران،1386.
23. تومــاس پیکتــی )1393( از همیــن زاویه می گوید 
از کاربــرد واژه »علــم اقتصاد« بیزار اســت چرا که دال 
بر رابطه باال به پایین آن با ســایر رشــته های علوم انسانی 
اســت. این در حالی اســت کــه رشــته های دیگر چون 
مردم شناســی، تاریخ، جامعه شناســی و... منزلتی کمتر 
از اقتصــاد ندارند. به تازگی نیز در مصاحبه ای به صراحت 
اعــالم کرده که چیزی به نام علــم اقتصاد وجود ندارد. 
این مســائل، مســائل سیاسی و اجتماعی هســتند مسائل 
فرهنگی و ادبی هستند و هرکسی می تواند در این زمینه ها 

نظری داشته باشد»برای اطالع بیشتر ر.ك به:
Interview of Isabel kummar with Thomas 
Piketty, RockingThe Eestablishment, Thomas 
Piketty’s Challenge to Orthodox Economics”, 
Euro News, 14. Oct. 2015

24. چنین اقتصاددانانی به رغم پیشــبردهای نظری مهمی 
کــه در حــوزه اقتصاد داشــته اند، به دلیــل رویکردهای 
کم و بیش چپ گرایانه شــان موردتوجه کمیته نوبل قرار 
نگرفتند. برای اطالع بیشــتر درباره جایــزه نوبل اقتصاد 

ر.ك به:
Mark Skousen, “Who Deserved the Nobel 
Prize? The Nobel Prize Has Passed Over 
Many Noteworthy Individuals”, Foundation 
for Economic Education, 1996

جایاتــی گــوش، دربــاره نوبل اقتصــاد، ترجمــه پرویز 
pecritique.( صداقت، مجله برخط نقد اقتصاد سیاسی

)/com
 25. بــرای اطالع بیشــتر از رابطه میــان قدرت و دانش 
به ویژه از منظر نظریه پرداز این بحث، میشــل فوکو، ر.ك 

به:
Ali Dini, “Economics as a Social Science: 
Critical Realism”, International Initiative for 
Promoting Political Economy )Second Inter-
national Conference in Political Economy(, 
Istanbul University, Beyazi, May 2011

26. یکی از مصادیق برجســته این عمل اجتماعی تجربه 
یونس محمد )برنده جایزه نوبل صلح 2006( در تأسیس 
بانك گرامین )بانك فقرا( در بنگالدش و راه اندازی روش 
نوینی از مبارزه با فقر از طریق میدان دادن به فقراســت. 
برای اطالع بیشــتر ر. که به: دیوید برنستاین، ارزش یك 
رؤیا: داســتان بانك گرامین و یونس محمد، ترجمه مهین 
ســروری )رجایی( و احمدعلی رجایی، نشر قلم، 1392؛ 
یونــس محمد، بانك تهیدســتان )وام هــای کوچك ابزار 
مبارزه با فقر جهانی(، ترجمه گروه مترجمان، انتشــارات 

دنیای اقتصاد، 1392
27. برای اطالع بیشــتر از نحوه عمــل رویکرد انتقادی 
در مواجهــه با پدیده هایی چــون فقر ر. ك به: برایان فی، 
نظریــه اجتماعی و عمل سیاســی، ترجمــه محمد زارع، 

مؤسسه انتشاراتی روزنامه ایران، 1383
28. برای اطالع بیشــتر از این ویژگی هــا ر. ك به: علی 

دینی ترکمانی، منبع پیشین، 2011

15. چارلــز کیندلبرگر در اثر معروف خود از همین زاویه 
چگونگی وقوع حباب های مالی را توضیح می دهد:

Charles Kindleberger, Manias, Panics, and 
Crashes: A History of Financial Crises, Mac-
millan, 1978 

16. برای اطالع بیشتر ر.ك به: گونار میردال، عینیت در 
پژوهش های اجتماعی، ترجمه مجید روشنگر، انتشارات 

مروارید، 1382؛ آمارتیا سن )منبع پیشین(
17. بــرای اطالع بیشــتر ر.ك به: آمارتیا ســن، اندیشــه 
عدالــت، ترجمه وحیــد محمودی و هرمــز همایون پور، 
انتشــارات کندوکاو، 1390؛ علی دینی ترکمانی، »نسبت 
میــان نظریه عدالت جان راولز و آمارتیا ســن با ســراب 
عدالت فریدریش فون هایك و میلتون فریدمن«، مؤسسه 
مطالعات و پژوهش هــای بازرگانی، 1392 )این مقاله در 
نشریه نسیم بیداری شماره 27 شهریور 1392 منتشر شده 

است(
18. ایــن اصطــالح از آن رابــرت کاکــس، نظریه پرداز 
برجســته روابــط بین الملل اســت. بــرای اطالع بیشــتر 
ر.ك به: رابرت، کاکس، رئالیســم نو، چشــم اندازی بر 
انتشــارات  مهــدی رحمانی،  ترجمه  چندجانبه گرایــی، 

پژوهشکده مطالعات راهبردی، 1380.
19. توماس پیکتی در کتاب تازه منتشرشــده ای که موج 
بزرگــی از نقدهــای مثبت را ایجــاد کرده، با اســتناد به 
داده های تاریخی معتبر نشــان می دهــد که توزیع ثروت 
و درآمــد ارتباطی بــا بهره وری ندارد، بلکه بیشــتر تحت 
تأثیر ثروت موروثی اســت. اینکه در کجا به دنیا آمده ای 
و همین طور دارای چه رنگ و چه جنسیتی هستی، نقش 
مهمی در ســهم بری از ثــروت جامعه دارد. برای اطالع 
بیشــتر ر.ك به: توماس پیکیتی، ســرمایه در قرن بیست و 
یکــم، ترجمه محمدرضا فرهادی پــور و علی صباغی )با 

مقدمه علی دینی ترکمانی(، نشر آمه، 1393.
20. دراین بــاره، می توان به ناتوانی اقتصاددانان برجســته 
مدل ســاز مالی نوبلیست در پیش بینی بحران 2008 اشاره 
کرد که موجب طرح نقدهای جدی شــد. این در حالی 
اســت که افرادی ماننــد رابرت برنر و دیویــد هاروی با 
رویکرد مارکسیســتی و به ویژه لیونــل روبینی با رویکرد 

تاریخ اقتصادی وقوع بحران پیش بینی کرده بودند.
برای اطالع بیشــتر دربــاره ناتوانی ایــن اقتصاددانان که 
اغلب مشــاور شرکت های ســرمایه گذاری بزرگ امریکا 
بودنــد ر.ك بــه فصــل اول: محمــد نقــی زاده، بحران 
سرمایه داری مالی، اشــغال وال استریت، شرکت سهامی 
چاپ و انتشــار، 1391؛ علی دینــی ترکمانی، »از بحران 
بزرگ مالی تــا بحران در علم اقتصــاد« )در: علی دینی 
ترکمانــی )ویراســتار(، بحــران بزرگ مالــی: علت ها و 
راهکارها، مؤسســه مطالعات و پژوهش هــای بازرگانی، 

.)1392
21. برای اطالع بیشــتر ر.ک به کتابی که پس از بحران 
روبینــی و همکارش میم منتشــر کرده و در آن داســتان 
علــت موفقیت خــود در پیش بینی بحــران را بیان کرده 

است.
Nouriel Roubini and Stephen Mihm, Crisis 
Economics: A Crash Course in the Future of 
Finance, Penguin Group )USA( Incorporat-
ed, 2010

22. برای اطالع بیشــتر ر.ك به: رابــرت برنر، بحران در 

جمله جامعه شناســی اســت. برای اطالع بیشتر ر.ك به: 
علی دینی ترکمانی، »بحران در اقتصاد جهان و ضرورت 
ساختارشــکنی از علم اقتصاد متعارف«، گفت وگو با بن 

فاین، روزنامه دنیای اقتصاد، 24 اردیبهشت 1392.
8 برای اطالع بیشتر ر.ك به:

Tony Lawson, Economics and Reality )Eco-
nomics as Social Theory(, Rutledge, 1997

9. برای اطالع بیشتر ر.ك به فصل نهم:
Marjorie S. Turner, Joan Robinson and The 
Americans, M.E. Sharpe, New York, 1989

10. کینــز این بحث را با مثال تناقض خســت بیان کرده 
اســت که متأســفانه به گونه ای در کتب درســی اقتصاد 
کالن ارائه می شــود که هدف اصلی روش شــناختی وی 

از بیان آن منتقل نمی شود.
11. بیاییــد فــرض را بر ایــن بگذاریم رویکــرد خردگرا 
همان گونــه کــه مدافعانــش مدعی اند تبییــن صحیحی 
ارائــه می کند. همین طور رویکــرد تعاملی خرد و کالن. 
در این صورت حداقل انتظــاری که از فعاالن علمی در 
چارچوب هر کدام از این سرمشــق های روش شــناختی 
مــی رود، برخورد محترمانه بــا رویکردهای دیگر و پرهیز 
از تعصــب جزم اندیشــانه در اعتقاد به صحت سرمشــق 

فکری خود است.

12. برای اطالع بیشــتر رك بــه مقدمه و فصل آخر: جان 
مینارد کینز، نظریه عمومی اشــتغال، پول و بهره، ترجمه 
منوچهر فرهنگ، نشــر نی، علی دینی ترکمانی، نســبت 
میان مکتــب کمبریج و تعدیل بــه روش انفجار درمانی 
)نقدی بر توصیه های سیاســتی اســتاد هاشم پسران برای 
اقتصاد ایران(، هفته نامه تجارت فردا )شــماره 33 اسفند 
1391( و روزنامــه دنیــای اقتصاد )شــماره 18 فروردین 

)1392
13. برای مثال، فرد کج، از محققان رشــته ژنتیك معتقد 
اســت »با تغییر محیط، مغز و رفتار تغییر می کند«. برای 

اطالع بیشتر ر.ك به:
Margaret J. King, “The Power of Place: How 
Environment Affects Brain Function and 
Meaning”, The Center for Cultural Studies & 
Analysis, 2009 )http://www.sensations3d.
com/research/power_of_place.pdf(

14. اســتیگلتز در همیــن راســتا معتقد اســت »انســان 
اقتصادی« اگر هم در عمل وجود داشــته باشد محصول 
ســیطره گفتمانی اســت که چنین برداشــتی از انسان را 
اشــاعه می دهد. این ســخن اســتیگلیتز بســیار نزدیك به 
برداشت نظریه پردازان رادیکال است که معتقدند گفتمان 
مسلط، از انسان سوژه ای )فاعل عملی( خلق می کند که 
رفتاری منطبق بر آنچه خواســت این گفتمان است داشته 
باشد. برای اطالع بیشتر درباره رویکرد انتقادی استیگیتز 
و همین طور نقد آمارتیا ســن از برداشــت تقلیل گرایانه و 
نادرســت اقتصاددانانــی چون جرج اســتیگلیتز، یکی از 
رهبران مکتب شــیکاگو، از برداشــت اسمیت از انسان، 
ر. ك بــه فصل نهم: اســتیگلیتز، جوزف، ســقوط آزاد، 
ترجمه محمدحســین شرافت و رسام مشــرفی، دانشگاه 
شهید بهشــتی، 1392؛ همین طور به: آمارتیا سن، اخالق 
و اقتصاد، ترجمه حســن فشــارکی، نشر شــیرازه، 1377 

)چاپ اول(، نشر پردیس دانش، 1392 )چاپ دوم(.
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میراث دولت مصدق فراتر از ملی شــدن 
صنعت نفت است

فرشاد مؤمنی
متأســفانه منزلت تاریــخ در معرفــت اقتصادی در 
نظام آموزشی و پژوهشــی ما به نحو بایسته ای مورد 
توجه قرار نگرفته و ما از این زاویه هزینه های بســیار 
هنگفتــی پرداخته ایــم، به طوری که اگر در ســطح 
نظــام تصمیم گیــری و تخصیص منابع مــا فقط به 
معرفــت تاریخی، آن هم تاریــخ به مثابه آینه عبرت 
توجه شــود، بیش از 70 درصد خطاهای فاحشــی 
کــه در عرصه سیاســت گذاری اقتصادی کشــور 
مشاهده می شــود، منتفی می شــدند؛ بنابراین یکی 
از انگیزه هــای ما برای کارکــردن درزمینه موضوع 
کتــاب »اقتصــاد ایــران در دوران دولــت ملــی« 
برجســته کردن این وجه از معرفت تاریخی اســت. 
به طور طبیعــی برای جامعه ای مانند جامعه ما که از 
یک ســابقه تاریخی به نســبت طوالنی تر برخوردار 
اســت، هزینه فرصــت غفلت از معرفــت تاریخی 
زیــاد اســت. مراجعه بــه تاریخ اقتصــادی به طور 
خاص و معرفــت تاریخی به طور عــام، برای مردم 
ایران می تواند دســتاوردهای بســیار بزرگ داشــته 
باشد. باکمال تأســف ما در این زمینه کوتاهی های 
نابخشــودنی زیادی داریــم. کتاب هایی هم که به 
شــکل روشــمند، امکان استفاده از دســتاوردهای 
تجربه شده را در اختیار ما قرار دهد، به مقدار کافی 

وجود ندارد.
عالوه بر این ما شــاهد این واقعیت تلخ هســتیم که 
با مسائل نظری برخوردهای ایدئولوژی زده صورت 
می گیرد. ما در 25 ســال گذشــته گرفتار کســانی 

مصدق به امریكا خوش بین نبود
نشست رونمایی از کتاب »اقتصاد ایران در دوران دولت ملی«

بودیم که آن ها طی ابعاد بی ســابقه ای جای تئوری 
را با ایدئولوژی اشــتباه گرفتنــد و برای گزاره های 
تئوریک منزلــت و مرتبه ایدئولوژیــک بار کردند 
و علی رغــم ایــن همــه تجربه های پر هزینــه، آن ها 
همچنــان برهمان طبــل می کوبند. بــا توجه به این 
واقعیت، لزوم برخورد عالمانــه و نه ایدئولوژی زده 
با مســائل اقتصادی کشــور بیش  از پیش مشخص 
می شــود. از همین رو در این کتاب ســعی شــده 
چنین رویه ای در تحلیل اقتصاد ایران در دولت ملی 

در پیش گرفته شود.
واقعیــت این اســت دولت دکتر مصــدق عملکرد 
اقتصادی خارق العاده ای از خود به جای گذاشــته 
اســت. در دوران دولــت ایشــان در اقتصــاد ایران 
رکوردهای فوق العاده ای ثبت شــده اســت که اگر 
درهــای اقتصاد ایران بر همین پاشــنه فعلی بچرخد 
تا 50 ســال دیگر هم ایــن رکوردها تغییــر نخواهد 
کرد؛ بنابراین باید ببینیم آیا این دستاوردها تصادفی 
حاصل شده اســت؟ بررسی ها نشــان می دهد این 
اتفاق هــا تصادفی نبوده، بلکه اصول و مبانی نظری 
اقتصادی  پشــتوانه جهت گیری هــای  قابل دفاعــی 

دولت ملی در ایران بوده است.
عالوه بر این، برای ما جالب بود که روی این مسئله 
تمرکز کنیم که در کشــور ما وزن و ضریب اهمیت 
عامل خارجی در شــکل دادن به سرنوشــت کشور 
چقدر اســت؟ این یک مســئله خطیر برای کشــور 
اســت و ما با یــک تنگنای معرفتی بســیار جدی و 
یک افراط و تفریــط غیرعادی در این حوزه روبرو 
هســتیم و تجربه دکتر مصدق در این زمینه می تواند 

یک گواه قابل توجه باشد.

یکــی دیگــر از انگیزه هــای مــا برای نوشــتن این 
کتاب پاســخ به موج هتاکانه ای بود که نســبت به 
دکتــر مصدق به وجود آمده اســت. طی چهارپنج 
ســال اخیــر طیف خاصــی از محافــل به اصطالح 
روشــنفکری در ایــران، برخوردهــای توهین آمیز با 
دکتر مصدق و دستاوردهای ایشان را شروع کردند؛ 
برداشــت من این اســت که چنین رویکردی برای 
کشــورها می تواند بســیار خطرناک و آینده ســوز 
باشــد. باید توجه داشــته باشــیم نقد عملکرد یک 
انسان یا یک مجموعه انســانی که آن ها را معصوم 
نمی دانیم، یک بحث است و مســئله تخطئه کردن 
چهره هــای خــدوم تاریــخ ایــران بحــث دیگری 
اســت. کســانی با دیدگاه فکری متفاوت هســتند 
که گویــی می خواهند به مخاطبان خــود القا کنند 

چرا با افتخارات بزرگ و حماســی یک ملت چنین برخوردهای لجوجانه و کینه ورزانه ای صورت می گیرد؟ این پرسشــی اســت که 
نویســندگان کتاب »اقتصاد ایران در دوران دولت ملی« مطرح می کنند. شــاید پاســخ به همین برخوردها و اتهامات است که دکتر 
فرشــاد مؤمنی و آقای بهرام نقش تبریزی را بر آن داشــت که مطالعه ای گسترده در حوزه اقتصاد ایران در دوران دولت دکتر محمد 
مصدق آغاز کنند؛ پژوهشــی که نتیجه آن در کتاب فوق که توســط نشــر نهادگرا به چاپ رسیده، گردآوری شده است. این مطالعه 
نشــان می دهد یکی از درخشــان ترین دستاوردهای اقتصاد ملی مربوط به دوران نخســت وزیری دکتر مصدق است و الزم است با 
دقت بیشتری به آن توجه شده و از آن درس گرفته شود. آنچه در ادامه می آید گزیده ای از صحبت های دکتر فرشاد مؤمنی و محمد 

ترکمان، پژوهشگر تاریخ در نشست رونمایی از این کتاب است.
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ایــران در تاریــخ معاصر خود چهره هــای بزرگ و 
خدوم کم داشــته اســت؛ برای پیشبرد این ایده هم 
روی تخریــب چهره ها و شــخصیت های برجســته 
و ممتــاز کشــور تمرکز می کنند. یــک روز از این 
زاویــه امیرکبیر در مرکز توجه قــرار می گیرد، یک 
روز دکتر محمد مصدق، امام خمینی )ره(، شــهید 
بهشــتی، دکتر شــریعتی و گویی این ماجرا پایانی 
ندارد. یکــی از اهداف جانبی کتاب این بود که با 
چنین رویکردهای مشکوکی از موضع امربه معروف 

و نهی از منکر به صورت مشفقانه برخورد شود.
ما در این کتاب ســعی کردیم حداکثر ادب علمی 
را هم رعایــت کنیم. گمان مــی رود آنچه به عنوان 
میراث دکتر محمد مصدق برای ایرانیان باقی مانده، 
به حماسه ملی کردن صنعت نفت منحصر می شود؛ 
در حالی که در این کتاب نشان دادیم میراث اصلی 
کــه می توانــد برای ایــران نجات بخش باشــد، آن 
نرم افزارهایی اســت که ایشان برای مدیریت توسعه 
ملی، در همان دوره محدود مســئولیت خود عرضه 

کرده است.
مصدق بر اســاس قانون اساسی مردم را 

خودی و غیرخودی نمی کرد
محمد ترکمان

 مرحــوم دکتر مصدق عنصر کنشــگر در مســائل 
اجتماعی و سیاســی کشــور بوده اســت. ایشــان 
رســالت جهانی برای خودش قائل نبود و رســالت 
خــود را محدود بــه دو کار کرد: اجــرای قانون 9 
مــاده ای ملی کردن صنعت نفت و ارائــه قانونی به 
مجلس بــرای اصــالح انتخابات مجلس شــورای 

ملی. 
دکتــر مصدق معتقــد بود اگر کســانی کــه وارد 
مجلس می شــوند، متکی به مردم و آرا آن ها باشند؛ 
حتی اگر افراد نامناســبی هم باشند، به پشتوانه رأی 

مردم از حق آن ها دفاع خواهند کرد.

در راستای هدف اول یعنی برای ملی کردن صنعت 
نفت، دکتر مصــدق تمهیداتی را در روابط داخلی 
و خارجی کشور اندیشید: در داخل، دکتر مصدق 
با توجــه به تــوان داخلی اندک بــرای موفقیت در 
ملی کردن صنعت نفت به این نتیجه رســیده بود که 
بایــد یک جبهــه فراگیر ملی ایجاد کند تا پشــتوانه 
نهضت باشد؛ بنابراین پیش از دوران نخست وزیری 
مصدق، در حین آن و پس از آن نمی بینیم که دکتر 
مصدق مردم را به خودی و غیرخودی تقسیم کند؛ 
حتی نام افرادی که در کودتا یا در قائله 9 اســفند، 
نقش داشــتند را هم نمی بــرد و می گفت بردن نام 
این ها باعث ایجاد مشکل برای فرزندانشان می شود 
و به این ترتیب اگر آن ها بخواهند به کشور خدمت 
کنند، موانعی برایشــان ایجاد می شود. او مردم را به 

خودی و غیرخودی تقسیم نمی کرد.
در حوزه خارجی هــم رجال ایران از زمان فتحعلی 
شاه متوجه شده اند که توان رویارویی با قدرت های 
خارجی را در جبهه نظامــی ندارند؛ بنابراین عرصه 
نبــرد را بــه عرصــه دیپلماتیــک کشــاندند. دکتر 
مصدق هم پیرو همین شــناخت نــه خوش بین بود 
و نه فریفته، بلکــه واقع نگر بود. او برای ملی کردن 
صنعت نفت به درســتی از فرصت بی نظیر اختالف 
بین امریکا و انگلیــس و جنگ بین محافظه کاران 
انگلیس و دولت امریکا اســتفاده کرد. انگلیسی ها 
دائمًا به دنبال از بین بردن پشــتیبانی معنوی امریکا از 
نهضت ملی بودند. این قضیه تا ســرکار آمدن دولت 
جمهوری خواه در امریــکا ادامه پیدا کرد. با آمدن 
دولــت جدید، چرچیل و ایــدن، وزیر امور خارجه 
انگلیس توانســتند بــه بهانه مبارزه با کمونیســم و 
کید بر اینکه بــا ادامه کار مصدق، ایران به جبهه  تأ
کمونیســم خواهد پیوست، امریکا را با خود همراه 

کنند.
 نکتــه مهم دیگــر درباره دکتر مصــدق اخالقیات 
اوســت. امروزه ما بیش از هر زمانی متوجه شده ایم 

که یک ملت با داشــتن کانی و منابع معدنی نجات 
پیــدا نمی کند، بلکــه اخالقیات اســت که باعث 
نجاتــش می شــود. ایــن اخالقیــات در مصدق و 
همکارانش وجود داشــت و شــریف ترین انسان ها 
همــکار او بودنــد. عــده ای در نقد اخــالق دکتر 
مصدق به او تهمت پوپولیســت بودن می زنند. دکتر 
مصدق به عوام احترام می گذاشــت، اما دنبال عوام 
نبود. همکاران و مشــاوران او در باالترین ســطوح 

بینش سیاسی و اخالقی بودند.
یکــی از انتقاداتــی که به مصدق می شــود انحالل 
مجلس هفدهم است، اما اگر این انتخابات بررسی 
شــود می بینیم که در خیلی از شهرها درگیری هایی 
بود و افرادی کشــته شــدند. در خیلی از شــهرها 
انتخاب  ملــی  کاندیداهــای جبهه  نمی گذاشــتند 
شــوند؛ مثاًل قرار بود در چالوس مرحــوم طالقانی 
و در مشــهد محمدتقی شــریعتی نماینده شــوند. 
کار به جایــی رســید که اکثریت مجلس به دســت 
مخالفــان نهضت افتــاد. او مجلس را با آرای مردم 
منحل کــرد تا نگذارد که مجلــس دولت را برکنار 
کنــد و ننگ برکنار کــردن دولت ملی بر پیشــانی 

بماند. ایرانیان 
در بحــث مدیریت هــم، دولت ملــی مدیریتی را 
اعمــال کرد کــه در امور دخالت نکنــد. مهندس 
بازرگان می گوید وقتی دکتر مصدق از من خواست 
تــا به آبادان بروم و مدیریت پاالیشــگاه را بر عهده 
بگیرم، به او گفتم من از نفت سررشــته ای ندارم و 
او پاســخ داد اتفاقًا برای همین تو را انتخاب کردم 
تــا با مدیریتت دخالتی در امــور نکنی و فقط آنجا 
حضور داشــته باشــی و باعث خفه شــدن پتانسیل 

مهندسان و کارکنان پاالیشگاه نشوی.
توجــه به این نــوع رفتار سیاســی در دولت ملی در 
حوزه هــای مختلــف می تواند برای امروز کشــور 
درس های مهمی داشــته باشــد. ازاین رو مطالعه و 

تحقیق در این حوزه اهمیت فراوانی دارد. ■

عکسازسلمازایمانی
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نابرابری منطقه ای
مطالعــات متعددی، شــکاف نابرابــری بین مناطق 
شــهری و روســتایی را تأیید کرده اند کــه تا حدود 
زیــادی با نظریه نظــام جهانی »والرشــتاین« موافق 
است. در این نظریه گفته می شود موقعیت پیرامونی 
برخــی مناطق ســبب افزایــش محرومیــت آن ها و 
موقعیت مرکزی برخی دیگر سبب بهره مندی بیشتر 

آنان می شود.
خانــی و دیگران )1387( با بررســی رابطه دوری و 
نزدیکــی مناطق مختلف از تهران )مرکز( و توســعه 
انســانی، وجود این رابطــه را تأیید کردند و نشــان 
دادند با توجه به ســکونتگاه های جغرافیایی )شهری 
و روستایی( می توان گفت میانگین میزان محرومیت 
در شــاخص های مرتبــط بــا توســعه اجتماعی در 

روستاها بیش از مناطق شهری است.
نابرابری درآمدی شــهر و روســتا نقــش مهمی در 
تعمیق شــکاف شهر و روســتا ایفا می کند، زیرا این 
امر بســیاری از نابرابری های دیگر، ازجمله نابرابری 
آموزشی، بهداشتی و اشتغال را تا حد زیادی توضیح 
می دهــد. بنا بر مطالعــه ســلیمی فرد و همکارانش 
)1387( توسعه صنعتی و رشد شهرنشینی، نابرابری 
درآمــد شهرنشــینان و روســتاییان را افزایــش داده 
اســت. درعین حال اگرچه رشــد و بهره وری بخش 
کشاورزی و فناوری در این زمینه نابرابری درآمدی 
را کاهش می دهد، اما ازآنجاکه اثرگذاری بهره وری 
در نیروی کار در بخش کشاورزی در مقابل توسعه 
صنعتی و رشــد شهرنشــینی -به عنــوان دیگر نتایج 
اجرای سیاست صنعتی شــدن بر مبنای شهرنشینی- 
بسیار ناچیز است، می توان گفت اجرای این سیاست 
وضعیت روســتاییان را در مقابل شهرنشــینان وخیم 
کرده اســت و موجب مهاجرت روستاییان به شهرها 

شــده اســت. برآورد محقق نامبرده نشان می دهد با 
وارد شدن یك شــوك به متغیرهای مورداشاره حدود 
2/5 تــا 3 ســال طول می کشــد تا نابرابــری درآمد 

شهری-روستایی به سطح تعادلی بازگردد.
فــارغ از نابرابری شــهر به روســتا که پیــش از این 
توضیح داده شد، برخی مطالعات به نابرابری درون 
مناطق روستایی نیز اشاره کرده اند. مطالعه افشانی و 
دیگران )1390( با هدف رتبه بندی مناطق روســتایی 
ایران، در مقطع 1375 و 1385 نشــان داد در هر دو 
ســال مناطق روســتایی تهران و اصفهان در باالترین 
رتبــه توســعه بوده اند. ســپس مناطق روســتایی قم 
در ســال 1375 و مازندران در ســال 1385 در رتبه 
سوم توســعه یافتگی قرار داشــته اند. درعین حال در 
هر دو مقطع مورد اشــاره، مناطق روســتایی سیستان 
و بلوچســتان در پایین ترین رتبه توســعه و پس از آن 
روســتاهای زنجان و کردســتان در ســال 1375 و 

روستاهای کردســتان و آذربایجان در سال 1385 با 
فاصله زیاد در پایین ترین رتبه توسعه مناطق روستایی 

قرار داشته اند.
در ســطحی گســترده تر نابرابری اســتان ها از دیگر 
وجوه نابرابری منطقه ای در ایران اســت که بســیار 
پایــدار بــوده و رتبه بندی آن طی بیش از ســه دهه 
گذشــته تغییــر زیادی داشــته اســت. زینــل زاده 
و همــکاران )1391( بــا محاســبه ضریــب عــدم 
برخورداری و رتبه توسعه نیافتگی استان ها در فاصله 
سال های 1388 ـ 1375 نشان دادند متوسط ضریب 
عــدم برخــورداری اســتان ها از 0/6104 در ســال 
1375 بــه 0/4747 در ســال 1388 کاهش یافته و 
به این ترتیب حدود 22/2 درصد در ضریب متوســط 
عدم برخورداری استان ها بهبود حاصل شده است. 
به عالوه میــزان حداکثر ضریب عدم برخورداری یا 
ضریب توسعه نیافتگی در هر دو مقطع زمانی مربوط 

بهبود نظام سالمت و آموزش برای کاهش نابرابری

بخش پایانی صبا مدني

در شــماره پیش، بخش چهارم این مقاله با موضوع توســعه انســانی و نابرابری درآمدی موردبررســی قرار گرفت و استدالل شد که 
اتکا به تغییرات درآمد سرانه نمی تواند تصویر مناسبی از توسعه انسانی در کشورها ارائه دهد. در این راستا نشان داده شد که اگر 
در یک اقتصاد، نابرابری گســترده وجود داشــته باشد، افزایش درآمد سرانه نمی تواند به معنی بهبود رفاه همه مردم جامعه باشد. 
در این شــماره و با توجه به بحث های پیشــین، روی سیاســت هایی که دولت ها می توانند به اجرا درآورند و از این طریق نابرابری را 
کاهش دهند بحث شده است. بر این اساس استدالل می شود مخارج دولت در دو حوزه سالمت و آموزش با اولویت مناطق محروم 

می تواند در کاهش نابرابری مؤثر باشد.
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به استان سیســتان و بلوچستان است که فقط حدود 
0/5 درصد بهبود را نشــان می دهد. مطابق بسیاری 
از گزارش های دیگر، اســتان تهران کمترین ضریب 
توســعه نیافتگی را داشته و در هر دو مقطع سال های 
1375 و 1388 همچنــان رتبه اول توســعه یافتگی یا 
ضریب برخورداری ازنظر شــاخص توســعه انسانی 
را در اختیار داشــته اســت. محقق نامبرده شــدت 
نابرابری بین استان ها در سال 1375 را حدود 25/5 
درصد گــزارش کرده که بــا 18/8 درصد افزایش 
در ســال 1389 به 30/3 درصد رســیده است. در 
فاصله زمانی یادشــده اســتان های تهران، سیستان و 
بلوچستان و گلســتان ضریب عدم برخورداری شان 
ثابــت مانده یا حتی کمــی افزایش یافته و در مقابل 
اســتان های مازندران، یزد،  بوشــهر، ایالم و زنجان 
در ضریب عدم برخورداری کاهش داشــته است. 
مطابق نتایج مطالعه یادشــده اســتان های سیستان و 
بلوچستان، کردســتان،  آذربایجان غربی و خراسان 
شــمالی در ســال 1388 جزو اســتان های محروم تر 
هســتند و در ترکیب آن ها در مقایسه با سال 1375، 
تغییری دیده نمی شــود. البته در ســال 1375 تعداد 
شــش استان در ردیف بســیار محروم قرار داشته اند 

که در سال 1388 به چهار استان تقلیل یافته اند.
مطالعــه راغفر )1391( در بازه زمانی 1389ـ  1366 
جنبــه ای دیگــر از نابرابــری یعنی نابرابــری درون 
اســتان ها را بررسی کرده و نشــان داده این جنبه از 
نابرابری بیش از نابرابری بین استان ها به نابرابری در 
سطح ملی اثرگذار اســت. به عالوه نکته مهم آنکه 
در برخی موارد محروم ترین اســتان ها مانند سیستان 
و بلوچســتان از بیشــترین نابرابری درون استانی نیز 
برخوردار بوده اند. درهرحال اســتان های سیســتان 
و بلوچســتان، خراســان رضــوی، گلســتان و اراك 
باالترین میزان نابرابری و اســتان های زنجان، ایالم، 
چهارمحــال و بختیاری و کردســتان کمترین میزان 

نابرابری درون استانی را داشته اند.

نابرابری در سالمت و آموزش
مطالعات درباره عوامل مؤثر بر توســعه مناطق ایران 
و نابرابــری حاصــل از آن در ایران نشــان می دهد 
نابرابری در بخش های مختلف اقتصادی ـ اجتماعی 
هر یك به میزانی نابرابری کنونی منطقه ای را توضیح 
می دهند. بررسی موسوی و دیگران )1384( در این 
زمینه نشــان داد عامل اقتصادیـ  اجتماعی به تنهایی 
42/5 درصد از واریانس مناطق با توســعه انســانی 
متفــاوت را توضیح می دهد. پــس از آن مؤلفه های 
جمعیتی ـ آموزشــی 9/8 درصــد واریانس، عامل 
مســکن 5/3 درصــد واریانس، عامل بهداشــتی ـ 
درمانــی 4/4 درصد واریانس، عامل اشــتغال 4/2 
درصد واریانس و عامل دسترسی )طول راه ها( 3/5 
واریانس توسعه مناطق را توضیح می دهد. بر اساس 
همیــن مطالعه از مجموعه 253 ناحیه یا شهرســتان 
ایران، 25 ناحیه توســعه انسانی خیلی باال، 77 ناحیه 
توســعه انسانی باال، 73 ناحیه توسعه انسانی متوسط 

و 78 ناحیه توسعه انسانی پایین داشته اند.
در مــورد اثــر مخــارج دولت بر شــاخص توســعه 
انســانی، تحقیقات بسیاری انجام شده است. مؤذن 

جمشــیدی )1389(، اثر مخارج دولت بر شــاخص 
توسعه انسانی در کشورهای با شاخص توسعه انسانی 
بــاال را منفی ارزیابی کــرده، امــا در مقابل برخی 
محققان رابطه بین هزینه های مصرفی و ســرمایه ای 
دولت با شــاخص توسعه انسانی در کشورهای نفتی 
و در حال توســعه نفتی را مثبــت ارزیابی کرده، اما 
درعین حال بزرگ شــدن دولــت را نیــز لزومًا برای 
 )2009 ،Davies( توســعه مفید نمی دانند. دیویس
در مطالعــات خود نتیجه گرفته هزینه های دولت در 
درازمدت با افزایش بهــره وری درآمد، اثر مثبتی بر 
شاخص توسعه انسانی خواهد گذاشت. درعین حال 
هادیــان و همکارانش )1392( در یك جمع بندی از 
پژوهش های انجام شــده در این زمینه نتیجه گرفتند 
تمامی پژوهش ها اثرگــذاری هزینه های دولت را بر 
شــاخص های اجتماعی ـ اقتصادی نقــد کرده اند. 
اســکالی )Scully ، 2001( نشــان داد ســطح بهینه 
هزینه های مصرفی دولت برای بهبود کیفیت زندگی 
27 درصد تولید ناخالص ملی است. به نظر می رسد 
نکتــه مهم در تخصص منابع برای توســعه انســانی 
از ســوی دولت معلول جهت گیری سرمایه گذاری 
اســت تا میزان آن. اغلب مطالعات ســرمایه گذاری 
و هزینه در بخش های ســالمت و آمــوزش را تأیید 

کرده اند.
درهرحــال ســرمایه گذاری اولیــه درزمینــه نیروی 
انســانی در مراحل آغازین توسعه کمتر مورد مناقشه 
بوده اســت، زیرا اقتصاددانان وجود نیروی انسانی 
گاه را شرط الزم برای نیل به رشد و توسعه  سالم و آ
اقتصــادی می دانند. باوجودآنکــه هزینه کرد دولت 
در بخش هــای آموزش و ســالمت، هزینه مصرفی 
محســوب می شــود این هزینه ها موجــب بهبود در 
اجرای توســعه انســانی شده و لذا شــاخص توسعه 
انسانی نسبت به ازدیاد یا کاهش هزینه در سالمت و 
آموزش در مقایسه با هزینه های سرمایه ای حساس تر 
اســت، البتــه هادیــان و همــکاران )1392( نتیجه 
گرفته اند که در مراحل نهایی توســعه بین هزینه های 
مصرفی و شــاخص توسعه انســانی رابطه معکوس 
وجود دارد و در انتهای مسیر توسعه، بهبود شاخص 
توسعه موکول به رشد هزینه های سرمایه ای است. به 
سخن دیگر در مرحله ای از توسعه یافتگی برای تغییر 
شــاخص های توسعه انســانی و اجرای آن کشورها 
نیازمند تغییرات بنیادی در نظام آموزشی، بهداشتی 
و اقتصــاد هســتند. از همیــن زاویه می تــوان محل 

هزینه کــرد اعتبارات قابل توجه دولت در ســال های 
1393 ـ 1392 در بخــش بهداشــت و ســالمت را 
موردنقــد قــرار داد. بــدون اصالح ســاختار نظام 
ســالمت، بهبود وضعیت خدمــات از طریق تزریق 
پــول و منابع به ســاختار ناکارآمــد کنونی، اگرچه 
ممکن است در کوتاه مدت قدری وضعیت را بهبود 
بخشــد، اما آثار این بهبــود وضعیت، موقت خواهد 
بــود و در درازمــدت -به خصــوص درصورتی که 
دولت امکان تــداوم این روند فزاینده تزریق منابع را 
به دلیل کاهش درآمدهای نفتی نداشــته باشــد- به 
تشدید بحران در دسترسی به خدمات سالمت منجر 

خواهد شد.
نکتــه مهم در تخصیص منابــع دولت به بخش های 
مهم و اثرگذار بر توســعه انســانی ازجمله بهداشت 
و ســالمت،  آمــوزش، تأمیــن اجتماعــی و امثــال 
آن، توزیــع نابرابر منابع موجود اســت. زینل زاده و 
همکاران )1391( با ترکیب 23 شــاخص، وضعیت 
اســتان های کشــور را از منظر ترکیب شاخص های 
منابع مالی اختصاص یافته به بخش توســعه انســانی 
در فاصله زمانی ســال های 1375 تا 1388 مطالعه و 

نتایج زیر را گزارش کرده اند:
- در دوره زمانی یادشــده به طور متوســط شاخص 
منابــع تخصیص داده شــده از ســوی دولت 21/1 
درصد افزایش یافته اســت، به عبارت دیگر شاخص 
عدم تخصیص، کاهش داشــته و از 0/77135 در 
سال 1375 به 0/6085 در سال 1388 رسیده است.
- شدت نابرابری استان های کشور از 10/1 درصد به 
22 درصد در منابع تخصیص داده شده افزایش یافته، 
به عبارت دیگر بیش از 116 درصد نابرابری اســتان ها 
در تخصیــص منابع مالی و هزینه متوســط خانوارها 

بیشتر شده است.

نابرابری در سالمت
بنا بــر پژوهش مــچ )Mach، 1979( بهداشــت و 
ســالمت فرد یا گروه با ســطح درآمد مرتبط است 
و بهره وری حلقه اتصال میان آن هاســت. ســالمت 
در کوتاه مدت بــه افزایش در بهــره وری فرد منجر 
می شــود و در بلندمــدت نه تنهــا قــدرت بدنــی 
افــراد، بلکه استعدادشــان برای پیش بینــی آینده و 
خطرپذیری را بهبود می دهد. سالمت بیشتر، غیبت 
از کار و ناپایــداری نیــروی کار را کاهــش داده و 
کمکــی در به کارگیــری بهتــر حجــم توانایی های 

موجود در اقتصاد است. )اخوی،  بی تا(
همچنــان که قباًل نیز توضیح داده شــد، ســالمت 
یکی از مؤلفه های مهم توســعه انســانی است و گاه 
به دلیل وضعیت مطلوب دو مؤلفه دیگر یعنی درآمد 
و آموزش، مؤلفه ســالمت نقش مهمی در توســعه 
انسانی دارد. از دیدگاه کالســیک هر چه نابرابری 
درآمد افزایش یابد، ثروت بیشــتری در اختیار اقشار 
پردرآمــد قــرار می گیرد و پس انــداز بیشــتر نیز به 
انباشت ســرمایه و رشد اقتصادی منجر خواهد شد، 
اما بر اســاس تجربیات اخیر، رویکرد کالســیك بر 
مبنای شــواهد تجربی موردنقد قرار گرفته است. تا 
آنجا که رابطه بین رشــد و نابرابــری منفی ارزیابی 
می شــود و در این رابطه سرمایه انسانی نقش واسط 

بدون اصالح ساختار نظام سالمت، 
بهبود وضعیت خدمات از طریق 
تزریق پول و منابع به ساختار 

ناكارآمد كنوني، اگرچه ممكن است 
در كوتاه مدت قدري وضعیت را بهبود 
بخشد، اما آثار این بهبود وضعیت، 
موقت خواهد بود و در درازمدت 
به تشدید بحران در دسترسي به 

خدمات سالمت منجر خواهد شد
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دارد، زیــرا بــا افزایش برابــری در جامعــه، امکان 
تخصیص منابع در زمینه آموزش و ســالمت بیشــتر 
فراهم می شــود که نتیجه آن رشــد اقتصادی بیشتر 
است. مشاهدات آماری نشــان می دهد در بسیاری 
از کشــورهای درحال توســعه، رشــد اقتصــادی با 
کاهــش نابرابری همراه بوده اســت. این امر عمدتًا 
به واسطه دالیلی همچون ســرمایه گذاری در نیروی 
انسانی از طریق آموزش به وجود آمده است )ارشی 
و همکاران، 1384(. تجربه کشورهایی مانند چین، 
هنگ کنــگ، ســریالنکا، کــره جنوبــی و تایوان 
نشان می دهد سطح باالتر رشــد اقتصادی می تواند 
با کاهــش نابرابری و نه با افزایش آن همراه باشــد 
و در این زمینه نابرابری آموزشــی در کنار نابرابری 

درآمدی از اهمیت بسیار برخوردار است.
گرادستین )Gradstein،2007( نیز در بررسی رابطه 
رشــد و نابرابری، بر اهمیــت محدودیت منابع برای 
تأمین مخارج آموزش کودکان در خانواده های فقیر 
کید می کند و نشان می دهد تخصیص  و کم درآمد تأ
منابع دولتی به آموزش عمومی، در صورتی به رشــد 
و توســعه می انجامد که به صورت هدفمند کودکان 
خانواده هــای فقیر و کم درآمــد را هدف قرار دهد. 
در سنجش وضعیت توســعه انسانی کشورها برخی 
شــاخص های سالمت ازجمله نرخ امید به زندگی و 
مرگ ومیر مادران بیشــتر موردتوجــه قرار گرفته اند. 
بر اســاس گزارش توسعه انسانی 2004 بین سال های 
1960 تــا 2000 امیــد بــه زندگــی در کشــورهای 
درحال توســعه از 46 به 63 سال رســیده است. در 
ایران نیز نرخ امید به زندگی همســو با فرایند جهانی 
افزایش یافته اســت. به طور مثال در فاصله سال های 
2005 و 2006 نــرخ امید به زندگــی در مردان ایران 
از 69 به 69/5 ســال افزایش یافته اســت و در زنان 
ایرانی از 71/9 ســال به 72/3 ســال رسیده است. 
متوســط نرخ امید به زندگی در ایران در سال 2005 
معادل 70/4 ســال گزارش شــده که در سال 2006 
به 70/7 ســال رســیده اســت. رتبه ایــران ازلحاظ 
شــاخص امید به زندگی در ســال 2006 معادل 85 
گزارش شــده است. نکته مهم آنکه مطابق گزارش 
توسعه انسانی 2006 میانگین امید به زندگی زنان در 
جنوب آسیا 63/7 سال و در امریکای التین حوزه 
کارائیــب 72/2 ســال و در جنوب صحــرا آفریقا 
فقط 46/1 ســال بوده اســت. همچنین 34 کشور 
از کشــورهای توسعه یافته از امید به زندگی 75 سال 
به بــاال برخــوردار بوده اند که این میزان نســبت به 
ســال های قبل از 1996 از رشد چشمگیر برخوردار 

)2006 ، UNDP( .بوده است
در گزارش توســعه انســانی 2007 متوســط امید به 
زندگی ایــران برابر 70/2 ســال اعالم شــد که در 
مقایسه با ســال 2006، 0/5 سال کاهش یافت. این 
رقــم ایران را در رده کشــوری مانند مصر قرار داد. 
در گزارش مورداشــاره حداقل نــرخ امید به زندگی 
متعلق به کشور زامبیا با 40/5 سال و متوسط جهانی 
آن برابر 68/1 ســال بوده، به عالوه ژاپن با نرخ امید 
بــه زندگی 82/3 ســال مطلوب ترین وضعیت را در 

سطح جهان به خود اختصاص داده بود.
در گزارش توســعه انسانی 2009 نرخ امید به زندگی 

ایــران 71/2 ســال گزارش شــد که در مقایســه با 
گزارش 2008 کمی افزایــش یافت. یعنی از 70/5 
سال به 71/2 سال رسید و رتبه ایران را نیز از 100 به 
95 ارتقا داد. در ســال 2009 ژاپن همچنان باالترین 
نرخ امید به زندگی معادل 82/7 ســال را در سطح 

جهان به خود اختصاص داده بود.
در گزارش 2014 شــاخص امید به زندگی در ایران 
همچنان روند صعودی داشــته و به 74 سال رسید. 
در این سال میانگین امید به زندگی در کل کشورها 
70/3 ســال و در کشــورهای با شــاخص توســعه 

انسانی باال 74/5 گزارش شده است.
بنا بر نظر حسینی )1385( شاخص توسعه انسانی به 
دلیل آنکه با مؤلفه هایی چون سطح دانش، سالمت 
و ســطح زندگی ســنجیده می شــود می تواند نقش 
مهمی در شناخت تغییرات باوری داشته باشد، چون 
انتظار می رود سطح دانش زنان و بهره مندی آن ها از 
امکانات بهداشتی و پزشکی در حین باروری روی 

رفتار باروری آن ها اثرگذار باشد.
کاهش میزان مرگ ومیر مادران ازآن جهت در توسعه 
انســانی اهمیت دارد کــه باوجود بهبــود امکانات 
پزشــکی و زایمــان در ســال 2006 هنــوز هرســال 
539 هــزار مادر هنــگام زایمان فــوت می کردند. 
نکتــه دارای اهمیــت آن اســت کــه 95 درصد از 
این مرگ ومیرها در آســیا و آفریقــا اتفاق می افتاد. 
به عالوه نابرابری بین کشــورها در این زمینه بســیار 
مشهود اســت. ازجمله اینکه یك زن در کشورهای 
فقیر در زمــان بارداری 100 برابر بیشــتر از زنان در 
کشورهای توسعه یافته در معرض خطر مرگ است. 
فقــر بیشــتر، خطر بیشــتری بــرای زنان بــاردار در 
بردارد، وقتی زنان فقیر در روســتاها زندگی می کنند 
یــا در معرض نابرابری قومی و نژادی هســتند خطر 

)2006 ، Wirth( .مرگ ومیر بسیار افزایش می یابد
در مطالعــه لی )Lee، 1927( نشــان داده شــده که 
شاخص توســعه انسانی، 82 تا 85 درصد متغیرهای 
مرگ ومیر مــادران را پیش بینــی می کند. مطالعات 
دیگــر بین زندگــی در قاره هــا و مرگ ومیر مادران 
رابطــه معنادار را تأیید کردند، به عبارت دیگر زندگی 
در قاره های اقیانوســیه و اروپــا مرگ ومیر مادران را 

کاهش می دهــد و در مقابل حضور در قاره افریقا، 
احتمــال مرگ ومیــر مــادران را افزایــش می دهد. 

)آصف زاده و دیگران، 1392(
مردانــی و دیگــران )1388( در مطالعه خود درباره 
تحلیل رابطه ســطوح توســعه انســانی و جنسیتی با 
شاخص های محرومیت و بهره مندی باروری، نشان 
دادند ســطح توسعه انسانی و جنسیتی سبب کاهش 
بــاروری )محرومیــت بــاروری( و افزایــش میزان 
دسترسی زنان مناطق روستایی به امکانات بهداشتی 

در حین بارداری و پس ازآن شده است.
مطالعــه آصف زاده و همکاران )1392( درباره 135 
کشور نشــان داد در فاصله ســال های 1990، میزان 
مرگ ومیر ســاالنه مــادران 2/1 درصد کاهش یافته 
اســت که بیشــترین کاهش ســاالنه بین سال های 
2005 تا 2008 معادل 3 درصد بوده است. میانگین 
امیــد بــه زندگی در ســال 2008 بــه حداکثر یعنی 
69 ســال رســیده اســت. به عبارت دیگــر میانگین 
میــزان مرگ ومیر مادران از ســال 1990 تا 2008 از 
282 مــورد )در 100 هزار تولد زنــده( به 194 مورد 
کاهش یافته اســت. پنج کشوری که بیشترین میزان 
مرگ ومیر مادران را داشتند، افغانستان، چاد، لیبریا، 
بروندی و نیجر هســتند و پنج کشوری که کمترین 
میزان مرگ ومیر مادران را داشته اند عبارت بودند از 
یونان، ایرلند، سوئد، اسپانیا و بلژیك. اگرچه شواهد 
موجود نشــان دهنده بهبود شاخص های سالمت در 
ایران اســت و حتی افزایش میزان شــاخص توسعه 
انســانی تا حدود زیــادی تحت تأثیر بهبود نســبی 
شاخص سالمت اســت، اما در همان حال نابرابری 
سالمت در سطح کشور، بســیاری از دستاوردهای 
موجــود را تهدید می کنــد. این امر البتــه به میزان 
قابل توجهی با سیاســت های خارجــی دولت ها در 
زمینه ســالمت نیز مرتبط است. برای نمونه با وجود 
توقف رشــد اقتصــادی در ســال های وقوع جنگ 
)1368 ـ 1358( و به رغــم کاهــش جــدی درآمد 
ســرانه به دلیل عزم دولت پــس از انقالب در بهبود 
وضعیت سالمت، شــاهد افزایش شاخص سالمت 
عمومــی هســتیم. نابرابری در وضعیت ســالمت، 
هــم از جهت منطقه ای و هم ازلحــاظ درآمدی در 



94
ره 

ما
شـ

    
|   

 94
ذر 

و آ
ن 

آبا
    

| 8
4

مطالعات انجام شده در ایران، تأیید شده است.
و  اقتصــادی  اجتماعــی،  نابرابری هــای  مطالعــه 
مرگ ومیر کودکان زیر پنج ســال در ســطح کشور 
و اســتانی در دوره زمانــی 1378ـ  1364 حاکی از 
آن اســت که هر چه از دهك هــای درآمدی فقیرتر 
به ســمت دهك های درآمــدی ثروتمندتر می رویم، 
از نــرخ مرگ ومیر کودکان زیر پنج ســال کاســته 
می شــود. ازاین رو میزان شــاخص مذکــور در 20 
درصد فقیرترین، نســبت به 20 درصد ثروتمندترین 
جامعه 2/63 برابر گزارش شده است. همین تفاوت 
و نابرابری در میان اســتان های کشور نیز مورد تأیید 
قرار گرفته اســت )حســین پور، 1383(. باباخانی و 
همــکاران )1391( با بررســی رابطه شــاخص های 
نابرابری ازجمله ضریب جینی و ســالمت در فاصله 
سال های 1385 ـ 1363 رابطه معکوس بین سالمت 
و نابرابری را در ایران تأییــد کردند. به عالوه نتیجه 
گرفتنــد متغیر مخــارج دولت در ســالمت به عنوان 
یك متغیر واســط نقش مهمی در وضعیت سالمت 
دارد و ازآنجاکــه منابع دولت به صورت نابرابر توزیع 
می شوند و تا حدود زیادی تحت تأثیر ساختار نابرابر 
هستند، وضعیت سالمت در کشور نیز نابرابر است.

بررســی نظام ســالمت ایران از دیــدگاه مالی که با 
اســتفاده از داده های هزینه درآمد خانوار و محاسبه 
شــاخص های نابرابری در فاصله سال های 1386- 
1376 انجــام شــد نشــان داد میــزان عادالنه بودن 
پرداخت های مراقبت سالمت در خانوارهای شهری 
اندک اســت. درحالی که در مناطق روستایی بهبود 

اندکی مشاهده شده است. )مرادی، 1389(
راغفــر و دیگــران )1391( نیز در بررســی نابرابری 
ســالمت در ایــران با مطالعــه روند شــاخص های 
نابرابری در فاصله ســال های 1365 تا 1388 نتیجه 
گرفتند، شــاخص تمرکز هزینه های ســالمت برای 
کل کشور طی دوره موردمطالعه همواره با نوسانات 
اندکی همراه بوده اســت و تغییر چندانی را نشــان 
نمی دهــد. بنابراین به نظر می رســد سیاســت های 

کید  بخش عمومی در حوزه ســالمت، علی رغم تأ
برنامه های توســعه اقتصــادی اجتماعی کشــور به 
کاهش نابرابری ها نینجامیده و از اثربخشــی کافی 
برخوردار نبوده اند. نتایج مربوط به محاسبه شاخص 
کاکوانی هزینه های ســالمت کل کشــور طی دوره 
موردمطالعه همواره مثبت بوده است، اما از عدد یك 
فاصله زیادی دارد. هر چه شاخص کاکوانی مثبت 
و بــه عدد یك نزدیك تر باشــد بیانگر نظام پرداخت 
عادالنه تر اســت و به نظر می رسد اجرای سیاست ها 

در نظام سالمت اثربخشی اندکی داشته اند.
مطالعــه دربــاره وضعیت توســعه انســانی آســیا و 
اقیانوسیه نشــان می دهد نابرابری در فرصت ها برای 
بهره بــردن از توســعه منابع انســانی در کشــورهای 
درحال توسعه امری شایع اســت. دامنه این نابرابری 
شــامل جنســیت، منطقه محل ســکونت و طبقات 
اقتصادی و اجتماعی می شــود. زنان، روستانشینان 
و افرادی که درآمد قابل قبولی ندارند، در مقایسه با 
دیگران از دســتاوردها و نتایج توسعه کمتر بهره مند 
می شــوند. این مســئله تا حدودی با نظــر به مرکز- 
پیرامون در قالب شــهر - روستا ارتباط دارد. از این 
گذشــته توزیع نابرابر یارانه ها اغلب به سود طبقات 
پردرآمد اســت. در زمینه آموزشــی نیــز مطالعات 
نشــان داده اند کــه امکانات و فرصت هــا اغلب به 
سود طبقات مرفه اســت و آنان سرانه بسیار باالتری 
دریافت می کننــد. گریفین )1376( توصیه می کند 
برای کاهش خشونت های اجتماعی، افزایش بسیج 
اجتماعی و اصالح و بهبود نابرابری امری ضروری 

و اجتناب ناپذیر است.

نابرابری در آموزش
رابطــه بیــن نابرابــری و آمــوزش از پیچیدگی های 
ویژه ای برخوردار اســت. به خصــوص وقتی بحث 
دربــاره اولویت تخصیص منابع توســط دولت ها به 
میان می آید، ابعاد موضوع پیچیده تر نیز می شود. از 
دیدگاه اقتصاد خرد، ازآنجاکه نیروی کار دستمزدی 

متناســب با بهــره وری نهایــی دریافــت می کند و 
آمــوزش نیز عامل مهمــی در افزایــش بهره وری و 
کارایی است، هرچه سطح آموزش فرد باالتر می رود 
درآمد نســبی او بیشــتر خواهد شــد و بر این اساس 
اقشــار فقیر و کم درآمد برای رهایی از فقر به دنبال 
آموزش بیشــتر خواهند بود. لــذا بااحتیاط می توان 
کید کرد افــراد تحصیل کرده کمتر فقیرند و افراد  تأ
بی ســواد کمتر ثروتمند؛ یعنی همبستگی باالیی بین 
فقر و بی ســوادی وجود دارد. درعین حال با توجه به 
اینکه در دنیــای امروز فقرا و ثروتمندان دسترســی 
نســبی به آموزش دارند، مســئله اساســی آن است 
کــه چه میزان از منابــع و در کجا می تواند وضعیت 

موجود را بهبود بخشد.
از ســوی دیگر شواهد و قرائن بســیار تأیید می کنند 
که آموزش وپرورش یکی از عوامل مهم اثرگذار در 
رشد و توسعه است و اولین گام برای نیل به توسعه، 
آموزش تخصص ها و مهارت هاســت. اقتصاددانانی 
که درباره توسعه در کشــورهای جهان سوم مطالعه 
می کنند همگی بر ایــن باورند که آموزش وپرورش 
محور اصلی رشد و توســعه اقتصادی است. )عماد 

زاده، 1374(
کیــد  شــولتز )Schultz، 1969( ســال ها پیــش تأ
داشت تســریع آهنگ رشــد اقتصادی بدون توجه 
به آموزش وپــرورش و تغییرات و تحوالت کیفی آن 
امــری غیرممکن به نظر می آید، اما عالوه بر رشــد 
و توســعه، آمــوزش رابطه مؤثری بــا نابرابری دارد. 
گیندلینــگ و همکاران)2003( بــا مطالعه نابرابری 
و آموزش در کاســتاریکا دریافتند کاهش نابرابری 
به واســطه کاهش در مهارت های آموزشی رخ داده 
اســت. درعین حال افزایــش در نابرابری را درنتیجه 
افزایش آموزش ها می دانند. این نتایج غیرقابل انتظار 
پیچیدگــی رابطــه آمــوزش و نابرابــری را توضیح 

می دهد. به این ترتیب که:
ـ نابرابــری درآمدی باالتر موجب تحمیل هزینه های 
آموزشــی بیشــتر به دولت می شــود، زیــرا هر چه 
نابرابری درآمد بیشــتر شــود، احتمااًل افراد کمتری 
امــکان تأمیــن مخارج آمــوزش را دارنــد. بنابراین 
نابرابری درآمدی باالتر در یــك جامعه برای دولت 
مخارج آموزشی بیشتر به خصوص در زمینه آموزش 

عمومی خواهد داشت.
تحمیــل  دلیــل  بــه  درآمــد  نابرابــری  افزایــش  ـ 
مخارج آموزشــی بیشــتر بر دولت، موجب تحدید 
سرمایه گذاری اقتصادی و زیربنایی دولت می شود. 
همین امر )کاهش رشــد( موجب نابرابری شدید و 
کاهش مخارج آموزشی خواهد شد. از سوی دیگر 
مخارج آموزشــی دولت به صورت منفی با نرخ رشد 

ارتباط پیدا می کند. )اکبریان و همکاران، 1389(
بر اســاس مطالعــه مهربانی )بی تــا( اگرچه آموزش 
عمومــی می تواند فقــر و نابرابــری را تعدیل کند، 
امــا مطالعات انجــام شــده درباره آمــوزش عالی 
نشان می دهد در برخی کشــورها کمك های دولت 
بــه نظام آمــوزش عالــی می تواند موجــب افزایش 
نابرابری نیز بشــود. اگرچه بر اساس مطالعه متوسلی 
و همکارانــش )1381( در کشــورهایی که آموزش 
عالی به صــورت خصوصــی اداره می شــود اغلب 

افغانستان،نیجر،چاد،یمن،کنگووسودان،بدترینکشورهابرایمادران
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خانواده هــای مرفه و پردرآمد از ایــن امکانات بهره 
می برند و لذا کمك دولت به این مؤسســات به منزله 
کمك به خانواده های مرفه خواهد بود و به نابرابری 
بیشــتر منجر خواهد شد. بااین وجود مهربانی )بی تا( 
با بررســی تأثیر آموزش بر فقــر و نابرابری درآمدها 
نتیجــه گرفت باال رفتن ســطح آموزش و هزینه های 
تحقق یافته در آن از سطح فقر و نابرابری می کاهد.

مطالعــات در بســیاری از کشــورهای دنیــا رابطه 
آمــوزش و نابرابری درآمــد را تأیید کرده اند، ضمن 
آنکه دســته ای دیگر از پژوهش ها نیز اثرات نابرابری 

در آموزش را بر توسعه و درآمد بررسی کرده اند.
چنری و همــکاران ) 1979( با تحلیل برش مقطعی 
اطالعات 66 کشــور به بررسی تأثیر عوامل مختلف 
ازجمله آمــوزش بــر نابرابری درآمــدی پرداختند. 
معیــار محققان برای آمــوزش عبارت بــود از نرخ 
ثبت نــام در مقطع ابتدایی و دبیرســتان. نتایج آن ها 
حاکــی از رابطه مثبت و معنــادار آموزش و برابری 
درآمــدی بود، به ایــن معنا که اثر نــرخ ثبت نام در 
مدارس ابتدایی در افزایش سهم درآمدی 40 درصد 
کم درآمد بیشــتر معنادارتر بود و اثر نرخ ثبت نام در 
دبیرستان ها، بر افزایش ســهم درآمدی 40 درصد با 

درآمد میانه جامعه بیشتر و معنادارتر بود.
نایــت و همکاران )1983( با بررســی رابطه ســطح 
آموزش و نابرابری دســتمزدها در کشــور تانزانیا در 
ســال های 1971 و 1980 و کنیا در سال 1980 نتیجه 
گرفتند هر چه عرضه نیروی کار آموزش دیده بیشتر 

می شود نابرابری دستمزدها کاهش می یابد.
سیلوســتر )Sylwester، 2000( بــا تمرکــز بر تأثیر 
مخارج آموزشی در نابرابری و با استفاده از داده های 
بین کشوری نتیجه گرفت آن دسته از کشورهایی که 
منابع مالی بیشــتری را به آموزش عمومی اختصاص 
می دهند پس ازآن نابرابری کمتــر را تجربه می کنند 
و این رابطــه در کشــورهای توســعه یافته قوی تر از 
کشــورهای کمتر توسعه یافته اســت. همچنین دی 
گرگوریــو )De Gergorio etal، 2002( با بررســی 
مقایســه ای کشــورها در فاصلــه ســال های 1990-

1960  نتیجه گرفتند دسترســی به امکانات آموزشی 
و توزیــع برابرتر خدمات آموزشــی، نقش مهمی در 

شکل گیری توزیع درآمد برابرتر را بازی می کند.
بررســی روند مؤلفه آموزش در گزارش های توسعه 
انسانی، اگرچه نشــان دهنده بهبود نسبی معیارهای 
مرتبط با این مؤلفه هســتند، اما درعین حال حکایت 

از مســائل و مشــکالت جدی این مؤلفه در برخی 
کشــورها ازجمله ایــران دارد. درحالی که در ســال 
1975 یك دوم بزرگســاالن قادر بــه خواندن نبودند، 
در ســال 2000 تعداد مردم بی ســواد تقریبًا نصف و 
درآمد ســرانه نیز در این دوره بیش از دو برابر شده 
بــود. در همین حــال حدود 100 میلیــون کودك به 
 ،UNDP( .امکانات تحصیلی دسترســی نداشــتند
2004( در گــزارش توســعه انســانی ســال 2003 با 
توجه به چشــم انداز توســعه هزاره که بــر مبنای آن 
قرار شــده بود تا ســال 2015 همه کــودکان اعم از 
دختر و پســر یك دوره کامل آمــوزش ابتدایی را به 
پایان رســانده باشند خاطرنشــان کرده بود هنوز از 
680میلیون کودکی که در کشورهای درحال توسعه 
در ســن ابتدایی قرار دارنــد، 115 میلیون کودك در 
مدرسه حاضر نمی شوند که سه پنجم آنان را دختران 
تشــکیل می دهنــد. ) UNDP، 2003( در گزارش 
توسعه انسانی 2005 عدم حضور بیش از 115میلیون 
کودك در سن مدرســه که به مدرسه نمی روند تأیید 
شــد. اگرچه گــزارش مذکــور خاطرنشــان کرده 
بــود چهار منطقــه دنیا یعنی امریــکای التین حوزه 
کارائیب، شــرق آسیا، شــمال آفریقا و جنوب شرق 
آسیا توانســته بودند خود را به میزان جهانی ثبت نام 
در دوره تحصیلــی ابتدایی نزدیــك کنند. بهبود در 
شــاخص های مؤلفه آموزش تا امروز نیز در ســطح 
جهانی ادامــه داشــته چنان که در گزارش توســعه 
انســانی 2014 میانگین ســال های مدرسه در سطح 
جهانی به 7/7 سال و میانگین سال های مورد انتظار 

مدرسه به 12/2 سال افزایش پیدا کرد.
در ایــران نیــز مطالعات زیــادی دربــاره آموزش، 
توســعه و نابرابری شــده که اغلــب رابطه بین آن ها 
را تأییــد کرده اند. برای نمونه تأثیر آموزش بر رشــد 
اقتصادی در دوره زمانی 1382-1350 نشان داد اثر 
مثبت و معناداری در رشــد اقتصادی کشــور داشته 
اســت. همچنین اثــر منابع تخصیص داده شــده از 
ســوی ایران به آموزش بر رشد اقتصادی منفی و اثر 
مخارج عمرانی- آموزشــی دولت بر رشد اقتصادی 
مثبت ارزیابی شــده است. )جمشیدنژاد، 1384( در 
مطالعه ای دیگر نشــان داده شــد نابرابری درآمدی 
باالتر در ایران مخارج یا هزینه های آموزشی بیشتری 
را تحمیــل می کنــد. زیرا هرچــه نابرابــری درآمد 
بیشــتر می شــود افراد کمتری میل و امکان استفاده 
از خدمات آموزشــی بخش خصوصــی را خواهند 

داشت. )اکبریان و دیگران، 1389( به عالوه محقق 
مورداشاره نتایج زیر را نیز گزارش کرده است:

ـ افزایش نابرابری درآمد با واســطه مخارج آموزشی 
دولــت رابطــه منفی با رشــد اقتصــادی دارد، زیرا 
نابرابــری درآمــد رابطــه مثبت با مخارج آموزشــی 
دولت دارد و بر این اســاس مخارج آموزشی دولت 

به صورت منفی با نرخ رشد در ارتباط است.
ـ مخارج آموزشــی دولت با نرخ رشــد رابطه منفی 
دارد. چون افزایش این مخارج ممکن است موجب 
ورود جریــان عظیمــی از افــراد جامعه بــه آموزش 
عمومی شــود که آموزش را جایگزین کار می کند. 
البتــه ایــن امر به دلیــل نتایج بلندمــدت حاصل از 
سرمایه گذاری دولت در آموزش است و پدیدارشدن 

نتایج آن در کوتاه مدت و یک سال برنامه.
-به طورکلی طی نیم قرن اخیر شــاخص های آموزش 
در ایــران روند رو بــه بهبود داشــته اند. برای نمونه 
نســبت جمعیت باســواد در مناطق روستایی ایران از 
30/5 درصــد در ســال 1976 )1355( بــه 71/09 
درصد در سال 2006 )1385( رسید که حدود 146 
درصد رشد نشــان می دهد. در شــهرها نیز اگرچه 
با ســرعت و شتاب کمتری نســبت جمعیت باسواد 
افزایــش یافت و از 65/4 درصد در ســال 1355 به 
88/93 درصــد در ســال 1385 رســید و 35/98 

درصد رشد داشت.
در فاصله ســال های 1355 تا 1385 میزان پوشــش 
تحصیلی در مناطق روســتایی بهبود یافت و 57/7 
درصد رشــد داشت. همین شــاخص در شهرها نیز 
افزایش نشــان داد. این روند شــکاف نابرابری شهر 
و روســتا را کاهش داد. باوجودایــن و ضمن بهبود 
برخی شــاخص های کمی در نظام آموزشــی ایران 
در ســال 2005 هنوز 8/5 درصد افراد واجد شرایط 
ثبت نام مدارس در مناطق روستایی خارج از مدرسه 

به سر می برده اند.
در گزارش های توسعه انســانی نیز رتبه شاخص در 
برخی ســال ها به دلیل افت شــاخص های آموزشی 
کاهش یافته اســت. برای نمونــه در فاصله 2001 تا 
2003 رتبه ایران از 90 به 106 ســقوط کرد که یکی 
از مهم ترین علل آن کاهش نسبت ناخالص ثبت نام 
از 73 درصــد به 64 درصد گزارش شــده اســت. 

)فیض الله زاده، 1393(
نــرخ باســوادی در گزارش توســعه انســانی 2007 
در بیشتر کشــورهای توســعه یافته باالی 99 درصد 

کل بدون جهت*نابرابري کاهندهنابرابري فزایندهمنطقه

افریقا
آسیا

امریکای التین کارائیب
اروپا امریکای شمالی اقیانوسیه و ژاپن

کل
نسبت کشورها

نسبت به کل جمعیت
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14
8
51

39/2
25/3

3
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35
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44
130
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100

*نابرابرينسبتاًثابتباقيماندهیابدونافتوخیزآشکارادرطولدورهنوسانداشتهاست
Source: UNDESA 2013
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گزارش شــده اســت. 19 کشــور برتر در گزارش 
مورداشاره دارای نرخ باســوادی 100 درصد بودند. 
این شاخص برای ایران 82/4 درصد بود که اگرچه 
از متوســط جهانی یعنی 78/6 درصــد باالتر بود، 
اما در میان کشــورهای هم تــراز ایران و به خصوص 
کشــورهای نفت خیز مطلوب نبود. بــرای نمونه در 
همین گزارش نرخ ســواد کویــت )93/3 درصد(، 
قطــر )89 درصد(، امــارات )88/7 درصد(، چین 
)90/9 درصــد( و ترکیه )98/4 درصــد( باالتر از 

ایران قرار داشت.
در گزارش توســعه انسانی ســال 2009 ایران ازنظر 
شــاخص دسترســی افراد جامعه به دانــش در تمام 
ســطوح تحصیلی در مقایسه با سایر اجزای شاخص 
توســعه انســانی باالتر بــود. بنا بر گزارش توســعه 
انســانی ســال 2009 نروژ با کســب نمره شاخص 
برابر 0/971 در صدر کشــورهای توســعه یافته قرار 
گرفــت. در این گزارش نرخ باســوادی افراد باالی 
15 ســال معادل 82/3 درصد گزارش شــده که در 
مقایسه با سال 2008 که 84 درصد اعالم شده بود، 
کاهش داشــت. در سال 2009 ایران در جایگاه 94 
ازنظر شــاخص آموزش قرار داشت درحالی که این 
میزان شــاخص ایران را در ســال 2008 در رتبه 88 
قرار داده بود که نشــان از کاهــش رتبه ایران دارد. 

باالترین نرخ باســوادی افراد باالی 15 سال متعلق به 
گرجســتان اســت که در آن 100 درصد افراد باالی 
15 ســال باســواد بوده اند. همچنین پایین ترین نرخ 
باســوادی معادل 26/2 درصد متعلــق به مالی بود. 
در گزارش توسعه انســانی 2014 میانگین سال های 
مدرســه ایران 7/8 و میانگین سال های مورد انتظار 
مدرســه 15/2 گزارش شده اســت؛ که از میانگین 
همین شاخص در گروه کشورهای با توسعه انسانی 
بــاال کمتر اســت. در گروه کشــورهای با توســعه 
انسانی باال، میانگین ســال های مدرسه 8/1 سال و 
میانگین ســال های مورد انتظار مدرســه 13/4 سال 
گزارش شــده اســت. در همان حال شاخص های 
مورد اشــاره برای ایران از میانگین کشورهای جهان 
)برای سال های مدرسه 7/70 سال و سال های مورد 
انتظار 12/2 ســال( بیشتر اســت. به عالوه همچنان 
کــه پیش ازاین نیز اشــاره شــد در گزارش توســعه 
انسانی 2014 ضریب نابرابری آموزش 37/3درصد 
گزارش شــد کــه نشــان از تبعیــض قابل توجه در 
این زمینه اســت. بررســی شاخص توســعه انسانی 
اســتان های کشور نشــان می دهد میزان شاخص در 
برخی اســتان ها به خصوص تهران، خوزستان، فارس 
و هرمــزگان حساســیت زیادی به نســبت کارکنان 
آموزشــی به دانش آموزان داشــته است )عادل آذر، 

1385( همچنیــن تفاوت هــای زیــادی در میــزان 
باسوادی مناطق روستایی گزارش شده است ازجمله 
روســتاهای تهران، اصفهان،  ســمنان و یزد به ترتیب 
باالتریــن میزان باســوادی و روســتاهای هرمزگان، 
آذربایجان غربی، کردســتان و سیستان و بلوچستان 

کمترین میزان باسوادی را داشته اند.
زینل زاده و همکاران )1391( با ترکیب 116 شاخص 
آموزشــی وضعیت آموزش را در اســتان ها بررســی 

کرده و نتیجه گرفتند:
ـ متوسط ضریب عدم برخورداری در سطح استان ها 
در فاصله سال های 1388 ـ 1375 حدود 20 درصد 

بهبود پیدا کرده است.
ـ میزان حداکثر ضریب عدم برخورداری آموزشــی 
متعلق به اســتان سیستان و بلوچســتان است که در 
فاصله سال های 1388 ـ 1375 این محرومیت کمی 

افزایش نیز یافته است.
ـ حداکثر ضریب برخورداری در دو مقطع 1375 و 

1388 متعلق به استان تهران است.
ـ شدت نابرابری اســتان ها از منظر شاخص آموزش 

در فاصله 1388 ـ 1375 افزایش یافته است.
ـ با وجود افزایش شــدت نابرابری استان ها شاخص 
آموزشی در بسیاری از استان ها روند مطلوب داشته 

است.

)نمودار1(

Source: human development report office calculations
توجه:سرانهدرآمدناخالصملیتعدیلشدهنابرابریبااستفادهازشاخصاتکینسونبرایسال2013محاسبهشدهاست.
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گزارش توســعه انســانی 2013 رابطــه ای منفی بین 
نابرابری و توســعه انســانی را نشــان داده اســت. 
نابرابــری، توســعه انســانی را کاهــش می دهــد و 
می توانــد آن را متوقــف کنــد. اگرچــه به طورکلی 
نابرابــری در شــاخص توســعه انســانی به تازگی تا 
حــدی کاهش یافتــه، اما این امر برای جبران رشــد 
نابرابری هــای درآمدی همراه با بهبود و ســالمت و 

آموزش کافی نیست.
برای حل آســیب پذیری و ثبات دستاوردهای اخیر، 
کاهــش نابرابــری در تمامی ابعاد توســعه انســانی 

حیاتی است.
اگرچه نابرابری درآمدی بین کشــورها طی 20 سال 
گذشــته کاهش یافته چنان که اقتصادهای نوظهور، 
شکاف هایشــان با کشورهای توســعه یافته را کاهش 
داده انــد در همان حال نابرابری درون کشــورها در 

سراسر جهان افزایش یافته است. )جدول 1(
این مسئله به طور خاص در اغلب مناطق توسعه یافته 
از قبیــل اروپای شــرقی و آســیا قابل توجه اســت. 
در کشــورهایی که نابرابــری کاهش یافته، ازجمله 
کاهش چشمگیر آن در امریکای التین و کارائیب، 
بیش از همه به واسطه گســترش آموزش و انتقاالت 
عمومی به فقرا بوده است. این دو گرایش -کاهش 
نابرابــری درآمدی بین کشــورها و افزایش نابرابری 
درون کشــورها- از هر نظر ناقض یکدیگر هســتند 
که داللت دارد بــر اینکه نابرابــری درآمدی باالی 
جهانی )بین دنیای متمدن( سرسختانه به قوت خود 
باقی اســت. تخمین زده می شــود دوسوم فقیرترین 
مردم دنیــا کمتر از 13 درصد درآمد دنیا را دریافت 

می کنند.

فراتــر از درآمد، حدود نیمی از ثــروت دنیا به یک 
درصــد ثروتمندترین جمعیت تعلــق دارد. در کنار 
آن 85 نفــر ثروتمندتریــن افراد دارایی شــان معادل 
نیمه فقیرترین جمعیت دنیا اســت. جهانی ســازی، 
و  کار  بــازار  آزادســازی  تکنولــوژی،  پیشــرفت 
سیاســت های نادرســت در اقتصاد کالن، احتمااًل 
موجب پدید آمدن و تثبیت این شــکاف های بزرگ 

در درآمد و ثروت هستند.
حل مسئله نابرابری در کاهش آسیب پذیری و تثبیت 
پیشرفت اهمیت دارد. افزایش نابرابری درآمدی در 
کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه با ناپایداری و 
بی ثباتی باالتر اقتصادی و پیشرفت آهسته تر در زمینه 

توسعه انسانی نمودار می شود.
نابرابــری دائمــی و بــاال همچنین کاهــش فقر را 
دشــوارتر می کند. شــواهد حاکی از آن اســت که 
یــك درصــد افزایــش درآمد ملــی به میــزان 4/3 
درصد فقر درآمدی را در جوامع با بیشــترین برابری 
درآمــدی و در مقابــل 0/6 درصــد در جوامــع با 
کمتریــن میــزان برابری کاهش می دهــد. نابرابری 
نه تنهــا بــرای فقیرترین مــردم که در انتهــای نظام 
توزیعــی قــرار دارند، بلکــه بــرای کل جامعه- به 
دلیل تهدید انســجام اجتماعی و ممانعت از بســیج 
اجتماعی، تشــدید تنش های اجتماعی که می تواند 
بــه ناآرامی های شــهری و بی ثباتی سیاســی منجر 
شود- نیز اهمیت دارد. نابرابری های درآمدی بزرگ 
می تواند ارزش های دموکراتیك را درصورتی که افراد 
ثروتمند در برنامه های سیاســی نفوذ کنند )از طریق 
ایجاد امنیت برای فــرار مالیاتی، درآمد باال و تقلیل 
خدمــات اجتماعی( یا تالش برای شــکل دادن به 

افکار جامعه )از طریق رسانه ها( تضعیف کند.
وضعیت کشــورها بر پایه توزیع درآمد تعدیل شــده 
چندان چشمگیر نیست. سرانه درآمد ناخالص ملی 
امریکا باالتر از کانادا اســت اما برای ســرانه درآمد 
ناخالص ملی تعدیل شده وضعیت متفاوت است... 
بوتسوانا، برزیل و شیلی تعدیل های بزرگی در سرانه 
درآمد ناخالــص ملی به دلیل نابرابــری باال دارند. 
)نمودار 1(. عملکرد و وضعیت اقتصادی کشــورها 
وقتی با توزیع درآمد تعدیل شــوند کمتر چشــمگیر 

است.
عملکرد انگلستان پس از تعدیل نابرابری قابل توجه 
است. در ســال 190 میانگین درآمد خانوار در یک 
ســال 2/3 درصد رشــد کرد؛ اما تعدیل این رشد با 
استفاده از ضریب جینی آن را به 2/1 درصد کاهش 
داده که مانند رشد تعدیل شده 2 درصد دهه بی رونق 
1990 است. در فاصله سال های 2010ـ1961 تعدیل 
میانگین رشــد سالیانه، متوســط درآمد خانوار را از 

1/9 درصد به 1/5 درصد کاهش داد.
روش دیگــر برای ســنجش پیشــرفت، دنبال کردن 
رشــد مصرف بــرای 40 درصــد فقیرترین جمعیت 
اســت. بر پایه این شــاخص برخی کشورها خوب 
عمــل کرده اند. در بولیوی، برزیل و کامبوج رشــد 
مصرف بــرای 40 درصــد فقیرترین مردم ســریع تر 
از کل جمعیــت بــوده اســت. )نمــودار 2( اما در 
کشــورهایی که نابرابری باال یا رو بــه افزایش بوده 
-مثل چین، مالزی و اوگاندا - رشــد مصرف برای 
گروه فقیرتر در انتهای نظام توزیع، آهســته تر از کل 

جمعیت بوده است.■

نمودارشماره2.کشورهاییکهنابرابریدرآنهاباالیادرحالافزایشاست،رشدمصرفدر40درصدفقیرترینجمعیتآهستهتراست.
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اگر خواهان اشتراك نشريه چشم انداز ايران هستيد:
لطفا برگ اشتراك را كامل و خوانا پر كنيد.

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

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

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

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

فرم درخواست اشتراك 
خانوادگي:................................................................................................................................................................................. نام  و  نام 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . نشاني:
..................................................................... كدپستي:   ............................................................... تلفن:  
»قيد كدپستي 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 ♦

 فروهرهــا مصداق آن ســخن شــدند کــه در مرگ
 خود زنده تر خواهند شد. اول آذر 94 هفدهمین
 سالگرد درگذشــت پروانه و داریوش فروهر بود.

گرامی یادشان 
 پرســتو فروهر در کنار دو  سروی که در حیاط خانه
پدری به یاد پروانه و داریوش فروهر قد برافراشته اند
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قــدرت فکرشــان بــه سیســتم مرتکب خشــونت و 
شــرارت سیستماتیک می شــوند. بعضًا این خشونت 
را در قالب هــای پیچیده تری به کار می برند که به آن 
خشــونت نمادین می گویند. خشونت نمادین درواقع 
خشــونت زیباسازی شــده برای تداوم ســلطه و زور 
شخص یا سیستم زورگو است. بوردیو می گوید: »از 
طریق فرهنگ یا کارکردگرایی و کنش های متقابل هم 
می توان سلطه را به نحوی زیباسازی فرهنگی کرد که 
به الگوهایی تبدیل شوند که فرد خودش به طور عادی 
دائمًا آن را تولید و بازتولید می کند؛ بدون اینکه متوجه 
شــود در حال انجام خشونتی علیه خود است... این 
زیباســازی از طریق عرف و معمواًل با چنین جمالت 
آشنایی صورت بندی می شود: به صالح خودت است 
که این فرمان را ببری یا به نفع خودت است که فالن 
کار یــا بهمان عمل را انجام دهی... من صالح ترا از 
خودت بهتر می دانم... خواهی نشوی رسوا همرنگ 

جماعت شود و...«
نظریه دیگری هم وجود دارد که می گوید خشونت بر 
اساس تمایز ساخته و پرداخته می شود؛ تمایز بر اساس 
آن چیزی که من را ما می کند. خشونت برساختی از 
هویت اســت که »من« را از »دیگری« و »ما« را از 
»دیگران« متمایز کرده و برتر می نشاند و این طور القا 
می کند که ما بهتر از آن هاییم. نظریه هایی دیگری هم 
در باب توضیح خشونت هست که مجال پرداختن به 
آن از حوصله این مختصر خارج اســت. با این مقدمه 
می توان گفت انواع نظریه ها در باب خشونت خواه بر 
پایه نظریه هویت یا نظریــه روانکاوی و نظریه امتناع 
اندیشــه باشــند را می توان در انواع خشونت جسمی، 
جنســی، روانــی و اقتصادی در روابــط خانوادگی و 
اجتماعی شــناخت و دریافت؛ امــا واقعیت تلخ این 
است که اغلب خشونت های جنسی و جنسیتی علیه 
زنان از دسته خشونت های زیباسازی شده ای است که 
در قالب باورها آداب و رســوم و الگوهای فرهنگی و 
ساختارهای فرهنگی و سیاسی اشکال عرفی یا قانونی 
به خود گرفته و انســان ها اعم از زن یا مرد خواســته یا 
ناخواسته آن را علیه خود و دیگران مرتکب می شوند. 
خشونت های زیباسازی شده جنسیتی را در الگوهایی 
همچون تجسد و تصویر مردانه بخشیدن به خدا و قرار 
دادن مردان در جایــگاه کنترل کننده زنان و وجدان 
جامعه، محدودکردن زنان به حوزه خصوصی، ترجیح 
زیبایی بر خردمندی در زنان، طلب حمایت از مردان 
و ترس از قدرت و سیاســت و پذیرش هویت مادری 
و همسری در مقام ایدئولوژی و ازخودبیگانه شدن زن 

اندیشــه خود را به دیگری یا به سیستم حاکم واگذار 
می کند. هانــا آرنت صاحب نظر ایــن دیدگاه معتقد 
است خشــونت امر ذاتی نیســت و الزم نیست برای 
اینکه انسان رفتار ددمنشانه از خود نشان دهد بگوییم 
خشــونت امری ذاتًا انسانی اســت و هیچ انسانی ذاتًا 
دیوصفت یا فرشته خو نیست، بلکه خشونت به معنای 
به صفررســاندن توان اراده و تعطیل اندیشــه خود در 
همــه حال اســت. هانا آرنت در نامه ای به دوســتش 
این طور می نویســد: چند وقت پیــش در گزارش از 
محاکمه آیشــمن در اورشــلیم از پیش پاافتادگی شر 
صحبت کردم. منظــور من از آن یک نظریه یا آموزه 
نبود، بلکه کاماًل مبتنی بر یافته های واقعی بود. پدیده 
َاعمــال خشــونت بار و شــرورانه ای که انســان ها در 
مقیاس عظیم مرتکب می شوند، هرقدر هم این اعمال 
ددمنشانه و دیوصفتانه و شیطانی باشند را نمی توان در 
ویژگی ذاتی یا مرام ایدئولوژیک کسی که تمایزش با 
ما به طرز فوق العاده ای اندک است یافت. تنها ویژگی 
خــاص و منفی آیشــمن و رفتار خشــونتگرانه او در 
طول مدت زندگی اش و در تمام مدتی که انسان ها را 
شکنجه می داد و به اتاق های گاز می انداخت این بود 
که او یک ناتوان کامل از اندیشیدن و فکرکردن بود. 
هانا آرنت خشــونت را مساوی با بی فکری و اطاعت 
کورکورانه می داند. زیگموند باومن که هم دوره هانا 
آرنت است هم می گوید: نیازی نیست شما خشونتی 
را مرتکب شــوید تا بگوییم چقدر ددمنشانه و سبعانه 
اســت، بلکه نظامات بوروکراتیک انسان را در جایی 
می گذارند که خشــونت به وظیفه او تبدیل می شود و 
بابت آن حقوق بگیرد. مثاًل کســی که شیر گاز را باز 
می کند یا کســی که لباس ها یا اســامی افرادی را که 
قرار اســت در اتاق های گاز کشته شــوند را بایگانی 
می کند و میلیون ها آدمی که در نقش مأمور معذور در 
یک چرخه بوروکراتیک کار می کنند با واگذارکردن 

در ســال 1999 مجمع عمومی سازمان ملل متحد 25 
نوامبر برابر 4 آذرماه؛ روز شــهادت خواهران میرابال1 
کــه مؤسســان و از مبارزان بنام جنبــش آزادیخواهی 
جمهــوری دومینیکن بودنــد را روز بین المللی محو 
خشــونت علیــه زنــان اعــالم کــرد. روز 25 نوامبر 
همچنیــن روز آغاز دو هفته فعالیــت و تبلیغات برای 
محو خشــونت های جنســی در سراســر جهان است 
و این روزها به 10 دســامبر برابر بــا 19 آذرماه که روز 
جهانی حقوق بشر است پیوند می خورد. این دو هفته 
برای همگان در سرتاسر جهان زمان و امکان مناسبی 
فراهم می ســازد تا ضمن آشنا شدن با تعریف و انواع 
و علل خشــونت هایی که در سراسر جهان علیه زنان 
به کار برده می شــود، به بررسی راه های مقابله و محو 
خشــونت علیه زنان در سطح محلی و ملی و جهانی 

بپردازند.
برای پرداختن به مقوله خشــونت علیه زنان الزم است 
ابتــدا تعریفی عام و جهان شــمول از خشــونت ارائه 
دهیم. سازمان ملل متحد در تعریف عام از خشونت 
می گوید: »خشونت وادارکردن فرد یا گروه یا نهادی 
به انجام کاری برخالف میــل و اراده آن ها از طریق 

فشار و زور فیزیکی است«. 
در بررسی علل و عوامل ارتکاب خشونت به نظریات 
مختلفی برمی خوریــم. نظریه روان شــناختی معتقد 
است خشــونت امری ذاتی در انسان ها است. فروید 
این امر ذاتی را بر ســائقه ترس از مرگ و اصل لذت 
»لیبیدو« بنا می کند. لیبیدو مبتنی بر این واقعیت است 
که انسان از هرچه مانع کام جویی و لذتش بشود رنج 
می برد و برای اینکه کســی یــا چیزی مانع لذت بردن 
و به زبــان دیگر ســبب رنج بردنش شــود، حریمی 
از خشــونت دور خــودش به عنوان ســوژه لذت جو 
می کشــد. این دیدگاه روانشناســی لذت و خشونت 
را دو روی یک ســکه می داند. فــرد ذاتًا لذت جو با 
استفاده از زور سعی می کند لذت بری بی مانع را برای 

خود تضمین کند.
نظریه دیگر نظریه ای اســت که خشونت را امر ذاتی 
انسان نمی بینند، بلکه ارتکاب خشونت توسط انسان 
را ناشــی از هراس پذیرفتن مســئولیت های اندیشیدن 
و تفکــر می داند. ازاین رو خودخواســته نظام تفکر و 

زنان و خشونت

مینو مرتاضي

خشونت بر اساس تمایز ساخته و 
پرداخته مي شود؛ تمایز بر اساس آن 
چیزي که من را ما مي کند. خشونت 

برساختي از هویت است که »من« 
را از »دیگري« و »ما« را از »دیگران« 

متمایز کرده و برتر مي نشاند و 
این طور القا مي کند که ما بهتر از 

آن هاییم



94
ره 

ما
شـ

    
|   

 94
ذر 

و آ
ن 

آبا
    

| 9
0

94
ره 

ما
شـ

    
|   

94
ذر 

و آ
ن 

آبا
    

| 9
1

ذی نفوذ اجتماعی و دینی بــرای ارائه الگوهای نقش 
زن در خانــواده برابــر و نقش زن در مقام شــهروند 

درجه یک  نیاز است. 
ایجاد فرصت و امنیت قانونی و آموزش الزم برای زنان 
قربانی خشونت برای سخن گفتن از ستمی که بر آنان 
رفته  و مذاکره و دادخواهی برای احقاق حقوق و بهبود 
شرایط روحی و جسمی قربانیان خشونت الزامی است.   
همچنین بایــد مجلس با تصویــب قوانین حمایتی و 
دولــت با اتخاذ ضمانت اجــرای قوانین به حمایت از 

زنان ستم دیده بپردازند.
الزم اســت دولــت در راســتای برنامــه توســعه بــه 
توانمندســازی و برقــراری تأمینات و بیمــه در قبال 
خشــونت های وارده بر جســم و روان زنان ستمدیده 
و ایجــاد اشــتغال برای زنــان بپردازد؛ زیرا اســتقالل 
اقتصادی و احساس برخورداری از تأمینات اجتماعی 
ضریــب اعتمادبه نفــس را در زنــان افزایــش داده و 
شکوفایی نظام اندیشه و اراده آن ها برای برخورداری 
از زندگــی بســامان خانوادگی و اجتماعی را تســریع 

خواهد کرد.■
پی نوشت

1. خواهــران میرابــال جنبــش 14 ژوئــن را در جمهــوری 
دومینیکن تشــکیل دادند. جنبشــی که به دنبال سرنگونی 
تروخیــو بود. تروخیو بارها همســران پروانه هــا را زندانی و 
شکنجه کرد تا آن ها را وادارد که از ادامه فعالیت همسرانشان 
علیه خود دست بردارند اما موفق نشد. در شامگاه 25 نوامبر 
1960، پاتریا، میِنربا و ماریا ِترســا که از مالقات همسرانشان 
در زندان بازمی گشــتند، توسط افراد ناشناس مورد ضرب و 
شــتم قرارگرفته و سپس خفه شدند و در عملیاتی ساختگی 
ماشــین آن ها به پایین دره پرتاب شــد. از نــگاه مورخان، 
کشته شدن خواهران میرابال نقطه عطفی در سقوط حکومت 
تروخیو است زیرا مردم دومینیکن هرگز توضیحات مقامات 
در خصــوص کشته شــدن آن ها در حادثــه رانندگی را باور 
 Inolvidables( نکردند و عنوان پروانه های فراموش نشدنی

Mariposas( را برای خواهران میرابال به کار بردند.
در عرصــه جهانی، فعالیت های خواهران میرابال هم زمان با 
انقــالب کوبا بود و ازاین رو وقایــع این انقالب تأثیر زیادی 
روی مبارزان این کشــور داشــت. برخالف انقالب کوبا 
کــه وجهه ای کامــاًل مردانــه داشــت و در رأس آن فیدل 
کاسترو و چه گوارا قرار داشتند، تغییر و تحوالت در کشور 
دومینیکن تحت تأثیر پروانه ها قرارگرفته بود. ازاین رو برخی 
از تحلیلگران از آن ها به عنوان چه گواراهای مؤنث امریکای 

التین یاد می کنند.

پس باید سکوت کرد و ســاخت. آمار 66 درصدی 
خشــونت علیه زنان ایرانی حاکی از این واقعیت تلخ 
اســت که زنان به هر دلیل با افشانکردن خشونت ها، 
رفتار خشن صورت گرفته علیه خود را به رفتار طبیعی 
و رایــج بدل می کنند. کمــا اینکه بســیاری از زنان 
ایرانی تا وقتی خشــونت فیزیکی نبینند خود را قربانی 
خشونت نمی پندارند. یکی دیگر از اشکال خشونت 
و از عمده دالیلی که زنان در کشورهای توسعه نیافته 
یا درحال توســعه عالقه چندانــی به حضور در عرصه 
فعالیت های سیاســی ندارند، خشونت های ساختاری 
و نظام مندی اســت که هزینه های فعالیت سیاســی و 
اجتماعــی زنان  را بر فایده هــای آن می چرباند. زیرا 
گروهای کثیــری از زنــان باور دارند که خشــونت 
موجــود در ســاختارهای قدرت سیاســی مردانه ذاتًا 
خشــن و بی پــدر و مادر اســت، پس انتظــاری جز 

خشونت ورزی از آن نمی توان داشت.
راهکارهای پیشنهادی

باور و پذیرش این واقعیت که خشــونت علیه زنان در 
ساختارهای فرهنگی خانوادگی و سیاسی و اجتماعی 
کشــور وجود دارد و با نادیده گرفتــن و انکار آن یا با 
توجیه اینکه خشــونت علیه زنان در تمام جهان وجود 

دارد، کنترل خشونت و محو آن میسر نخواهد شد.
گام نخســت، جایگزین کردن مفهوم قدرت به جای 
زور است. زیرا قدرت مانند زیبایی و توانمندی و زور 
مستقیمًا به خود انســان مربوط نیست، بلکه برساخته 
از فضــای اجتماعی معطوف به وحدت و اعتماد بین 
انسان هاست. هانا آرنت بنیان قدرت را ناشی از پیوند 
انســان ها در شــرایط آزاد و بدون اضطــرار می داند. 
گاهانه  قدرت تجلی ذاتی اجتماع آزاد و تبلور اتحاد آ

آن هاست.
زنان زمانی می توانند علیه انواع خشــونت های وارده 
اقدامات مؤثر انجام دهند که صاحب قدرت شــوند. 
تک تــک زن ها یا انبوهی از زنــان نامتحد و پراکنده 
نمی توانند صاحب قدرت شــوند. قــدرت واقعی در 
بســتر ســمن ها و نهادهای مدنــی و از طریق اتحاد 
گاهانه زنان، فرصت حمایت از زنان قربانی خشونت  آ
و رفع کلیه اشکال خشونت و تبعیض را پیدا می کند.
ازآنجاکه بسیاری از اشکال خشونت ریشه در فرهنگ 
و آداب و رسوم نگرش ما دارند، برای ایجاد تغییر در 
نگرش ها، هنجارها و الگوهای مســلط و کلیشه های 
جنسیتی موجود به کمک شخصیت ها و سرمایه های 

در قبال چنین هویت های از پیش تعیین شــده، اصرار 
بر تفکیک نقش ها و پذیرش نقش عاطفی و بازتولید 
مداوم ســاخت هرمی قدرت در خانــواده و جامعه و 
اصرار بر جنســیت بخشیدن به مفاهیم انسانی و عقل 
را مردانه و عشــق را زنانه تصویر و تصور کردن و ... 

می توان یافت. 
با وجود تمام پیچیدگی های اشکال خشونت، هنوز زنان 
قربانیان اصلی خشونت های فیزیکی که ابتدایی ترین 
و کهن ترین نوع خشــونت است، هستند. هنوز دختر 
به دنیا آمدن یک ریسک پرخطر است. خشونت های 
فیزیکــی و روانی بــا زنان از زمان جنینــی تا پیری و 
کهن ســالی به شــکل های مختلفی مانند سقط جنین 
یا کشــتن نــوزادان دختــر و قتل صــورت می گیرد. 
خشــونت های خانوادگی مانند کتک زدن، فحاشی، 
حصر اقتصــادی ، اجبار به ازدواج هــای زودهنگام، 
تجاوز، زنای محــارم و خریدوفروش دختران و وادار 
کردن زنان به تن فروشــی برای کسب درآمد و تأمین 
هزینه های اعتیاد شــوهر یا پدر و قتل های ناموسی به 
بهانه تضمین شــرافت پدر و خانواده، زنان را  تهدید 
می کند. خشــونت علیه زنان در جنگ ها، تجاوز به 
زنان به مثابه سالح جنگی، )هرکجا جنگی درمی گیرد 
ســربازان دو طرف برای لگدمال کــردن ارزش های 
یکدیگر مرتکب تجاوز به زنان و حتی دختربچه های 
کوچک می شوند(، نسل کشی از طریق حامله کردن 
اجباری زنان اسیر و تجاوز به زنان آواره و پناهنده که 
معمواًل توسط کارمندان نظامی و انتظامی کمپ های 
آوارگان صــورت می گیرد، از آشــکارترین اشــکال 

خشونت علیه زنان است. 
خشــونت علیه زنان خواه در عمل، خواه در ســخن، 
بنیادی ترین ابزار برای تشکیل ساختارهای خشونت بار 
و اعمــال تبعیض هــای جنســیتی علیه زنان اســت. 
ساختارهای خشونتی به نوبه خود خشونت های فردی 
و خانوادگی را از طریق قانون و عرف و سازوکارهای 
کید می کننــد و چرخه  انضباطــی توجیه و بعضــًا تأ
جهنمی از اعمال خشــونت بر زنان می ســازند. مثاًل 
دختر یا زنی که توســط والدینش برای تأمین مخارج 
زندگی به روسپی گری وادار شده تا آخر عمر از اعتبار 
اجتماعی محروم می مانــد و جامعه با او طوری رفتار 
می کند که گویی با پدر و مادرش یا شخص خریدار 
همدســت بوده است یا با دختر و زنی که در معرض 
هرزه گویــی و متلک پرانی های مــردان در خیابان یا 
اتوبوس قرارگرفته طوری برخورد می شــود که گویی 
عامدًا خود را در معــرض چنین هرزه گویی های قرار 
داده اســت. برای همین هــم راهکار زنــان در برابر 
خشــونت های رایج، سکوت است. یک علت اینکه 
زنــان ترجیح می دهند در قبال ســتم هایی که بر آنان 
می رود خاموش بمانند این است که هزینه های افشای 
ســتم بعضًا از ســتمی که بر آنان رفته اســت فزونی 
می گیرد و زندگی حال و آینده زن را تحت تأثیر خود 
قرار می دهد. بنابراین زنان ترجیح می دهند با سکوت 
درباره ســتمی که  بر آنان رفتــه از هزینه های مادی و 
معنــوی وارده بر خود بکاهند یا بعضًا زنان بر اســاس 
ایــن باور غلط را دارند که مردهــا چون مردند و زور 
بازو دارند در مقام پدر یا برادر و همسر و حتی فرزند 
به طور طبیعی خشن اند و حق اعمال خشونت دارند، 

خواهرانمیرابال
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خشونت علیه زنان  به قدمت تاریخ

فاطمه راکعي 

این اعمال خشــونت می تواند با اســتفاده از تهدید، 
اجبار و اعمال خشونت های فیزیکی، اعم از کتک 
زدن، ســلب اختیار و آزادی زنان در جمع یا در خفا 
رخ بدهــد؛ بنابراین نباید خشــونت را فقط در حد 
بارزترین شــکل فیزیکی آن، یعنــی قتل و تجاوز و 
ضرب وجــرح فیزیکــی تعریــف کنیم. بایــد انواع 
توهین هــا، تحقیرها و جریحه دارکردن احساســات 
و عواطف انســانی زنان، اهمیت ندادن به ســخنان 
آن ها، تحمیل عقاید و طرز فکر کســانی مانند پدر، 
برادر، همســر و حتی پسران آنان در خانواده هایشان 
را نیز جزو انواع خشــونت بدانیم. هر نوع امر و نهی 
بیجا و خارج از چارچوب اخالق و قوانین در مورد 
زنــان، باید از انواع خشــونت تلقی شــود؛ مواردی 
مانند اجبار در تعیین رشته تحصیلی، شغل، انتخاب 
همســر، سوءاســتفاده های مالی توســط خانواده و 

دیگران و سلب امنیت روانی و اجتماعی. 
انواع خشــونت، خشونت های  نگران کننده ترین  از 
خانگی اســت که اغلــب توســط خانواده ها پنهان 
نگه داشته می شود. متأسفانه بعضی از مردان به دلیل 
خألهای قانونی در این زمینه به راحتی به همسرانشان 
خیانت می کنند و خیلی راحت به ســراغ زنان دیگر 
می رونــد؛ چه از طریــق روابط آزاد، چــه از طریق 
ازدواج موقــت که قانون در این مــوارد بازدارندگی 
خاصــی ندارد. در ســال های اخیر هم رســانه ملی 
چندهمســری را در فیلم ها و سریال های تلویزیونی 
ترویــج می کند و قبح این مســئله را از بین برده اند. 
همان طور که می دانید در ســال های گذشته مسئله، 
»خودسوزی« زنان در ایالم را  داشتیم که داوطلبانه 
وحشــتناک ترین نوع مرگ را انتخاب می کردند و 
ریشه در خشونت های خانوادگی، قومی-قبیله ای و 
انواع امرونهی های خارج از حد و قاعده داشــت و 
همین فشــارها نه تنها خودکشــی، بلکه در سال های 
اخیر »دیگرکشی« و »همسرکشی« را توسط برخی 
زنان موجب شــده اســت. بــه نظر می رســد وقتی 
خشونت ها علیه زنان به اوج می رسد، متأسفانه منجر 
به خشــونت متقابل از ســوی برخی زنان می شود، 
زنانی که باید نمونه عطوفت و مهربانی و انســانیت 
باشــند! مســئله »فرار دختران از خانه« نیز داســتان 
غم انگیز دیگری اســت که وجهی از آن ناشــی از 

همین اعمال خشونت هاست. 

نوع دیگر خشونت توســط دولت ها، از طریق وضع 
قوانین و مقررات اعمال می شود؛ مانند موارد مربوط 
به تفکیک جنسیتی در دانشگاه ها، یا منع ورود زنان 
به اســتادیوم های ورزشی، اعمال ســهمیه بندی های 
جنسیتی در کنکور یا حذف زنان از رقابت در بازار 
کار و مواردی که مانع اشــتغال زنان می شــود؛ منع 
خروج زنان از کشــور بدون اذن همســران که اخیرًا 
شــاهد یک نمونه بارز آن در مورد یکی از قهرمانان 
فوتسال زن بودیم که به خاطر عدم اجازه همسر، از 

حضور در یک مسابقه بین المللی بازماند! 
در ســال های اخیر عده ای برای باب کردن  »مهریه 
طبقاتی«، بدترین نــوع اهانت به زن، تالش کردند 
تــا بــدون توجه بــه خلقیــات و روحیات انســانی 
و شــاخص های معنــوی یــک انســان، بر اســاس 
شاخص های مادی و شــئونات طبقاتی و اجتماعی 
زن، مهریه او را تعیین کنند. قوانین و مقرراتی از این 
نوع بسیار بیشتر از این هاست که در اینجا، پرداختن 

به همه آن ها میسر نیست.

ارمغان ازدست رفته مجلس ششم
در مجلس ششــم برای پیگیری این نوع دغدغه ها، 
کمیتــه زنان مرکز پژوهش های مجلس فعال شــد. 
از کارهــای بنیادین مجلس ششــم، یکــی این بود 
که تمــام مقررات و قوانین موجــود، اعم از قانون 
اساســی، قانون مدنی، قانون مجازات کشــوری و 
قانون اســتخدام کشوری را بررســی و همه موارد 
تبعیض آمیــز علیه زنان را رصــد کند. این کار طی 
ماه های متوالی کار کارشناســی انجام شــد و برای 
کلیه مــوارد نیز در قالب طرح هــای متعدد، قوانین 
جایگزیــن و اصالحــی تهیه شــد. درزمینه زنان و 
خانواده ســعی در طرح قوانین جدیدی داشتیم که 
هــم بر مبنای اصول و احکام اســالم باشــد و هم 
مقتضیــات زمان را- که فقهــای نواندیش همواره 
کید داشــته اند - مدنظر قرار داده باشــیم.  بر آن تأ
می خواســتیم قوانینی وضع کنیم که نه شــتاب زده 
باشــند نه غیراصولی، ولی واقعًا شــتاب الزم بود. 
چــون مردان عمومًا در مســائل زنــان خیلی مثبت 
فکــر نمی کنند؛ حتی با وجود مجلســی با اکثریت 
اصالح طلــب بــاز در صحن علنی بــرای تصویب 
این موارد مجلس مشــکل داشتیم. در سال 1378 

مسئله »خشــونت علیه زنان« تنها محدود به جامعه 
ایران نیســت و مســئله ای جهانی اســت و متأسفانه 
قدمتی تاریخی دارد. دلســوزان بشــریت از دهه ها 
پیــش بــرای محو ایــن مشــکل از صحنــه حیات 
اجتماعــی ســعی کرده انــد کاری کننــد. یکی از 
ایــن اقدامات، نام گــذاری 25 نوامبر بــه نام »روز 
جهانــی منع خشــونت علیــه زنان« از ســال 1981 
میالدی اســت که توسط شــورای عمومی سازمان 
ملل متحد انجام شــده است. از دهه 90 میالدی به 
بعد نیز این مســئله در دستور کار سیاسی-اجتماعی 
کشــورهای توســعه یافته قرار گرفت. ســال 1993 
جامعه بین المللی حقوق بشــر، خشــونت علیه زنان 
را حتی در زندگــی خانوادگی آن ها، به عنوان یکی 
از موارد نقض حقوق بشــر اعالم کرد. در این سال 
در کنفرانــس جهانی حقوق بشــر در وین، حقوق 
زنان را جزو الینفک حقوق بشــر اعــالم کردند و 
همه انواع خشــونت اعم از خشــونت جنسی، آزار 
جسمی و جنســی، بهره کشی جســمی و جنسی و 
روانی ناشــی از تبعیض بین زنان و مردان را مغایر با 
کرامت و حرمت انســان شناختند؛ بنابراین خشونت 
علیــه زنــان قدمت تاریخــی و گســتردگی جهانی 
گاهی  دارد. علی رغم همه این تالش ها، متأســفانه آ
زنان از حقوقشــان همچنان ناکافی است و با وجود 
فعالیــت جنبش هــای برابری طلــب در جهان برای 
احقاق حقوق زنان و رفع تبعیض علیه آن ها، مجامع 
بین المللــی اعالم می کنند روزبــه روز وضعیت زنان 
بدتر می شــود و آن ها امنیت اجتماعی و خانوادگی 

ندارند. 
پیش از هــر چیز باید خشــونت را تعریــف کنیم. 
خشــونت یعنی تمــام رفتارهایی کــه موجب آزار یا 
آسیب جسمی، روانی و جنســی زنان و نیز هرگونه 
تحمیل محدودیت های فردی و اجتماعی در حیات 
زنان شود تا از ارتقا و پیشرفت های تحصیلی، شغلی 
و مالــی آنان جلوگیری کنــد و توانایی های فردی و 
اجتماعی آنان را در خانواده و جامعه کاهش دهد. 
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مهندس محمد، مهندس مجتبی و دکتر فاطمه اژییان. 
چشم انداز ایران به خواهران، برادران و فرزندان و سایر 
منسوبین خانواده اژییان تســلیت می گوید. او به واقع 
انســانی بود ســمبل »اســالم، مکتب مبارز و مولد« 
کــه همه از او به نیکی و پاک دســتی یاد می کردند. 

روحش شاد و راهش پر رهرو باد.■

مرکز امور مشــارکت زنان الیحــه الحاق جمهوری 
اســالمی ایران به کنوانســیون رفــع هرگونه تبعیض 
علیه زنان را با دو فوریت تقدیم دولت کرد. دولت 
اصالحات این الیحه را تصویب و به مجلس ششم 
ارســال کرد. الیحه پیشــنهادی دولت به کمیسیون 
فرهنگی مجلس شــورای اســالمی رفت و در آنجا 
تصویب شــد. قرار شــد این الیحه 22 اسفند سال 
1380 در دســتور کار مجلــس قــرار گیــرد، ولی 
برخالف آیین نامه مجلس از دستور کار خارج شد 
و نماینــدگان زن برای دیدار بــا علما به قم رفتند و 
البی هایی را با مســئوالن و دست اندرکاران مربوطه 
آغاز کردند. مخالفان هم بیکار ننشستند و از هیچ 
فعالیتــی برای بازداشــتن مجلــس از تصویب این 
قانون مضایقه نکردند. در نهایت قرار شــد دوباره 
الیحه در صحــن علنی مجلس مطرح شــود، ولی 
این کار تا اول مرداد ســال بعد بــه تعویق افتاد؛ اما 
نهایتًا مجلس شــورای اســالمی  به پیوستن ایران به 
کنوانســیون رفع تبعیض علیــه زنان رأی مثبت داد. 
مصوبه به شــورای نگهبان رفت و این شورا الحاق 
بــه کنوانســیون را خالف شــرع و قانون اساســی 

دانست و آن را رد کرد. 
یکــی دیگر از مــوارد زیربنایی که داشــتیم، طرح 
ملــی زنــان و خانواده بــود. با توجه به دسترســی 
فراکسیون زنان از طریق مرکز پژوهش های مجلس 

بــه دانشــگاهیان و پژوهشــگران و حقوقدانــان و 
فقهــای نواندیــش، قانونی را تهیــه کردیم که همه 
زوایای زندگی خانوادگــی و اجتماعی زنان در آن 
لحاظ شــده بود که البته عمر مجلس ششــم برای 
تصویــب آن، کفــاف نــداد. فکــر می کردیم هر 
زنی فارغ از دســته بندی های سیاســی وارد مجلس 
هفتم بشــود، از این طرح حمایت خواهد کرد؛ اما 
متأســفانه در مجلس بعد، علی رغم البی هایی که با 
این  نمایندگان زن داشتیم، با برخوردهای سیاسی، 
موضوع تحت الشــعاع قرار گرفت و طرح کاًل کنار 
گذاشته شــد. با بعضی از اعضای فراکسیون زنان 
مجلــس و همکاران دانشــگاهی به فکر تشــکیل 
نهــادی افتادیم که مســائل زنان را به طور مســتمر 
دنبــال و پیگیری کند. با این هدف »جمعیت زنان 
مســلمان نواندیش ایران« شــکل گرفت که در آن 
به مسائل روز زنان در ســطح منطقه، جهان اسالم 
و جهــان می پردازیم. این جمعیــت با دغدغه های 
معنــوی و در جهــت احقاق حقوق زنــان و نیز به 
قول امام خمینی )ره( »دخالت در مقررات اساسی 
مملکــت« فعالیت می کند هــزاران حامی و عضو 
داریم و در تمام اســتان ها شــعبه دایــر کرده ایم و 
حتی بســیاری از مــردان مدافع حقوق بشــر عضو 
افتخــاری جمعیت اند یا تمایــل دارند به عضویت 

آن درآیند.

زنان نماینده در مجلس نهم
ترکیب فعلی مجلــس و کیفیت حضور زنان در آن 
شــایان تأمل است. می دانیم که این زنان تمام اقشار 
جامعه زنان ایران را نمایندگی نمی کنند. جمعیت ما 
خواهان حضور 50 درصدی زنان برای مجلس دهم 
اســت. البته با جلسه هایی که با احزاب و چهره های 
شاخص اصالح طلب داشــتیم، به نتیجه 30 درصد 
رســیدیم. در این حرکت کیفیت و کمیت را با هم 
در نظر گرفته ایم و انتظار داریم که به زنان توانمند، 
گاه فرصــت داده شــود کــه در یــک  دلســوز و آ
انتخابات آزاد به مجلس بروند. کسانی که به توسعه 
پایدار اهمیــت می دهند، باید از ایــن ایده حمایت 
کنند. جامعه بایــد همراهی کند تا این اتفاق بیفتد. 
کلیــه قوانین و مقررات مربوط بــه زنان، قباًل رصد 
شــده و طرح های اصالحی و جایگزیــن آماده اند 
و بــه خواســت خــدا بــا ورود 30 درصــد از زنان 
واجد شــرایط نمایندگی به مجلس، این امر بســیار 
زود تحقــق خواهد یافت و نوبت بــه قانون گذاری 
متعهدانــه و مادرانه زنان نماینده برای جامعه ایران و 
نســل های امروز و فردا و پیشگامی آنان برای تحقق 
آشــتی ملی و صلح جهانی خواهد رســید. ما برای 
رســیدن به یــک جامعه عاری از خشــونت و برای 
دســتیابی به پیشرفت های انسانی و اجتماعی قویًا به 

همراهی و مشارکت زنان نیازمندیم.■

رضا اژییان در ســال 1326 در اصفهان متولد شد. در 
ســال 1344 که در کالس پنجم متوســطه دبیرستان 
مــروی در تهران درس می خواند، بــه اتهام عضویت 
در »حزب ملل اســالمی« توســط مأموران شهربانی 
دستگیر و پس از چندی با 90 نفر از اعضای آن حزب 
در دادگاه نظامی محاکمه شــد. اعضا به حبس های 
طوالنی از یک سال تا ابد محکوم شدند. رضا اژییان 
به ســه سال حبس محکوم شــد. او در طول زندان با 
زندانیان مؤتلفه اسالمی و نهضت آزادی ایران و سایر 

زندانیان مأنوس و از پختگی خاصی برخوردار شد.
پــس از آزادی از زنــدان دیپلــم خــود را گرفــت و 
تحصیالت عالی خود را در رشته داروسازی دانشگاه 
اصفهان آغاز کرد. به دلیل ســوابق سیاسی اش دوران 
ســربازی وظیفه را در مناطق ســخت گذراند. او در 
مبارکه اصفهان داروخانه ای داشــت و با ساده زیستی 
انقــالب  پیــروزی  در جریــان  می کــرد.  زندگــی 
فعالیت های او مشهود شد و نقش زیادی در شوراهای 

شهر اصفهان داشت.
در آن زمان ازآنجاکه صنعت داروسازی ما مراحل اولیه 
خود را می گذراند او با کمک دوســتانش در وزارت 
صنایع مؤسســه »شهید فقیهی« و کارخانه داروسازی 

یادی از انسانی مبارز و مولد
اشاره ای به زندگی زنده یاد دکتر رضا اژییان

»شهید مدرس« را راه اندازی کرد و از ابتدا تا پایان آن 
زحمات فراوانی کشید که مطلب مستقلی می طلبد.

در مأموریت هایی که برای تأســیس ایــن کارخانه به 
خارج از کشور می رفت، معمواًل کارتنی از نان خشک 
و مقداری ماست کیسه انداخته با خود به خارج می برد 
و در هتل هــای ارزان قیمت اقامت می جســت و ارز 
ذخیره شــده را دومرتبه به ایران برمی گرداند و تحویل 
وزارتخانه می داد. او در ســفرهایی که همراه تیم های 
پزشــکی به حج می رفــت، خدمات شــایانی انجام 
می داد و در یکی از سفرها تعدادی دوربین مادون قرمز 
خریــد و تحویل جبهه های جنــگ داد تا از آن برای 
شناسایی در شب استفاده شود. او مدتی در جبهه های 
جنــگ در »ســرپل ذهاب« بود که هم رزمــان او از 

فداکاری های او سخن ها گفته اند.
رضا اژییــان یکــی از خوانندگان پروپاقرص نشــریه 
چشم انداز ایران بود و به قول خودش می گفت منتظر 
شــماره جدید بودم تا از ابتدا تا انتهــای آن را مطالعه 
کنم. اژییان در سحرگاه دهم آبان به علت ایست قلبی 
دار فانی را وداع گفت و در یازده آبان در آرامگاه باغ 
رضوان اصفهان کنار همسر وفادارش به خاک سپرده 
شد. از ایشــان چهار فرزند باقی است، دکتر مهدی، 
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به مشــکالت مربوط به ارتباطات خشن یا سازش با 
آن مطرح است.

در هنــد و در بین بومیان کانــادا جوامع محلی موارد 
خشونت را گزارش و شوهران خشن را توبیخ کرده اند.

در امریکای التین و در برخی از کشــورهای آسیایی، 
به منظور ارائه پاســخی متعهدانه و مناسب به جرائمی 
که علیه زنان رخ می دهند، مراکز پلیس زنان تأســیس 

شده است.
در جامائیــکا و کانــادا دوره هــای آموزشــی والدین 
غیرخشــن و حل نزاع هــا برای افراد بالــغ و کودکان 
برگزار می شود. در نیکاراگوئه، کاستاریکا و اوگاندا، 
برنامه های ســواد و اطــالع حقوقی و مشــاوره برای 
تشــویق زنان مضــروب به شــکایت و تحت تعقیب 

قرار دادن ضاربین از سال ها پیش آغاز شده است.
آمــوزش  برزیــل  و  ایاالت متحــده  زیمبابــوه،  در 
حساس سازی متخصصین بهداشــتی و پلیس و تهیه 
دســتورالعمل هایی برای مواجهه با قربانیان خشــونت 

خانگی ارائه شده است.
در مصر، پاراگوئه، الســالوادور، مالزی، انگلســتان و 
کانادا برای زنانی که با شــرکای خشــن خود زندگی 
می کنند، خانه ها و پناهگاه های امن تأســیس شــده 

است.
درواقع با توجه به برنامه سازمان ملل و قطعنامه هایی که 
تاکنون برای مقابله با اشکال خشونت علیه زنان صادر 
شده است، هر یک از کشــورهای عضو، برنامه ها و 
اقداماتی را در دســتور کار خود قرار داده اند. به بیان 
روشــن تر مجموعــه ظرفیت های حقیقــی و حقوقی 
این کشــورها با پذیرش اصل مســئله و در یک اقدام 
هماهنــگ نه تنها بــرای ارتقای جایــگاه زنان تالش 
می کنند، بلکه ظرفیت هایی را برای کاهش این آسیب 
اجتماعی ایجــاد کرده اند. درنهایــت می توان گفت 
کشــورهایی در کاهش و پیشگیری از خشونت علیه 
زنان موفق بوده اند که اقداماتی هماهنگ را برای نیل 
به اهداف ذیل در دســتور کار خود قرار داده اند: قدم 
اول تعریف و توصیف مســئله یا مشــکل است. قدم 
دوم درک مشکل است. برای این کار باید با توجه به 
تعریفی که مشخص شده است، از طریق پژوهش های 
میدانــی به ابعاد خشــونت دســت یافت. قدم ســوم 
تشــخیص معیارها و برنامه هایی است که از خشونت 
پیشگیری می کند یا اینکه از اثرات جسمانی و روانی 
آن کــم می کنــد. آخرین قــدم، اجــرای برنامه های 
هماهنگی اســت کــه  در زمینه پیشــگیری و درمان 
گاهی بخشی به آحاد  تأثیرگذار اســت؛ از آموزش و آ
جامعه تا اقدامات حمایت گرایانه ای که آسیب دیدگان 

انواع خشونت به آن نیازمندند.■

بر اســاس آخرین آمار به دست آمده در سال 1383 از 
هر 5 زن ایرانی یک نفر خشونت را تجربه کرده است. 
این افراد عمومًا کسانی هستند که خشونت جسمی و 

روانی را تجربه کرده اند.
در قطعنامه علیه خشــونت و افراط گرایی، برنامه های 
متعددی برای جلوگیری از خشــونت علیه زنان ارائه 
شــده است که باید همه کشــورها نیز از این برنامه ها 
بهره مند شوند؛ اما متأسفانه آنچه عماًل در ایران اتفاق 
افتاده این اســت که بخش عمده ای از خشــونت ها 
علیــه زنان گــزارش نمی شــود و تنهــا 35 درصد از 
خشــونت های خانگی به پلیس گزارش می شود. این 
به معنی آن است که 65 درصد دیگر خشونت وجود 

دارد؛ اما گزارش نمی شود.
در پژوهشــی که سال 1383 مرکز امور مشارکت زنان 
نهاد ریاست جمهوری روی 13 هزار نفر در 28 مرکز 
استان انجام داد، میزان مرگ ومیر ناشی از خشونت در 
زنان 15 تا 46 ساله ایران برابر با میزان مرگ ومیر ناشی 
از سرطان گزارش شده است. این موضوع که بخش 
عمده ای از زنان خشــونت دیده، موضوع خشونت را 
گزارش نمی دهند یا اینکه بخشی از شکایت کنندگان، 
شکایت خود را پس گرفته یا پیگیری نکرده اند، نیاز به 

آسیب شناسی واقع بینانه دارد.
اسیدپاشی های سال گذشــته در اصفهان نماد بارزی 
از خشــونت علیــه زنان ایران اســت. ایــن حمالت 
زنگ خطری اســت کــه باید بــه آن توجــه جدی 
کرد، به خصوص که اثرات جســمانی آسیب دیدگان 
هیچ گاه ترمیم نخواهد شــد و آســیب های روانی آن 
تا مدت ها جامعه زنان ایــران را در ناامنی قرار خواهد 
داد. به ویژه آنکه پس از طی مدتی طوالنی، همچنان 
دستگاه های نظامی و امنیتی کشور از شناسایی عوامل 

آن بازمانده اند.
اکثــر جوامعــی کــه توانســته اند درزمینــه کاهش 
خشــونت ها علیه زنان به موفقیت هایی دست یابند، 
با توجه به برنامه اقدام ســازمان ملل، سیاســت هایی 
را در دســتور کار خود قرار داده انــد. رویه محتمل 
در کشــور ما نیــز علی القاعــده باید بــا بهره گیری 
از تجــارب کشــورهای موفق دنیا باشــد. بــه دنبال 
گاه ســازی فزاینده ای که درزمینه بحث خشــونت  آ
علیه زنان در خانواده ها با پیشــگامی و تالش صدها 
ســازمان زنان در گوشــه و کنار دنیــا به عمل آمده، 
برخوردهای اولیه با مســئله خشــونت تقریبًا در تمام 
ســطوح جامعه صورت گرفته است. برای نمونه، در 
آرژانتین، اســترالیا، کاســتاریکا، هند، ژاپن و لیبریا 
گروه های حمایتی تشکیل شده که در آن زنان بتوانند 
تجربه هایشــان را به اشــتراک بگذارند. این به عنوان 
راهــی مؤثر برای کمک به زنان در جهت پایان دادن 

خشونت علیه زنان یکی از آسیب های اجتماعی است 
که دنیا با پذیرش آن به عنوان اقدامی ضد بشــری، در 
پی مهار و مقابله با آن است. هر نوع آسیب رساندن به 
زنان به عنوان نیمی از پیکره جامعه انسانی، پیامدهایی 
به دنبال دارد که آثار و عواقب آن آحاد جامعه انسانی 
را در بر می گیرد؛ چراکه زنان جزء الینفکی از جامعه 
بشــری هســتند. از زمانی که واحد سالمت و توسعه 
ســازمان جهانی بهداشت )1980( تأسیس شد، بحث 
خشــونت علیه زنان به عنوان یک موضوع جهانی مد 

نظر قرار گرفت.
 تاکنون تعاریف متعددی از خشــونت علیه زنان ارائه 
شــده اســت و بر اســاس این تعاریف، برداشت های 
متفاوتی نیز در جوامع مختلف از خشونت و اشکال آن 
وجود دارد. تا پیش از ورود سازمان جهانی بهداشت به 
مقوله خشونت علیه زنان به ازای تعاریف و برداشتی که 
از خشــونت داده می شد، میزانی از خشونت ها مطرح 
و پیگیری می شــد؛ اما پس از ورود ســازمان جهانی 
بهداشت و تعریفی روشن از خشونت و مصداق های 

آن، رویکرد جوامع نیز در حال تغییر است.
قطعنامــه مربوط به حذف خشــونت علیــه زنان که 
برگرفته از اجالس عمومی سازمان ملل در سال 1993 
است، خشونت علیه زنان را به عنوان هر رفتار خشن و 
وابسته به جنسیتی که موجب آسیب جسمی، جنسی، 
روانی یا رنج زنان شــود تعریف کرده اســت. چنین 
رفتاری می تواند با تهدید، اجبار یا سلب مطلق اختیار 
و آزادی صــورت گرفته و در جمــع یا خفا رخ دهد. 
این مسئله می تواند مجموعه ای از رفتارها را دربرگیرد. 
خشونت جسمی، جنسی و روانی که در خانواده اتفاق 
می افتد، شامل ضرب و شــتم، سوءاستفاده جنسی از 
کودکان مؤنث در خانواده، خشونت وابسته به مهریه و 
جهیزیه، تجاوز ازدواجی، ختنه دستگاه تناسلی و سایر 

رفتارهای سنتی مضر برای زنان است. 
خشــونت غیروابســته به نــکاح و خشــونت مرتبط 
بــا سوءاســتفاده و بهره بــرداری از زنان، خشــونت 
جسمی، جنسی و روانی است که در جامعه عمومی 
اتفاق می افتد؛ شــامل تجاوز، سوءاســتفاده جنسی، 
حمالت مکــرر و ارعاب جنســی در محل کار، در 
مؤسسات آموزشــی و ســایر مکان ها، قاچاق زنان و 
فحشای اجباری و خشونت جسمی، جنسی و روانی 
مرتکب شده یا اغماض شــده توسط دولت در هر جا 

که رخ دهد.

ضرورت اقدامات هماهنگ برای مهار خشونت علیه زنان

آذر منصوري



94
ره 

ما
شـ

    
|   

 94
ذر 

و آ
ن 

آبا
    

| 9
4

94
ره 

ما
شـ

    
|   

94
ذر 

و آ
ن 

آبا
    

| 9
5

رفع شــکاف های موجود در جامعه کــه برآمده از این 
تبعیض هاســت گام های عملی و مؤثــر بردارند؛ چرا 
که رفع این شــکاف ها و تبعیض ها از طریق روش های 
دموکراتیــک گفت وگــو و رعایت حــق »دیگری«، 
مشخص می شود، نه از لوله تفنگ، یا به وسیله سرکوب 
و داغ و درفــش و زندان! زیرا اگر معیار »حقانیت« بر 
اســاس جنگاوری و خشونت و تسلط بر »دیگری« با 
روش های زورمدارانه سنجیده شود، درنهایت، جامعه 
به بن بست می رسد و رشد و تکثیر نیروهای بنیادگرا و 

جزم اندیش را دامن می زند.
به اعتبار این آموزه های تجربی در تاریخ معاصر است 
که ما زنان نیز باوجود شــرایط جنگی و مأیوس کننده  
منطقه، ناچاریم که امیدمان را به مبارزات مسالمت آمیز 
از دست ندهیم و به خود و همه زنان و مردان کشورمان 
یادآور شویم که شیوه های مبارزات مدنی هرچند که به 
دلیل برخورد دولت های مستبد منطقه به ظاهر بی رمق و 
بی فایده جلوه می کند، اما بی شــک به لحاظ اخالقی 
شکســت نخورده اســت. به این دلیل ساده که تاریخ 
زیست اجتماعی بشــر در جای جای جهان نشان داده 
که روش مســالمت جو و مدنی، تنهــا راه خردمندانه، 
پایدار و منصفانه ای است که در پرتو آن، ممکن است 
میلیون ها انسان ســاکن در منطقه ما بتوانند به آرزوی 
دیرینــه و اخالقی شــان یعنی به امنیت، دموکراســی، 
برابری و صلح پایدار دســت یابند؛ البته ممکن است 
وقتی جامعه در شــیب انفعال و ناامیدی قرار می گیرد 
و فعاالن جامعه مدنی مســتأصل و زمین گیر می شوند 
راه های خشونت آمیز و خودویرانگر برای کوتاه مدت، 
راهگشــا جلوه کند، امــا تاریخ جنگ هــای معاصر 
خاورمیانه به تکرار نشــان داده ایــن راه ها درنهایت به 
»جهنم« ختم می شود که تا همین لحظه نیز میلیون ها 
انسان بی گناه را آواره و هزاران جان شیفته را در لهیب 

آتش خود، ذوب کرده است.
بازآفرینی روش های بی خشونت در جامعه
امــروز احتمــااًل یکــی از وظایف عاجل فــرد فرد ما 
کنشــگران مدنی حقوق زنان آن اســت کــه در حد 
بضاعتمان »امید« را در برابــر »ناامیدی«، روش های 
»خشونت پرهیز« را در برابر روش های »خشونت آمیز«، 
»مدارا و همزیستی« را در برابر »جنگ شیعه و سنی« 
حمایت کنیم و همراه مــردان برابری خواه مملکتمان 
ناگزیریم که مبشر همزیستی و صلح و رواداری باشیم 
و با جنگ و رویارویی جنسیتی، قومی، مذهبی و... 
مخالفت ورزیم. اگــر در اجرای این رویکرد به توافق 
برسیم پس ناگزیریم که دست به دست دهیم و با همه 
وجودمــان در راه »امحای هرگونــه تبعیض مذهبی، 
جنسیتی، قومی، زبانی و...« بکوشیم و فراموش نکنیم 

دختربچه ها، ناامنی اجتماعی، تجاوز و آزار جنســی، 
فقر مالی و فرهنگی، خریدوفروش دختران نوباوه، تولد 
کودکان بی سرزمین و انواع و اقسام حرمت شکنی ها و 

سرکوب های خشونت آمیز زنان.
خشونت، بسترساز چیرگی »گفتمان های 

قهرآمیز«
حاکمیت خشونت و جنگ در عین  حال سبب می شود 
که ســایه تاریک و مخرب »گفتمان قهرآمیز« بر کل 
حرکت های مدنی و مســالمت جویانه زنان برای تغییر 
وضعیتشان نیز چیره گردد. به  طوری  که امروز می بینیم 
در ســایه جنگ و گســترش روش های خشونت آمیز 
برای کسب قدرت سیاسی در چند کشور خاورمیانه، 
به تدریج ارزش های رواداری و همزیستی مسالمت آمیز 
ملت ها و پیروان مذهب های مختلف، به ویژه روش های 
صلح آمیز تغییر و مشــارکت سیاســی در کل منطقه، 
رنگ باخته اســت. در چنین وضعیتی طبعًا شیوه های 
مبارزات مدنی نیز که باهدف احقاق حق و رفع تبعیض 
جنسیتی، مذهبی و قومی و... تأثیرگذار بود به حاشیه 
رانده شده و اکنون همگان شاهدیم که »جنگ و نزاع 
مســلحانه« به منظور دستیابی به قدرت مطلق سیاسی، 
با شــتابی حیرت انگیز، جایگزین روش های عقالنی، 

مدنی و مسالمت آمیز برای تغییر می شود.
اگــر در زمان برآمــد »بهار عربی«، به منظور تقســیم 
عادالنه قدرت و بسط دموکراسی و مشارکت مردمی، 
از »روش های مبارزات مدنی« اســتفاده می شد و این 
»روش های بی خشونت« از کشوری به کشوری دیگر 
سرایت می کرد و بین ملت های منطقه فراگیر می شد، 
امروز اما به نظر می رسد در سایه قطب بندی های کاذب 
مذهبی، قومی و قبیله ای در منطقه، خطر بازتولید و تکثیر 
تصاعدی ارزش های »مبارزات مسلحانه« و روش های 
خون فشان، میدان سیاست و مدنیت را به شدت تهدید 
می کند. ازاین روســت که امروز بیش ازپیش ضرورت 
رفع تبعیض های مذهبی، طبقاتی، جنسیتی، قومی و... 
»به صورت مسالمت آمیز«، در تمامی کشورهای منطقه 
احساس می شود؛ بنابراین موسم آن فرارسیده که ما زنان 
نیز به سهم خود از مرحله شعار و شکایت و ابراز صرف 
تنفر از خشــونت، وارد میدان عمل اجتماعی شویم و 
برای پیشــگیری از بازتولید روش های خشونت بار در 
کشــورمان، به اعتباردادن و توان بخشیدن به روش های 

مدنی و مسالمت آمیز، همت کنیم.
دولتمردان و سیاســت گذاران کشور ما نیز می توانند به 
این ضرورت پاســخ مثبت دهند و با اتخاذ روش های 
مداراجویانــه، زمینه گفت وگو و تعامــل با گروه های 
گوناگــون ازجمله زنان، قومیت هــا و پیروان مذاهب 
مختلــف را فراهــم آورند و از این رهگذر، در مســیر 

در حالی به »روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان« 
نزدیک می شــویم که زیر سایه جنگ های داخلی در 
عراق، سوریه، نیجریه، یمن، لیبی، سومالی و... نه تنها 
تالش برای کاهش خشــونت علیه زنان به نوعی رنگ  
باخته، بلکه انواع خشونت ها و برخوردهای ظالمانه و 
غیراخالقی علیه زنان در خاورمیانه و شمال آفریقا ابعاد 
فاجعه باری یافته است. چراکه وقتی روش های قهرآمیز، 
نظامی گــری و جنــگ بر منطقــه ای از جهان ســایه 
می افکند عمدتًا این زنان و کودکان هســتند که تاوان 
آن را می پردازند که ملموس ترین آن، آوارگی، بیماری 
و مرگ دل خراش صدها هزار زن و کودک در مناطق 
جنگی اســت؛ همچنین افزایش تجاوزهای گســترده 
و دســته جمعی به دختران و زنان، در میان طرف های 
متخاصم )به عنوان تاکتیک جنگی( نیز یکی دیگر از 
رفتارهای وحشیانه علیه زنان است. به  طوری که طبق 
برآوردهای سازمان ملل، برای نمونه بالغ بر 60 هزار زن 
در سیرالئون )بین سال های 1991 تا 2002(، 40 هزار زن 
در لیبریا )بین ســال های 1989 تا 2003(، 60 هزار زن 
در یوگسالوی ســابق )بین سال های 1992 تا 1995( و 
200 هزار زن در جمهوری کنگو )بین سال های 1998 
تا 2008( مورد تجاوز جنســی قرار گرفته اند. به تازگی 
نیز دیده بان حقوق بشر در گزارش خود پس از بررسی 
حوادث چند شهر در شمال عراق در دوماهه اول سال 
2015 اعالم کرده است که »داعش« در شمال عراق 
مرتکب تجاوزهای گســترده و سیســتماتیک و دیگر 
خشــونت های جنسی شــده اســت.1 در همین زمینه 
ســازمان ملل در سال 2014 گزارشــی منتشر کرد که 
در آن نشــان می داد که جنایت، تجاوز جنسی، قتل، 
ربودن و شکنجه زنان از سوی همه گروه های مسلح در 
ســوریه انجام می شود؛ اما بازتولید شکل های مختلف 
خشونت علیه زنان ازجمله تجاوز و مرگ صرفًا در مرز 
و محدوده خود کشورهای جنگ زده باقی نمی ماند، 
بلکه این جنگ های داخلی سبب ساز آوارگی میلیون ها 
خانواده نیز می شــود. برای نمونه کمیســاریای عالی 
پناهندگان برآورد کرده حدود 11 میلیون سوری، یعنی 
نیمی از ملت سوریه به دلیل جنگ داخلی، در خارج و 
داخل این کشور آواره شده اند2 که بیش از نیمی از این 
آوارگان را زنان تشکیل می دهند. درواقع همین آوارگی 
مردم از کشــورهای جنگ زده، خــود باعث تحمیل 
انواع تحقیرها و خشونت ها بر زنان و کودکان آواره نیز 
می شود؛ ازجمله فحشای اجباری، ازدواج های اجباری 

خشونت حاکم بر منطقه و انتخابات در ایران
به مناسبت روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان

نوشین احمدي خراساني
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کشــمکش بین نیروهای دو سوی طیف، برای »از آن 
خود کردن صندوق رأی«، همواره وجود داشته است. 
آنجا که مردم و فعاالن مدنی مشارکتشان را کنشگرانهـ  
و امیدوارانهـ  به پهنه جامعه و به عرصه عمل آورده اند، 
توانســته اند بر نیــروی دیگر تأثیر بگذارنــد و آنجا که 
امیدشان را ازدست داده اند و منفعالنه برخورد کرده اند 
آن نیــروی دیگر، قطعًا جای بیشــتری برای خود یافته 
اســت؛ اما نگاهی به تجربه  کشورهای دموکراتیک و 
نقش صندوق رأی در آن ها به ما نشــان می دهد که در 
این جوامع، برخالف جوامع اســتبدادی، مرز »زمان« 
بــرای تأثیرگذاری بر نهاِد صنــدوق رأی، فقط به یک 
»روز« )روز رأی دادن( محدود نیســت، بلکه در یک 
بازه زمانی گشــوده، ده ها نهاد، صدها شکل متنوع از 
کنشگری، گسترش شــبکه های مردمی و خلق انواع 
ســنت های مدنی و بدعت گــذار، از »مدت ها پیش 
از روز رأی گیــری«، بر محور نهــاد »صندوق رأی« 
شکل می گیرند و فعال می شوند؛ هم ازاین روست که 
صنــدوق رأی به نهادی واقعًا تأثیرگــذار و »از آِن همه 

شهروندان«، تبدیل می شود.
ایجاد تغییرهای شکلی در کارکرد »صندوق 

رأی« به نفع زنان
این روزها جناح هــای درون حاکمیت برای بهره بردن 
از مشــروعیت »صندوق رأی« فعال شده اند. احتمااًل 
به واسطه همین نوع هوشــیاری بوده است که طی سه 
دهــه اخیر توانســته اند »صنــدوق رأی« را از آن خود 
کنند؛ اما باید از خودمان بپرســیم که موضع عملی ما 
زنان در این میان چیســت؟ آیا وقت آن نرسیده  ما که 
نیمی از جمعیت کشــور را تشــکیل می دهیم به جای 
آنکــه صنــدوق رأی را صرفًا به حاکمــان و جناح ها 
و احزاب سیاســی واگذاریــم و خود را بــه برگزاری 
»آیین واره«یــک روزه رأی گیری، محــدود کنیم، بار 
دیگر با همدلی و به صورت متشــکل به میدان بیاییم و 
همچون جناح های حاکمیت، در تدارک تأثیرگذاری 
بر این نهاد مهم برآییم؟ آیا وقت آن نیســت که فعاالن 
مسالمت جوی جامعه مدنی نیز در عرصه عمل، حول 
ایــن نهاد تأثیرگذار، ســنت های دموکراتیک و تازه ای 
را با توجه به پســرفت فضای منطقه خشونت زده مان، 

طراحی و پیش ببرند؟
درواقــع حاال که انتخابات مجلس در پیش اســت ما 
زنــان به همراه مردان برابری خــواه و به یاری نهادهای 
مدنی کشورمان حداقل می توانیم تالش کنیم از طریق 
نامزدهای خوش فکر و باورمند به رفع تبعیض و به یاری 
کمپین هــای مختلفی که برای همین منظور تشــکیل 
داده ایــم )ازجمله کمپین »پیش به ســوی تغییر چهره 
مردانه مجلس«( تــا مطالباتمــان را از زبان نامزدهای 
برابری طلب مطرح ســازیم. هرچند ممکن است که 
کاندیداهای زن، نتوانند از مانع های ایجادشده توسط 
برخی نهادها عبور کنند، اما بی شک حضور گسترده 
و مردمی شــان بر فضای عمومی جامعه، بر مطبوعات 
کشور، بر روند بازسازی امید و حتی بر حاکمان تأثیر 

قاطع خواهد گذارد.■
پی نوشت

1.http://www.salamatnews.com/news/144459
2.http://isna.ir/fa/news/94061408493/

آزاد وجــود دارد؟ و اگر تدبیــری جز این فعالیت های 
مدنــی، برای خروج از بحران کنونی در ایران، متصور 
نیست آیا این کار بدون مشارکت دادن واقعی گروه های 
مختلف مردمی در انتخابات، هرگز امکان پذیر است؟ 
بنابرایــن دولتمردان نیز به نوبه خود موظف اند که دایره 
تنگ نقش آفرینی و مشــارکت سیاسی مردم را به طور 
واقعی بگشــایند تا خواســته ها و مطالبــات گروه های 
مختلف مذهبی، قومی، صنفی، جنســیتی و طبقاتی 
که امــروز به هر دلیل، نماینده ای در قدرت سیاســی 
ندارند، از راه های دموکراتیک، در افکار عمومی مورد 

قضاوت و داوری قرار بگیرد.
تأکید بــر نهــاد »صنــدوق رأی«، به عنوان 

یکی از روش های تغییر
می دانیم که یکی از دســتاوردهای مهم بشــری برای 
تغییــر به شــیوه مســالمت آمیز، تأکید بر ایجــاد نهاد 
تأثیرگذار »صندوق رأی« بوده اســت. امروز اما برخی 
از دولت های مســتبد در خاورمیانه با سوءاســتفاده از 
ناهوشــیاری و عدم حساســیت الزم از سوی جامعه، 
توانسته اند نهاد »صندوق رأی« را به نوعی از مشروعیت 
بیندازند و آن را از حیطــه اختیار مردم، دور کنند؛ اما 
شاید بتوان با همت دوباره مردمی و »بازخوانی« مجدد 
این نهــاد مهم )البته در فرم هایی متفــاوت و خالق(، 
آن را از ســیطره حاکمانی که درصدد »ناامید ساختن 
مردمشان« هستند پس گرفت. این کار صدالبته بسیار 
دشــوار اســت و به زمان، فداکاری، ابتکارهای فردی 
و تقویت »روحیه  کار جمعی« نیــاز دارد. چرا که به 
نظر می رسد تنها راهکار »ممکن« و »شدنی«، در این 
برهه تاریخی اســت. اصواًل در جوامع بسته، مبارزه و 
تالش مدنی، درواقع تالش در حوزه »ممکنات« - و 
حداقل ها - است نه در حوزه ایده آل های بلندپروازانه. 
از ایــن منظــر اســت که هنــوز می شــود حقانیت و 
مشروعیت را، به جای توسل به قهر و خشونت، از طریق 
نهاد »صندوق رأی« به کف آورد، ولی با سازوکارهایی 
تــازه و خالق که بتواند بار دیگر روحیه کنشــگری و 

مشارکت زنان را در عمل، شکوفا کند.
در طول دهه های اخیر شاهد بوده ایم که گرداگرد نهاد 
»صندوق رأی« همواره دو نیروی تأثیرگذار صف آرایی 
کرده انــد. در یک ســو، نیروهــا و جناح هــای درون 
حاکمیت و در سوی دیگر، نیروهای مردم، کنشگران 
جامعه مدنی و فعاالن اصالح گرا قرار داشــته اند. طی 
دوره های انتخاباتی گذشته به دفعات شاهد بوده ایم که 

که بهترین و عاقالنه ترین جایگزین برای مبارزه قهرآمیز 
)و نیز شــیوه های مقابله با آن توسط دولت ها مانند داغ 
و درفش و زندان(، نهایتًا »مشــارکت آزادانه مردم« از 
طریق »صنــدوق رأی« در تعیین سرنوشــت خویش 

است.
اما متأســفانه امــروز می بینیم که دولت های مســتبد 
خاورمیانــه توانســته اند کم  و بیش مبــارزات مدنی و 
خشونت پرهیز مردمانشان را با دست کاری سازوکارهای 
این مبارزات، به نوعی منحرف کنند و نهایتًا به بن بست 
بکشــانند. آن ها برای بی اثر کردن روش های صلح آمیز 
مدنی، ازجمله تالش کرده اند ســازمان های مردم نهاد 
و شــکل های متنوع نهادهای مدنــی را به »نهادهای 
وابسته« یا حداقل به »نهادهای خنثی و بی اثر«، تقلیل 
دهند و به این وسیله، جنبش های اجتماعی را صرفًا در 
تنگنای انتخاب یک گزینه  محتوم )گزینه  »رادیکالیسم 
خشــونت آمیز«( قرار دهند. از ســوی دیگــر، تقلیل 
جنبش های مدنــی مطالبه محور به حرکت های تقابلی 
طبعًا کنشــگران این جنبش ها را - حتی اگر مایل هم 
نباشــند - به تدریج از مرزهای مســالمت جویی، دور 
می ســازد و الجرم به سوی »تقابل« می کشاند و نتیجه 
آن، سیطره گفتمان »تقابل خیر و شر« در جامعه مدنی 
است. در این حالت، فضای شبکه های اجتماعی که 
محل و مأمن تعامــل و تجمع و گفت وگو و »پذیرش 
دیگری« است نیز تبدیل به فضای خصمانه می شود. 
درنتیجــه، تدبیر فعاالن جامعه مدنی برای اســتفاده از 
ابزارهای مبارزه خشونت پرهیز، خواهی نخواهی بی اثر 
و بال موضوع می شــود و فضای ســرد و تحمیل شده  

انفعال و ناامیدی، همچنان تداوم می یابد.
امــا در این وضعیت مبهم و لغزنــده، وظیفه ما فعاالن 
مدنی زنان چیست؟ آیا باید به استقبال این فضای سرد 
و ناامیدانه برویم و جامعه را در نبود امید، )که سر آخر 
به صحنه تاریک خشــونت ورزی تبدیل خواهد شد( 
تنها بگذاریم؟ یا مجبوریم که به وسیله بازآفرینی مجدد 
روش های قانونمند و مدنی، درواقع ابزارهای حقوقی و 
قانون گذاری را از انحصار متولیان یک قرائت خاص، 
آزاد سازیم؟ از دیگرســو، وظیفه آن دسته از مسئوالن 
دولت که خود را پیرو خردگرایی می دانند در قبال این 
فضا چه می تواند باشد؟ آیا در حال حاضر برای کاهش 
شــکاف های جنســیتی، مذهبی، قومــی و... راهی 
به جز گســترش »فعالیت های مطالبه محور« ازجمله، 
مشروعیت »صندوق رأی« توســط تدارک انتخاباتی 



94
ره 

ما
شـ

    
|   

 94
ذر 

و آ
ن 

آبا
    

| 9
6

94
ره 

ما
شـ

    
|   

94
ذر 

و آ
ن 

آبا
    

| 9
7

یافته ها نشــان داد که مهم تریــن عوامل تأثیرگذار بر 
خودســوزی، مــورد تحقیر و تمســخر قرارگرفتن و 
ضرب و شــتم توسط همســر و دیگران مطرح شده 

است )شمس خرم آبادی، 1379(.
نهایتًا خشــونت علیه زنان در خانواده می تواند زنان 
را به همسرکشــی ســوق دهد. مهم ترین علت بروز 
همسرکشــِی زنان، رهایی از خشــونتی است که از 
ســوی شوهرانشــان متحمل می شــوند و راهی هم 
بــرای رهایی نمی یابنــد، چرا که نه ســنت پذیرای 
طالق و بازگشــت آن ها به خانه پدری اســت و نه 
قانون راه را برای زنان آســان و هموار ساخته است. 
طبق نتایج بررسی همسرکشی در 15 استان کشور،1 
حــق یک جانبه طالق عامل مهمی در همسرکشــی 
زنان اســت. اگر به نتایج تحقیــق موردنظر نگاهی 
کنیــم درمی یابیم اکثر مردان و زنان متعلق به قشــر 
بی سواد یا کم سواد هســتند، همین طور اغلب آن ها 

از خانواده های به نسبت سنتی هستند.
هم چنان کــه ضــرورت دارد مســائل اجتماعی به 
رسمیت شناخته شــده، شناسایی شده و در ارتباط با 
یکدیگر برای حل آن اقدام شود، الزم است به این 
نکته نیز توجه شــود که هر مســئله اجتماعی برای 
گروه های مختلف درگیــر در آن، به ابعاد متفاوتی 
ظهور می کند. یک زن از طبقات فرادست، قومیت 
و مذهــب مســلط، به دلیل ســاختار مردســاالرانه 
خانواده تحت خشــونت خانوادگــی قرار می گیرد، 
ممکن اســت از داشتن شــغل محروم شود، اجازه 
تحرک محدودی داشته باشد یا در خیابان و محیط 
کار )چنانچه اجازه اشــتغال یابد( بــا آزار خیابانی 
مواجه شــود؛ اما تجربه این زن بــا زنی از طبقات، 
اقوام و مذاهب فرودست بسیار متفاوت است؛ زنی 
که امکان دارد به دلیل اعتیاد همســر بار خانواده را 
به دوش بکشــد و به دلیل تحصیالت و مهارت کم 
به کارهای سیاه،  روی آورد، درجایی مانند سیستان 
توسط اعضای مذکر خانواده فروخته شود، درجایی 
همانند لرســتان در سن پایین مجبور به ازدواج و از 
تحصیل محروم شود، در ایالم به خودسوزی دست 
بزند یــا در همین تهران به دلیل کارتن خوابی یا کار 
در خیابان دائمًا در معرض تهدید به تجاوز جنســی 
باشد. طبیعتًا یک الگوی مشترک برای حل مسائل 
این دو زن بــه کار نخواهد آمد؛ اما چگونه می توان 
این ابعاد متفاوت را دریافت و برای آن راه حل های 

می آورند. از ســوی دیگر زنان ســوءمصرف کننده 
مواد، بیشتر مورد خشــونت قرار می گیرند )حجتی 

و همکاران، 1390(.
همچنیــن زنان تحت تأثیر خشــونت علیــه زنان به 
افسردگی دچار شده و دست به خودکشی می زنند. 
در تحقیقــی که به بررســی رابطه همســرآزاری با 
تمایل به افکار خودکشــی و آسیب رسانی به همسر 
در تهــران صورت گرفته، یافته ها نشــان داد که بین 
مورد خشــونت قرارگرفتن زنان از سوی همسرانشان 
با تمایل آنان به افکار خودکشــی همبستگی وجود 
دارد. )خســروی و خاقانی فرد، 1383(. در بررسی 
دیگری که در تهران در میان زنان متأهلی که دست 
به خودکشــی زده بودند صورت گرفت، در حدود 
یک ســوم موارد، زنان بــا ازدواج اجباری که نوعی 
خشــونت قانونی اســت، مواجه بودنــد. همچنین 
حــدود نیمــی از اقــدام کنندگان به خودکشــی از 
شــوهران خود می ترســیدند و تقریبًا دوســوم آن ها 
مورد خشونت شــوهر خود قرار داشتند )معماری و 

دیگران، 1385(.
در بررســی علــل خودســوزی زنــان کــه یکی از 
خشــن ترین و دردناک ترین شــیوه های خودکشی 
اســت نیز می تــوان گفت که خشــونت خانوادگی 
علیه کسانی که دســت به خودسوزی زده اند یکی 
از مهم ترین عوامل بوده اســت. به طــور نمونه، در 
تحقیقــی که به »بررســی علل اقدام به خودکشــی 
پرداختــه،  خرم آبــاد  در  خودســوزی«  روش  بــه 

خشــونت علیه زنان به ویژه خشــونت خانوادگی که 
بیشتر در محیط بســته و خصوصی خانواده صورت 
می گیــرد، تقریبــًا در همه نقاط جهــان آمار دقیقی 
نــدارد؛ حتــی در کشــورهایی که قوانیــن حمایتی 
برای خشــونت دیــدگان وجود دارد، امــا در ایران و 
کشورهایی نظیر ایران پنهان تر و پیچیده تر است. زیرا 
از طرفی قانونی برای حمایت از زنان خشــونت دیده 
وجود ندارد و از ســوی دیگر نهــاد خانواده آن چنان 
مقدس انگاشــته می شــود کــه از ســوی برخی از 
زمامــداران امور، نشــان دادن تعارضــات درون آن، 
به چهره مقــدس آن لطمه زده و ســیاه نمایی تصور 

می شود،. 
مسائل اجتماعی چندبعدی و درهم تنیده اند

مسائل اجتماعی هریک ممکن است پیامد یا علت 
مسئله ای دیگر باشد به طوری که به شکلی پیچیده و 
تارعنکبوتی با هم در ارتباط اند؛ بنابراین اگر ابعاد و 
الگوی هر یک از مسائل اجتماعی مشخص نشود و 
رابطه آن با مســائل دیگر به دست نیاید، نمی توان به 
حل آن مســئله نائل شد. خشونت خانوادگی، فقر، 
بیکاری، نابرابری، ســوءمصرف مواد، افســردگی، 
خودکشــی، خودســوزی و... مســائلی هستند که 
گاه نمی تــوان دالیــل رخداد هر یــک را بدون در 
نظرگرفتن دیگری سنجید و به مداخله برای کاهش 
آن مســئله دســت زد؛ بنابراین بی توجهی به مسائل 
اجتماعی جنســیتی نظیر خشونت علیه زنان بی تأثیر 
بر دیگر مســائل نیســت و نمی توان به سادگی از آن 

گذشت.
در  زن آزاری  کــه  می دهــد  نشــان  تحقیقــات 
خانواده هایی که اعتیاد به الکل و مواد مخدر دارند، 
بیشــتر دیده می شــود. همچنین زنانی که همسران 
معتــاد، زندانی یا ســابقه  ســوءکیفر دارند، بیشــتر 
کتک می خورنــد )بختیاری و امیدبخش، 1380(. 
بســیاری از زنان تحــت تأثیر همســران خود و در 
اجبار یک زندگی پرخشــونت به مصرف مواد روی 

خشونت پنهان علیه زنان

جلوه جواهري

الزم است به این نکته نیز توجه 
شود که هر مسئله اجتماعي براي 
گروه هاي مختلف درگیر در آن، 
به ابعاد متفاوتي ظهور مي کند. 

یک زن از طبقات فرادست، 
قومیت و مذهب مسلط، به دلیل 
ساختار مردساالرانه خانواده تحت 

خشونت خانوادگي قرار مي گیرد
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گام برداشــته اند رفتاری دوجانبــه و مبهم در مقابل 
آن اتخــاذ می کنند. به طور نمونــه به طرحی که در 
سال 89 و 90 به صورت پایلوت در برخی محله های 
تهران با عنوان »کاهش خطرپذیری زنان« صورت 
گرفت اشــاره می کنم. این اقدام به طور خاص در 
راستای کاهش خشــونت علیه زنان صورت گرفت 
اما همچنان واژه خشونت با اسم رمز و در لفافه ادا 
شده است. از سوی دیگر کمتر به نهادهای مردمی 
اجازه داده می شــود تا در راستای کاهش خشونت 
یــا پیشــگیری از آن، ســازمان هایی را برســازند یا 

اقداماتی مستقیم و همه جانبه انجام دهند.
قانون منع خشونت علیه زنان، نیاز مبرِم 

همسوسازی اقدامات
بی شــک راه های بی شماری برای مقابله با خشونت 
علیــه زنان وجــود دارد، امــا چگونه می شــود در 
کشــوری مانند ایران که هنوز خشــونت علیه زنان 
به شدت »پنهان، ناشــناخته و به رسمیت نشناخته« 
اســت با اقداماتی خرد به نتیجه ای هرچند کوچک 
نائل شــد؟ به نظر می رســد تمام تالش های اندکی 
که در راســتای خشونت علیه زنان صورت می گیرد 
با وجود همه موانع، چاره ســاز نیســت و نتوانســته 
تأثیری عمیق در جامعه بگذارد. هنوز هم بســیاری 
از زنــان برای خروج از خانه، اجازه همســران خود 
را ندارند و اگر به دادگاه برای طالق مراجعه کنند 
دلیل محکمــی به نظر قاضی نمی رســد. هنوز هم 
زنان در کناِر گوِش بسیاری از ما کتک می خورند، 
مورد خیانــت قرار می گیرنــد و از حقوق حداقلی 
خود محروم می شوند اما کسی نمی تواند به دادشان 
برسد، چرا که دخالت در امور خانوادگی محسوب 
می شــود؛ بنابراین برفرض اگر تالش گروه هایی که 
در زمینه کاهش خشونت علیه زنان فعالیت می کنند 
تحمل هم شــود، چیــز زیادی در دســت ندارند. 
آن ها از یک ســو بــا قوانین خانواده دســت وپاگیر 
کــه تمکیــن زن از مرد را وظیفــه او می داند و مرد 
را رئیس خانواده می شمارد مواجه هستند، از سوی 
دیگر با پلیس های ناشــی که تصوری از برخورد با 
یک زن خشــونت دیده ندارند؛ بنابراین نمی توانند 
بــه زنان آمــوزش دهند کــه اگر خشــونت دیدی 
درصورتی که خانه ات ناامن بود از خانه فرار کن، با 
اورژانس اجتماعی تماس بگیر تا تو را به یک خانه 
امن برســانند، یا با 110 تماس بگیر تا برای امنیت تو 
مأمور بفرستند. چون اگر او از خانه اش فرار کند و 
خود را به اولین کالنتری نرســاند، ناشزه محسوب 
می شود، اگر با اورژانس تماس بگیرد معلوم نیست 
به خانــه امنی راه یابــد و اگر هم بــه پلیس زنگ 
بزند علی رغم همه خطرات آن ممکن اســت مأمور 
پلیس بیاید و ببیند دعوای خانوادگی اســت و برود، 
چون هیچ گونه آموزشی در این زمینه ندیده است. 
همچنین انتظار دشــواری است که افراد در صورت 
مشاهده خشــونت خانوادگی علیه یک زن با پلیس 
تمــاس بگیرند چرا که بســیار امــکان دارد مأمور 
پلیس به راحتی نام آن ها را افشا کند و محله را برای 

آن ها ناامن سازد.
از همیــن رو، پیش نیــاز بســیاری از اقدامــات در 
راســتای کاهش و رفع خشــونت علیه زنان، ضمن 

23 تــا 93 درصد و خشــونت اجتماعــی 14 تا 85  
درصد بــوده اســت. این بررســی نشــان می دهد 
خشــونت خانوادگی، مشــکالت ســالمت روانی 
مانند افســردگی و افکار خودکشی را در میان زنان 
ایجاد می کند. از ســوی دیگر آســیب های جسمی 
ماننــد کبودی، بریدگی، ســوختگی، شکســتگی 
و... پیامدهایی اســت که زنان در معرض خشونت 
آن را تجربه می کننــد، همچنین خونریزی و پارگی 
پــرده جنینــی و ســقط جنین هم ازجملــه عوارض 
خشــونت در دوران بارداری اســت )وامقی به نقل 
از جعفــرزاده، 9413(. از بدترین نتایج خشــونت 
خانوادگــی تأثیر آن بــر فرزندان یعنی نســل آینده 
است. بر اساس بســیاری از تحقیقات، مردانی که 
در کودکی شــاهد یا قربانی خشــونت والدین خود 
بوده اند، به گونه های مختلف همسران خود را آزار 

می دهند )مافی، 1382(.
به غیر از هزینه های فردی و اجتماعی، بار اقتصادی 
این مســئله نیز بسیار زیاد اســت. نتایج تحقیقی که 
در مراکز پزشکی قانونی شهر تهران صورت گرفته، 
نشــان می دهد که هزینه بســیاری برای خشــونت 
خانوادگی علیــه زنان از جملــه هزینه های درمانی 
)شامل حق ویزیت پزشکان، مراقبت های اورژانس، 
بستری شــدن در بیمارستان، مراجعه به درمانگاه یا 
مطب پزشــک، مراقبت های پزشکی و...(، پیگرد 
قانون-قضایــی )وقت پلیــس و دادگاه، هزینه های 
زندان و بازداشــت، مشــاوره به خانــواده و...( و 
هزینه های رفت وآمد،  هزینه هایی همچون  همچنین 
آمبوالنس  تمبــر،  باطل کردن  دادخواســت،  تنظیم 
و... پرداخت می شود )فروزان و دیگران، 1385(.

به این ترتیب خشونت علیه زنان نه تنها آثار اجتماعی 
و فــردی در پــی دارد و حقــوق انســانی را زیر پا 
می گــذارد، بلکه بــار اقتصادی نیز بــرای جامعه و 
مسئوالن دولتی و حکومتی دربردارد. آثار خشونت 
علیه زنــان به قدر کفایت می تواند بیانگر آن باشــد 
که بدون هیچ گونه ابهامی و به صورت شفاف، باید 
نهادهای مســئول و سازمان های مدنی در همکاری 
یــا به موازات هــم اقداماتــی مســتقیم و همه جانبه 
را بــرای رفع خشــونت علیه زنــان در همه ابعاد آن 
ســازمان دهی کنند؛ اما همچنان اقدام در راســتای 
منع خشونت با موانع بسیار مواجه است. از یک سو 
نهادهای عمومی و دولتی که در راستای کاهش آن 

مناســب یافت، وقتی تجارب این زنان به درســتی و 
در ابعاد وسیع ثبت نمی شود؟

علی رغم ضرورتی که مطرح شد، همچنان مسئله ای 
به نام خشــونت علیــه زنان و ابعــاد متفاوت آن در 
سایه ابهامات بسیاری قرار داد و برای شناسایی آن، 
تحقیقاتــی در مقیــاس بزرگ کــه اطالعات به روز 
داشــته باشــد، وجود ندارد. تنها تحقیق ملی که در 
زمینه خشونت علیه زنان در ایران انجام شد به سال 
1383 برمی گردد که پژوهشــی 32 جلدی با عنوان 
»طرح ملی بررســی اشکال خشــونت خانگی علیه 
زنان« بود. این پژوهش در دوره دوم دولت خاتمی 
با همــکاری مرکز مشــارکت امور زنــان و وزارت 
کشور تهیه شده بود؛ اما به گفته اشرف بروجردی، 
مشــاور امور زنان وزارت کشــور در همان دوره و 
یکــی از مجریان این طرح، این پژوهش ســال 85 
در دوره اول دولــت احمدی نژاد و در زمان حضور 
زهره طبیــب زاده نوری، نماینــده کنونی مجلس، 
در مرکز امــور زنان و خانواده ریاســت جمهوری، 
به خمیر تبدیل شــد )ایلنــا، 1393(. البته در همان 
زماِن دولت خاتمــی، نتایج این پژوهــش محرمانه 
اعالم شد و تنها خالصه ای از آن منتشر شد. امروز 
هرچند باور اینکه هیچ نســخه ای از این پژوهش در 
دســت هیچ یک از مجریان و محققان طرح نمانده 
است سخت است، اما اگر در دسترس هم بود شاید 
نتایج آن دیگر به کار دوره کنونی نمی آمد. چرا که 
چنین تحقیقاتی باید به صورت مســتمر انجام شــود 
و تغییر الگوها و اشــکال خشونت را به همراه آمار 
تقریبی آن منعکس کند تا بشــود برای برون رفت از 

این مسئله، راهکارهای مناسبی به کار بست.
بــرای منــع خشــونت علیــه زنــان بایــد 

مستقیم اقدام کرد
بــا وجود نبــود تحقیقــی همه جانبه، ملــی و به روز 
در زمینه خشــونت علیــه زنان، علــل و پیامدهای 
آن، در ســال های اخیر این مســئله توجه بسیاری از 
پژوهشــگران را جلب کرده و تحقیقاتی در ســطح 
خرد، در استان ها یا شهرها و در نمونه های کوچک 
انجام شــده و همایش هایی نیــز در این زمینه برگزار 
شــده اســت. نتایج این پژوهش ها نشــان می دهد 
که خشــونت علیه زنان در ایران نه تنها یک مســئله 
اجتماعی اســت بلکه هزینه هایی بسیاری را در پی 
دارد. طبــق نتایــج یک بررســی روی 196 مطالعه 
انجام شــده طــی ســال های 80 تا 93 بــا موضوع 
همســرآزاری، به ترتیب شهرهای اصفهان، خراسان 
رضوی و کردســتان بیشــترین میزان همسرآزاری را 
داشــته اند. در 29 مطالعه انجام شــده، شیوع کلی 
خشــونت 17 تا 94  درصد گزارش شده است، در 
37 مطالعه، خشــونت جســمی 7 تا 91 درصدی، 
خشــونت روانــی در 31 مطالعه، شــیوع 25 تا 93  
درصدی و خشــونت جنســی در 25 مطالعه شیوع 
7 تــا 92  درصــدی و خشــونت اقتصادی، شــیوع 
3/4 تا 43/7 درصدی را نشــان می دهد. بر اساس 
نتایــج ایــن بررســی، در 37 مطالعه انجام شــده، 
خشــونت جســمی در دوران بــارداری 1/2 تا 57 
درصد، خشــونت روانی 6 تا 76 درصد، خشونت 
جنســی یک تــا 52 درصــد، خشــونت اقتصادی 

 از بدترین نتایج خشونت 
خانوادگي تأثیر آن بر 

آینده  فرزندان یعني نسل 
است. بر اساس بسیاري از 
تحقیقات، مرداني که در 
یا قرباني  کودکي شاهد 

خشونت والدین خود بوده اند، 
گونه هاي مختلف همسران  به 

خود را آزار مي دهند
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فعاالن حقوق زنــان صورت گیرد و تا تصویب یک 
قانون کارآمد، ادامه یابد.■

پی نوشت
1.  گروه پژوهش همسرکشــی مؤسسه جزا و جرم شناسی 
تحقیقی در زمینه همسرکشــی در ســال 1381 و در میان 
15 اســتان کشــور انجام داد و نتایج آن را در میزگردی با 
عنوان »بررســی مسئله همسرکشــی در 15 استان کشور و 
اهمیت آن« ارائه داد. جامعه آماری تحقیق متشــکل بود 
از کلیــه مردان و زنان متهم یا محکوم به همسرکشــی که 
از ایــن افــراد تعداد 220 نفر که 89 نفــر آن ها زن و 131 
نفــر آن ها مرد بودند حاضر به مصاحبه شــدند )قنبرپور، 

)1381

منابع
ایلنا )9 آذر 1393(. سرگذشــت طرحی ملی که  -

خمیر شد.
بختیــاری، افســانه؛ امیدبخش، نادیــا )1382(.  -

بررسی مقایســه ای زمینه ها و آثار خشونت علیه زنان 
در خانواده در مراجعین به مرکز پزشکی قانونی بابل 

)1380(، بهبود، زمستان، سال هفتم، شماره 4.
حجتی، ســوده؛ نوری، رؤیا؛ دیباجی، شکوفه؛  -

اکبری، کاوه )1390(. بررسی وضعیت اعتیاد زنان 
به مواد مخدر، تهــران: کمیته مبارزه با مواد مخدر 

مجمع تشخیص مصلحت نظام.
خرم آبادی، شــمس )1379(. بررسی علل اقدام  -

به خودکشی به روش خودســوزی از نظر مراجعین 
به بیمارســتان شهدای عشایر شــهر خرم آباد وابسته 
به دانشــگاه علوم پزشــکی لرســتان ســال 1378، 
پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید بهشتی.

خســروی، زهره؛ خاقانی فرد، میتــرا )1383(.  -
بررســی رابطــه همســرآزاری بــا تمایل بــه افکار 
خودکشی و آسیب رسانی به همسر، مجله مطالعات 

زنان، سال دوم، شماره 6.
خشونت بس )1393(. قانون حمایت از زنان در  -

برابر خشــونت خانگی، لبنان، مصوب 201، ترجمه 
www.basast.org :جوانه جواهری

فروزان، آمنه ستاره؛ دژمان، معصومه؛ افتخاری  -
برادران، منیر )1385(. هزینه های مستقیم خشونت 
علیه زنان در مراکز پزشــکی قانونی تهران، فصلنامه 

پایش، سال پنجم، شماره 3.
قنبرپور، ســینا )1381(. چرا همسران خود را به  -

قتل می رسانند، مجله وکالت، شماره 14 و 15.
مافــی، مهــوش )1382(. بررســی ویژگی های  -

خانوادگــی،  خشــونت  مرتکبیــن  روان شــناختی 
پایان نامــه کارشناســی ارشــد، دانشــگاه الزهــرا، 

دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی.
معمــاری اشــرف الملــوك؛ رمیم، طیــب؛ امیر  -

مرادی، فرشته؛ خسروی، خدیجه؛ گودرزی، زهرا 
)1385(. علل اقدام به خودکشــی در زنان متأهل، 

مجله حیات، دوره ی 12، شماره 1.
وامقی، مروئــه به نقل از جعفــرزاده، زهرا )27  -

اردیبهشــت 1394(. مشــکالت اجتماعی، بیماری 
مزمن شده اند، روزنامه شهروند

از  متشــکل  در جلســات خصوصــی  خانوادگــی 
قضــات، مــددکاران اجتماعی، پزشــکان قانونی و 
روان پزشــکان حکــم دهند. این قانون، هرکســی را 
که شــاهد خشــونت خانوادگی باشد متعهد می کند 
که مــورد را گزارش دهد و متهــم را به فراهم کردن 
محل ســکونت جایگزین برای شــاکی و همچنین 
پرداخــت کمک هزینه معاش و هزینه های پزشــکی 
متقاعــد می کند. آنچه در این قانــون اهمیت دارد، 
مسئولیت مقرر برای مراکز حمایتی و درمانی در ارائه 
گزارش های خشــونت خانوادگی به محاکم قضایی 
است. این مسئله در وظایف افسران پلیس نیز ذکرشده 
و چنانچه هر یک از افسران پلیس نسبت به خشونت 
خانوادگی بی توجهی کرده یا حتی سعی کنند شاکی 
را از پیگیری قضایی خشــونت منصــرف نمایند، به 
محاکم انضباطی احضار خواهند شد؛ بنابراین یکی 
از مشکالت مهم مربوط به خشونت های خانوادگی 
که مربوط به عدم گزارش آن به خصوص از ســوی 
مراکز درمانی و نیز بی توجهی مقامات انتظامی به آن 
اســت تا حدودی می تواند جبران شود. درواقع شاید 
بتوان گفت قانون تصویب شده، تالش دارد تا عالوه 
بر مجازات مرتکبان خشــونت خانوادگی، نسبت به 
عمومی کــردن موضوع خشــونت خانوادگی اقدام 

کند )خشونت بس، 1393(.
در برخی کشــورهای دیگــر، قانون منع خشــونت 
خانوادگــی پس از ارائه چندین نســخه به پیشــنهاد 
سازمان های مدنی، تصویب و با پیشنهادهای دوباره  
سازمان های زنان اصالح شده است. در کشورهایی 
نظیر افغانستان، علی رغم تالش بسیاِر فعاالن حقوق 
زنان و ارائه پیش نویس در این زمینه، هنوز  الیحه به 
تصویب نرسیده است؛ اما نکته ای که در تمامی این 
تجارب  اهمیت دارد تالش جامعه مدنی در راستای 
ارائه پیش نویس قانونــی در این زمینه و مبارزه برای 
تصویب آن اســت؛ تالشــی که در فرآیند آن افکار 
عمومی را به شــدت درگیر می کند. این تالش الزم 
اســت از ســوی فعاالن مدنی در ایــران به خصوص 

تغییر مواد قانونی موجود که به نوعی خشــونت علیه 
زنــان را بازتولید می کند، تصویــب و اجرای قانونی 
است که ابتدائًا خشــونت علیه زنان را به عنوان جرم 
تعریف کند و در راســتای آن به همسوسازی نهادها 
برای انجام اقدامات همه جانبه در منع و پیشــگیری 
از خشــونت علیه زنان، دســت بزند. قانونی که در 
آن پیش بینی شده باشــد، نه تنها در مکان هایی نظیر 
کالنتــری واحدی بــرای منع خشــونت خانوادگی 
باشــد؛ بلکه مأموران پلیس و دیگر نیروهای مسئول 
بایــد آموزش دیده باشــند که در صــورت مواجهه با 
یک زن خشــونت دیده یا شــاهد خشــونت چگونه 
برخــورد کننــد و در راســتای حفظ امنیــت آن ها 
بکوشــند. اگرچه قانون به هیچ وجه نمی تواند به طور 
کل خشونت علیه زنان را حذف کند؛ اما شرط الزم 
برای ســازمان دهی اقدامات مؤثر در راستای حذف 

آن است.
هم اکنون در بســیاری از کشورهای دنیا قانونی برای 
پیشــگیری و منع خشــونت خانوادگی وجود دارد. 
کشــورهای منطقــه نیز از این امر مســتثنا نیســتند. 
نکتــه قابل توجــه اینکه بســیاری از ایــن قوانین در 
پرتو مبارزات مدنی زنان به تصویب رســیده اســت. 
به طوری که حتی پیش نویس قانون نیز، نوشــته یک 
نهاد غیردولتی یا یک کارزار برای تصویب قانون منع 
خشونت خانوادگی بوده اســت. به طور نمونه قانون 
»حمایت از زنان در برابر خشــونت خانگی، لبنان، 
مصــوب 2010« حاصل تالش های کافــا )به معنی 
کافی اســت(، ائتالفی برای وضع قانون در راستای 
حمایت از زنــان در برابر خشــونت های خانوادگی 
اســت. این ائتالف از سال 2007 و در قالب تشکیل 
یک کمیته رهبری شامل وکال، قضات و کارشناسان 
است که پیش نویس الیحه جدید در مورد خشونت 
خانوادگی، معروف به »الیحه خشونت خانوادگی« 
را تنظیــم کردنــد. ایــن قانون تصریــح می کند که 
دادگاه های ویــژه خانواده تحت یــک قانون مدنی 
عرفی برای همگان عمل کرده و به موارد خشــونت 
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مباحثــه چندی پیــش میان معاونت زنــان و خانواده 
دولــت و یکی از مراجع تقلید دربــاره اصالح قانون 
»اجازه همسر برای خروج از کشور« بار دیگر پرسش 
از کارآمدی در پاسخ به نیازها را پیش روی مرجعیت 
شــیعه قرار داده اســت. ماجــرا ازاین قرار اســت که 
چند ماه پیش همســر نیلوفر اردالن، کاپیتان تیم ملی 
فوتسال اجازه سفر او به مسابقات آسیایی را نداد. این 
اتفاق موجب اعتراض بسیاری از فعاالن حقوق زنان 
در ایران شــد و مباحث اخالقی و حقوقی زیادی را 
برانگیخت. به دنبال این مباحثات و به ویژه با قهرمانی 
تیم فوتســال زنان در همین مســابقات علی رغم عدم 
حضــور نیلوفــر اردالن، معاون امور زنــان و خانواده 
رئیس جمهــور در گفت وگو با ایســنا با بیــان اینکه 
معاونت زنان و خانواده به جد به دنبال اصالح قانون 
اســت، گفت: تا زمانی که این قانون اصالح نشــود 
که پیش بینی می کنم به این زودی ها اصالح شود، به 
دنبال اســتثناها خواهیم رفت و قطعًا برای خروج زنان 

موفقمان از کشور تالش می کنیم.1
ســخنان معاون امــور زنان و خانــواده رئیس جمهور 
ظرف مدت کوتاهی، واکنش تند آیت الله ســبحانی 
را در پی داشت. آیت الله سبحانی با انتقاد از سخنان 
اخیر موالوردی گفتند: اگر این خانم سخنان خود را 
تکرار کند، تریبون هایی در اختیار داریم که جوابگو 
خواهیم بــود؛ در صورت تکرار در مســجد اعظم و 
پیــش از درس خارج در ایــن زمینه صحبت خواهیم 

کرد.2
سخنان آیت الله ســبحانی در این دیدار نوعی اتکا به 
ابزار ســنتی مراجع تقلید برای ابراز اعتراض اســت؛ 
البته ایشــان در این مرحله صرفًا از »ســخن گفتن در 
درس خارج و در مســجد اعظــم« به عنوان واکنش 
اعتراضــی یاد کرده اســت؛ اما اســتفاده از ابزارهای 
دیگری جز اعتراض های لفظی و انتقادهای تند، نظیر 
تعطیل کردن اعتراضی دروس، برگزاری مجلس دعای 
اعتراضی، صدور فتوا و استفاده از توان مؤتلفانی نظیر 
بــازار و واعظان برای مقابله با یک موضوع اجتماعی 
ـ سیاســی که از جانب مراجع، خالف فقه شــیعه و 
مصلحت جامعه اســالمی تشــخیص داده شــده در 
تاریخ مرجعیت بسیار پربسامد بوده است. در حاشیه 

این مباحثه، طرح چند نکته از منظر جامعه شــناختی 
خالی از فایده نیست.

نظــام  و  مرجعیــت  ناســازگاری های   .1
سیاسی مبتنی بر فقه

نخســتین مســئله ای که در اینجا باعث بروز ســؤال 
می شــود، موضع گیری یک مرجــع تقلید علیه یکی 
از کارگزاران نظامی اســت که به عنوان نظام اسالمی 
و تحــت نظارت مجتهــدان و والیت فقیه بر مســند 
قدرت اســت. اگر در دوران رژیــم پهلوی این قبیل 
موضع گیری هــا از جانب مراجع تقلید قابل پذیرش و 
منطقی می نمــود )به جهت اینکه رژیــم قبلی داعیه 
حکومت بر مبنای فقه شــیعه را نداشت( پرسش این 
اســت که در نظامی تحــت والیت فقیه، ورود مراجع 
تقلید به ســاحت اعتراض هایی ازاین دست که قول و 
کردار کارگزاران حکومتی را خالف فقه شیعه تلقی 
می کند، چگونه قابل تحلیل است؟ مگر نه این است 
که تمام ارکان نظام جمهوری اســالمی مشــروعیت 
خود را از فقه شــیعه می گیرند؟ مگر نه این است که 
رئیس جمهــور با تنفیذ مقام والیت فقیه، مشــروعیت 
فقهی می یابد و کابینه وی منتخب مجلسی است که 
تحت نظارت استصوابی شــورای نگهبان تعیین شده 
اســت؟ و مگر چنین نیســت که تمامــی مصوبات 
مجلس باید به تائید فقهای شــورای نگهبان برســد؟ 
به این ترتیب، مجلس شــورای اسالمی که هم خود را 
تحت تأثیر مستقیم احکام حکومتی ولی فقیه می بیند 
و هم مصوبات خود را تحت بررســی فقهای شورای 
نگهبان بــه لحاظ مطابقت با شــرع می یابد، چنانچه 
نســبت به اصالح قانون خروج زنان از کشــور اقدام 
کــرده و این اصالحیه مــورد تأیید شــورای نگهبان 
قرار گیــرد، در این صورت اعتراض مراجع تقلید چه 

جایگاهی خواهد داشت؟3
مالحظه می شــود که یکــی از ریشــه های این قبیل 
مشــاجرات، مشخص نشــدن نســبت مراجع تقلید و 
فقهای خارج از حکومت با نظامی اســت که خود را 
مبتنی بر فقه اسالمی می داند. نظامی که البته بناست 
عالوه بــر مبتنی بودن بر فقه اســالمی، بر حاکمیت 
رویه های قانونی و مشــروعیت آرای مردمی در تعیین 
سرنوشت سیاســی جامعه هم مبتنی باشد و به عالوه 
خود را با مقتضیات و محدودیت های عملی و عینی 
اجرای احــکام فقهی شــیعه نیز مواجــه می بیند. با 

گذشــت بیش از سه دهه از اســتقرار نظام جمهوری 
اسالمی، هنوز تکلیف حوزه های علمیه و برخی فقها 
با نظــام مبتنی بر قانون اساســی، رأی مردم، جایگاه 
والیت فقیه و شورای نگهبان مشخص نیست و همین 
ابهــام و تیرگی نظری و عملــی در رابطه مرجعیت با 
والیت فقیــه و دولــت برآمده از فقه اســالمی و رأی 
مردم اســت که هر از گاهی موجب بروز اصطکاک 
و تنش هایی از این  دســت می شــود. در برخی از این 
قبیل مواجهات، والیت فقیه و ارکان دولت جمهوری 
اســالمی )قوه اجرایی، مجلس، قــوه قضایی( پیروز 
کشــمکش بوده انــد. چنان کــه در مکاتبــات میان 
آیت الله گلپایگانی با آیت الله خمینی در دهه شصت 
در خصوص مسائل مختلف، درنهایت این رأی و نظر 
رهبری نظام است که دســت باال را می یابد. به عنوان 
نمونه، آیت الله محمدرضا گلپایگانی در دهه شصت 
در موضعی مخالفت آمیز با طرح هیئت های هفت نفره 

واگذاری زمین طی نامه به مجلس اظهار داشت:
»وظیفه شــرعی اقتضــا دارد که نگرانی خــود را از 
موضع کنونی مجلس شورای اسالمی خصوصًا برای 
آینــده به همه نمایندگان مؤمن و پایبند به ســوگند و 
تعهدی که دارند اظهار دارم ... اگر به اسم ضرورت 
)آن هم با بینش هایــی که بعضی دارند( در جو پر از 
شعار و تبلیغات گروه های منحرف بخواهیم از احکام 
اولیه رفع ید کنیم، خدا گواه است خطرناک است و 
از آن بیمناکم که هر روز برای حکمی از احکام خدا 
جوی را فراهم کنند و ضرورتی بسازند و حالل خدا 
را حرام و حرام خدا را حالل نمایند« )ابطحی، ســید 

مرتضی، 1387(.
ایــن کالم آیت اللــه گلپایگانی، تقابل آشــکاری با 
موضع فقــه اجتماعی آیت الله خمینی بود که چندی 
پیش تعطیلــی موقت احکام اولیه و عمل برحســب 
احکام ثانویه را با توســل به دوســوم آرای نمایندگان 
مجلس شرعًا مجاز دانسته بود. آیت الله گلپایگانی به 
افزایــش اختیارات مجلس در وضــع قوانین منطبق با 
احکام ثانویه طی تلگرافی به آیت الله خمینی واکنش 
نشان داد. آیت الله خمینی در پاسخ به این تلگراف، با 

صراحت سخن گفت:
»بســم الله الرحمن الرحیم. حضــرت آیت الله آقای 
گلپایگانــی- دامت برکاته. پس از تبریك عید مبارك 
غدیر بــه عرض عالی می رســاند، تلگــراف محترم 

مرجعیت و کارآمدی؛ چالش بر سر خروج زنان از کشور

کمال رضوي 
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مبنی بر نگرانی جنابعالی در اختیاراتی که به مجلس 
داده شده اســت واصل؛ اختیارات مذکور تشخیص 
موضوع اســت که در عرف و شــرع به عهده عرف 
اســت و مجلس نماینده عــرف و نمایندگان خود از 
عرف هســتند؛ و اگر در حکم خالفی شد، نظارت 
بر آن ها هست و شــورای نگهبان در این امری که به 
عهده آن ها اســت حق دخالــت دارد، اگر در حکم 
ثانــوی یــا اّولی خطایی صادر شــود. لکن شــورای 
نگهبان حق تشــخیص موضوعات به حســب قانون 
ندارنــد. درعین حال مــن آقایان دســت اندرکاران را 
خواســتم که به آنــان اخطار نمایم کــه اگر خالف 
قواعد شــرع عمل کنند یــا برخالف حکــم ثانوی 
تعّدی کنند من ســاکت نمی نشــینم و علمای اعالم 
بالد هــم عهده دار نظارت در امور می باشــند. لکن 
باید نکته هایی را عرض کنم که جنابعالی یک طرف 
صفحه را مالحظه می فرمایید، طرف دیگر اگر وضع 
به همان منوال خان خانی و بورس بازی و زمین خواری 
بماند کــه باز یك طبقه اشــراف بدون رســیدگی به 
وضعشان، که غالبًا برخالف موازین شرعیه است، در 
اروپا به عیش و عشرت مشغول و یك طبقه عظیم فقرا 
بــرای آنان- برخالف موازیــن- کار کنند و با فقر و 
فاقه زندگی کنند، برای حکومت اســالم و اسالم و 
قانون اساســی باید فاتحه خواند. اموری که در حفظ 
نظام اســالمی ]دخیل[ اســت، یا ضرورت دارد، که 
ترك یا فعل آن فسادانگیز است، نمی شود به خواست 
عــده ای طرفدار زمین خواران به همــان منوال بماند. 
... اخیرًا عرض می کنم من میل ندارم که تهمتی که 
سال ها است به روحانیون می زنند و می زدند که اینان 
طرفدار زمین خواران و ســرمایه داران بزرگ هســتند 
و بــا طرفداری خــود موجب ظلم به مردم مســتمند 
می شوند، شــاهد پیدا کند و به ما بچسبانند! والسالم 
علیکم. روح الله الموسوی الخمینی« )صحیفه امام، 

ج 15، ص.311-312(.
پاســخ بعدی آیت الله خمینی به ابراز نگرانی آیت الله 
گلپایگانی در خصوص احکام قوه قضائیه در حوزه 
مســائل اقتصادی، صراحت و تندی بیشتری می یابد 
و طــی آن آیت الله خمینی، تلویحــًا تداوم انتقادهای 
آیت اللــه گلپایگانی را سبب ســاز جدایی ایشــان از 
نظــام عنوان می کنــد: »من خــوف آن دارم که این 
خیرخواهان بی توجه، اســباب انحراف مزاج شریف 
را فراهم کنند و جمهوری اســالمی که باید از وجود 
پرفیض امثال جنابعالی بهره بگیرد، خدای نخواسته از 
آن کم بهره شود« )صحیفه امام، ج 17، صص.510-

.)508
همیــن قبیل اصطکاک هــا در دهه هشــتاد و دوران 
رهبری بعدی نظام نیز ادامه یافته است. به عنوان یک 
نمونه مالحظه پاسخی که رئیس مجلس هشتم به نامه 
انتقادآمیز آیت الله ســبحانی کــه در خصوص قانون 
ارث بــری زنــان از اموال غیرمنقول شــوهر، می دهد 
 تأمل برانگیز اســت. آیت الله ســبحانی در نامه خود 

اظهار داشته بود:
»تبیین حکم شــرع از کتاب و سنت و دین بر عهده 
فقیهان اســالم اســت؛ تصویب قوانینی در مســائل 
اجتماعــی و اقتصادی و سیاســی در حــدود قوانین 
شــرع وظیفه نمایندگان محترم اســت. همان طوری 

که تفکیك قوای ســه گانه از اصول اساسی ما است، 
تفکیك این دو قلمرو نیز چنین است و آنچه بر عهده 
مراجع تقلید گذارده شده، غیر از وظیفه ای است که 
بر عهده نمایندگان محترم است ... مسئله ارث زوجه 
از زمین یا تساوی دیه زن و مرد، از مسائل فقهی است 
که بایــد در آن به فقها مراجعه کــرد و از صالحیت 
مجلــس کاماًل بیرون اســت« )خبرگــزاری مهر، 10 

بهمن ماه 1387، کد خبر: 825262(.
در ایــن نامه از قلمرو تحت نظر مراجع تقلید ســخن 
گفته شده اســت و اینکه مجلس بایستی در این امور 
نظر مراجــع تقلید را مبنا قرار دهد؛ اما پاســخ رئیس 
مجلس هشــتم به این مرجع تقلید تلویحًا حاوی این 
انگاره است که مبنای تشخیص شرعی بودن قوانین و 
مصوبات مجلس، فتاوای مقام رهبری است و خارج 

از حیطه نظارت مراجع تقلید است:
»حضور محترم حضرت آیت الله سبحانی دام توفیقه. 
با عرض ســالم و ارادت. ضمن تشــکر از توجه آن 
جناب به روند امور در مجلس شــورای اســالمی، به 
اســتحضار می رساند که شــورای محترم نگهبان در 
مورد موضــوع ارث زن از زمیــن، از محضر مبارک 
مقام معظم رهبری اســتفتاء نموده و مجلس شورای 
اســالمی عیــن فتوای معظم لــه را به صــورت قانون 
تصویــب کرده اســت. با عــرض تشــکر، امیدوارم 
این جانب و نمایندگان مجلس شــورای اسالمی را از 

دعای خیر فراموش نفرمایید« )همان منبع(.

این موارد تنها دو نمونه از مواردی است که درنهایت 
به کنار گذاشته شــدن رأی و نظر فقهــا و مجتهدان 
خــارج از حیطه حکومت انجامیده اســت. انتخاب 
وزیر زن در دوران دولت دهم نمونه دیگری از منازعه 
میان بخشــی از حکومت با مراجع بود که درنهایت 
منجر به غالب شدن نظر قوه اجرایی شد؛ اما در همان 
برهه کوشــش دولت وقت برای انتخاب استاندار زن 
با موضع گیری تند آیت الله صافی گلپایگانی و برخی 
مراجع دیگر، ســبب به کرسی نشستن مواضع مراجع 
ســنتی شــد. موارد متعدد دیگری را می توان مثال زد 
که در نــزاع میان اجزای حکومــت و مراجع تقلید، 
درنهایت مواضع مراجع تقلید تحقق یافته است؛ نظیر 
جلوگیری از تصویب کنوانسیون رفع تبعیض از زنان4 
و مخالفت مراجع با اجازه ورود زنان به استادیوم های 

وزرشی.
بســیاری از این تنش ها میان مرجعیت از یک ســو و 
اجزای مختلف نظام سیاســی فعلی از ســوی دیگر، 
در حال حاضر فاقد راه حل نظری و تئوریک در فقه 
شیعه است. بی سابقه بودن تأسیس نظام بر اساس فقه 
در تشــیع، علت اصلی این فقدان اســت. در شرایط 
چنیــن فقدانی، آنچه درنهایت راهــکار برون رفت را 
رقم می زنــد، موازنه نیروی عملی و سیاســی طرفین 
ماجراســت. موازنه ای که بر اعمال اقتدار یک طرف 
بــر دیگری متکی اســت و طبعــًا از دل یک وفاق و 
گفت وگویــی مجاب کننده برنیامده اســت و هر بار 

شهیندختموالوردی-عکسازاحمدشریف



94
ره 

ما
شـ

    
|   

 94
ذر 

و آ
ن 

آبا
    

| 1
02

تقلید در خصوص مســائل زنان هستند؛ چراکه آرای 
فقهی در خصــوص زنان، تمام خانواده های ایرانی را 
تحت تأثیر قرار می دهد. با این وصف، روشــن است 
که رویکرد مراجع تقلید به مسائل زنان، نقش مهمی 
در منزلت اجتماعی ایشان داشته باشد. ناتوانی مراجع 
تقلید در حل چالش ها و مســائل زنان، شــاخصی از 
ناکارآمدی فقه اســالمی در حل مســائل تلقی شده 
و بــه افول منزلــت اجتماعی ایشــان می انجامد؛ در 
مقابــل، توانمندی مراجع در ارائه راه حل های نوین و 
راهگشا در حوزه مســائل زنان، شاخصی از ظرفیت 
و کارآمدی فقه اســالمی به شــمار می رود و موجب 
ارتقــای منزلت مرجعیت در نزد این بخش وســیع از 

جامعه می شود.
نگارنده در مقاله مشــترکی با دکتر ســارا شــریعتی 
با عنوان »ســیر تحــول مواضع مراجع تقلید شــیعه؛ 
دربــاره مشــارکت اجتماعی زنــان در ایــران در نیم 
ســده اخیر«5 به بررســی تحول مواضع مرجعیت در 
خصوص مشارکت اجتماعی زنان از رهگذر بررسی 
اسناد و همچنین ارزیابی متخصصان پرداخته است. 
بررســی های آن مقاله بیانگر سیر صعودی کارآمدی 
فقه شیعه در پاسخگویی به مسئله مشارکت اجتماعی 
زنان اســت؛ امــا همچنان کــه در آن مقالــه ارزیابی 
متخصصان تائید می کند، با گــذار از دوران رهبری 
آیت الله خمینی به دوران متأخر، این ســیر صعودی با 
وقفه و تنزل مواجه شــده و دیدگاه های برخی مراجع 
ســنتی توانسته بار دیگری با تقویت موضع خود، سیر 
روبه رشد کارآمدی فقه در بحث مشارکت اجتماعی 
زنــان را بــا نکص و رکود روبرو ســازد. این مســئله 
چنان که اشــاره شد به همان موضوع توازن عملی بین 
طرفین ماجرا بازمی گردد که تاکنون نتوانسته به زایش 

راهکاری تئوریک برای حل مسئله منجر شود.
پدیدآمدن این راهکار بــه اقناع درونی فقها و مراجع 
تقلید ســنتی نیازمند است. اجازه دهید از یک نمونه 
در روزآمدسازی شــریعت فقهی سخن بگوییم. در 
سال گذشــته، پاپ به عنوان عالی ترین مقام کلیسای 
کاتولیــک اقدام به انتشــار رســاله ای دربــاره حفظ 
محیط زیســت کرد. روشــن اســت که در شرایطی 
که محیط زیســت در حال بدل شــدن به یک بحران 
جهانی اســت و دولت های مختلف به ســبب منافع 
اقتصادی حاضر به مشــارکت جــدی در برنامه های 
حفظ محیط زیست نیستند، مشارکت یک نهاد دینی 
چگونــه می تواند به ارتقای پایگاه و منزلت اجتماعی 
آن بینجامد. اقدام هوشمندانه پاپ فعلی در شناسایی 
بحرانی جهانی و ورود کردن به آن، نه تنها می تواند تأثیر 
عملی مثبت برای کاهش ابعاد بحران زیست محیطی 
داشته باشــد، بلکه به موازات، سبب تحکیم جایگاه 

پاپ به عنوان دوستدار محیط زیست نیز خواهد شد.
چنــدی پیش نیز پــاپ فرانســیس، رهبر کلیســای 
کاتولیک در ســفر به امریکا خواهــان جلوگیری از 
اعدام یک زن در ایالت جورجیای امریکا شده بود. 
او حتی پا را فراتر گذاشــته و در ســخنرانی خود در 
کنگــره این کشــور خواهان پایــان دادن به مجازات 
اعدام شــده بود. گرچه این درخواســت پاپ عملی 
نشــد و متهم مذکــور، چندی پیش اعدام شــد، اما 
مســئله این اســت که در اینجا پاپ خود را به عنوان 

زمینه، عملکرد نظام سیاســی نیز بی تأثیر نبوده است. 
هر جــا چالش و تعارضــی پیش آمده، بــدون آنکه 
آزادی الزم برای مباحثه کارشناسی فراهم شود، صرفًا 
بنا بر مصلحت سنجی های سیاسی، یا نظر سنتی فقها 
و مراجع پذیرفته شــده، یا با اعمال اقتدار یک سویه و 
غیراقناع آمیز، مراجع به ســکوت فراخوانده شده اند. 
این اســتراتژی نمی تواند زمینه الزم برای نوسازی فقه 
شیعه را فراهم کند. نوسازی فقه در نسبت با تحوالت 
سیاســی و اجتماعــی، نیازمند تضمین آزاداندیشــی 
و مباحثه کارشناســی و عمومی اســت. در پرتو این 
مباحثه اســت که می توان امیدوار بود مرجعیت شیعه 
در راستای روزآمدسازی دیدگاه های خود گام بردارد.

2. مرجعیت و چالش کارآمدی
از عناصر مؤثر در منزلت و پایگاه اجتماعی یک فرد 
یــا گروه اجتماعی، کارآمدی یــا توانمندی آن فرد و 
گروه در پاســخگویی به نیازهاست. از سوی دیگر، 
جامعــه ایرانی طی دهه های اخیر شــاهد گســترش 
روزافــزون حضور و مشــارکت زنــان در عرصه های 
گوناگون اجتماعی، اقتصادی و سیاسی بوده است. 
افزایش سطح تحصیالت زنان، کاسته شدن از موانع 
فرهنگــی و خودباوری زنان ازجملــه عوامل مؤثر بر 
این روند بوده اســت. بااین حال، سیر مذکور با موانع 
و چالش های متعددی مواجه بوده و هســت. بخش 
مهمی از این موانع به زمینه های سنتی و اجتماعی ای 
بازمی گردد که ارتباط چندانی با فقه اسالمی ندارند، 
امــا در کنار این زمینه عام، می توان از نارســایی های 
فقهی و حقوقی به عنوان یکی از چندین مانع گسترش 
مشارکت اجتماعی زنان نام برد. اگر این انگاره را در 
کنار این واقعیت قرار دهیم که هم اکنون زنان قریب 
به نیمی از جمعیت جامعه را تشکیل می دهند و بیش 
از 60 درصد متقاضیان تحصیالت عالی دانشــگاهی 
از میان دختران هســتند و درنتیجه مســائل زنان تأثیر 
قابل توجهی بر وضعیــت اجتماعی ایران دارد، آنگاه 
اهمیت رویکرد فقها به مســئله زنان وضوح بیشــتری 
می یابــد. مخاطب مســتقیم احکام و فتــاوای فقهی 
مراجع تقلید در خصوص مسائل زنان، حدود نیمی از 
کل جمعیت و بیش از 60 درصد از تحصیل کردگان 
عالی جامعه ایرانی هســتند؛ مابقی افــراد جامعه نیز 
مخاطبان غیرمســتقیم احکام و فتاوای فقهی مراجع 

یک طرف ماجرا برنده شود، نارضایتی ناشی از عدم 
اقناع آن باقی مانده و انباشته خواهد شد تا در موضعی 

دیگر سر برآورد.
از همین جــا باید بــه محور دوم بحث پــل زد: لزوم 
نوسازی و روزآمدسازی فقه شیعه برای گام برداشتن 
متناســب با تحــوالت اجتماعــی. تنهــا در پرتو این 
روزآمدســازی اســت که می توان راهکارهای نظری 
مبنایی برای حل مناقشه فراهم آورد و از ابعاد هزینه ها 
و تقابل ها کاســت. اجازه دهید این نکته را با اتکای 
به شــرایط ایران تشــریح کنیم: از بیش از یک سده 
پیش، ایرانیان بــا مفهوم قانون به عنــوان مبنایی برای 
تنظیــم روابــط اجتماعی افراد جامعه آشــنا شــده و 
خواهــان آن شــده اند کــه حاکمیت قانــون مبنای 
سیاســت ورزی قرار گیرد. حاکمیت قانون، هســته 
اصلــی انقالب مشــروطیت ایــران بــود. در جریان 
این انقــالب، پــاره ای از فقهای شــیعه نظیر آخوند 
خراســانی، میرزا خلیل طهرانی، مازندرانی، میرزای 
نائینی و ابوالحسن اصفهانی، جانب مشروطه خواهی 
را گرفتند و دســت اندرکار فراهم  آوردن مبانی نظری 
حکومت مشــروطه شــدند که عالی ترین نمونه آن، 

رساله »تنبیه االمه و تنزیه المله« نائینی است.
اما از همان برهه، جریانی دیگری در فقه شیعه مقابل 
حاکمیــت نظام مشــروطه ایســتاد و قانون گذاری را 
تحدیدی برای شــریعت دانست؛ نظام حالل و حرام 
را به عنوان مبنای تنظیم روابط اجتماعی کافی شــمرد 
و حکم بــه بطالن حق مردم برای وضــع قانون داد. 
حدیــث »حالل آل محمد حــالل الی یــوم قیامه و 
حرام آل محمد حرام الی یوم القیامه« مکررًا از جانب 
فقهــای طرفدار این گرایــش و در برهه های مختلف 
بیان شده است و هرگونه قانون گذاری در حیطه امور 

شرعیه خالف اسالم تشخیص داده شده است.
با پیروزی انقالب و شکل گیری نظام سیاسی جدید 
و تدوین قانون اساســی به عنوان ســند وفاق سیاسی 
جدید، نگاه ســنتی فقهی کــه از پذیرش حاکمیت 
قانون اجتناب می ورزد، به چالش خود با نظم جدید 
در اشــکال مختلف ادامه داده است و کاماًل روشن 
است که مسئله اساسی همچنان الینحل ماندن مبانی 
فقهی حاکمیت قانون و حق مردم در تعیین سرنوشت 
اســت. متأسفانه فقه شیعه متناســب با این تحوالت، 
اقدام به روزآمدسازی خود نکرده است و البته در این 

نیلوفراردالنکاپیتانتیمملیفوتسالزنانایران
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کرده و در درازمدت به راهکاری مسالمت آمیز برای 
حل چالش ها دست یابند.

در مقابل، هرگونه بهره جویی سیاسی از این مباحثات 
و بدل کــردن آن به بازی واجد برنده ـ بازنده، گرچه 
در کوتاه مــدت گره از مشــکالت سیاســی برخی 
جریان ها بگشــاید، اما کمکی به گــذار تدریجی و 
کم هزینه جامعــه ایران به مدنیت نوین در عین حفظ 
سنن و ارزش های دینی روزآمدشده نخواهد کرد.■

پی نوشت
1. خانــم مــوالوردی، نکات دیگری نیــز در این مصاحبه 
بیان کرده که قابل توجه است؛ ازجمله ایشان اظهار داشته: 
بیش از 1040 ایمیــل در این خصوص دریافت کرده ام که 
بــه موضوع عدم امکان خروج زنان از کشــور بدون اجازه 
همسر به عناوین مختلف اعتراض می کند. وی با بیان اینکه 
این موضوع به مــاده 18 قانون گذرنامه برمی گردد، افزود: 
در این مــاده قانونی که مصوب ســال های 1351 و 1352 
اســت، آمده که زنان برای خروج از کشــور نیازمند اجازه 
همســر هستند. معاون امور زنان و خانواده رییس جمهور با 
بیان اینکه قطعًا وضعیت بانوان نســبت به سال های 51 و 52 
تغییر پیدا کرده اســت، ادامه داد: بانوان امروز و خانواده و 
جامعه امروزی متحول شده است و به هیچ عنوان قابل مقایسه 

با سال 1352 نیست.
2. آیت الله سبحانی در همین رابطه سخنان دیگری هم بیان 
کرده که طرح آن مفید اســت: این مرجع تقلید در دیدار با 
هیئت امنای کمیته امداد امام خمینی اظهار داشــت: اخیرًا 
در روزنامه ها می نویسند که معاون رئیس جمهور گفته است 
درصدد هســتیم قانونی به تصویب برســانیم که زنان بدون 
اذن شــوهر بتوانند مســافرت کنند و کرارًا این را نوشته اند؛ 
ســؤال ما اینجاســت که آیا ایشان فقیه اســت که این گونه 
ســخن می گوید؟ همه فقهای شــیعه و ســنی معتقدند زن 
بدون اذن شوهر نمی تواند مسافرت کند؛ این چه موضوعی 
اســت که معاون رئیس جمهور مطرح می کنــد؟ این ها در 
شــأن نظام جمهوری اســالمی نبوده و مقدمه مسائل دیگر 
اســت، انتخاب چنین فردی صحیح نبــوده و باید فردی را 

انتخاب کرد که فکر اسالمی داشته باشد.
3. تمرکــز بحث مــا در اینجا نســبت مرجعیت ســنتی با 
حاکمیت فقهی فعلی اســت. نســبتی کــه مراجع نوگرای 
منتقد با حکومت برقرار کرده اند، به تحلیل و زاویه نگرش 
مجزایی نیازمند است. چراکه موضع مراجع نوگرای منتقد 
در قبال حکومت در مقایسه با مراجع سنتی به کلی متفاوت 
است. مراجع نوگرا، عمومًا طرفدار حاکمیت قانون هستند 
و مواضــع انتقادی و جنــس اعتراض های ایــن مراجع در 
مواجهــه با حکومــت نیز از منظر نوگرایی اســت نه حفظ 
محدوده های فقهی ســنتی. درحالی که حاکمیت قانون در 
نظام فکری فقه ســنتی شــیعه همچنان امری الینحل است 
و انتقاد مراجع ســنتی به حکومت نیز عمدتًا از منظر عدم 

رعایت محدوده های شرع است.
4. این طرح با مخالفت چهار تن از مراجع تقلید برای مدت 
یک و نیم سال مسکوت ماند و درنهایت با اعمال تغییراتی 
بــا هدف جلب نظر مراجع تقلید که در آن بر شــرط حفظ 
کید می شــد، به تصویب  ایران در اجــرای برخی اصول تأ

مجلس رسید.
5. این مقاله به ســمینار زن در جهان اسالم ارائه شده و در 
پایگاه تخصصی جامعه شناســی تشیع نیز متن کامل آن در 

دسترس است.

بســیاری از ارزش هــا و رویه های مدنــی در جامعه 
ایرانی تنهــا زمانی می توانــد بدون بــروز هزینه های 
اجتماعــی ســنگین، نهادینه شــده و ثبــات یابد که 
مبنای فقهی الزم برای آن ها فراهم شــود. تالش های 
علمای مشروطه خواه برای فراهم آوردن بنیانی فقهی 
برای حکومت قانــون و عدالت خانــه و تالش های 
آیت الله خمینی در جریان تأسیس نظام سیاسی نوین 
بــرای روزآمد کردن فقه شــیعه و فراهــم آوردن زمینه 
پذیــرش قانون اساســی به عنوان »رســاله اجتماعی« 
فقها و مراجع در این زمینه مثال زدنی اســت. گریز و 
کناره گیری بخش مهمی از مرجعیت از ایفای نقش 
فعال در عرصه اجتماعی که محصول ســرخوردگی 
دوران متأخر اســت، زنگ خطر احتمال عدم تعامل 
مذهب با ارزش های مدنی نوین را بیش از گذشته به 
صدا درمی آورد. چالش برانگیزتر از این کناره گیری، 
معارضه با ارزش های مدنی جدید است که می تواند 
در ادامه همان کناره گیری قرار گیرد. تجربه کلیسای 
کاتولیــک فرانســه در اینجا می بایســت مقابل روی 
مرجعیت ایران باشد. بیراه نیست اگر بگوییم پایداری 
مرجعیت و ثبات مدنیت در ایران در پیوند با یکدیگر 
هستند. رشــد و گســترش ارزش های نوین در دوره 
متأخر بیش  از پیش به ایفای نقش فعال مراجع نیازمند 
اســت. مراجع نوگرا در دوره متأخر توانسته اند در این 
زمینه به ایفای نقش بپردازند؛ اما مرجعیت ســنتی که 
وزنه ای بســیار تأثیرگذار به شــمار می رود، از ورود به 
چنین عرصه ای احتراز می ورزد و در صورت ورود، از 
ارائه راه حل روزآمد برای مسائل نوین ابا دارد. به نظر 
می رسد که احیای جایگاه نهادی مرجعیت و پذیرش 
ایفای نقش در جایگاه یک نهاد مدنی مؤثر، در کنار 
برخورد فعال با ارزش ها و گرایش های مدنی نوین از 
سوی مراجع تقلید می تواند عالوه بر ارتقای منزلت و 
مطلوبیت، بــه پایداری پایگاه اجتماعی مرجعیت نیز 

بینجامد.
مباحثــه پدیدآمده اخیــر میان معاونت امــور زنان و 
خانواده ریاســت جمهوری و یکی از مراجع تقلید را 
باید به فال نیک گرفت؛ مشــروط بر آنکه هم طرفین 
این مباحثات و هم جریان های سیاســی به آن حد از 
پختگی عمل سیاسی برسند که به جای استفاده فوری 
از مواضع فقهای ناراضی بــرای دامن زدن به بحرانی 
سیاســی برای قوه اجرایی کشــور، اجــازه دهند این 
مباحثــه عاری از هرگونه فشــار و تحریف در فضای 
عمومــی به گفت وگویی ســازنده میــان طرفین بدل 
شود. تنها در پرتو ظرفیت های چنین مباحثه ای است 
که طرفیــن می توانند توان اقناع یکدیگــر را تقویت 

مدافع حق حیات انســان ها و شــخصیتی صلح طلب 
به مردم جهان معرفــی می کند؛ صلح طلبی که حتی 

دموکراسی مدرن امریکا نیز از وی عقب تر است!
غرض از طرح این مســائل، مشابه سازی میان پاپ و 
مراجع شــیعه، یا میان قم و واتیکان نیست. زمینه های 
اجتماعــی و تاریخــی متفاوتــی وجود دارد و ســیر 
تحولــی هر یــک از این دو امری خود ویژه اســت؛ 
اما نکته اساسی این اســت که چگونه روزآمدسازی 
فقه می تواند در حل مســائل مفید واقع شده و موجب 

ارتقای موقعیت اجتماعی فقها و مراجع نیز شود.
آلکســی دو توکویل معتقد بود که جامعه امریکایی، 
جامعه ای اســت که توانســته روح مذهب را با روح 
آزادی تلفیق کند. به عقیده توکویل، اگر قرار باشــد 
یگانــه علتی که بقــای آزادی در امریکا را محتمل و 
آینده آزادی را در فرانسه ناپایدار می سازد بجوییم، به 
این نتیجه خواهیم رسید که جامعه امریکایی به سبب 
تلفیــق روح مذهب بــا روح آزادی بــه حفظ آزادی 
و مذهــب توفیق یافته اســت و حال آنکــه در جامعه 
فرانسه، کلیســای کاتولیکی با دموکراسی، مذهب با 
آزادی در مخالفت اســت و تمامی جامعه از این امر 
دچار نفاق. تعارض کلیسا با آزادی خواهی در فرانسه 
نتیجه ای جز فرســایش و چالش دوجانبه در برنداشته 
است؛ دموکراسی فرانسوی از ارتقای بیشتر بازمانده و 
کلیســا نیز محدود و مذهب توسط دولت از بروز در 
عرصه عمومی محروم می گردد. در مقابل، هماوایی 
مذهــب و آزادی در جامعه امریکایی امکان پایداری 
و دوام را هم برای کلیســا و هم برای دموکراســی و 
آزادی فراهم آورده اســت: »مذهب، آزادی مدنی را 
نوعی اســتفاده نجیبانه از استعدادهای آدمی می داند 
و جهان سیاســت را میدانی از جانب آفریدگار برای 
جوالن کوشــش های هوش بشــری. مذهب که در 
حیطــه خویش آزاد و نیرومند اســت و از مقامی که 
به وی داده شــده، خشــنود، کاماًل وقــوف دارد که 
حکومتش بر قلمرو خویش ازآن رو اســتوار گردیده 
اســت که فرمانروایی اش تنها با اتکا به نیروهای خود 
نیســت و تمامی قلوب را بی هیچ گونه پشــتیبانی در 
ســلطه خویش دارد. آزادی، مذهــب را یار مبارزات 
و پیشروی های خود، گهواره کودکی خویش و منبع 
االهی حقوق خود می داند. مذهب، آزادی را حافظ 
رســوم خود می شمرد، رســومی که ضامن قوانین و 
حامی دوام خــود آزادی اند« )آرون، ریمون، 1386، 

صص.264-265(.
یکــی از وجــوه چالش برانگیز پیــش روی مرجعیت 
شیعه، تعیین نســبت با ارزش های مدنی نوین است. 
تجربه کلیســای کاتولیک فرانسه و معارضه با آزادی 
و مدنیــت، نتیجه ای جز تحدیــد و انزوای مذهب و 
ناپایــداری جایگاهی برای کلیســا در پی نداشــت. 
جامعــه ایرانی از قریــب به یک صد ســال پیش در 
رویارویی با غرب به بازشناســی و تغییر در خود روی 
آورده است. چنان که اشاره شد، شمار زیادی از علما 
و مراجع وقت، در جریان نقطه اوج این بازشناســی و 
تغییر که در انقالب مشــروطه رخ نمود، در همراهی 
و همنوایی با آزادی خواهی قرار گرفتند و ظرفیت های 
فقه شــیعه بــرای فراهم آوردن بســتری پایــدار برای 

حکومت قانون را به منصه ظهور رساندند.

بسیاري از ارزش ها و رویه هاي 
مدني در جامعه ایراني تنها 
زماني مي تواند بدون بروز 

هزینه هاي اجتماعي سنگین، 
نهادینه شده و ثبات یابد که 
مبناي فقهي الزم براي آن ها 

فراهم شود
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می کند که در حال لذت بردن است و این اوایل شروع 
به مصرف اســت که شخص با استفاده از مواد مخدر 
احســاس سرخوشــی پیدا می کند. در این دوره مواد 
مخدر، احساس و انرژی کاذبی را به فرد القا می کند 
و باعث می شــود فرد کار بیشــتری انجام دهد. دوره 
دوم زمانی پیش می آید که شخص متوجه اعتیاد خود 
می شود، اما به دلیل شــخصیت و نوع واکنش هایش 
حاضر به پذیرش اعتیاد نیســت و این مســئله را انکار 
می کند. این دوره دوم را انکار می نامیم. ما بزرگ ترین 
دوره بیماری را همین دوره انکار چه در دوره مصرف 
و چــه پس از پاکی می دانیم. انــکار، بیماری بزرگی 
اســت کــه گریبان گیر خیلــی از آدم هاســت. حتی 
اشــخاصی که اعتیاد ندارند هم در شرایط متفاوت به 

آن ها و شخصیت اجتماعی فرد و... داشته است.
می توانیم بگوییم که معتادان مســیرهای مشــابهی را 
طی می کنند؛ اما به هیچ وجه نمی توانیم این مسیرها را 
مشابه بدانیم، زیرا هر شخصی در مدت زمان بیماری، 
تأثیرات گوناگونی را از مواد مخدر دریافت می کند. 
به عبارت دیگر شــما نمی توانید دو معتاد مانند هم پیدا 

کنید.

تجربه خودتان از ترک و نوع راهکاری  ■
که انتخاب کردید تا بیمــاری را رفع کنید، 
بیــان کنید. آیا برای شــما هم مــواردی از 
لغزش وجود داشــت که چند بار شکست 

بخورید و دوباره اقدام کنید؟
ببینیــد ما تا با برنامه جامــع انجمن معتادان گمنام  □

آشنا نشده بودیم موفق به ترک نمی شدیم. این برنامه، 
اساس و بنیان کار انجمن معتادان گمنام است که برای 
من هم بســیار مؤثر بود. من برای درک بهتر موضوع 
توضیحات مختصری درباره دوره مصرف یک معتاد 
می گویم تا قضیه ملموس تر شود. دوره مصرف برای 
یک معتاد به سه بخش تقسیم می شود: یک دوره اولیه 
که مصرف شــخص به صورت اندک اســت و آن را 
دوران طالیی می گویند که شخص در آن دوره تصور 

چگونه یک فرد گرفتار اعتیاد می شود؟ ■
اغلب معتادهــا دو دوره را طی می کنند، اول که  □

به صورت متفرقه استفاده می کنند و سپس دوره اجبار 
به مصرف می رســد که معتاد هر روز مجبور می شود 
مــواد مخدر اســتفاده کند و نام این افــراد را معتادان 
حرفه ای گذاشــته ایم. خود من هم از ابتدا به صورت 
مکــرر مصرف نمی کردم، بلکــه ممکن بود هر چند 
روز یک بار باشــد و این دوره پیش زمینه ممکن است 
تا چندین سال هم طول بکشد که برای من حدود سه 
سال طول کشید و از شانزده سالگی شروع به مصرف 

مداوم کردم.

از مصرف به صورت محدود و متفرقه تا  ■
مصرف به صــورت مداوم که آن را اجبار به 
مصرف نامیدید، مدت زمان معینی دارد یا 
اینکــه این زمان برای هر شــخصی تفاوت 

دارد؟
ببینیــد بیمــاری اعتیــاد در هر شــخصی خود را  □

به گونه ای نشــان می دهد و البتــه مدت زمان بین این 
دوره هم در هر فردی متفاوت خواهد بود. تأثیرگذاری 
مــواد مخدر روی اشــخاص بــه پارامترهای مختلفی 
بستگی دارد. این تأثیر بســتگی به ژن انسان ها، روان 

تجارت اعتیاد
گفت وگو با محمد کرمی، مسئول سرای امید طلوع

احمد هاشمی: لحظه شنیدن خبر اعتیاد فرزند، از تلخ ترین لحظات زندگی یک فرد است. خبری  که باورکردنش، جرأت می خواهد. 
پس از آن، ماجرا تازه آغاز می شود. از این کمپ به آن کمپ. از مطب روان پزشک به کلینیک ترک اعتیاد. مادر ضجه می زند و فرزند 
می بینــد؛ بااین حــال تا از مرکــز بازپروری بیرون می آیــد؛ روز از نو روزی از نو. اعضــای خانواده فرد معتاد، به هر ریســمانی چنگ 
می زنند؛ آن وقت اســت که چشم باز می کنند و می بینند دوروبرشــان پر از آدم های فرصت طلب است. یکی حلقه عرفانی تشکیل 
می دهد و بعد معلوم می شود این تحوالت روحانی در فرد اثر آمفتامین بوده! و فرد معتاد به تریاک، گرفتار شیشه شده، یکی کمپ 
آن چنانی راه می اندازد با استخر و روانشناس، عاقبت معلوم می شود حتی ابتدایی ترین اصول رفتار با فرد معتاد را نمی داند. حاال 
ترک اعتیاد، خودش تجارتی شــده. انواع قرص های مخدر به نام ترک اعتیاد به وفور در دســترس است. قرص هایی که وابستگی به 

آن ها از وابستگی به خیلی از انواع مواد مخدر، خطرناک تر است.
نشــریه چشم انداز ایران، در شماره های پیشــین به دفعات به این معضل ملی پرداخته است. در این شماره، به سراغ یکی از مراکز 
ترک اعتیاد رفتیم و با محمد کرمی، مدیر این مرکز به گفت وگو نشســتیم. در این گفت وگو به دنبال پاســخی به این پرسش هستیم 
که خانواده فرد معتاد، چطور می تواند در مسیر بهبودی به فرد کمک کند. همچنین اشاراتی به انواع روش های ترک و آسیب های 

این روش ها داشته ایم.
ســرای امید طلوع به همت مؤسســه »طلوع بی نام ونشــان ها« و کمک شــهرداری تهران راه اندازی شده اســت. خدمات این مرکز 
رایگان اســت. محمد کرمی، 38 سال دارد و خودش 10 سال در چنگال اعتیاد اسیر بود. یازده سال است که در مسیر بهبودی از 

بیماری اعتیاد قدم برمی دارد. 10 سال است حرفه اش کمک به معتادان است.
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درمان بیمار و چه در جهت سوءاســتفاده و کســب 
منافع شخصی از راه های گوناگون باز خواهد کرد. 

متأســفانه در این زمینه کار فرهنگی و پیش زمینه های 
اخالقی مورد نیاز است که کمتر مورد بررسی و بحث 
قــرار می گیرد. فردی که بــه او در مراکز ترک اعتیاد 
رجوع می شــود، باید با بیمار و خانــواده او همدردی 
کند. اصطالحی که ما به کار می بریم این است که باید 
با خانواده فرد همســانی ایجاد کرد و چنین فکر کنیم 
که ممکن است این مشــکل برای ما هم پیش بیاید. 
این نگرش اگر موجود نباشــد باعث بروز مشکالت 
فراوانی می شود، حتی به طور تقریبی می توانم بگویم 
که اکثریت این مراکز در سطح کشور چنین دیدگاهی 
ندارند و همین مسئله باعث شده به طور رو به رشدی 
شاهد افزایش اعتیاد و سوءاستفاده های جانبی از این 

مشکل باشیم.
با اطالعاتی که من در اختیار دارم در ســطح کشــور 
بالغ بــر 1150 مرکز ســم زدایی اقامتــی و حدود 700 
مرکز ســرپایی در حــال فعالیت هســتند. باوجوداین 
تعداد مرکز ترک اعتیاد که در ســطح کشور فعال اند، 
چگونه اســت که همچنان مشکل اعتیاد رو به فزونی 
است؟ این موضوع نشان دهنده آن است که این مراکز 
درســت عمل نمی کنند و روند درمانی صحیح را به 

کار نمی گیرند.
البته نمی خواهم همه را با یک چوب برانم و به صورت 
مطلق قضــاوت کنم، ولی وضعیــت به صورت کلی 
این گونه اســت و فقط تعداد معــدودی از این مراکز 
هســتند که کار خود را صحیح و با شــیوه های مثبت 
انجام می دهند. متأســفانه تعداد مراکز ترک اعتیادی 
که در سراســر کشــور کار و فعالیت درســت انجام 
می دهنــد ، محدودنــد. مشــکالت فراوانی ســر راه 
این گونــه فعالیت ها وجــود دارد. نبود هماهنگی بین 
مراکز یکی دیگر از این مشــکالت اســت. نداشتن 
مدیریت واحدی که تمامی این مراکز را زیر پوشــش 
داشــته و آن ها را موردســنجش و ارزیابــی قرار دهد 
مشــکل دیگری است که باعث شده میزان بهره وری 
این مراکز پایین بیاید و خروجی مثبتی نداشته باشند. 
دولت می تواند در جاهایی به عنوان موتور محرک این 
مراکز را در زمینه های محدودی یاری دهد؛ اما مشکل 

را باید به صورت ریشه ای حل کرد.
امروزه در دانشــگاه ها افرادی هستند که می توانند از 
نظر تئوریک، اندیشه و روش صحیح برای ریشه کنی 
اعتیاد به ما کمک کنند و در کنار افرادی مانند من که 
به صورت تجربی فعالیت کرده اند، کار کنند. در این 
زمینه منابع خوبی وجود دارد اما به دلیل نبود نظارت و 
همچنین عدم مدیریت صحیح به موفقیتی دست پیدا 
نکرده ایم و مشکل اعتیاد در کشور ما روز به روز بیشتر 

گسترش پیدا می کند.
فــرض کنیم خانواده ای با این مشــکل  ■

روبرو می شــود. در بــدو امر بایــد چکار 
بکند؟

ببینید یکی از ضعف های ما در کشــور ناشــی از  □
صداوســیما اســت. صداوســیما می تواند در سطح 
وســیعی اطالع رســانی کند، اما متأســفانه اراده الزم 
درباره این بحث در آنجا دیده نمی شــود. برای مثال 
همین سؤاالتی که شما می پرسید و مسائلی که سعی 

و بعضــی از مراکز پــس از اینکه اقدام به ســم زدایی 
فیزیکی کردند، شخص بیمار را به مراکز NA معرفی 
می کنند تا فرد در جلســات آنجا هم شرکت کند. در 
حــال حاضر مراکز دیگر ترک اعتیاد هم به گونه ای به 
جلسات NA متکی هستند و این بهترین نتیجه گیری 
نه تنها در ایران، بلکه در کل دنیا را در پی داشته است. 

در بعضــی از ایــن مراکز با اســتفاده از  ■
فروش قــرص متادون به طــور غیرقانونی 
درآمــد  کســب  بــه  دیگــر  کارهــای  یــا 
می پردازند. ممکن است پروسه و مراحل 
مختلــف در این مســیر را به طــور مختصر 

برای ما توضیح دهید.
امــروزه تــرک اعتیــاد برای بعضــی از افــراد به  □

روش هایی برای کسب وکار تبدیل شده است. متأسفانه 
بیشتر این مراکز در معرض آسیب پذیری قرار دارند و 
همین آســیب و کشــمکش را نیز دوباره به اشخاص 
و خانواده هــای بیماران منتقــل می کنند. باید در نظر 
داشته باشید که خانواده بیمار برای درمان فرد معتاد در 
خانواده اش به هر ریسمان و طنابی چنگ خواهد زد تا 
بتواند خودش را از مهلکه بگریزاند. خانواده ها به ما به 
چشــم ناجی می نگرند و چون از شرایط به وجودآمده 
مستأصل شده و از آینده بیمار خود نگران هستند، به 

ما اعتماد کرده و امیدوار می شوند.

بــرای  ■ کار  شــروع  و  ابتدایــی  نقطــه 
اطرافیــان فرد معتاد کجاســت و خانواده 

چه نقشی می تواند ایفا کند؟
مــادر فرد بیماری را می شــناختم که همســایه ها  □

بــه او گفته بودند پســرش معتاد شــده اســت، اما او 
نمی پذیرفت. مشــکل اعتیاد در کشــور ما به حدی 
بــزرگ شــده که حتی فــرد ممکن اســت بداند که 
همسرش، فرزندش یا هر کدام از اعضای خانواده اش 
مصرف کننده اند؛ اما ترس از قبول این مســئله باعث 

می شود که آن را انکار کند.
در مواقعــی از زندگانی اتفاقی بــرای افراد می افتد که 
گاه به این می اندیشــیدند که کاش در  به طور ناخودآ
خواب باشــند و آن اتفاقات و جریانات کنونی برای 
فرد رؤیایی بیش نباشــد. در آن هنــگام مراکز ترک 
اعتیاد، برای خانواده هــا حکم ناجی را ایفا می کنند. 
این نگرش باعث می شــود که فرد رجوع کننده به این 
ناجی اعتماد کامل داشــته باشد. این اعتماد به ناجی 
راه را برای هرگونه عملی چه در جهت اســتفاده برای 

انکار موارد مختلفی از ضعف هایشان دست می زنند.
دوره ســوم و آخر بیمــاری مرحله عجز اســت. این 
مرحله جایی اســت که یک سری از افراد نجات پیدا 
کرده و پاک می شــوند، اما افراد دیگری هم هســتند 
کــه در همین مســیر عاجز شــده و ادامــه داده و از 
بین می روند. من هم مانند تعــدادی دیگر از بیماران 
وقتی که به عمق ماجرا پی بردم و عاجز شــدم، شروع 
به تــرک کردم. منتهــا برنامه جامعی بــرای ترک در 
دســترس نبود، روش های مختلفی را امتحان کردم و 
به مراکز بازپــروری گوناگون رفتم؛ حتی برای مدتی 
مرا در زیرزمین خانه حبس کردند تا بتوانم ترک کنم 
و در این دوره ها به دکترهای روان پزشک مختلفی هم 
مراجعه کردم. هیچ کــدام از این روش ها مؤثر نبود و 
پس از چند وقت هم که ترک های مختلف را امتحان 
کردم، هم خودم و هم خانواده خسته شده بودند. در 

آن زمان هنوز برنامه مؤثری وجود نداشت.
برنامه جامع که در برخی از مراکز به کار گرفته شــد 
باعث شــد میزان ترک در کشور افزایش پیدا کرده و 
افراد زیادی نجات پیدا کنند. تأکید من بر این برنامه 
از این نظر اســت که این برنامه هم جامع و کلی است 
و هم در اصول آن آمده که ما کمک می کنیم تا شما 
در ترک بمانید. این مسئله ضروری و مهمی است زیرا 
ترک کردن مرحله اولیه کار اســت و در آن زمان ما با 
بخش دوم مسئله که ُبعد روانی و وسوسه های پس از 
ترک است آشنا نبودیم. خیلی از افراد پس از چند روز 
مصرف نکردن و سم زدایی از بدن دچار همین وسوسه 
گاه نبودن از این  شــده و دوباره گرفتار می شــدند. آ
موضوع باعث می شد که خیلی زود تحت تأثیر مسائل 
گوناگون، دوباره ترک شکسته شود و مصرف از سر 
گرفته شــود؛ اما این برنامه جامع به ما کمک کرد که 
بتوانیم وضعیت روحی و روانی خود را کنترل کنیم تا 
ترک و قطع مصرف برای شــخص ماندگاری و تداوم 

داشته باشد.
تعــداد افــرادی کــه 10 الی 15 ســال و  ■

بیشتر بتوانند پاک بمانند خیلی کم است؛ 
یعنی احتمال لغزش همیشــه وجود دارد. 
آیا این روش تنها روش مفید و مؤثر است 

یا روش های دیگری هم وجود دارد؟
تعداد اشــخاص با دوره تــرک طوالنی مدت کم  □

اســت. در مــورد روش باید بگویم که چــون من با 
همین روشT درمان و پاک شــدم و به زندگی عادی 
خود برگشــته ام، پس همین روش را می پســندم و آن 
را توصیه می کنــم. روش های دیگــری را هم تجربه 
کــرده ام و البته بــا آن ها به نتیجه نرســیدم. این روش 
تنها روشــی بود که توانســت به من کمک کند. بعد 
از انجمن معتــادان گمنام مراکز دیگری هم به وجود 
آمدنــد که تز اصلی این انجمــن را حفظ کرده و در 
جزئیات تغییراتی دادند و به عبارتی شبه انجمن شدند. 
برای نمونه بعضی از مراکــز روش درمانی دیگری را 
تجویز می کردند که مثاًل شخص به جای اینکه هروئین 
مصــرف کند، اعتیاد خود را با قــرص متادون کنترل 
کــرده و حتی کاهش دهد تــا بتواند به جای مصرف 
مواد مخدر، قرص مصرف کنــد؛ ولی این راهکارها 
در عمل جوابگو نبوده اســت. در جلسات انجمن یا 
همان NA مشــاوره های روانی مختلفــی وجود دارد 

باوجوداین تعداد مرکز ترک 
اعتیاد که در سطح کشور 
فعال اند، چگونه است که 
همچنان مشکل اعتیاد رو 

به فزوني است؟ این موضوع 
نشان دهنده آن است که این 

مراکز درست عمل نمي کنند و 
روند درماني صحیح را به کار 

نمي گیرند
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پروتکل هایی است که باید در مراکز رعایت شود.
در کنترل هــای دائمــی کــه از طــرف  ■

سازمان بهزیستی انجام می گیرد، آیا این 
مسائل بررسی می شود؟

خیلی ضعیف اســت. فســاد اداری در این مراکز  □
همچون دیگر نهادهای اداری کشــور یافت می شود. 
در بهزیســتی ناظران بر فعالیت مراکــز، دقت الزم و 
کافی را به خرج نمی دهند. از انواع ترفندها اســتفاده 
می شود تا مراکز درمانی از زیر نظارت فرار کنند یا در 
زمانی که ناظرین می آیند فضا را به کلی تغییر می دهند 
تــا آنان را فریب دهند. درعین حــال این ناظرین افراد 
قابل اطمینانی نیســتند و به راحتــی فریب می خورند. 
خیلی به ندرت پیش می آید که بازدیدکننده ها وسواس 
و دقت کافی برای نظارت بر کارکرد مراکز را داشــته 

باشند.
روز  ■  21 حــدود  درمــان  دوره  طــول 

اســت و در این دوره زندگی یک انســان 
در اختیار ایــن مراکز قرار می گیرد و افراد 
ممکن اســت که بیش از یــک دوره را در 
مرکــز بگذراننــد. در این دوره هــا هم که 
خانواده به هیچ وجه نمی توانند دسترسی 

به بیمار خود داشته باشند.
اتفاقًا یکی از اشــتباهات در همین جاست. به نظر  □

مــن باید خانواده پس از یک هفته بتواند با بیمار خود 
ارتبــاط برقرار کنــد. در این دوره ها بایــد خانواده ها 
بتوانند با بیمارشــان مالقات داشــته باشــند و از آن ها 

حمایت کنند.
چرا اجازه مالقات نمی دهند؟ ■
ممکن اســت یکی از دالیل این باشد که بیمار به  □

دلیل اینکه تحت فشار است تالش می کند خانواده را 
متقاعد کند که از آنجا خارج شود. به دلیل غذای بد، 
جای بد، مکان غیربهداشتی، ارتباط بد مسئوالن آنجا 
و... بیمار ممکن است خانواده خود را راضی کند که 

او را از مرکز ببرند.
خب مسلمًا بیمار چنین کاری خواهد  ■

کرد چون به دلیل شرایطی که در آن قرار 
دارد تحت فشار قرار می گیرد.

اینجا دو مســئله وجود دارد. یکــی اینکه به دلیل  □
ســم زدایی از بدن، بیمار به شــدت تحت فشــار قرار 

خواهند کرد یا فعالیت و کارشــان به تعطیلی کشانده 
می شود.

خانواده ای که مستأصل شده و ناگهان  ■
با بیمــاری اعتیاد روبرو می شــود، چگونه 

این را تشخیص دهد؟
درباره این مسئله منابع گوناگونی وجود دارد. در  □

حال حاضر در شــهر تهران، در هر پنج کیلومترمربع 
یک جلســه بهبودی وجود دارد. این جلســات همان 
جلســات NA یــا انجمــن معتــادان گمنام اســت. 
سایت های اینترنتی گوناگونی هم هست که خانواده ها 
می توانند از طریق آن سایت ها اطالعات مفید کسب 
کنند. خانواده ها نباید خیلی زود به مراکز ترک اعتیاد 

اعتماد کنند و خود را تسلیم آن ها نکنند.
االن مــا مرکز بــدون مجــوز فعال هم  ■

داریم؟
بســیار زیــاد، به طوری که در حــال حاضر مرکز  □

درمانی وجــود دارد که در محــل گاوداری فعالیت 
می کنــد. زیرزمین هایــی در حــال حاضر مشــغول 
فعالیت هستند که لحظه ای نمی توان از بوی متعفن و 

مشمئزکننده ای که دارند در آنجا ماند.
حــال اگــر فــرض کنیــم جایــی مجوز  ■

فعالیت هم داشت، چگونه می توان آن را 
ارزیابی کرد؟

ایــن کار بــه پرس وجو و تحقیقات بیشــتری نیاز  □
دارد و در ضمن تحقیق متوجه می شــوید که شرایط 
چگونه است. شناخت اولیه از مراکز برای کورکورانه 
تصمیم نگرفتن خیلی مؤثر است. ما االن اگر بخواهیم 
می توانیم بیوگرافی و ســابقه هر شــخص یا نهادی را 
گاهی  دربیاوریم، پس از به دست آوردن اطالعات و آ
اولیــه می توانیم تصمیم بگیریم که کــدام مرکز برای 
درمان بیمار مناسب تر است، درعین حال باید در نظر 
داشته باشــیم که فقط در چارچوب درمان بیمار باید 
با مرکز در ارتباط باشــیم. باید در نظر داشــت مسائل 
حاشــیه ای بر متن غلبه نکند. متأسفانه دیده شده افراد 
بــه مراکز درمانی رفتــه و به کارهایی غیــر از درمان 
می پردازند و ارتباطات دیگری برقرار می کنند که این 
برای بیمار خوب نیســت. در ابتدا باید ببینیم مرکزی 
که به آن مراجعه کرده ایــم از چه امکاناتی برخوردار 
اســت. آیا این مرکز مددیار، پزشــک یا روان پزشک 
دارد، از چه روش هایی بهره می برد؟ این مســائل جزو 

دارید برای خوانندگان خود تشریح کنید، صداوسیما 
می تواند به صورت گسترده و وسیع تر انجام دهد.

متأســفانه درباره این موضوع برنامه و روش مشخصی 
وجود ندارد. جالب اینجاســت که بعضی از افراد از 
طریق شــبکه های ماهــواره ای این برنامه هــا را دنبال 
می کننــد و از آن طریق ســعی می کنند از ســابقه و 
گذشــته افرادی که بهبود یافته اند اطالعات به دست 
بیاورند. در این برنامه ها به خانواده ها اطالعات کافی 
داده شده و همچنین به آن ها روش هایی آموزش داده 
می شــود. خب ما می توانیم همین گونه بحث ها را در 
کشور خودمان داشــته باشیم و اطالعات دسته اول و 
دقیق تــری را به مخاطبان بدهیم. باید بگویم شــرایط 
خطرناکی به وجود آمده است و ما باید از همین امروز 
دست به کار شویم تا برای فرزندانمان بتوانیم از چنین 
گاهی الزم  آســیب هایی جلوگیری کنیم. ابتدا باید آ

برای پیشگیری به نسل جدید داده شود.
اول باید از کودکان و بچه های با ســنین پایین شــروع 
گاهی  کنیم تا این ها در رؤیارویی با اعتیاد آمادگی و آ
کافی و الزم را داشــته باشــند. مــا معتقدیم مصرف 
مواد، تظاهــرات و نمایاندن یکســری علل و دالیلی 
اســت که از دوران کودکی در او شــکل می گیرد تا 
او به یک مصرف کننده مواد مخدر تبدیل می شــود. 
هر خانواده ای باید کار روی فرزندان خود را از سنین 
پایین و طفولیت آغاز کند. این تفکر اشتباه است که 
همه صبر می کنند تا هر وقت فرزندشــان دچار اعتیاد 
شد، به دنبال درمان می روند، از خردسالی بچه ها برای 

پیشگیری آن ها باید اقدامات الزم انجام شود.
برای نمونه وقتی که من به عنوان پدر خانواده در منزل 
مشــغول کار و فعالیت خودم هســتم و پســرم برای 
صحبــت پیش من می آید، اگر مــن به هر دلیلی او را 
از خودم برانم و فرصت ســخن گفتن را از او بگیرم، 
اولین قدمی اســت کــه او را به طرف بیــرون از خانه 
ســوق داده ام. مســلمًا این بچه اگر در بیرون از خانه، 
توی محله یــا پارک افرادی را پیدا کنــد برای ارتباط 
برقرارکردن بــا آن ها حاضر خواهد بــود هر کاری را 
انجام دهد تا پذیرفته شود. اگر افراد آن گروه سیگاری 
باشــند، آن نوجوان بــرای برقراری ارتباط به ســمت 
دخانیات کشــیده می شــود. اینجا اولین قدم و شروع 

ماجرا برای مصرف است.
حال می رسیم به خانواده ای که ناگهان متوجه می شود 
یکی از اعضــای خانواده بیمار اســت. اولین کاری 
کــه خانواده باید انجام دهد این اســت که آرامش را 
برقرار کند، زیرا در آرامش و با خونســردی تفکرات 
بهتری خواهیم داشــت و راه های بهتری پیدا خواهیم 
کرد، ولی وقتی که پریشــان خاطر و دلواپس باشــیم، 
تصمیمات عجوالنه و سرســری می گیریم و دست به 
هر ریســمانی می زنیم تا خانواده خود را نجات دهیم 

که معمواًل هم به نتیجه مطلوب نمی رسیم. 
قدم بعدی این اســت که در آرامش به دنبال راه های 
صحیح درمان باشــیم، همان طور که عرض کردم در 
کنار روش های مخــرب و ناکارآمد، راه های دیگری 
هــم وجــود دارد که اگرچه محدود هســتند اما برای 
درمان مؤثرند. ما اگر با تحقیق عمل کنیم، به صورت 
گاه تقاضا برای مراجعه به مراکز غیراستاندارد  ناخودآ
کم خواهد شــد. درنتیجه مراکــز نامعتبر کم و کمتر 
می شــوند و به مرورزمان یا روش های خود را اصالح 
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هســتند چه منابعی وجــود دارد، همچنین باید ببینیم 
چه تعداد نیروی تخصصی برای پیشــبرد اهدافمان در 
اختیار داریم. بعد از ایــن باید مدت زمانی را معین و 
اهداف و خواسته های خود را مدون کنیم. برای مثال 
اگر در تهران هزار نفر کارتن خواب وجود دارد، هدف 
این باشــد که پس از سه سال این تعداد را به دویست 
نفر برسانیم و این ارقام را با توجه به امکانات و نیروی 
تخصصــی خود معین کنیــم تا در پایــان مدت زمان 
مذکور بتوانیم نتیجه عملکرد خود را نیز ارزیابی کنیم.

اگر بســتر مناســب فراهم باشــد، افراد به این نتیجه 
می رسند که به این مراکز مراجعه کرده و ترک کنند؛ 
ولی اگر امکانات مناسب فراهم نباشد، همین روند رو 
به رشد اعتیاد را شاهد خواهیم بود. در این مرکز، چون 
بســتر را فراهم کرده ایم، دلیلی برای فرار افراد وجود 
ندارد و باوجوداینکه قفل و زنجیری نیســت، همه در 
آرامش و آسایش در کنار هم زندگی می کنند. ما در 
تالش هســتیم که در این مرکز عشــق و محبت را به 
بیماران بیاموزیم. افرادی که تصمیم به رفتن می گیرند 
را آزاد می گذاریــم تا خودشــان تصمیم بگیرند، ولی 
افــرادی که می ماننــد را آموزش می دهیم تا رشــد و 
پرورش پیدا کنند. ایــن کار را می توان در نقاط دیگر 
تهــران هم انجام داد و اگر هــر مرکزی مانند ما، 150 
نفر را با این شــرایط و امکانات اســکان دهد و باعث 
رشــد و آموزش آن ها شــود، کارتن خوابــی در تهران 
ریشــه کن خواهد شد. به نظر من هزینه کمک کردن 
برای ریشه کنی کارتن خوابی در تهران به مراتب کمتر 
از هزینه ای اســت که در صورت کمک نکردن برای 
شــهر تهران به بار خواهد آورد، یعنی آسیب هایی که 
در طوالنی مدت به شــهر وارد می شــود، بسیار بیشتر 

خواهد بود.

به عنوان پرسش آخر کمی هم در مورد  ■
سیســتم های رایج و استاندارد ترک اعتیاد 
برای کســانی که اطالعات کافــی ندارند، 
توضیح دهیــد؛ مثــاًل ایــن روش متادون 

درمانی تابه حال مؤثر بوده است؟
ببینید این سیســتم مافیایی شــده اســت. شــما  □

می توانید آمار بگیرید و ببینید با اســتفاده از سیســتم 
متــادون درمانی چند نفر درمان شــده اند. معمواًل از 
این راه برای کســب درآمدهای نامشــروع اســتفاده 
بیشــتری می برند. با توجه به اینکــه چند نفر به نتیجه 
رســیده اند و بهبــود یافته اند، شــما می توانید ارزیابی 
دقیقی داشــته باشید. میزان هزینه ای که در این مراکز 
مصرف می شود و میزان نتیجه ای که گرفته می شود، 

نشان دهنده ناکارآمدی این روش است.
سیستم مافیایی شکل گرفته اســت که متادون را هزار 
تومان بخرند و به قیمت ســه هزار تومان به فرد معتاد 
بفروشــند و از این راه در حال کســب درآمد هستند. 
نتیجه این می شــود که خودم شــاهد بــودم در مطب 
پزشــک، یک فــرد در حال درمان به دلیل نداشــتن 
پول با چه شــدت و حدت التمــاس می کرد تا بتواند 
قــرص متادون تهیه کند؛ مانند التماس یک فرد معتاد 
از یک قاچاق فروش. این نتیجه از چنین راهکاری به 
دست می آید و مســلمًا این روش، راه درمان صحیح 

نیست.■

می شــوند به طور اجباری هستند و حتی می توان برای 
آن هــا کار و فعالیت روزانه در نظر گرفت، اما این نیز 
مهم است که باید چنان رفتار کرد که به آن ها عشق و 
گاهی داد؛  محبت القا شود. باید به این اشخاص هم آ
گاهی  البتــه بعضی از افراد هم وجود دارند که وقتی آ
الزم را بــه دســت می آورند، موضع خــود را عوض 
می کننــد و می پذیرند که ســخنان ما دربــاره درمان 
صحیح است و حاضر به درمان می شوند. اینکه افراد 
را بدون دســته بندی و گروهی به مراکز بفرســتیم و با 
آن ها رفتار نامناسبی هم داشته باشیم، به روند بهبودی 
کمکی کــه نمی کند هیچ؛ بلکه شــرایط را بدتر هم 

می کند.
ایــن افــراد را بــرای چــه مدتــی نگــه  ■

می دارند؟
دوره اولیه سه ماه اســت. برای نگهداری هر فرد  □

300 هزار تومان هم گرفته می شود. یکی از مشکالت 
هم همین گرفتن پول اســت که شائبه ایجاد می کند. 
البته من با گرفتن پول مشــکلی ندارم، ولی حداقل به 
نســبت همان پولی که می گیرید سرویس و امکانات 
هــم در اختیار آن افراد قرار بدهید. اگر چنین رویه ای 

در پیش گرفته شود، اتفاقات خوبی خواهد افتاد.
پــس این طــوری کــه شــما می گوییــد  ■

مــاده 16 اجبــاری اســت، یعنی یکســری 
مراکز دولتی هستند که مردم را در چنین 

مکان هایی اسکان می دهند.
 تمامًا دولتی نیستند، شبه دولتی هستند. □
این آدم ها را از کجا می گیرند که به این  ■

مراکز می فرستند؟
اغلب به وسیله دستگیری فرستاده می شوند و بعد  □

از ســه ماه هم آن ها را رهــا می کنند، بدون اینکه کار 
درمانی یا کار آموزشــی روی آن ها انجام شده باشد. 
گاهی رســانی، فقط این  بدون هیچ گونه بازپروری و آ

افراد را در این مکان ها نگه می دارند.
چقدر خوب اســت که این مســائل نظام مند بشوند؛ 
یعنی بر اســاس روش و اصول دقیق این مسائل پیش 
برده شــود. نظر من این اســت که برای مثال در شهر 
تهــران ارزیابی انجام دهیم که از بین جمعیت شــهر 
چه تعداد کارتن خواب داریم، بعد بررســی کنیم چه 
منابعــی در اختیــار داریم. در ایــن مراکزی که فعال 

می گیــرد؛ دیگر اینکه فشــارهای جانبــی هم وجود 
دارد. فشــارهای مضاعف از قبیــل جای بد، برخورد 
پرســنل و... نباید روی بیمار باشــد تــا او بتواند درد 
ناشــی از ســم زدایی را تحمل کند. در مواقعی حتی 
مــا باید کمک کنیم که درد ناشــی از خماری را نیز 
کم کنیم، نه اینکه شــرایط مرکز به گونه ای باشــد که 
دردهای دیگری هم به شــخص اضافه شود. یکی از 
دالیلی که انجمن معتادان گمنام در دنیا طرفدار پیدا 
کرد، این بود که در آن کمک »همتا« به همتا وجود 
دارد. چنین برخوردی به کم شدن درد خماری کمک 

می کند.
دولت چه کاری می توانــد برای بهبود  ■

اوضاع انجام دهد؟
اول از همــه اینکــه دولت بایــد قوانیــن خود را  □

بررســی دوباره کند تا ببینیم چه قوانینی برای غلبه بر 
مشکل اعتیاد کارآمد است. باید قوانین درمان اعتیاد 
را تغییــر دهد. برای مثــال، در قانون ماده 16 تغییرات 
اساســی ایجاد کند. من به ماده 16 قائل هستم و آن را 
صحیح می دانم، ولی باید این قانون را با روش درست 
پیــاده کرد. یک عده از افراد معتاد هســتند که ترک 
گاهانه اقدام  نمی کنند و درمان پذیر نیستند. این افراد آ
بــه مصرف می کنند و نمی خواهند روند خود را تغییر 
دهند. در این صورت این افراد نباید در جامعه باشــند 
و باید در جای خاصی باشــند، ولی منتها در آن جای 
خاص باید شــرایط به گونه ای باشد که این افراد بدتر 
نشــوند. نباید این مکان ها به طوری باشد که این افراد 
آسیب رســان و مجرم شــوند، زیــرا این گونه مکان ها 
اشخاص معتاد را به مدت محدود نگه می دارند و اگر 
در آن مدت شــرایط جوری باشــد که آن ها زیر فشار 
باشند، وقتی به جامعه برگردند خطر بیشتری خواهند 

داشت.
افرادی که در اینجاها بوده اند داســتان های اسفباری 
تعریف می کنند. مثاًل درحالی که تعداد افراد ســاکن 
در یکــی از مراکز 300 نفر بوده، فقــط 10 تا دمپایی 
برای توالت رفتن بوده است و مواردی از این دست که 
شرایط بسیار نامناســب این مکان ها را نشان می دهد. 
بــه نظر مــن در حال حاضر روش اجــرای ماده 16 با 
مشــکالت عدیده ای روبروســت که نیاز به اصالح 
دارد. همچنین باید بین ماده 16 با ماده 15 تفاوت قائل 
شــد؛ زیرا افرادی که تحت لــوای ماده 16 نگهداری 
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 نقطه عطف بیداری از اعتیاد   

 احمــد هاشــمی: در نــگاه افــرادی کــه مــواد مخــدر را کنــار گذاشــته اند، چنــان امیــدی هســت کــه احوالــت را دگرگــون
 می کنــد. پــس از اینکــه صحبتــت بــا آن هــا تمــام شــد، خیــال می کنــی دیگــر آن آدم ســابق نیســتی. می دانــی چیــزی بــه تــو

اضافــه شــده، ســنگین تر شــده ای.
 خوانــدن سرگذشــت زندگــی نجات یافتــگان، نخســت بــرای افــرادی کــه اکنــون گرفتــار مــواد مخــدر هســتند آموزنــده اســت؛
 یعنــی می شــود این همــه ماجــرای ناگــوار را از ســر گذرانــد، تلخی هــای زندگــی را بــا تمــام وجــود حــس کــرد و بــاز بلنــد شــد و

ســربلند زندگــی کــرد. می شــود غــرورت را از دنیــا پــس بگیــری، درســت وقتــی کــه زیــر بــار نامالیمــات لــه شــده ای.
ــه مــواد مخــدر اســت. نقــش ــواده آدم هــای گرفتــار ب ــرای خان ــده ای ب ــکات آموزن ــن افــراد، حــاوی ن  همچنیــن، سرگذشــت ای
 خانــواده افــراد معتــاد در بهبــودی آن هــا بســیار مؤثــر اســت. گاهــی یــک رفتــار نادرســت از طــرف اطرافیانشــان باعث بازگشــت
ــی و ــورد در زندگ ــس بی م ــتاندارد، تجس ــای غیراس ــه کمپ ه ــاری ب ــتادن اجب ــون فرس ــی همچ ــود. کارهای ــرف می ش ــه مص  ب

بی اعتمــادی و طــرد پــس از تــرک مــواد و بســیاری کارهــای دیگــر، باعــث اختــالل در رونــد بهبــودی فــرد معتــاد می شــود.
 در آخــر، ایــن نوشــته ها هشــداری اســت بــه جوانانــی کــه تــازه صاحــب فرزنــد شــده اند؛ زیــرا درواقــع ایــن ماجراهــا داســتان
ــاری ــه بیم ــال ب ــای ابت ــه زمینه ه ــد ک ــار آورده ان ــرایطی ب ــان را در ش ــئولیتی، فرزندانش ــا بی مس ــه ب ــت ک ــی اس ــدر و مادرهای  پ

اعتیــاد در آن هــا بــروز کــرده اســت.

 بخش دوازدهم

صورتش جلوی چشــمم اســت؛ با جزئیات کامل. 
از الی در می دیدمــش. مانتوی آبی تیره پوشــیده 
بود. عینکی با شیشــه های بــزرگ به صورتش بود. 
خیلــی کوچک تــر از آن بــودم که بدانــم ماجرا 
چیســت. هنوز مدرســه نمی رفتم. اولین بار بود که 
رنگ غم را شــناختم؛ آبی تیره. شبیه وقتی که دل 
آسمان می گیرد. آن زن آمده بود که بماند. از فردا 

خانه مان دیگر بوی مادر نمی داد.
پــدرم وضع مالی خوبی داشــت. یک برادر و یک 
خواهر کوچک تر داشــتم. روزهای اول ما را پیش 
خــودش نگه داشــت؛ امــا خیلی زود مــا را پیش 
عمه مان فرستاد. عمه ام با دایی ام ازدواج کرده بود و 
چون فرزندی نداشت، ما را پذیرفت. مادرم گرفتار 
مشکالت روحی شده بود. پدرم هم روحیه خوبی 
نداشت. همه چیز به هم ریخته بود. این وسط، کسی 
به ایــن فکر نمی کرد که تأثیر ایــن نامالیمات قرار 

است در آینده چه بالیی سر ما بیاورد.
چند سال گذشــت. عمه و دایی ام دیگر از پس ما 
برنمی آمدند. پدرم بــرای ما خانه ای گرفت. مادرم 
زن مغروری بود. بااینکه به صورت رســمی از پدرم 

آسمان آبی تیره

جدا نشده بود، اما با وجود اصرار اطرافیان هیچ گاه 
از پــدرم کمک مالــی نمی گرفــت و حاضر نبود 
در خانــه ای که خرجش را پــدرم می دهد، زندگی 
کند. بااین حــال، بهترین روزهای زندگی مان همان 
روزهایی بود که سه نفری با برادر و خواهرم زندگی 
می کردیــم. گاهی پدرم پیش مــا می آمد و گاهی 
مــادرم. یک روز با ترفندی این دو را با هم رودررو 
کردیم و سعی کردیم با هم آشتی شان دهیم. رؤیای 
ما به حقیقت نپیوســت. میان آن دو حفره ای عمیق 

به اندازه سال ها دوری بود.
من و برادرم پیش پــدرم کار می کردیم. برادرم که 
کوچک ترین عضو خانواده بود، با دوســتان ناباب 
ایاق شده بود و با لباس پاره و سر و صورت زخمی 
به خانه می آمد. بارها ســعی کــردم کنترلش کنم. 
غافــل از اینکــه مشــکل او پرورش یافتــن در یک 
خانواده نابســامان بــود. من دچار نابســامانی های 
روحــی بــودم. درعین حــال در برابــر بــرادرم هم 
احســاس مســئولیت می کردم. وقتی نمی توانســتم 

برایش کاری کنم، آزار می دیدم.
بــرادرم کم کم بــه الــکل روی آورد و خیلی زود 

ســراغ مواد مخدر رفت. زمانی که در خانه نبودم، 
دوســتانش را مــی آورد و بــا هم کــراک مصرف 
می کردند. بارهــا نصیحتش کردم تا اینکه یک روز 
بــه او گفتــم اگر مصــرف کنی من هــم مصرف 
می کنــم. من آدم منظــم و دقیقی بودم و هیچ وقت 
پایم از خط قرمزها نگذشــته بود. باورش نمی شــد 
ایــن کار را بکنم. خودم هم باورم نمی شــد به این 
روز بیفتــم. هنوز هم یــاد آن روزها می افتم غصه ام 
می گیــرد؛ از فکر واهی ام که هم به ضرر من و هم 

به ضرر برادرم شد.
دو هفتــه بود مصرف می کــردم. یک روز به برادرم 
گفتم کــه شــب ها نمی توانم بخوابــم. وقتی روی 
خــودم پتو می انــدازم از گرمــا خوابــم نمی برد و 
وقتی پتو را کنار می زنم از ســرما. برادرم گریه اش 
گرفت. گفت تو وابســته شــده ای. تــا پیش از آن 

حتی سیگار هم نمی کشیدم.
آن روزها در آستانه ازدواج بودم. چند سالی از زمان 
نامزدی مان گذشته بود. هر وقت قرار خواستگاری 
می گذاشــتیم، یا پــدرم نمی آمد یا مــادرم. حاضر 
نبودند لحظه ای با هم باشــند. نامزدم کم کم از نظر 
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روحی آســیب پذیر شــد. با خودش می گفت چرا 
بااینکه همه شــرایط مهیا است، برای ازدواج اقدام 
نمی کنم. شــرایط من، هم از نظــر اجتماعی و هم 
از نظر شــغلی مناســب بود. پس از شروع مصرف 
یک ســیر نزولی سریع را شروع کردم. نامزدم سعی 
می کرد کمکم کند، اما نمی توانست. یکی دو سال 
پس از شــروع مصرفم بود که نامزدم و خواهرم مرا 
به کمپ اجباری فرســتادند. هنوز ظاهرم پریشــان 

نشده بود.
اطرافیانم درک درســتی از بیماری اعتیاد نداشتند. 
خیــال می کردنــد می شــود یک شــبه از آن رهایی 
یافــت. غافــل از اینکــه یک دفعه به وجــود نیامده 
و یک دفعــه هــم از بیــن نخواهــد رفــت. بعد از 
بیرون آمدن از کمپ مدام به من شــک می کردند. 
می گفتم کاری نکــرده ام و آن ها باور نمی کردند. 
این موضوع باعث می شــد کم کــم از خانواده طرد 
شــوم. این اتفاقــات و تعلل مــن در ازدواج باعث 

جدایی از نامزدم شد.
پس از جدایی، آشفتگی های روحی من بیشتر شد. 
مــن و برادرم هــردو مصرف می کردیــم. خانه مان 
شده بود پاتوق معتادان. مادرم هفته ای یک بار به ما 
سر می زد و وضعیت آشــفته آنجا را می دید. از من 
خواســت که دوباره به کمپ بروم. از مصرف بیزار 

شده بودم. با پای خودم به کمپ رفتم.
در آن مرکــز افراد زیادی بودنــد و هر روز تعدادی 
خارج می شدند و تعدادی وارد می شدند و نظارت 
زیــادی بــر افراد نبــود. هر نــوع مــواد مخدر که 
می خواســتیم در آنجا وجود داشت. یک روز وقتی 
مواد مخدر همراهم بود، بازرســی بدنی شدم و من 
را از مرکز بازپروری بیرون انداختند. زمســتان بود. 
مســئول کمپ به خانه مــان زنگ زد و بــه عمه ام 
گفت مرا بــه خانه راه ندهد تا مجبور شــوم خودم 
را اصالح کنم. در سرمای سخت آن سال، دوازده 
شب بیرون از خانه خوابیدم تا اینکه به عنوان کارگر 

ساده در یک رستوران مشغول به کار شدم.
روزی در دستشــویی مشــغول تزریق مواد بودم که 

سرآشپز رســتوران سر رسید. پرسید چکار می کنی. 
با پرخــاش گفتم به تو ربطی نــدارد. دیگر آن آدم 
ســابق نبودم. اختیارم دســت خودم نبود. کارهایم 
بــه اراده مــواد مخــدر بود. مدیــر رســتوران آدم 
خیرخواهی بود و من را به مرکز بازپروری فرستاد.

اصطالحی هســت که می گویند پس از ترک مواد، 
نبایــد به جایــی بروی که مکان بــازی، یار بازی و 
توپ بازی در آنجا باشــد. من پــس از اتمام دوره 
دوباره به همان رســتوران برگشتم. جایی که هر سه 
عامل مهیا بود. نمی خواســتم مصرف کنم؛ اما من 
که مریض بودم نباید در محیطی که ویروس هست 
زندگــی می کردم. در رســتوران یک آشــپز جدید 
آمــده بود که اعتیاد داشــت. یک روز به من گفت 
کراک مصرف می کنی؟ مــن اول گفتم نه. خیلی 
به من فشار می آمد. درعین حال واقعًا دوست داشتم 

مصرف نکنم؛ اما نتوانستم.
چند ســال بود از خانواده ام خبر نداشــتم و شب ها 
در همان رســتوران می خوابیدم. تــا اینکه رد من را 
گرفتند و به ســراغم آمدند. من آن ها را در ویرانی 
خودم مقصر می دانستم. از اینکه در شرایط سخت 
نتوانستند کمکم کنند، از اینکه آن شرایط نابهنجار 
باعث جدایی از نامزدم شــده بــود و چندین دلیل 
دیگر که آن روزها برایم موجه بود. آن روز با تندی 
و پرخــاش با آن هــا برخورد کــردم و گفتم حاضر 

ببینمشان. نیستم 
در کار رستوران باتجربه شده بودم. بااینکه مصرف 
می کردم، ولی کارم را دوست داشتم. مدیر داخلی 
یک رســتوران شــده بودم. صاحــب کار جدیدم، 
سرآشــپز رســتوران قبلی بود و خیلی به من محبت 
می کــرد. او مــن را بــرای چندمین بــار به کمپ 
فرستاد. چهار ماه بعد برگشتم و دیدم کس دیگری 
را جای من گذاشته اند. تمام مدت با آن فرد درگیر 
بودم. برایم ســخت بود از او حرف شــنوی داشــته 
باشم. در یک شرایط بحرانی، از آنجا بیرون آمدم. 
جایی نداشــتم بروم. در خیابان ها ســرگردان بودم. 

وضعیت رقت  انگیزی داشتم.

دو مــاه گذشــت. در پارکــی در شــمال تهــران 
می خوابیدم. شنیده بودم جایی هست که اگر قصد 
ترک مواد مخدر را داشــته باشم، می توانم در آنجا 
بمانــم. روزی با چنــد نفر دیگر در پارک نشســته 
بودیم. می خواســتم دنبال تهیه مواد بــروم. دوباره 
صحبــت از این کــردم که می خواهم بــه آن مرکز 
خیریه بروم. یکی از کسانی که آنجا بود گفت اگر 
واقعًا قصد داشــته باشــی، همین االن می روی. به 
خودم گفتم این زندگی آنی نیســت که آرزویش را 
داشتم. به این نتیجه رسیدم که فقط خودم می توانم 
به خودم کمک کنم. پیاده به ســمت آن مرکز راه 
افتــادم. از تــوی اتوبــان می آمدم. بــدون اینکه به 
اطرافــم توجه کنــم. کنار گارد ریــل راه می رفتم. 
ماشــین ها با ســرعت از کنارم رد می شدند. اصاًل 
برایم اهمیت نداشــت که ماشین ها مرا زیر بگیرند. 
نزدیک دو هفته طول کشــید کــه پیاده خودم را به 
ایــن مرکز در جنوب تهران برســانم. دوهفته ای که 

درست سیزده ماه پیش تمام شد.
دیگــر به هیچ قســمتی از زندگی به جز این ســیزده 
ماه فکر نمی کنم. هر چه بود تمام شد. کمپ هایی 
که پیــش از این رفتم، آن قدر فضای بدی داشــت 
که دوست ندارم لحظه ای آن روزها را به یاد بیاورم. 
بــرای بعضی ها، فرد معتاد منبع درآمدزایی اســت. 
مبالغ ســنگین برای نگهداری افــراد از خانواده ها 
می گیرند، اما نه آموزشــی در کار هست و نه حتی 

غذای درستی.
پــس از مدتی کــه در آن مرکز بــودم، در یکی از 
کارگاه هایــی که وابســته بــه آنجا بود، مشــغول به 
کار شــدم. این هم جزئی از پروســه درمان است. 
کم کــم وارد مراوده با اجتماع شــده ام و ترس هایم 

دارد می ریزد.
بهتریــن پیامی که می توانم بــه معتادان امروز بدهم 
این اســت که حال امروزم را ببینید. سرنوشــت من 
درسی اســت برای کســانی که می خواهند زندگی 

سالمی داشته باشند. کسانی که ناامیدند.■
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گاه از یك روش شناســی و مدل برای تأویل  یا ناخودآ
متون دینی برخوردار است. روش شناسی علوم تجربی 
و منطق و اصول فقه ازجمله نمونه های این روش ها در 
عرصه گوناگون هســتند. در روش شناسی گفت وگو 
درباره همین مدل ها است. گاه مباحثه پیرامون توصیف 
)Description( و چگونگی کارکرد نظام های نظری 
یا سیستم های اندیشه پردازی است و گاه هدف بررسی 
برخی از مطالب هنجــاری )Normative( و توصیه 
برای بهبود تولید اطالعات و دانش اســت. در منطق 
صوری نیز -که بنا بــه تعریف وضع کنندگان آن فنی 
ابزاری و مقدمه ای برای اندیشه کردن در فلسفه است- 
بحث اصلی متوجه آموزش قواعدی است تا پژوهشگر 
با به کارگیری آن تولید معرفت را بهبود بخشــیده و از 
پیدایش اشتباه در استنباط جلوگیری کند. استفاده از 
اصــول فقه نیز برای همین منظور اســت و فقیه را در 
استنباط احکام فقهی کمک می کند؛ بنابراین روش ها 
و مدل های گوناگونی برای توصیف چگونگی تولید 
اطالعــات و معرفت، یا بهبود آن به کار گرفته شــده 
اســت. ما نیز در اینجا از نوعی مــدل توصیفی برای 

قرآنی که تاکنون عرضه شــده اند را می توان بر اساس 
مالک های گوناگون و ازجمله مبانی تفســیر، قواعد 
تفسیر، منابع تفسیر، علوم موردنیاز تفسیر، شرایط مفّسر 
و شــیوه )روش تفسیر( طبقه بندی کرد. یک نمونه از 
طبقه بندی به شــرح زیر اســت. در ایــن طبقه بندی، 
الذهبی گرایش های تفســیری را با توجه منبع معرفت 
به دو دسته مبتنی به روایت و خبر و همچنین برداشت 
عقلی تقسیم کرده و در ادامه تفسیرهای مبتنی بر رأی 

را نیز به دسته ستوده و نکوهیده طبقه بندی می کند.
 در تقســیم بندی دیگری، آیت الله معرفت در کتاب 
»التفسیر و المفســرون فی ثوبه القشیب« تفاسیر را به 
سه دســته، روایی، باطنی و اجتهادی تقسیم می کند. 
تفســیر اجتهــادی نیز به نوبه خود بر اســاس ســبک 
تفسیری به تفاسیر قرآن به قرآن، ادبی و علمی، علمی 

و باطنی و غیره طبقه بندی می شوند.
نقش مدل در هدایت روند تأویل

هر پژوهشــگر یــا گــروه اجتماعی- به شــرطی که 
گاهانه  عقالنی تصور شود- به طور پنهان یا آشکار، آ

تنوع و تکثر گرایش های تأویلی قرآن در میان مفسران 
مسلمان، از قدیم االیام پدیده شناخته شده ای به شمار 
آمده است. پژوهندگان علوم قرآن نیز این تنوع و تکثر 
نحله های تفسیری-تأویلی را به تفصیل ثبت، توصیف 
و گزارش کرده اند، اما چگونگی و چرایی نظام مند و 
مفصل پیدایش این تنــوع و تکثر گرایش های تأویلی 
قرآن کمتر بررسی شده است )نگاه کنید به الذهبی، 
1976؛ زرکشــی، 1994؛ سیوطی،1992(. با گسترش 
دانش تأویل )هرمنوتیــک( در جهان مدرن برخی از 
پژوهندگان مســلمان نیز تالش کرده اند با به کارگیری 
نظریه هــای پذیرفته شــده ایــن دانــش، چگونگی و 
چرایــی تنوع و تکثر گرایش هــای تأویلی قرآن را هم 
بکاوند. بااین وجود هنوز تا دســتیابی به نظریه ای که 
بتواند توافق عمومی را جلــب کند، راه درازی مانده 
است. ارائه مدل های توصیفی و توضیحی تنوع و تکثر 
گرایش های تأویلی قرآن مــورد اجماع می تواند روند 
گفت وگــو میان نحله های گوناگون را تســهیل کرده 
و به گســترش و بلوغ دانــش تأویل متن دینی کمک 
کند. در سایه به کارگیری چنین مدلی انتقاد سازنده از 
تأویل ها و کشف کاستی ها و ناسازگاری درونی آن ها 

نیز آسان تر می شود.
گونه شناسی گرایش های تأویلی قرآن

منابع تفســیری و تأویلی قرآن از منظرهای گوناگونی 
مورد طبقه بندی و گونه شناســی قــرار گرفته اند، مثاًل 
محمدحســین الذهبی، مؤلــف کتاب »التفســیر و 
المفســرون« در طبقه بندی خود، تفاسیر قرآنی را ابتدا 
به تفسیر روایی و تفسیر به رأی تقسیم می کند. همین 
مؤلف در ادامه تفســیر به رأی را به دوشاخه تفسیر به 
رأی عقلــی ممــدوح و مذموم طبقه بنــدی می کند. 
تفسیر به رأی مذموم، طیفی از تفاسیر معتزلی تا تفسیر 
اشاری صوفیه و تفسیر علمی را در برمی گیرد. تفاسیر 

گرایش های تأویلی قرآن و چرایی آن

چرا تأویل ها و تفســیرها از قــرآن این اندازه متنوع و متکثر اســت؟ در تمهید اولیه برای 
پاســخ به این پرسش، دکتر احمد علوی ـ پژوهشگر و استاد دانشگاه در استکهلم سوئد 
ـ به گونه شناســی گرایش های تأویلیـ  تفســیری قرآن پرداخته و ســپس بحث خود را بر 
تأثیر مدل بر گرایش مفســران متمرکز کرده اســت. بر این اســاس، فرایندهای تأویلی در 
فهم متون عالوه بر زمینه و شرایط و روابط اجتماعی، مشتمل بر فیلترهای تأویلی است؛ 
فیلتــری که متأثر از مؤلفه هایی چون جهان بینــی و پارادایم، ارزش ها و باورها، محدودیت های نگرشــی و نظری، انتظارات و توقعات 

عوامل اســت که فراینــد داده پردازی اطالعات متون به طورکلی و روایت مفســران از قرآن و نظام گزینش مفسر است و مجموعه این 
این دیدگاه، آنچه از سوی این گروه و آن فرقه »واقعیت« متن خوانده می شود، سازگارترین به طور خاص را جهت دهی می کند. مطابق 

تأویل با دریافت و نگاه آن ها و شــبکه اطالعاتی اســت که برای آن ها قانع کننده به نظر می رســد و نه واقعیت محض مستقل از ذهن و 
زبان آن ها. حقیقت و واقعیت البته ممکن است برای دیگر گروه ها  به گونه دیگر تأویل شود. برای تشریح و مستدل کردن این رویکرد، 
علوی از ادبیات نظری مندرج در آخرین پژوهش های حوزه مطالعات سازمانی و نظریه های کنش و دانش سازمانی بهره جسته است.

احمد علوي
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و نظراتــی که ظاهرًا دارای یکپارچگی هســتند کم یا 
زیاد دارای این کاســتی هســتند. یکپارچه نبودن این 
آرا و نظــرات معمواًل زیر ســنگینی بــار انبوه ادبیات 
یــا احیانًا اجمــاع و توافــق عمومــی روی آن پنهان 
می مانــد. یکپارچگی نظری امری نســبی و ســاخته 
پرداخته تالش نظریه سازان اســت؛ لذا نمی توان ادعا 
کرد یک نظام نظری یا یــک نظر دارای یکپارچگی 
مطلق، دیگر مطلقًا از آن خالی اســت؛ بنابراین آنچه 
برداشــت یا دریافت ناب و خالــص و اصیل از یک 
باور خوانده می شــود قابل دفاع نیســت. چرا که هیچ 
نظام نظری کامل و مطلقی وجود ندارد. سیستم های 
پــردازش اطالعات از آن جهت که دارای محدودیت 
ظرفیت جذب اطالعات هستند، نمی توانند به شکل 
گزینشــی عمل نکنند. آن ها اطالعــات ورودی را از 
میان مجموعه انبوهی انتخاب می کنند به همین دلیل 
اطالعات انتخابی آن ها همواره گزینشی باقی می ماند 
و آن ها توانایی جذب همه اطالعات را ندارند. فرآیند 
داده پردازی به گونه ای اســت کــه اطالعات ورودی 
دگرگون شــده و با سرشت سیستم ســازگار می شود. 
این ســازگاری ازجمله در مضمون و جوهره، ساختار 
و ترکیب، زبان و دیگر پوسته های ظاهری، مخاطبین 
و روش استدالل قابل مشاهده است. مثاًل یك سیستم 
نظــری و فرهنگــی ماننــد جامعه دانشــگاهیان یك 
کادمی در میان انبوه اطالعاتی که در دسترس است  آ
تنها اطالعات »موردنیاز و مناسب« را جذب می کند 
و آن را در اشــکال کتاب یا مقاله یا گفتار و سخنرانی 
بــه مخاطبین معین خود تحویــل می دهد. حوزه های 
تعلیــم روحانیون نیز چنین هســتند. آن نیز با توجه به 
نیاز مخاطبین خود و سرشــت تشــکیالتی و ساختار 
ســازمانی خود از میان همه اطالعات، بخش معینی 
از اطالعات را جذب کرده و آن را با توجه به کارکرد 
سیستم اطالع پردازی خود و اهداف معینی که دارند 
برای استفاده مخاطبین خود پردازش کرده و در اختیار 
آن ها قرار می دهند. چگونگی این فرایند را می توان به 

شکل ذیل نشان داد:
نظام و سیســتم تولید معرفت دارای اجزای گوناگونی 
بوده و از عوامــل گوناگونی تأثیر می پذیرد. برخی از 
این عناصر عبارت اند از: چه کســانی و در چارچوب 
چه نظــم ســازمانی در کار تولید معرفت و اندیشــه 
هســتند؟ )تولیدکننــدگان معرفت و حامــالن آن ها، 
تیپ های نمونه تولیدکننده( رابطــه این تولیدکنندگان 
با نظم موجود و فرهنگ حاکم چگونه اســت؟ چرا 
این نظــام، این معارف و اندیشــه ها را تولید می کند؟ 
)هدف( مخاطبین و گروه های اجتماعی مخاطب این 
تولیدکنندگان معرفت و اندیشــه چه کســانی هستند؟ 
چه نوع رابطه ای میان تولیدگران اندیشــه و مخاطبین 

بازفهم ها تشکیل شــده نســبی و قابل دگرگونی است 
و به محــض دگرگونــی مؤلفه هایی کــه در آن دخیل 
هستند، قطعًا دگرگون خواهد شد. هر نظام یا سیستم، 
اعم از سیســتم های حیاتی یا تکینکی معمواًل دارای 
پیش خور یا وارده هســتند که سیســتم پس از فعل و 
انفعالی که روی مصالح و مواد ورودی انجام می دهد، 
محصولــی را فراهم می کند که به عنــوان خروجی یا 
واخور آن تعریف می شود. هر سیستم، تنها مواد معینی 
را به عنوان ورودی می پذیــرد. این مصالح و مواد اعم 
از اطالعــات و منابع مالی یا هر ماده دیگر به شــکل 
گزینشــی انتخاب می شوند. هر سیســتم تنها موادی 
را برمی گزینــد که بــا اهداف ســاختار و ارزش های 
پذیرفته شده آن سازگاری دارد. سیستم های معرفتی نیز 
چنین عمل می کنند. آن ها نیز اغلب تنها آن بخش از 
اطالعاتی را جذب می کنند که دارای چنین سازگاری 
با اهداف و ســاختار آن سیســتم اطالعاتی هســتند. 
ورودی و محصول هر سیســتم و نظــام اطالعاتی نیز 
با ســاختار و سرشت آن در یك ســازگاری است. هر 
ناسازگاری احتمالی در فرآیند و پروسه از بین می رود 
تا منابع و مصالح ورودی با سیستم به سازگاری برسد. 
در غیر این صورت محصول معرفتی با دستگاه معرفتی 
دارای همگنی و یکپارچگی- که یک شرط مطلوبیت 
تولید معرفت است- نخواهد بود. یکپارچه نبودن میان 
اجزای گوناگون یک نظام معرفتی یا میان نظام معرفتی 
و محصــوالت نظری آن که در عرصــه علوم از آن با 
انســجام و یکپارچگی )Consistency( یاد می شود، 
یک ضعف و کاســتی برای دســتگاه نظری یا یک 
نظریه به شــما می آید. یکپارچه نبودن امری استثنائی 
نیست، بلکه اغلب نظام های نظری یا نظرات و آرا در 
علوم اجتماعی از آن مشــکل رنج می برد. در ادبیات 
سیاســی ایــران از این پدیــده با عنــوان »التقاط« یاد 
می شــود. باید یادآوری کرد اغلب نظریات جدیدی 
که محصول نوعی تلفیق نظرات گذشــته هســتند از 
این کاستی بی بهره نیستند؛ اما تنها این نظرات تلفیقی 
نیست که مشــمول این حکم است. بســیاری از آرا 

نشان دادن چگونگی تولید معرفت استفاده می کنیم؛ 
البته اگرچه ایــن روش تازگی ندارد، ولی مفید به نظر 
می رســد. چراکه اگر اســتفاده از مــدل و نظام برای 
توصیف یا توصیه روش هــای معینی در تولید معرفت 
امری اجتناب ناپذیر اســت، چه بهتر که چنین مدل ها 
و نظام ها پیش از استفاده به صراحت تعریف و جهت 

ارزیابی مخاطبین به آن ها عرضه شود.
درصورتی کــه بخواهیم برای دقت بیشــتر از نظرگاه 
سیســتمی برای فهم چگونگی تولید معرفت دینی به 
شــکل عام و به طور خاص معارف دینی که مفسران 
تولیــد می کنند، اســتفاده کنیم، می تــوان گفت این 
تولیدگران تفاسیر قرآن معمواًل در چارچوب یك نظام 
و سیســتم نظری، منابع و مصالح معرفتی گذشــته و 
به خصوص متون را به کار می گیرند و معارف دیگری 
را که متناسب با پرسش های زمانه تشخیص می دهند، 
تولید می کنند. این معارف پس از دخل و تصرف -به 
هر شکل- و با عبور از فیلترهای گوناگون از بازسازی 
دانسته های گذشته تولید می شــوند. دخل و تصرف 
در محسوســات و مدرکات و به طورکلی مواد ورودی 
به شــعور انســان اجتماعی؛ البته دارای صورت های 
گوناگونی اســت. امانوئل کانت بــا طرح مقوالت و 
تأثیر آن ها بر داده پردازی نشــان داد انسان قادر نیست 
بدون انضمام برخی مفاهیم به محسوسات خود آن ها 
را فهم کند. به همین دلیل فرایند شــناخت مســتلزم 
نوعی بازآفرینی واقعیت و همســازی ادراکات حسی 
با ظرف آن یعنی شــعور اســت. ویتگنشتاین حتی از 
این فراتر می رود و ادعا می کند معرفت انسان همچون 
زبان، امری اجتماعی است. معرفت  انتقال پذیر انسان، 
در دایره زبان محبوس است و فرایند تشکیل معرفت با 
پردازش زبانی همگام است. نماگر زیر این رابطه را به 

شکل ساده ای به نمایش می گذارد.
درصورتی که مــدل زیر را به عنوان ابــزاری مفهومی 
برای فهم تولید تفســیر قران به طــور خاص و معرفت 
دینی به طور عام دینی مناســب تصــور کنیم، بازتولید 
معارف دینــی که چیزی جز بازفهــم آن ها در روابط 
و مناســبات متفاوت و اســتفاده از منابــع گوناگون 
نیســت، فرآیند مداومی اســت که دائمًا جریان دارد. 
این معرفت از سوی دیگر می تواند به عنوان یك تابع در 
یك دستگاه ریاضی تلقی شود که وابسته به مؤلفه های 
متعدد و گوناگونی مانند منابع، روش های تولیدگران، 
پیش فهم هــای آن ها، شــرایط، محیط و... اســت. 
به بیان دیگر تفسیرهای قرآنی غیرمشروط نیست و فراهم 
آمده و محصور و محصول تعامل مؤلفه های گوناگون 
اســت. این معرفت که از مجموعه ای از اطالعات و 

نماگر1.مدلوانگارهتوضیحیدرخصوصورودیوخروجیتأویلمتن
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گردآوری اطالعات
شیوه های گوناگونی برای گردآوری اطالعات وجود 
دارد. به جز شیوه های تجربی و نمونه برداری )استقراء( 
و شیوه های قیاسی و عزیمت از احکام کلی و انطباق 
آن هــا بر موارد جزئــی راهکار تلفیقــی و میانه ای نیز 
وجــود دارد. این راه ســوم ترکیبی از اســتقرا و قیاس 
است. بااین وجود در هر شاخه معرفتی و در هر سازمان 
تولید معرفــت معمواًل، بر یکی از روش های قیاســی 
یا اســتقرایی تأکید می شــود. در تولید معرفت سنتی 
کید بر قیاس و روش کلی گرا اســت.  دین اغلــب تأ
مرجع اصلــی و آنچه به اصطالح گــزاره کلی قیاس 
تعریف می شــود، همان احکامی است که به عقیده 
تولیدکنندگان این معرفت کامل، جامع و جهان شمول 
بوده و قابل دگرگونی نیست. روایات و سنت و احیانًا 
تاریخ زندگی بزرگان دیــن منبع اصلی این گزاره های 
کلی هســتند. ادعا می شــود که این منابــع، مصدر 
اصلی این گزاره ها اســت. حال آنکه گزاره ها و منابع 
گذشته هیچ گاه فی نفسه و خودبه خود، خود را ظاهر 
نمی کنند، بلکه همواره در معرض تأویل و برداشــت 
هســتند. معرفی برداشــت ها و پنداشــت های امروز 
به عنــوان ظاهر و عین متن نه تنها  اثبات پذیر نیســت، 
بلکه پیامدهای بســیار نامطلوبی هم خواهد داشــت. 
معرفتی که به وسیله نواندیشــی دینی تولید می شود به 
دالیل گوناگون و ازجمله به دلیل سرشت و خاستگاه 
تولیدکنندگان آن اندیشه، مخاطبان، اهداف و سازمان 
تولیدکنندگان، اغلب به تجربه گرایی و استقرا گرایش 
دارد. استفاده از روش هایی که با دگرگونی در زمان و 
فرهنگ سازگاری بیشتری دارد، یعنی روش استقرا و 
آزمون تجربی؛ البته پیش شرط هر نوگرایی به خصوص 
نوگرایی در اندیشه دینی است. چرا که آن اندیشه که 
ریشــه در گذشــته دارد درصورتی که بخواهد با زمان 
سازگاری داشته باشد، بیش از هر اندیشه دیگر نیازمند 
نقد سیستماتیك و مداوم است. به همین دلیل نیاز این 
گرایش فکری به آزمــون تجربی بیش از هر گرایش 
دیگر است. ازاین رو می توان ادعا کرد که نواندیشی و 
نونگری دینی بدون دگرگونی در روش شناسی و گذر 
به روشی که بر آزمون تجربی استوار است، نمی تواند 

به ادعای خود بر نوسازی اندیشه وفادار باشد.

جمع بندی
فرایند داده پردازی اطالعــات اعم از متون تاریخی یا 
دینــی نظیر قرآن و روایت پیچیده، پویا، مرکب و البته 
دارای محدودیت خاص خود است. اطالعات مربوط 
به گذشــته اغلب بــا تأویل و تفســیر روایت کنندگان 
آمیخته شده اســت و آنچه به دست ما می رسد اغلب 
مجموعه ای آمیخته از تفاسیر راویان و مفسران است؛ 
بنابراین آنچه در هنگام بررســی اطالعــات روایی یا 
تاریخی صورت می گیرد مقایسه فهم های ما از روایات 
گوناگون از یک متن با یکدیگر اســت. واقعیت ناب 
در دســترس هیچ یک از راویان و تأویل گران نیست. 
آنچه هســت روایت راویان و مفسران است و مقایسه 
نیز میان همان ها صورت می گیرد. تأویل این روایت ها 
نیز متأثــر از دیدمان هــا و نگاه ویــژه تأویل کنندگان 
اســت؛ بنابراین آنچه از ســوی این گــروه و آن فرقه 
»واقعیت« متن خوانده می شود، سازگارترین تأویل با 

سرشتی ســوبژکتیو )Subjective( و غیرعینی است. 
چنین روندی را می توان به روشنی در مباحثه دین مداران 
و فقیهان پیرامون مسائل گوناگون دید. تأویل آن ها از 
ظاهر متون که ثابت و یکسان است، بسیار متفاوت و 
گاه متضاد است. منابعی که این سخنگویان مذهبی 
اســتفاده می کنند اغلب و به طورکلی یکی است؛ اما 
هرکدام از طرفین مباحثه تالش می کنند تا با استفاده از 
اطالعات گزینشی، ادله مخالفان خود را نقض کرده، 
منابع مورداستفاده مخالفان خود را ضعیف یا غیرمعتبر 
توصیف کنند. دشوار است بتوان معیاری عام و عینی 
یا مســتقل از ذهن )Objective( که برای درجه بندی 
اطالعات از نظر اهمیت و صحت وســقم الزم است، 
تعییــن کرد؛ لذا اطالعات روایی و تاریخی که از نظر 
یك پژوهشــگر درســت و مهم تلقی می شود، ممکن 
اســت از نظر پژوهشــگر دیگر چنین توصیف نشود. 
اطالعات مربوط به گذشــته اغلب با تأویل و تفســیر 
روایت کنندگان آمیخته شــده اســت و آنچه به دست 
ما می رســد اغلب مجموعه ای از تفاسیر راویان است 
تا اصل اطالعات تاریخــی و روایی. آنچه در هنگام 
بررســی اطالعات روایی یا تاریخی صورت می گیرد 
مقایســه فهم های ما از روایات با یکدیگر و نه مقایسه 
واقعیــت متن با تأویل مــا از روایت اســت. واقعیت 
ناب در دســترس هیچ یــک از راویــان و تأویل گران 
نیســت. آنچه هســت روایت راویان اســت و مقایسه 
میــان همان ها صورت می گیرد. تأویــل این روایت ها 
نیز زیر تأثیر پارادایم های تأویل کنندگان اســت. آنچه 
از ســوی این گروه و آن فرقه »واقعیت« متن خوانده 
می شــود، ســازگارترین تأویل با پارادایم های آن ها و 
شبکه اطالعاتی است که برای آن ها قانع کننده به نظر 

می رسد.
معرفت دست کم در سه ســطح اساسی قابل تحقیق 
است: نخســت معرفت در سطح فرد؛ دوم در سطح 
گروه های خرد و ســوم گروه هــای کالن؛ همچون 
طبقــات اجتماعــی و ملل و تمدن هــای گوناگون. 
این ســه ســطح گرچه در قلمرو تحقیــق و تفحص 
تفکیك می شــود، ولــی در دنیای واقعی به شــکل 
ناگسســتنی به یکدیگر گــره خورده اند. ازآن جهت 
که متعلق جســت وجوی ما در این نوشته، نواندیشی 
دینی است، لذا، بحث علی االصول در قلمرو دوم و 
سوم خواهد بود؛ یعنی اندیشه تا آنجا که در نهانخانه 
ذهن اســت موضوع اصلی گفت وگوی ما نیســت؛ 
اما با روانشناســی اندیشه یا هستی شناسی معرفتی که 
موضوع فلســفه است، نیز ارتباطی ندارد و روش پایه 
 )Hermenutic( برای فهم موضوع نیز تأویل گرایی
اســت. بر همین اساس تالش می شــود که پیدایش 
نوگرایی در متن تاریخ اندیشــه معاصر ایران با توجه 

به زمینه و زمانه آن فهم شود.

آن ها برقرار اســت؟ کدام منابع یــا مصالح معرفتی و 
اطالعاتــی را در تولید معرفت بــه کار می گیرند؟ چه 
متدهــا یا روش هایــی بر فرآیند تولید و اندیشــه درون 
سیســتم حاکم اســت؟ چه پرســش یا پرسش هایی، 
پرســش اساســی این تولیدگران و مبدأ عزیمت آن ها 
اســت؟ کدام منظــر )Perspective( بر فرهنگ این 
تولیدگران مسلط است؟ سبک بیانی این تولیدکنندگان 
کدام اســت؟ و... طبیعی است که با دگرگون شدن 
هرکــدام از مؤلفه هایی که ذکــر آن رفت، محصول و 

کاالی معرفتی تولیدشده متفاوت خواهد بود.
پــردازش اطالعات یکی از مراحــل مهم روند قرائت 
متن یا به عبارت درست تر فرایند تأویل متن است. در 
این مرحله اطالعات طبقه بندی نه تنها از نظر موضوع 
و نــوع، بلکه از نظر صحت یا ســقم، قانع کنندگی و 
درجه اســتفاده پذیری و اهمیت طبقه بندی می شود. 
این طبقه بندی ازآن جهت صورت می گیرد که حجم 
عظیمــی از اطالعــات که در دســترس قــرار دارد، 
نمی تواند به یک باره مورد استفاده و استناد قرار گیرد، 
چراکه ظرفیت فرد و ســازمان برای جذب اطالعات 
و داده پــردازی محدود اســت )March، 1996(. هر 
واحــد جذب کننده اطالعات اعم از فرد یا ســازمان 
اجتماعی انسانی در هنگام جذب اطالعات و پردازش 
 .)1978 ،March( آن به شکل گزینشی عمل می کند
محققان و نظریه پردازان معتقدند این گزینش معمواًل 
بر اساس نیازهای گیرنده و نوع اطالعات متغیر است، 
ولی می تــوان معیارهای مشــترکی را در داده پردازی 

گزینشی تشخیص داد.
- معیــار انتخاب بر اســاس دانــش، باورها، عالیق، 
انتظارات و تجربه پیشینی صورت می گیرد. اطالعات 
جدیــد در صورتی گزینش می شــود که بر اســاس 
اطالعات گذشــته مفید و الزم تشــخیص داده شود. 
بنابراین عالیق و انتظارات و منافع فرد یا سازمان است 
کــه تعیین می کند چه اطالعاتی انتخاب می شــود یا 
)1987 ،March & Shapira( انتخاب نمی شود

- اطالعاتی که گزیده نمی شــود به کناری گذاشته 
می شــود و به آن توجه نمی شــود. اطالعاتی که کنار 
گذاشته می شــود اطالعات غیرالزم و غیرمفید تلقی 
می شــود و تأثیری بر کلیت داده ها ندارد. غیرمؤثرها 
 March &( حفظ می شــوند یــا فراموش می شــوند

.)1958 ,Simon
روند گزینشــی اطالعــات، روندی عمومی اســت؛ 
لــذا نمونه هایــی از آن را می تــوان در ســازمان های 
گوناگون اعم از سازمان های تولید معرفت تکنیکی یا 
سازمان های تولید معرفت علمی و دینی سراغ گرفت. 
آنجا که فاعل شناســی یا تولیدکننده معرفت فرد است 
نیز چنین روندی مصداق دارد. تا آنجا و تا آن حد که 
این گزاره و حکم صادق اســت، داده پردازی دارای 

نماگر2.رابطهمنظر،متدومنبعبرخروجیومحصوالتمعرفتی
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 - March, J.G. )1978(: »Bounded Rationality, Am-
biguity, and the Engineering of Choice«, The Bell 
Journal of Economics, Vol. 9, No. 2, s. 806-785.

 - March, J.G. & Shapira, Z. )1987(: »Manage-
rial erspectives on Risk and Risk Taking«, Man-
agement Science, Vol. 33, No. 11, s. 8141-4041.

 - March, J.G. )1996(: »Continuity and Change 
in Theories of Organizational Action«, Adminis-
trative Science Quarterly, Vol. 14, No. 2. s. -872
782.
 - March, J.G. )1999(: The pursuit of Organizational 

Intelligence. Malden, Mass.: Blackwell Business.
 - March, James G. and Herbert Simon, Organi-

zations, John Wiley and Sons, 1958, ISBN -471-0
0-56793

اختالف تأویل های آنان بوده است. چراکه هر تأویل 
متن مشــروط به ارجاع آن به زمینه اجتماعی مفسران 
است، لذا طبیعی است که تنوع زمینه ها و تجربه های 
مرتبط بــه آن به اختالف در تأویل آیه های قرآن منجر 

شود.■
منابع

- الذهبی، م.ح. )1976.( التفسیر و المفسرون. احیاء التراث 
العربی بیروت.

- زرکشی، ب، )1994( البرهان فی علوم القرآن، دارالمعرفه، 
بیروت، لبنان.

- سیوطی، ج، )1992( االتقان فی علوم القرآن، دار ابن کثیر، 
دمشق.

- معرفت م. ه.)1425( تفســیر و مفّســران، هـ ج 2، الطبعه: 
الثانیه.

دریافت و نگاه آن ها و شبکه اطالعاتی است که برای 
آن ها قانع کننده به نظر می رســد و نه واقعیت محض 
مســتقل از ذهن و زبان آن ها. البته حقیقت و واقعیت 
ممکن اســت برای دیگر گروه ها به گونه دیگر تأویل 
شــود. به همین دلیل پژوهشــگر نه با یک واقعیت و 
حقیقت، بلکه با واقعیت ها و حقیقت های گوناگونی 
مواجه اســت. مهم ترین عامل زمینه ساز تنوع و تکثر 
گرایش های تفســیری همانا پیش فهم هــای پنهان و 
آشکاِر درون و برون دینی مفسران است. هم زمان نباید 
نقش عوامــل دیگری همچون عوامل زبان شناســانه، 
موقعیــت زمانی و اجتماعی مفســران را در اختالف 
آرا فراموش کرد. شرایط انتقالی جوامعی که مفسران 
و فقیهان در آن می زیســته اند نیز عامل دیگری برای 

در شــماره 39 چشــم انداز ایران )شهریور و 
مهر 4931( درباره هســتی محوری در بینش 
طالقانی مطالبی در هشت مورد زیر به عرض 

خوانندگان رسید:
هستی محوری در خداشناسی ●
هستی محوری در روش فهم قرآن ●
 هستی محوری در مدارا و تلورانس ●
هستی محوری در اتحاد اضداد ●
●  7 آیــه  از  توشــه گیری  در  هســتی محوری 

آل عمران
هستی محوری در تأویل ●
هستی محوری در روش تعقل ●
هستی محوری در برخورد با نیروها ●

همان طور که در ابتدای تحقیق گفته شد، در 
مســیر »قرآن راهنمای عمل« مشــکالتی برای 
مبــارزان و محققین بــروز کــرد و هزینه هایی 
هم پرداخته شــد. این نوشــته بر آن است که 
با الهام از بینش قرآنی طالقانی راه برون رفتی 

برای این مشکالت پیدا کند.
یکــی از اساســی ترین مشــکالت ایــن بود که 
قــرآن کالم محمــد اســت یــا کالم خداوند؟ 
تــا حــدی در شــماره 39 به آن پرداخته شــد 
و درواقــع اگــر مــا نتوانیم حضــور خداوند و 
توحیــد را در آیات قران نشــان دهیم، ممکن 
اســت بعضی از افراد این تصــور را به خود راه 
دهند که امکان دارد قرآن کالم و قول محمد 
تلقی شود و از آن قرائت متفاوتی نتیجه شود. 

حال به مورد دیگری دیگر می پردازیم:

9. هستی محوری در انفاق
طالقانی اصلی ترین حکم در قرآن را »رشد و گسترش 
امت واحــد« می داند و اصلی ترین انحراف در تاریخ 

را هبوط جمعی منجر به ســقوط از امت واحد معرفی 
می کند که منشــأ ظلم و تبعیــض و پیدایش امتیازات 
طبقاتی و گودال های اجتماعی شــده است؛ بنابراین 
اصلی تریــن کار بشــریت و عمل صالح هــر زمان را 
انفــاق یعنی پرکردن گودال ها و تبعیض های طبقاتی و 
بازگشــت به امت واحد می داند. این در حالی اســت 
که در آموزش های جاری اصلی ترین حکم »مالکیت 
فردی« اســت که اگر بخواهد محدود شــود به باب 
ضرورت می رود که آن هم مشــروط است و موقت و 

نیازمند مطلب مستقلی است.
با ایــن وصف طالقانی باب وســیع انفاق را به صورت 
یــک راهبرد مســتمر برای بشــریت و در طول تاریخ 
مطرح می کند. ایشــان در توشه گیری هایشان از قرآن 
درباره انفاق کاری بس ســترگ انجام داده اند. بدین 
معنا که اگر در آموزش های رایج گفته می شود »انفاق 
خوب اســت و عدم انفاق خوب نیست«، ایشان باب 
انفاق را در بســتر زمان و مــکان و به صورت آیین نامه 

تفصیلی مطرح می کنند و معتقدند:
نخســت اینکه، انفاق در قرآن مشروط نیست و مانند 
وام های بانک جهانی و صندوق بین المللی پول برای 
آن شرط نمی گذارند. دو مؤسسه یادشده هشت شرط 
برای وام هــای خود قائل اند؛ بــرای نمونه مواج کردن 
دالر، دروازه هــای بــاز، عدم خرید اســلحه از فالن 

کشور، سکوالریسم و...
دوم اینکــه، انفاق نباید موجب منت گذاشــتن و آزار 
کســی شــود. اگر این کار انجام شود، عمل شخص 

مؤمن کفرآمیز و ظالمانه تلقی خواهد شد.
سوم اینکه، انفاق نباید ریاکارانه باشد و به رخ دیگران 
کشیده شود. چراکه این کار اثر انفاق را از بین می برد.

چهارم اینکه، چشــم ما نباید به دنبــال مال یا موضوع 
انفاق شده باشد.

پنجــم اینکه، انفاق موجب رشــد و شــکفتگی فرد 

انفاق کننــده )261 بقره( و ثبــات و پایداری نفس او 
نُْفِسِهْم«.

َ
می گردد »َو تَثْبیتاً ِمْن أ

ششم آنکه، انفاق باید در راستای رضایت خداوند و نه 
رضایت اربابان زر و زور و تزویر باشد.

هفتم اینکه، مکانیسم انفاق طوری است که مال انفاق 
شده به طور کامل به خود انسان برمی گردد.

هشــتم اینکه، انفاق بهتر است مخفیانه باشد؛ هرچند 
در بعضی موارد علنی بودن آن نیز توصیه شده است.

نهــم اینکه، نتیجه ایــن دنیایی انفــاق »آرامش پویا« 
برای فرد انفاق کننده اســت؛ چراکــه نه اضطرابی در 
او راه می یابد و نه افســردگی »الَخْوٌف َعَلْیِهْم َوال ُهْم 

َیْحَزُنوَن«.
دهم آنکــه، انفاق باید از مال حــالل و همچنین مال 
پاک بدون آلودگی و بهره کشــی و استثمار باشد )آیه 
267 بقره( بنابراین انفاق باید از دســتاوردهایی باشــد 
که فرد برای آن زحمت کشــیده باشد و مال بادآورده 
نباشد. چرا که مال بادآورده مربوط به عامه مردم است.

نتیجه گیری
در قرآن وضعیت انسان و جامعه ایده آل وضعیتی است 
که انســان ها اضطراب و افسردگی نداشته باشند. این 
وضعیت میسر نمی شود مگر اینکه خداوند حیِّ قیوم و 
خالق و عاِلم، راهنمای ما در انفاق باشد. چنین خدایی 
فقط پس از مرگ وجود ندارد، بلکه خداوندی است 
که این جهان و مردم آن را به زیبایی آفریده است و در 
هر لحظه می توان با آن خدا مالقات کرد و به لقای او 
رسید. در چنین حالتی اســت که آرامش پویا و عدم 
اضطراب و افســردگی در ما نهادینه می شــود. هدف 
از انفاق در قرآن تربیت انســان هایی اســت که به این 
جایگاه برســند. هرچند این افراد تعدادشان کم باشد، 
ولــی به دلیل پایداری و اعتمادبه نفس قادرند در نقاط 
عطف و بحران ها جامعه ای را به ســمت صالح ببرند 
و از هالکــت نجات دهند. آیت الله طالقانی آیین نامه 

هستی محوری در بینش طالقانی
بخش دوم 
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انفاق را از آیات 261 تا 274 ســوره بقره توشــه گیری 
کرده است.

انفاق در پرتو جهان بینی توحیدی از فراز ســوم از آیه 
سوم سوره بقره نشأت می گیرد که یکی از ویژگی های 
ا َرَزْقَناُهْم ُینِفُقوَن« از آنچه  متقین را این می داند که »ِمَمّ
خداوند روزی شان کرده است به طور مستمر و فزاینده 
انفاق می کنند. در چنین حالتی اســت که ما خودمان 
و اموالمان را مال خدا می دانیم و چشم مان دنبال آنچه 
انفاق می کنیم نیست و چشم داشتی به آن نداریم. در 
این جا انفاق به صورت یک سیستم مطرح می شود که 
در آن خداوند مالک و کاالها امانتی در دست ماست 
که بایســتی بهترین اســتفاده از آن ها بشــود و درواقع 
شکر آن ها به جا آورده شود؛ نظام »خدا مالکی و کاال 
امانتی«؛ یعنی در حقیقت مالک اصلی خداســت و 
»این امانت یک دو روزی بهر روزی دست ماست«.

آنچه انفاق را در قرآن گسترش می دهد صرفًا انفاق مال 
نیســت، بلکه انفاق از وقت، آبرو و جان نیز هســت. 
مالی که از کِد یمین و عرِق جبین آمده باشــد را باید 
انفاق کنیم و از آنجا که در این مال به دست آمده جان 
ما نیز مستتر است؛ بنابراین انفاق از چنین مالی انفاق از 

جان و جان به کفی و حتی شهادت را فراهم می کند.
حتی ظرافت کار در اینجاســت که اگر مالی نداریم 
که انفاق کنیم، حداقل با خوش رویی و خوش رفتاری 
بــه دیگران امید بدهیم و آن ها را از یأس نجات دهیم. 
در زیر گزیده هایی از پرتوی از قرآن دراین باره می آید.

»انفــاق در راه خــدا تا آنجا کــه از هالکت عمومی 

ِه َو ال  ْنِفُقوا في َسبیِل الَلّ
َ
بازدارد و یا به آن حد نرسد: َو أ

ْهُلَکِة... هر عمل خیر و انفاقی که  ْیدیُکْم ِإَلي الَتّ
َ
ُتْلُقوا ِبأ

پس از آن به هر صورت بــروز نماید، درواقع پاجوش 
و ســاقه و شکوفه همان اســت. انفاق چنان مالی که 
نمــودار ارزش عمل و خالص از حق دیگران باشــد، 
درواقع خروج از خود و از گرایش و پیچیدگی در خود 
و پیوستن به اراده خالق و صالح خلق است تا آنجا که 
شــخص را از محدوده های خود و چشم انداز جهات 
و ابعــاد زمــان و مکان خارج می گردانــد... محرک 
این حرکــت خروجی، قصــدی برتــر و خالص تر از 
لذت جویی و انگیزه های عاطفی و ریا باشد؛ زیرا این 
انگیزه ها خود گونــه ای از به خودگرایی و پاداش یابی 
است… پس آنکه انفاقش فی السبیل الله و با اخالص 
باشــد و ســپس مّنت و اذیت آرد اثر انفاقش از میان 
می رود و مانند همان است که از ابتدا اخالص نداشته 
و انفاقش به قصد فی السبیل الله نبوده... این گونه منت 
و اذیت به سبب برگشت غافالنه انسان به خودستایی و 
ریا و یا در اثر قدرناشناسی از انفاق کننده و یا اختالف 
و بدبینی و دشمنی با انفاق شده، پیش می آید که بیشتر 
آن پس از انفاق فی سبیل الله و اخالص اولیه است... 
در همه این آیات آنچه مورد توجه است، اخالص نّیت 
و قصد و کیفیت انفاق می باشــد و نظری به مقدار و 
کمیت آن نیســت... انفاق به ســود انفاق کننده و در 
شــرایط و نیازهای زمان است تا در اثر شرایط دگرگون 
شــود و نیازها به صورت دیگر درآیــد... صدقه همان 
اســت که با اخالص و صادقانه و بــدون ریا و قصد 

پاداش باشد... صدق و اخالص چون مایه حیاتی باید 
پیوســته و دائم باشد تا صدقات را رویش دهد و مثمر 
گرداند و همین که مّنت و اذیتی به ســبب انگیزه های 
نفسانی به آن رسد، از حرکت با ارزش باز می ایستد... 
ریاکاری و خودنمایی در انفاق، خود شاهد بی ایمانی 
به خدا و آخرت است؛ زیرا خودخواهی و خودگرایی 
با خداگرایی و برتر اندیشی سازگار نیست... انسان با 
خلوِص در انفاق هرچه بیشــتر خــود را ثابت و پایدار 
می دارد... نظر این آیات همین نیســت که گرسنه ای 
سیر و یا برهنه ای پوشیده شود. نظر نهایی این است که 
ایمان و خیر از قلوب بجوشــد و از هر جهت حرکت 
و رابطه و تعاون جمعــی و خّرمی پدید آید و کرامت 
انسان ها ارج یابد. انفاق در راه خدا و برای مرضات الله 
و تثبیت نفس، تحرکی از عمق درون انسان مؤمن است 
که مــال را از آن خدا و خلق را بندگان خدا و خود را 
و آنچه دارد وســیله حرکت و کمال و تقرب به خدا و 
هدف های همگانــی می داند و انفاقش آلوده به ریا و 
منت و اذیت و وســیله برتری جویی خود و کوبیدن و 
تحقیر کرامت و شخصیت انسان ها نیست... شیطان 
بســا وجدان دینی را به اســتدالل وا می دارد و بخل و 
امساک و جمع مال را توجیه می نماید از این قبیل که 
بایــد آینده خود و بازمانــدگان و فرزندان بی پناه خود 
تأمین و وسیله آبرو و آســایش فراهم شود دیگران هم 
دستشــان باز اســت و باید کار کنند و کوشش داشته 

باشند.■

برتری عقل نوری بر عقل بشری
معرفی آرای مکتب تفکیک با محوریت مرحوم  میرزامهدی اصفهانی

حسین مفید

در شــماره 90 نشریه چشــم انداز ایران، مطلبی از آقای مهدی جامی با عنوان »مکتب 
تفکیــك، مکتــب تلفیق« به چــاپ رســیده و همچنین در ســه شــماره 91، 92 و 93 
گفت وگوهایی با آقای دکتر ثبوت در این باره منتشــر شــد. مطلب پیش رو، پرسش های 

چشم انداز ایران از آقای حسین مفید و پاسخ های ایشان درباره مکتب تفکیك است.
یکی از معلمان مکتب تفکیک می گوید . 1

ایــن مکتــب، مبتنــی بر عقــل اســت و با 
عقــل به وحــی می رســد، اما پــس از آن، 
باید دربســت تســلیم وحی بــود و دیگر 
ندارنــد.  کاربــردی  عقلــی  گزاره هــای 
همچنیــن معتقدنــد که جوهــر دین، در 
دســت ائمه معصومیــن اســت و صرفًا از 
طریــق روایــات ائمه اســت کــه می توان 
قرآن و دیــن را فهمید. مرز این مواضع با 

اخباری گری چیست؟
آیا مکتب تفکیک وجه ایجابی نیز دارد . 2

یا صرفًا به نفی فلسفه و عرفان می پردازد؟
با توجه به اینکه بخش عمده ای از قرآن . 3

را ایمان و عمــل صالح و احکام اجتماعی 

تشــکیل می دهد و احــکام اجتماعی در 
قرآن بــر احکام فــردی و فرعــی اولویت 
دارنــد، ایــن مکتــب، چگونــه و بــا به چه 
مکانیســمی از قرآن و سنت قطعیه رسول 

اکرم )س( به عمل صالح زمان می رسد؟
مکتب تفکیک از اصطالح »روش تعقل . 4

قرآنــی« ســخن می گوید. آیا این روشــی 
مــدون اســت و آیــا ایــن روش تعقــل را 

می توان در تک تک آیات قرآن دید؟
توصیــف . 5 در  فرقــان  ســوره  در 

ُروا  ذیــَن ِإذا ُذِکّ عبادالرحمــن آمده: »َو اَلّ
ا َو ُعْمیانًا«.  وا َعَلْیها ُصًمّ ِهْم َلْم َیِخُرّ ِبآیاِت َرِبّ
یا در جوشــن کبیــر می خوانیم که »یا من 
فی آیاته برهانه«. با توجه به این گزاره ها، 

با کــدام برهــان و روش تعقــل، می توان 
به بررســی نشــانه های خدا و آیات قرآنی 

پرداخت؟
پیــروان مکتب تفکیــک می گویند ما با . 6

کمک عقــل، حقانیت قــرآن را به طورکلی 
درک می کنیــم؛ امــا تک تــک آیــات قرآن 
برای ما قابل فهم نیســت و تنها افرادی که 
کاماًل تزکیه شــده باشــند یعنی معصومین 
می توانند آیــات را بفهمند و لــذا ما برای 
فهــم دیــن و قــرآن بایــد تســلیم محض 
روایــات باشــیم. از طــرف دیگــر روایات 
فراوانــی هســت کــه بــه شــیعیان توصیه 
می کند سخنان منتسب به ائمه را با مالک 
قــرآن بســنجند و اگر بــا قــرآن مطابقت 
نداشــت، کنــار بگذارند. همچنیــن امام 
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رضا می گویــد که احادیث مــا نیز محکم 
و متشــابه دارد و بایــد در آن هــا درایــت 
کــرد. در اینجا به نظر می رســد که دوری 
اتفــاق می افتد؛ فهم قرآن بــه روایت ائمه 
ارجــاع داده می شــود، درحالی که طبق 
همین روایات، باید فهم روایت را به قرآن 

ارجاع داد. با این دور چه باید کرد؟
در مورد بسیاری از آیات قرآن، روایتی . 7

توضیحــی وجــود نــدارد. گفته می شــود 
جامع ترین کتابی که روایات تفسیری ائمه 
هدی در آن گردآوری شــده، نورالثقلین 
است که مشکالت فراوانی دارد و بسیاری 
از آن ها قابل استناد نیست. با این وجود، 

فهم قرآن چگونه ممکن می شود؟
به طورکلــی آیا با برداشــتی کــه مکتب . 8

تفکیــک از وحی ارائه می کنــد، پیام وحی 
صرفًا قرار اســت به پرسش های ما درباره 
دنیــای پــس از مــرگ پاســخ بگویــد و به 
دنیای انســان ها کاری ندارد، یا می تواند 
راهنمــای عقالنیت و عمــل اجتماعی نیز 

باشد؟
در ابتدا الزم است که به یک نکته تاریخی اشاره  □

کنم. آنچه با عنوان مکتب تفکیک شــناخته شــده 
است، تالش ســتودنی استاد محمدرضا حکیمی در 
تعریف و عرضه یک جریان معرفتی در جامعه شیعه 
اعم از حوزه، دانشگاه یا عموم مردم است که اگرچه 
متأثر از اندیشــه های مرحــوم آیت اللــه میرزامهدی 
اصفهانی اســت، اّما لزومًا شــرح و بسط اندیشه های 
وی نیســت؛ بلکه بیش از هر چیز تأثیری اســت که 
استاد حکیمی از چارچوب اندیشه میرزای اصفهانی 
مبنی بر ضرورت رجوع به قرآن و عترت در کســب 
انــواع معارف و برتری نظــام معرفتِی با بهره گیری از 
آموزه های وحیانی بر تالش های بشــری در کســب 

انواع معرفت ها گرفته است.
همین جا الزم است به این نکته نیز اشاره کنم که وجه 
نقد تالش های بشری در کسب انواع معرفت ها-چه 
در آموزه های میرزای اصفهانی و چه در اندیشه استاد 
حکیمی- نه بر تالش بشــر و نه بر ابزار شــناخت او 
یعنی عقل وارد نشــده اســت، بلکه وجه این نقد بر 
مقدس شــماری محصول این تالش ها و تفکرات و 
عرضه آن ها در قالب مکاتب جهان شمولی است که 
داعیه ای بس فراتر از حد واقعی خود دارد. اگرچه با 
ظهور جریان های فلســفی مــدرن غربی کمی از این 
تب وتاب افتاده اســت، اّما مشــکل نه تنها هنوز باقی 
اســت که صورت هــای دیگری هم به خــود گرفته 

است.
بــه هر روی آنچه بن مایه اندیشــه میــرزای اصفهانی 
اســت که در قالب تاریخی مکتب معارف خراسان 
شــناخته می شــود و بخش مهمی از شــاکله اندیشه 
اســتاد حکیمی را سامان داده اســت – اگرچه ایشان 
آورده های دیگری نیز دارند که نه لزومًا نادرســت و 
نــه لزومًا متخذ از میرزای اصفهانی اســت- پاالیش 
دایم تالش انسان در کســب معارف است که شیوه 
این پاالیش را از معلم حقیقی انســان، خداوند متعال 

و تربیت یافتگان بی واســطه  او عزوجل – انبیا و اوصیا 
علیهم السالم- فراگرفته می شود.

بگذریم که در جای خود به اثبات می رسد که اساسًا 
پاره ای از معرفت ها و شــناخت ها نیز هستند که تنها 
در اختیار منبعی اســت که کسب آن نیاز به مراجعه 
به همان منبع و دریافــت از او دارد. ازاین رو هرگونه 
تالش برای کســب آن شــناخت ها از غیر این مسیر 
در بهترین حالت تالشــی نافرجام و بیهوده است که 
از آن تعبیــر به عجز از معرفــت می توان کرد، اگرچه 
اغلب به دالیل متعدد موجب ضاللت و گمراهی نیز 

می شوند.
کید کنم  با توجه به همین نکات باید بر این مســئله تأ
آنچه میرزای اصفهانی مبتنی بــر آموزه های وحیانی 
– آیــات و روایات- بدان مکــرر تصریح می کند آن 
اســت که عقــل نه تنها اصل دین، بلکــه خود دین و 
حّجت بالذات باطنی خداوند متعال است. بر اساس 
این اندیشه اعتبار عقل از ذاِت نوری آن می جوشد و 
در کســب حجیت و اعتبارش نیازمند به منبعی غیر 
خود نیست. از همین رو است که کار انبیا زنده کردن 
همین عقل و پرورش آن اســت. برخالف آموزه های 
برخی از عارفان که در مراحلی از شــناخت ها مجوز 
شکستن اعتبار عقل را صادر کرده و احکام مغایر با 
آن را مجاز می شمرند، میرزای اصفهانی معتقد است 
حتی آنجایی که عرصه شناخت به عقل نیست، بلکه 
این تنها خداست که معطی معرفت و شناخت است، 
باز عقــل نقش آیتیت و نشــانه بودن خــود را حفظ 
می کند و نمی تــوان آن را نقض کــرد. در اینجا نیز 
عقل به محاق تعطیل کشیده نمی شود، بلکه معرفت 
به عاقل اعطا می شود. در این مرحله نیز عقل از صدر 
به ذیل نمی آید که در مســند وزیر در مشــهد شهود 
می نشــیند، اگرچه این بار به شهود درآورنده دیگری 

در کار است.
نکته جالب توّجه آن است که اتفاقًا میرزای اصفهانی 
به جد می کوشد تا عقل را بر مسند بنشاند و مقاومت 
کند تا چیزی را در مســند عقل نپذیرد. از همین رو 
است که یکی از بیشترین مباحث در آثار وی بحث 
درباره حقیقت عقل و علم و نقدهای بســیار جدی 
بر نظام معرفت شناســی مکاتب بشری است. همین 
امر سبب شده است که مخالفت برخی را برانگیزد، 
چرا که توهم »خود عقل پنداری« در برخی آن چنان 
ستبر شــده اســت که جرئت نقد نظام معرفتی خود 
را ندارنــد، اّما پروژه نقد عقل انســانی و شــیوه های 
اندیشه و شــناخت پروژه عظیمی است که فیلسوفان 
غربی بر خود حــالل کردند و نتایج قابل توجهی نیز 
یافتنــد، اّما آنچه در آن ســرزمین ها نایاب یا کمیاب 
اســت، معّلمانی نه از زمین، بلکه از آسمان است تا 
افق های دیگری بگشــایند. این یکــی از بزرگ ترین 
ره آوردهــای انبیای الهی و ادیان توحیدی اســت که 

نباید به بهانه های مختلف تاریخی از آن غافل ماند.
یکــی از تعابیــر زیبایی که آقــای حکیمی در همین 
موضــوع به کار برده اســت، اخبارگرایــی در مقابل 
اخباری گــری اســت. فــارغ از اینکــه تحلیل دقیق 
تاریخی و فکری اخباریان چیست و آیا جامعه علمی 
ما تلقی درستی از اخباریان و اندیشه های ایشان دارد 
یا نه، مسّلما شیوه ای که میرزای اصفهانی در اندیشه 

خود عرضه داشته است با تلقی رایج از اخباری گری 
فرســنگ ها فاصله دارد. اخبارگرایــی، یعنی پرورش 
عقــل و اندیشــه در ســاحت تعالیــم انبیــا و اوصیا 
علیهم الســالم. وقتی قرآن شریف می فرماید: »خلق 
االنســان عجوال«، نازل ترین کار پذیرش تعبدی این 
کالم اســت. درحالی که او خود امر به تدبر در قرآن 
فرموده و پیشــاپیش یادآور شــده اســت که پرده از 
حقایقی سخت و بلند با شیوه ای ساده باال زده است: 
ِکٍر«. حال  ْکِر َفَهْل ِمــْن ُمَدّ ــْرَنا اْلُقْرآَن ِللِذّ »َو َلَقْد َیَسّ
می توان این توّجه قرآن را مهم شــمرد، با شــیوه هایی 
که قرآن و عترت تعلیم فرموده اند در این مسئله تعمق 
کرد و ظرایف عمیقی از خلقت و انسان شناسی را باز 
یافت. هم چنین می توان در نقطه مقابل برای شناخت 
خلقت و انســان گزاره های علمی مثــاًل فرویدی یا 
ارســطویی یا داروینی و... را نیز مطمح نظر داشت 
و در آن ها اندیشید. در اینجاست که باید خاطرنشان 
شــد در هر دو شــیوه جنبه تاریخ گرایی وجود دارد. 
در هر دو شیوه هم می توان پذیرش تعبدی و تقلیدی 
داشــت، آن چنان که به وفور دیده می شود. اگرچه در 
یکی – آموزه وحیانی- دســت کم مطمئن به تعبد در 
امری درست هستیم و دیگری دست کم این اطمینان 
را نداریم؛ اّما در هر دو حالت اگر در جســت وجوی 
معرفت بوده ایم نتیجه ای در برنداشته ایم، مگر باوری 
تقلیــدی. اّمــا شــیوه ای دیگر هم می تــوان در پیش 
گرفت. اندیشــیدن در یک آمــوزه تاریخی، اگرچه 
آموزه های قرآنی- حدیثی ویژگی هایی فراتر از زمان 
نیز دارند، درصورتی که در اندیشــه های بشری چنین 
ویژگی هایی دیده نمی شود. اندیشیدن در آموزه های 
وحیانی آن، چنان که خود تعلیم فرموده اند، بی شک 
بستری است برای رســیدن به شناخت هایی حقیقی 
و ارزشــمند، چه خداوند و فرســتادگانش دعوت به 
باطل نمی کنند، اّما اندیشــیدن در آموزه های بشری 
رودخانه ای اســت که گاه به دریــا، گاه به باتالق و 
گاه بــه مردابی ســاکن می ریزد. پــس گرویدن به 
آموزه های وحیانی، به شــیوه ای که خود تعلیم کرده 
اســت، دســت کم بیراهه نخواهد بود. در این شیوه 
هدف رسیدن به معرفت و نه سکونت در مرداب های 
ســاکن اســت؛ بنابراین اخباری گری به معنای تقلید 

آیتاهللمیرزامهدیاصفهانی
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ســاکن نیســت. ســاختار نظام معرفتی که میرزای 
اصفهانی تبیین می کند نیز رســیدن به فهم از دریچه 
عقل نوری و کشــف واقع از بســتر آیات و احادیث 
اســت، آن چنان که بــه کّرات در آثــار خویش بدان 

کید ورزیده است. تأ
آثار میرزای اصفهانی مملو از تبیین و تشریح هایی از 
آموزه های کتاب و سنت پیرامون عقل، علم، نفس، 
روح، بدن، ملک، خلقت، شــیوه اندیشــیدن، مبدأ، 
معاد، توحید، وحی، الهام، ماهیت واقعیاتی همچون 
طهارت و نجاســت و بسیاری حقایق دیگری است. 
مخالفت با اندیشــه فیلســوفان و عارفان، حاشــیه ای 
اســت بر این متن، از باب ناگزیری از دفع شــبهات 
و اشــاره بــه خطاهای بشــر در اندیشــیدن و نقد و 
پاالیش تالش های بشــری، به منظــور درک عمیق تر 
از ارزش و قیمت جام جمی که خداوند به ســادگی 
در اختیار بشر نهاده است. )برای دریافت صدق این 
مدعا پیشــنهاد می کنم به مقدمه کتاب ابواب الهدی 
بــا عنوان کتاب شناســی تفصیلی میــرزای اصفهانی 
مراجعــه کنید یا متــن ترجمه ابواب الهــدی به عنوان 
یکی از آثار مختصــر از ده ها اثر میرزای اصفهانی را 

مطالعه کنید(.
متأسفانه یکی از جهات نقص جریان اندیشه میرزای 
اصفهانی که دســت بر قضا ابزارهای بســیار مناسبی 
برای آن نیز در آموزه های آن دیده می شــود، بســط 
مبانی معرفتــی نوین آن در فهــم اجتماعیات قرآنی 
و تحقق آن ها اســت. میرزای اصفهانی خود چندان 
مجالی بر این امر نیافت. شــاگردان وی نیز متأسفانه 
بیشــتر بر تربیت فردی و ترویج مبانی اســتاد خویش 
همت گماردند و روی به ســوی بسط آن ها نیاوردند؛ 
اّما به گمانــم مبانی متفاوتی که میرزای اصفهانی در 
مسائل معرفت شــناختی و انسان شناختی آورده است 
و افق های جدیدی که در شــیوه شــناخت کتاب و 
ســنت بازکرده اســت، می تواند نویدبخش اتفاقاتی 
بزرگ باشــد. به عنــوان نمونــه مبنایی کــه میرزای 
اصفهانی در شــناخت زبان ائمه علیهم السالم تحت 
عنــوان معاریض و توریه و تفویض امــر دین به ائمه 

علیهم الســالم ارائه کرده است و نتایجی که او خود 
از ایــن بحث در فقه گرفته و اســتنباط های متفاوتی 
که وی ارائه کرده است، حقًا و انصافًا می تواند منشأ 

تحوالتی عظیم شود.
روش تعقلــی که قــرآن و عترت علیهم الســالم ارائه 
کرده انــد آن چنان که میرزای اصفهانی آن را گزارش 
می کنــد بســیار بحث مفصــل و دقیقی اســت که 
از حوصلــه این بحــث خارج اســت. در این بحث 
می بایســت به تفصیل به حجج بالــذات یعنی عقل و 
علم و تعریف پروردگار عزت و حجج فطریه عقالئیه 
از ســویی و مسئله زبان از سوی دیگر پرداخت تا راه 
اندیشیدن و هم چنان بهره جستن از تذکّرات قرآنی و 
آموزه های وحیانی را بهتر شناخت. آنچه مسلم است 
بنیان نهاده شــدن قرآن بر پایه نور عقل اســت و آنچه 
باز مســّلم است اختالف ســطوح ادراکی است که 
برخی آیات برای برخی محکم و برای برخی متشابه 
می گردد. هم چنین بحث زنده بــودن قرآن و جریان 
دائمی آیات قرآن و نزول تأویل های آن در شــب قدر 
و مسائلی از این دســت ویژگی های خاصی به قرآن 
می دهد که شــناخت آن را امــری متفاوت می کند. 
درواقــع نظام فکری میــرزای اصفهانی می کوشــد 
کید بنهد. نخست،  روی دو محور اصلی انگشت تأ
توّجه به مســئله شناخت و معرفت و گوشزدکردن راه 
نادرســتی که در فلسفه های بشری در حل این مسئله 
پیموده شده اســت و ارائه نســخه بدیلی برای آنکه 
بر محور وجدان و کشــف حقایــق در پرتو نور عقل 
می گــردد و دوم توّجــه به ویژگی هــای خاص قرآن 
که کالم الهی و نه بشــری است. در مسئله نخست 
می بینیم که در اندیشه میرزای اصفهانی برهان به جای 
قیاسات منطقی به معنای لغوی خود بازمی گردد و به 
معنای آشــکارکننده ها، به انوار عقل و علم و تعریف 
پــروردگار متعال اطالق می شــود. هم چنین مالک 
شــناخت و حجّیت و اعتبار به جــای قطع و یقین به 
کشــف و دیدار واقعیت به نور مبدل می گردد؛ البته 
در نظر او حجتی دیگر با عنوان فطرت عقالئیه مطرح 
است که در مباحث فقهی یا بحث های زبان شناختی 

اثرات آن دیده می شود.
در مسئله دوم یعنی متفاوت بودن قرآن از کالم بشری 
نیز میرزای اصفهانی سعی می کند در عین اینکه قرآن 
را در چارچــوب زبان و شــناخت زبانی حفظ کند 
کیــد می کند که قرآن کالمــی فهمیدنی و تدبر  و تأ
کردنی اســت و به زبان عربی مبین نازل شده است، 
اّما یادآور می شود که ویژگی های منحصربه فرد قرآن 
آن را از کالمی مشــابه با سایر کلمات خارج می کند 
و ازاین روی تعامل با آن نیاز به آموزشی ویژه دارد که 
به خوبی در کلمات آورنده آن و جانشــینان او دیده 
می شــود؛ بنابراین اگرچه دیــن و قرآن بر محور عقل 
و نازل شــده به منظور هدایت عموم مردم اســت، اّما 
وظیفه ذاتی آن پرورش عقول همگان در طول تاریخ 
اســت که اگر از دریچــه گفت وگوی زنده و جاری 
خداوند با بندگانش و معجزه زنده آخرین فرســتاده 
الهی و جانشــیناِن او- صلی الله علیه و آله و ســّلم- 
به آن دیده شــود، چارچوب های تنگ بشــری برای 
شناخت حقایق قرآنی جای خود را به تربیت عقالنِی 

قرآنی خواهد داد.

به عقیده میــرزای اصفهانی فهــم عقالنیت قرآن از 
دریچــه براهین فلســفی نه تنهــا راه به جایی نمی برد، 
بلکه به بیراهه نیز می انجامد. اساســًا برهان در معنای 
قرآنــی و روایی آن به معنای عقــل نوری به کار رفته 
اســت و ازاین روی با در نظرگرفتن مالک عقالنیتی 
که خودش تبیین کرده اســت، اگر در آن تأمل شود، 
عقلی بــودن آن به خوبی دانســته می شــود؛ البته باید 
توجه داشــت کــه میرزای اصفهانــی بحث مفصلی 
درباره این مطلب ارائه می کند که شناخت خداوند، 
شــناختی برتر از کشف شدن به نور عقل و علم – چه 
رســد به براهین تصوری و تصدیقی فلســفی- است 
و ازایــن روی ایــن دو نور متعالی تنهــا آیات معرفت 
او هســتند؛ لذا مســئله جایگاه عقل و نقش آیتی آن 
و اساســًا جایگاه آیات در داللــت به خداوند بحث 
معرفتی بسیار مفصلی است که از حوصله این بحث 
خــارج اســت و عالقه منــدان را به ترجمــه »ابواب 

الهدی« ارجاع می دهم.
بــه گمانم ایــن دور در هر جایی کــه معنای عقل و 
حجّیت ذاتی آن روشــن نباشــد و بــا مباحثی خارج 
از عقل خلط شــود قابل رؤیت است. مثاًل در خود 
آیات قرآن از ســویی دعوت بــه تدبر و تأمل در قرآن 
شــده و پذیرش بعضی از آیات و عدم پذیرش برخی 
دیگر نهی شــده و از سوی دیگر دو دسته آیه معرفی 
شده که اتهام برخی از افراد پیروی از دسته دوم آیات 
یعنی متشابهات است. بر پیشانی کدام آیه نوشته شده 
اســت که فالن آیه محکم و فالن آیه متشابه است؟ 
در کدام آیه اشاره شده است که کدام آیه را در پرتو 
کدام آیه بخوانید تا دچار سوءفهم و برداشت نشوید. 
از سوی دیگر ارجاع به پیامبر )ص( و جانشینان او در 
فهم قرآن )تبیین( که نور و مبّین دانســته شده است، 
در خود آیات موجود اســت. به عنــوان مثال در آیه 
44 سوره نحل آنجا که می فرماید: »و بر تو نیز قرآن 
را نازل کردیم تا آنچه را برای مردم نازل شــده است 
برایشــان بیان کنی و باشــد که بیندیشند«. هم چنین 
در آیه ای دیگر، ضامن حفظ افراد از گمراهی، قرآن 
در کنار پیامبر دانســته شــده اســت و در جای خود 
روشن می شود که با از دنیارفتن پیامبر این آیه و وعده 
حفظ جامعه از انحراف از بین نمی رود و این داستان 
با جریــان امامت و اســتمرار پیامبر )ص( اســتمرار 
می یابــد. در آیه 101 ســوره آل عمــران می فرماید: 
»چگونه کافر می شوید درحالی که آیات خدا بر شما 
خوانده می شــود و رسول او در میان شماست؟ و هر 
که به خدا تمســك جوید به راه راســت هدایت شده 

است«.
به هر حال مســئله ارجاع مالکات به هم بحثی است 
که از دیرباز در دانش های مختلف مطرح بوده است 
و ایــن بحــث در مباحث فقهی و حدیث شناســی با 
عنوان ادله تعادل و تراجیح نیز به تفصیل مطرح شــده 
اســت و میرزای اصفهانی نیز رساله های مجزایی در 
ایــن بحث دارد و جالب آنکه میــرزای اصفهانی در 
کید کرده اســت که شیوه  این نوشــته ها به تصریح تأ
حــل تعارضی کــه در روایــات از ســوی ائمه )ع( 
مطرح شده اند شــیوه ای تعبدی نیست، بلکه عمل بر 
سیره عقال در رفع تعارض است. به هرحال باید به این 
نکته توّجه داشت که در این مباحث به تفصیل بحث 
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شــده است که مدلول روایاتی که در آن ها روایات را 
به قرآن ارجاع داده اند چیســت؟ آیا در این روایات، 
همــه احادیث به قرآن ارجاع شــده اســت یا روایات 
مخالف با قرآن؟ منظــور از تعبیر مخالفت در عمده 
ایــن روایات و تعــارض در برخی دیگــر که مالک 
ارجاع بوده، کدام است؟ اساسًا چه زمانی می گوییم 
یک روایت با یک آیه مخالف است؟ آیا روایاتی که 
در مقــام بیان تأویل آیه یا روایاتی که در مقام تفســیر 
هســتند یا روایاتی که عموم آیه را تخصیص می زنند 
و... روایات مخالف با قرآن هستند؟ آیا مالک تطبیق 
همه ایــن انواع مختلف روایات با آیات یکی اســت 
یا هر دســته را با مالکی متفاوت بررســی می کنند؟ 
اما به نظر می رســد که همچنان شــاه کلید این بحث 
در مســئله شناخت باشد. اساسًا خود یک آیه یا یک 
روایــت را چگونــه می توان فهمید تــا در مرحله بعد 
تعارض و تخالف آن ها با یکدیگر را تشــخیص داد؟ 
کلید حل این مســئله و دوری نبودن این راهکار در 
وجود مالک های عقلی، برای شــناخت یک متن و 
هم چنین مالک هــای عقلی، برای رفع تعارض متون 

است.
اواًل جــا دارد که به این مســئله توجه شــود که قابل 
اســتنادبودن به یک روایت یا غیرقابل اســتناد بودن، 
یک بحث کاماًل تخصصی است که با اصطالحات 
دقیق پیگیری می شــود و در آن نیز یک شیوه مسّلم 
موردقبــول همــگان دیــده نمی شــود. گاهی یک 
راوی از نظــر گروهی ثقــه و از نظر گروهی مجهول 
اســت. گاهی راوی را برخی از علمای این فن غالی 
می دانند، درحالی که برخی دیگر این را اتهامی بیش 
نمی شــمرند. هم چنین برخی وثوق به صدور را برای 
اعتبــار یک حدیــث کافی می شــمرند، درحالی که 
برخــی دیگر تنها حدیثی را می پذیرند که تمام روات 
آن ثقه امامی باشــند. به هر حال این بحثی است که 
پیش از ورود بدان، نیــاز مبرم دارد تا مالک های آن 
برای دانش پژوه در این فن تحقیق شود و مالک بهتر 
و دقیق تر پذیرفته شــود. هم چنین باید پویندگان علم 
توجه کنند که در این مســیر مقهور اســم ها نشوند و 
مالک برتر را بر اســم بزرگ تر یــک متفکر ترجیح 

دهند.
نکتــه دیگری کــه در این مســئله به نظر می رســد 
می بایســت بدان دقت شــود و گویا مــورد بدفهمی 
قرارگرفته اســت، این اســت که ظاهرًا برخی بر این 
تصورنــد که وقتی گفته می شــود در فهم و تفســیر 
قرآن یا در مســئله حجیت ظواهر قرآن می بایســت به 
روایات مراجعه کرد، یعنی به یکی از تفاســیر روایی 
مراجعه کرد، روایــات ذیل آن را دید و درصورتی که 
روایتــی بــود، آن را بر قرآن ترجیح داد یــا اگر نبود، 
ترجمه ظاهری قرآن کافی اســت برای اینکه مدعی 
شــویم که به فهم معنای آیه دست یافته ایم. به گمانم 
این یکــی از بدترین بدفهمی های این بحث اســت. 
اواًل مدعای بحث در مســئله حجیــت ظواهر قرآن، 
حجیت ظهور پس از انعقاد کالم اســت. لذا تا یک 
کالمی به صورت یک جمله کامل ارائه نشود، اصاًل 
بحث حجّیت ظاهر آن مطرح نمی شود. برای انعقاد 
ظهــور یک کالم نیز باید تمــام قرائن حالیه و مقالیه 
کالم دیده شــود. قرائن متصــل و منفصل آن مطرح 

شود. به زبان امروزی تر باید به پیش فرض های عقلی 
یــک کالم توجه کرد و در نظر داشــت که گوینده 
برای چــه ســطحی از مخاطب ســخن می گوید و 
لذا فرضش بر این اســت که او چه ســطحی از امور 
عقلی را شــناخته و پذیرفته اســت. برای کســی که 
سوفســطایی اســت برهانی مبتنی بر پذیرش واقعیات 
خارجی بیان نمی کنند. درحالی که منکر معاد، منکر 
واقعیات خارجی نیست. هم چنین باید توجه کرد که 
آیا گوینده در مقام تعلیــم و آموزش یا در مقام افتاء 
و پاسخگویی به ســؤاالت است. در حالت نخست 
گوینــده همه حــرف را در یک جملــه و دو جمله 
نمی گویــد. به مرور یک بحــث را تکمیل می کند و 
ظرایف و دقایق آن را که گاه در حکم قیدهای یک 
بحث و گاه در حکم تخصیص های آن است مطرح 
می کند. لذا شــاید در ابتدا برای تشویق یک کودک 
به فراگیری علــم بگوید که درس خواندن مهم ترین 
وظیفــه تو اســت. اّما به مــرور به او این نکتــه را نیز 
گوشــزد کند که در جایی که جان تو در خطر است 
از درس خوانــدن مهم تر هم داریم کــه همان جهاد 
است. درست همین جاســت که یکی از بزنگاه های 
بحــث ضرورت مراجعه به صاحبــان علم کتاب، در 
فهــم قــرآن خود را نشــان می دهد. آیا با در دســت 
داشتن یک آیه از قرآن و ترجمه آن می توان گفت که 
منظور خداوند از این آیه همین بوده اســت و بس؟! 
و حکمی درباره مراد گوینده از کالمش و یا تفســیر 
کالم او صادر کرد؟ مسّلم است که بین مقام ترجمه 
آیه و فهم منظورگوینده از این آیه که در مقام تربیت 
نفوس بوده، بحثی قابل توجه اســت. بحث ضرورت 
مراجعه بــه صاحبان علم کتاب، به این معنا نیســت 
که قرآن کتابی شبیه به معما است که اصاًل نمی توان 
آن را فهمید، بلکــه فهم قرآن دقت ها و ظرایفی دارد 
که دســت یافتن به آن ها در اختیــار و امکان همگان 
نیســت. اگر در فهم لغوی یــک واژه در قرآن میان 
ادبا و عرب زبانان اختالف شــود کــه منظور از ید، 
زمین، قلب و... در فالن آیه چیست؟ شیوه حل این 
اختالف چیست؟ آیا باید آیه را از قرآن حذف کرد؟ 
آیا هر تفســیری را به صرف اینکه شواهدی دارد باید 
پذیرفت؟ اینجا اســت که ضرورتی دیگر در مراجعه 
به صاحبان علم کتاب مطرح می شــود. البته من هم 
می دانم که این بحث ها با این مقدار تمام نمی شــود، 
اّمــا به حد مجال این بحث همین قــدر می توان بدان 
اشــاره کرد. به هرحال نکته بسیار مهمی که میرزای 
اصفهانــی در این بحث بدان اشــاره می کند و اتفاقًا 
یکــی از نقاط قــوت بحث های خــود او نیز همین 

است، این است که برای »تفسیر قرآن« نیاز به »علم 
قرآن« هســت که از شناخت ابعاد و زوایای مختلف 
آن حاصل می شود و امری است که به این سادگی ها 
به دست نمی آید. میرزای اصفهانی گاه برای کاویدن 
معنای یک آیه به روایاتی از بحث های بسیار متفاوتی 
رجوع می کند تا ریشه ها و زوایای آن را به دست آورد 
که این با دید ســاده ای که در ذیل یک آیه در فالن 
کتاب روایتی دیده نمی شــود بســیار متفاوت است. 
اساســًا گهگاه روایاتی که در راستای تبیین یک آیه 
مورد اســتفاده قرار می گیرند هیــچ نوع تصریحی از 
آیه در آن ها دیده نمی شــود، امــا »علم مربوط به آیه 
را در خــود دارند« و در مقــام تبیین بنیان های آن آیه 
می باشــند، چراکه نباید فراموش کــرد معلمان قرآن 
در مقــام تعلیم قرآن بوده اند و به مــرور زوایای آن را 
بیان کرده اند و برای مخاطبان مختلف به اندازه وسع 
کید کرده اند  و گیرایی آن ها گفته انــد، اما همواره تأ
آنچه می گوینــد از قرآن بوده و به تعبیر یک روایت، 
پیامبر )ص( بر سر تنزیل قرآن و امیرالمؤمنین و اوالد 

گرامشان علیهم السالم بر سر تأویل آن جنگیدند.
قرآن کتابی زنده اســت. اگر کســی به معنای دقیق 
ایــن روایت پی ببرد درمی یابد که قرآن کتاب زندگی 
است. هر جا سخن از حیات است، قرآن آنجا حاضر 
است و حرف ها برای گفتن دارد. ازاین رو قرآن تمام 
ابعــاد فردی و اجتماعی همه انســان ها را در خود در 
برگرفته اســت؛ اما متأسفانه رجوع به قرآن و شناخت 
آن در طول تاریخ در گیرودار اختالف های فرقه ای، 
کالمی، فلسفی، سیاسی، اجتماعی و... جای خود 
را بــه منازعات بی پایان و گهگاه بی ثمر داده اســت 
و به جــای مالک قرارگرفتن قرآن و عترت، جریان ها 
و متفکران محور شــده اند. شاید یکی از تالش های 
بسیار ستودنی میرزای اصفهانی که از چشم ها غافل 
مانده، همین توجه او به مســئله ابعاد مختلف حیات 
این جهانی انســان اســت. فقــه در اندیشــه میرزای 
اصفهانی شــکلی متفاوت به خود می گیرد و اساســًا 
نگاهــی جدیــد در بحــث احکام مطرح می شــود. 
مســئله اجتهاد و تقلید به شکلی جدید بیان می شود 
و شکل های تازه ای از تقلید بیان می شود. بسیاری از 
احکام به دلیل شــیوه های نوینی که ایشان موردتوجه 
قرار می دهند شــکلی تازه به خود گرفته اند؛ از همان 
ابتدای طهارت و نجاســت و معنــای آن ها گرفته تا 
آخر دیات. فرصت آن نیست تا درباره مسئله فطرت 
عقالئیه و فهم دقیق آن و تأثیرش بر فقهیات ســخن 
بگوییم. ای کاش مجالی می شــد تا رویکرد جدید 
میرزای اصفهانی در حل تعارض روایات بر اســاس 
توجه به مســئله تفویض امر دین به ائمه علیهم السالم 
و شیوه سخن گفتن ائمه )ع( و ظرایف زبانی روایات 
را کمــی موشــکافی می کردیــم. به گمانــم راهی 
که میــرزای اصفهانی در بحث خلقــت و هم چنین 
انسان شناســی گشوده اســت اگر با دقت و حوصله 
پیموده می شــد و در مبانی قرآنــی و حدیثی آن ها با 
دقت تأمل می شــد، نوع نگاه ما به انســان و مسائل 
فردی و جمعی آن متفاوت می شــد. بــه هر حال به 
نظرم قــرآن مظلومی اســت به مظلومیــت اهل بیت 

علیهم السالم در طول تاریخ.■

بحث ضرورت مراجعه به 
صاحبان علم کتاب، به این معنا 
نیست که قرآن کتابي شبیه به 
معما است که اصاًل نمي توان آن 
را فهمید، بلکه فهم قرآن دقت ها 
و ظرایفي دارد که دست یافتن به 
آن ها در اختیار و امکان همگان 

نیست



94
ره 

ما
شـ

    
|   

 94
ذر 

و آ
ن 

آبا
    

| 1
20

  »Michel prysner« متن استشــهاد مایک پریســنر
سرباز جنگ عراق در کنگره امریکا، 13 مارس 2008 

میالدی:
مــن در عراق خانواده هــا را آواره خیابان ها کردم فقط 
برای اینکه برگردم به کشورم و ببینم اینجا هم خانواده ها 
را در این »بحران اقتصادی فاجعه آمیز و غیر الزم سلب 
مالکیت«، آواره خیابان ها کرده اند و می کنند. ما باید 
از خواب غفلت بیدار شــویم و بفهمیم که دشــمنان 
واقعی ما در ســرزمین های دوردســت نیستند، مردمی 
نیســتند که ما نام آن ها را نمی دانیــم و فرهنگ آن ها 
را نمی شناســیم و نمی توانیم درکشان کنیم. دشمن ما 
مردمی هستند که خوب آن ها را می شناسیم و می توانیم 
آن ها را معرفی کنیم، دشــمن ما سیســتمی است که 
جنــگ را فقط برای اینکه ســودآور اســت، شــروع 
می کند. دشــمنان ما، مدیرعامالن شرکت های بزرگ 
هســتند که ما را وقتی ســودآور اســت، از کار بیکار 
می کنند. دشمنان ما، شرکت های بیمه سالمت هستند 
که وقتی ســودآور اســت، از پرداخت هزینه درمان و 
بیمارســتان ما امتناع می کنند. دشمنان ما، بانک ها و 
مؤسســه های مالی هســتند که هر زمان سودآور است 
خانه های ما را تصاحب می کنند. دشمنان ما، همین جا 

در خانه ما هستند، نه هزاران مایل آن سوتر در عراق.
فراخوانی وحشــتناک کاپیتالیسم در امریکای معاصر 
را از کجا باید شــروع کرد. ما می توانیم آن را با تجربه 
»مایک بوروســکی«، کارگر سابق کارخانه کلمن در 
پنسیلوانیا شــروع کنیم. در ژانویه سال 2011 میالدی، 
مایک خبردار شد که کارخانه کلمن، جایی که او 30 
سال کار کرده بود، از فردا بسته خواهد شد و این زمانی 
بود که زنش را برای جراحی ستون فقرات به اتاق عمل 
می بردند. در آن لحظه حتی به فکر او هم نرسیده بود 
که ممکن است بیمه درمان نداشته باشد؛ اما به زودی 
فهمید؛ چون شرکتی که سال ها پیش کارخانه کلمن را 
خریده بوده، اقساط بیمه درمان کارگران را نپرداخته، 
کارگران حتــی پیش از بسته شــدن کارخانه هم بیمه 
درمان نداشته اند. این بســتن کارخانه کلمن و انتقال 
آن بــه محل های کم خرج، برای ســود بیشــتر، آقای 

بوروسکی 53 ســاله را بیکار و با 63 هزار دالر بدهی 
بیمارستان به امید خدا رها کرد.

داســتان بوروســکی در زمستان ســال 2012 میالدی 
در مجلــه کارکنان ذوب آهن منتشــر شــد. در همان 
شماره مجله گزارش شــده بود که شرکت »ویرپول« 
)whirpool(، بزرگ ترین شــرکت ســازنده یخچال، 
ماشین لباس شویی، ظرف شــویی و لوازم نظیر آن ها، 
کارخانه یخچال سازی خود را در شهر فورت اسمیت 
در ایالت آرکانزاس خواهد بست و این خط تولید را به 

مکزیک منتقل خواهد کرد.
این فصلی اســتاندارد در داستان آشنای »فعالیت برای 
جهانی کردن اقتصاد« کاپیتالیســت ها است. شرکت 
ویرپول در مورد عطش ســیری ناپذیر خود برای ایجاد 
ســود بیشــتر از طریق بهره برداری از کارگــر ارزان و 
مقررات ضعیف تر محیط زیســت در خارج از کشور، 

هیچ گونه توضیحی برای عرضه نداشت که بدهد.
چــرا ســودها رونــق پیــدا می کننــد، ولی 

شغل ها نه
در همــان زمان که بوروســکی ها بیکار و ســرگردان 
می شــدند، روزنامه نیویورک تایمز مقالــه ای با عنوان 
»سودها رونق پیدا می کنند، ولی چرا شغل ها نه« چاپ 
 ،)Michael Powell( »کــرده بود. »مایــکل پــاول
گزارشگر قسمت تجاری نیویورک تایمز، گزارش داده 
بود »درآمدها« منفجر شــده اند، حتــی زمانی که 15 
میلیون نفر امریکایی )بیــش از 10 درصد نیروی کار( 
در گرداب بیکاری غوطه می خورند. در همین شرایط 
شرکت های امریکایی گزارش داده اند که سود آن ها در 
ربع سوم سال 2010 میالدی با نرخ ساالنه 1660 میلیارد 
دالر افزایش پیدا کرده است. پاول، دالیل فراوانی برای 
انفصالی که بین ســود شرکت ها و اشتغال زایی آن ها به 
وجود آمده، برشمرده است، ازجمله کاهش نیروی کار 
به کمک تکنولوژی، بردن کارخانه ها به کشــورهای 
کم هزینه تر، اســتثمار کارگران ارزان کشورهای فقیر و 
ورشکسته  کردن رقبای خود. دو عامل دیگر نیز وجود 
داشــت: کاهش نرخ بهره و لشــکر عظیــم کارگران 
بیکار. شــرکت های بزرگ با هزینه بسیار کم وام های 

میلیارد دالری می گرفتند و بــا آن اوراق بهادار دولت 
فدرال را که ســودی چند برابر هزینه وام آن ها داشت، 

خریداری می کردند.
»دزمونــد الکمــن« )Desmond Lachman( مدیر 
اجرایی ســابق سالمون اســمیت بارنی و حاال محقق 
انســتیتوی ابتکارات اقتصادی امریکا درباره موضوع 
ســود شــرکت ها به پاول گفته است: »شــرکت ها از 
رکــودی که در بــازار کار بــه وجود می آیــد، به نفع 
خودشان استفاده می کنند. شرکت ها در موقعیتی بسیار 
خوب و کارگران در شرایطی بسیار بد قرار دارند. آن ها 
از قــدرت چانه زدن، برای کاهش دســتمزد و مزایای 
کارگران، کاهش ساعات کار و درنتیجه افزایش سود 

خودشان استفاده می کنند.«
در عصر کاپیتالیسم جهانی، ســرمایه تولید امریکایی 
به جاهایــی مانند کمپ کار فوکســکون لونگ هویا 
 )Shenzhen( شــنژن  در   )Foxconn`s Longhua(
چیــن متمایل شــد. در آنجا مزدها به انــدازه ای پایین 
است که شرکت ها می توانند محصوالتی مانند آی پاد 
اپل، بازی های کامپیوتری، کامپیوترهای شــرکت دل 
و بســیاری از مصنوعــات تکنولوژیکــی امریکا را با 
هزینه خیلی کم که به نظر غیرممکن می رســد، تولید 
کند. این یکی از 20 مجتمع تولیدی فوکسکون است 
کــه بیش از 300 هزار نفــر در آنجا کار می کنند. این 
کارگران اغلب بین 18 تا 25 سال دارند و از روستاهای 
چین جمع آوری شده اند و حقوق ماهانه آن ها کمتر از 

180 دالر است.
طبیعت دشــوار زندگــی طبقه کارگــر در کمپ کار 
فوکســکون در شــنژن و مناطق تولیدی شبیه به آن در 
نقاط مختلــف دنیاـ  بنگالدش، فیلیپین، ماکوایالدورا 
در طول مرز امریــکا و مکزیک ـ از مهم ترین دالیلی 
اســت که نشــان می دهد چرا ایــن روزهــا کارگران 
امریکایی فقط بخش بســیار کمی از اجناس مصرفی 

امریکا را می سازند.
کشــور امریکا نیز برای طبقه کارگر محیطی سخت و 
خشن شده است. تجربه وحشت آور مایک بوروسکی 
یکی از میلیون ها تجربه ای است که هر روز در امریکا 

بازسازی بنیادی جامعه امریكا
کاپیتالیسم، دشمن واقعی ملت ها

نویسنده: پال لوئیز استریت*

برگردان و تلخیص: علي بهفروز

در شــماره 90 نشریه )اسفند 93 و فروردین 94( کتاب »چشــم انداز زندگی در یك امریکای سوسیالیست« معرفی شد. این کتاب در 
سال 2014 در امریکا چاپ شده و به زودی پس از سیر قانونی مجوز توسط نشریه صمدیه منتشر می شود. مقاله »کاپیتالیسم، دشمن 
واقعی ملت ها« بخشی از این کتاب است که علی بهفروز به شیوه ای که درون مایه اصلی آن تغییر نکند آن را تلخیص کرده است. این 
مقاله، پررنگ شــدن تدریجی ارزش های کاپیتالیسم بر آزادی های مصرح در قانون اساسی را به خوبی نشان می دهد. چشم انداز ایران 
مطالعه این مقاله را به خوانندگان عزیز توصیه می کند. امید اســت به راهکارهایی دســت یابیم که صاحبان سرمایه های سرگردان که 

نقش تعیین کننده در اقتصاد کشور پیدا کرده اند، ارزش های انقالب و قانون اساسی را به کام خود فرو نبرند.
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و به دست سرمایه داری بی رحم تکرار می شود. از زمان 
فروپاشی مالی عظیم در سال 2008 میالدی که دنیا را 
به لرزه درآورد و امریــکا را دچار رکودی عظیم کرد، 

عالمت های تشدید فقر به شدت بارز شده اند.
سرشــماری سال 2010 میالدی آشکار می سازد که  ●

47 میلیــون نفــر امریکایی در زیر ســطح فقر زندگی 
می کننــد که 23 میلیون آن ها زیر ســطح فقر شــدید 
هســتند. فقر شــدید یعنی کمتر از 11157 دالر درآمد 
ساالنه برای خانواده چهارنفری و سطح فقر یعنی کمتر 
از 22314 دالر درآمد ساالنه برای خانواده چهارنفری.

آمار ســال 2011 میالدی نشان می دهد تقریبًا پنجاه  ●
میلیون نفر امریکایی هیچ گونه بیمه درمانی نداشته اند 
)هم اکنــون به دلیل طرح بیمه درمانــی اوباما این رقم 
بســیار کمتر اســت( و 14/5 درصــد از خانواده های 
امریکایی بــرای تهیه کردن غذای کافی برای ســفره 

خودشان با دشواری روبرو بوده اند.
طبق معمول سیاه پوستان امریکا بحران را سخت تر  ●

احساس می کنند.
در 35 شهر از بزرگ ترین شهرهای امریکا و در نیمه  ●

اول سال 2010 میالدی نرخ بیکاری سیاه پوستان بین 30 
تا 35 درصد بوده است.

نرخ فقر برای سیاه پوستان 25 درصد و تقریبًا دو برابر  ●
میزان فقر سفیدپوستان بوده است.

میانگین ثروت یــک خانواده سیاه پوســت هفت  ●
درصد میانگین ثروت یک خانواده سفیدپوست بوده 

است.
اداره مرکزی شیک و وسیع شرکت بین المللی ویرپول 
در بنــدر بنتــون در ایالت میشــیگان اســت. مدیران 
و کارکنــان ویرپول که اکثرًا سفیدپوســت هســتند، 
تشــکیالت شــهر 11000 نفری را کــه 80 درصد آن 
سیاه پوست هســتند، اداره می کنند. نرخ فقر در بندر 
بنتــون بیــش از 50 درصد اســت، میزان فقر شــدید 
26 درصــد و درآمد ســرانه 10000 دالر اســت. اینجا 
همان جایی است که ســناتور جمهوریخواه تگزاس، 
»هاچینســون«، آن را »فانوس راهنمای چگونه بودن 
زندگــی« می خوانــد. جایی که مشــخصات بارز آن 
عبارت اســت از: بیــکاری بیش ازحد، فقــر، اعتیاد، 
یأس و ناامیدی ممتد. در طول 35 ســال گذشــته این 
شــهر پررونق صنعتی از تمام شغل های صنعتی خالی 
شــده اســت )ویرپول و دیگــر کارخانه های صنعتی 
شــهر را برای کارگر ارزان تر ترک کرده اند( و سالمت 
محیط زیست مردم به خطر افتاده است )کارخانه هایی 
که شــهر را ترک کرده اند هزاران هکتار زمین آلوده به 

مواد رادیواکتیو و باتالق به جا گذاشته اند.(
اختالف طبقاتی وحشــتناک امریکا روز به 

روز گسترده تر می شود
درحالی کــه بیــش از 110 میلیون نفر طبقــه کارگر و 
طبقه پایین اجتمــاع نزدیک خط فقر یا زیر آن زندگی 
می کنند، اقلیت بســیار کوچکی در حال جمع آوری 
شــرم آور ثروت انبوهی هستند. بیش از 38 میلیون فرد 
میلیونر در امریکا وجود دارد. این همان یک درصدی 
اســت که در حرکت های اجتماعی ضرب المثل شده 
اســت. در رده باالی این گروه 57000 نفر )پنج صدم 
درصد جمعیت امریکا( هستند که کل ثروت آن ها از 

30 میلیون دالر تجاوز می کند.

در باالتریــن قله این هــرم بیش از 400 نفــر میلیاردر 
نشســته اند. در نوک این قله ســه نفر نشســته اند: بیل 
گیتس با ثروت خالص 61 میلیارد دالر، »وارن بافت« 
)Warren Buffett( با ثروت خالص 44 میلیارد دالر 
و »لری الیســون« )Larry Ellison( با ثروت خالص 
36 میلیارد دالر. مجموع ثروت این ســه نفر بیشــتر از 
مجموع ثروت 180 میلیون امریکایی است که در پایین 
هرم مالی قرار دارند. به عنــوان نمونه، میانگین درآمد 
یک باستان شناس امریکایی در ســال 2010 میالدی، 
57031 دالر بوده است. این درست برابر درآمد روزانه 
»جیمی دایمن« )Jamei Dimom(، مدیرعامل جی 

پی مورگان )JPMorgan Chase( است.
دایمن و دیگر اعضای کلوپ »بسیار ثروتمند« محک 
شناســایی باالترین ســطح اختالف طبقاتی در دنیای 
صنعتی کاپیتالیســت هستند. در شــب ورشکستگی 
عظیم سال 2007 میالدی، کلوپ یک درصد، صاحب 
بیــش از 57 درصد ثروت مالــی مملکت بوده اند. 10 
درصد جمعیــت امریکا که در باالی هــرم مالی قرار 
دارند، صاحب 67 درصد ثروت امریکا هســتند. 90 
درصد بقیه مردم باید روی 23 درصد باقیمانده ثروت 
مملکــت با هم رقابت کنند. جالب اســت بدانید که 
120 میلیون نفر از این 90 درصد فقط صاحب سه دهم 

درصد )یعنی تقریبًا هیچ( از ثروت مملکت هستند.
مجموع ثروت شــش نفر خانواده والتون، بنیان گذاران 
وال مارت، در سال 2011 میالدی 69/78 میلیارد دالر 
بوده است. ثروت این شش نفر برابر است با ثروت 120 
میلیون نفــر امریکای که در پایین هرم مالی قرار دارند 
)بیش از 30 درصــد جمعیت امریکا.( به عبارت دیگر 
ثروت هــر فرد از خانواده والتون برابر ثروت 20 میلیون 
نفر کارگر امریکایی است. بد نیست بدانید دستمزدی 
که وال مــارت به کارکنانش می پردازد به اندازه ای کم 
است که بیش از 35 درصد از کارمندانش واجد شرایط 
کمک های دولتی هســتند؛ یعنی آن ها قانونًا زیرخط 
فقر زندگی می کنند. شــاید وال مــارت به تنهایی بیش 
از هر شرکت دیگری مسئول انتقال خط تولید اجناس 
امریکایی به چین باشــد؛ زیرا دائمًا از عرضه کنندگان 

اجناس تقاضای قیمت پایین تری را دارد.
آنچه »دوگالس فریزر« )Douglas Fraser(، رئیس 
اتحادیه کارگران اتومبیل ســازی، در سال 1978 آن را 
»جنــگ طبقاتی یک طرفه ســرمایه داران امریکا علیه 
درآمد طبقــه کارگر« نامید، نتیجه اش دشــواری هایی 

اســت که امــروز گریبان گیــر امریکا شــده و ازنظر 
اقتصادی نمی تواند ادامه پیدا کند. بین سال های 1983 
تا 2001 میالدی همان یک درصد، 28 درصد افزایش 
درآمد امریــکا، 33 درصد افزایش ثــروت ملی و 52 
درصد رشــد خالص مالی را به خود اختصاص دادند. 
در ســال 2007 میالدی همان یک درصد، 23 درصد 
درآمد ملی را »به دست آورد.« این رقم دو برابر سهمی 
بود که همین یک درصد در ســال 1986 داشــتند. از 
ســال 1970 میــالدی تا دهه اول قــرن 21 حقوق افراد 
رده باالی شــرکت های بزرگ امریکا چهار برابر شده 
)پس از محاســبه تورم(، یعنی 400 درصد افزایش پیدا 
کرده اســت. در همین دوره حقوق یک کارگر )پس 

از محاسبه تورم( 10 درصد کاهش پیدا کرده است.
در گیــرودار رکود اقتصــادی عذاب آور ســال 2008 
میــالدی، »دولت دموکرات« در واشــنگتن عجوالنه 
به دنبال پیداکردن طرحی بود که شرکت ها و مؤسسات 
مالــی را که خود باعث ســقوط اقتصــادی مملکت 
شــده اند و اقتصاد دنیا را به خطر انداخته اند، از خطر 
ورشکستگی محافظت کند. دوره انتقال هزاران میلیارد 
دالر پــول مالیات دهندگان امریــکا از خزانه دولت به 
وال استریت در آخرین ســال ریاست جمهوری بوش 
پسر شــروع شــد و در اولین ســال ریاست جمهوری 
اوبامــا ادامه پیدا کرد. این کوشــش ها و کمک ها به 
همراه خود برای میلیون ها امریکایی که هیچ سالحی 
برایشان نمانده بود که با گرسنگی بجنگند، دستاوردی 
نداشت. این کوشش کنگره امریکا شامل هیچ برنامه 
درست و مناسبی برای تولید شغل، کمک به مسکن، 
کمک نقدی برای خانواده های بی خانمان امریکایی و 

سرمایه گذاری دولت در کارهای عمرانی نبود.
درواقع دولت اوباما یک دوره درس آموزشــی درباره 
اینکــه واقعًا چه کســانی امریکا و دولت و سیاســت 
آن را کنتــرل می کنند، ارائه داد. ریاســت جمهورِی 
»تغییر« و »امید« به درستی و هوشمندانه نشان داد که 
»دیکتاتوری انتخاب نشده پول« هر سیاستمداری و هر 
عضــو اجرایی دولت و هر عضو کنگره را که بخواهد 
یا در فکر این باشد که »تغییری در امتیازات داخلی یا 
خارجی رژیم امپریالیستی امریکا ایجاد کند« از صحنه 

خارج خواهد کرد.
در تابستان ســال 2011 میالدی روزنامه نیویورک تایمز 
در یک شــماره اش چنــد مقاله اقتصــادی ارائه داده 
بــود. یکی از مقاله های صفحه اول روزنامه گزارشــی 
بود درباره نادرســتی ادعــای نمایندگان جمهوریخواه 
که می گفتنــد افزایش مالیــات ثروتمنــدان زیربنای 
ســرمایه گذاری مؤسســات بزرگ را که سبب ایجاد 
شــغل می شــود )و کارکنان امریکایی ســخت به آن 
نیاز دارند( سســت خواهد کرد. عنوان مقاله دیگری، 
ایــن بود: »حتی اجناس لوکس بــا قیمت های تورمی 
به ســرعت فروش می روند.« درحالی که قدرت خرید 
99 درصد مصرف کنندگان به طور پیوسته کاهش پیدا 
می کند و مردم در این دوره رکود اقتصادی به سختی به 
زندگی خود ادامه می دهند، گروه کوچک یک درصد 
مصرف چشــمگیر اجناس لوکس را از نو شروع کرده 

بودند.
نوردِاســتروم »Nordstrom« برای شــنل های 9010 
دالری خود لیســت انتظار دارد. »نیمــان مارکوس« 
)Neiman Marcus( تمــام کفش هــای جفتی 775 
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دالری خــود را فروخته اســت. کارخانه بنــز در ماه 
جوالی ســال 2008 میالدی بیشــترین فــروش ماهانه 
پنج ســال گذشــته را داشته اســت. حتی در شرایطی 
که اقتصاد راکد اســت و بیشتر مردم امریکا مجبورند 
در مصــرف صرفه جویی کنند، ثروتمنــدان رده باال به 
خرید هر چیز لوکســی که چشــم آن ها را بگیرد ادامه 
می دهند. بســیاری از فروشــگاه های اجناس لوکس 
به جای حراج کردن و تخفیف دادن قادر بودند قیمت ها 
را باال ببرند تا مشتری هایی که کیفیت را با قیمت اندازه 
می گیرند به خود جلب کنند. فروشــگاه های اجناس 
لوکس در 10 ماه گذشته هر ماه افزایش فروش نسبت به 
سال گذشته داشته اند و این در دوره ای است که فروش 
لوازم ضروری از قبیل مبلمان خانه، وسایل الکتریکی و 

غیره به شدت کاهش پیدا کرده است.
نشــانه های وحشــتناک نابرابری ظالمانه و حکومت 
ثروتمندان و ســرمایه داران کالن، آشکار گشته است. 
نظرخواهی هــای پی درپی نشــان می دهد که اکثریت 
مــردم امریکا به این باور رســیده اند:  1. ایجاد شــغل 
باید اهمیت بیشــتر و باالتری برای دولت داشته باشد 
تا کاهش قرض دولت؛ 2. حفاظت و امنیت اجتماعی 
باید گسترش یابد، نه کاهش؛ 3. ثروتمندان باید مالیات 
کافی بپردازند که نمی پردازند؛ 4. نابرابری اقتصادی و 
فقر پیشروترین و مهم ترین مسئله اخالقی ملت است؛ 
5. سرمایه داران بزرگ و ثروتمندان، تأثیر چشمگیری 
در سیاست و انتخابات مملکت دارند؛ 6. دولت باید 
به اندازه زیــادی دالرهایی را که صرف ارتش می کند 
به برنامه هــای اجتماعی اختصاص دهــد؛ 7. بودجه 
تأمین اجتماعی و بیمه ســالمت سالمندان و معلوالن 
باید محافظت شــود و گســترش پیدا کند، اما به نظر 
نمی رسد که هیچ کدام از اظهارنظرهای اکثریت مردم، 
در امریکای ظاهرًا دموکراتیک، اهمیت داشــته باشد. 
در امریکا همان طور که »جان دیویی« یک قرن پیش 
گفته است: »سیاســت سایه ای است که سرمایه داران 

بزرگ روی جامعه می اندازند.«
مسئله »کمبود دموکراسی« که در کشور اتفاق افتاده، 
مسئله ای بســیار مهم تر و بزرگ تر از »کمبود بودجه« 
است که تا این اندازه درباره آن ابراز نگرانی کرده اند. 
همان طور که نوآم چامسکی در سال 2011 اشاره کرده 
اســت: »از ســال های دهه 70 میالدی تاکنون ســایه 
دیویی ابری تاریک شــده اســت که جامعه و سیستم 
سیاسی ما را پوشانده است. قدرت مؤسسات اقتصادی 
که حاال اغلب مؤسسه های مالی وال استریت )بانک ها، 
شــرکت های بیمه( هستند به نقطه ای رسیده که هر دو 
حزب سیاسی از مردم فاصله گرفته و متمایل به سمت 
سرمایه شــده اند.« در موقعیت ناموفقی که امریکا در 
طلیعه قــرن 21 دارد، این »ما مردم« ]یا دموکراســی[ 
نیست که حکومت می کند و قدرت را در دست دارد. 
این سرمایه است که علیه خواسته شهروندان و مصالح 

عموم، حکومت می کند و قدرت را در دست دارد.
آن هایی که برایشــان مشــکل اســت آنچه را در اینجا 
گفته ایــم باور کننــد )زیرا بــه آن ها یــاد داده اند که 
کاپیتالیســم حکومت عامه پســند و تنها مدل ماندگار 
موفقیت ملی اســت( باید به دیکشــنری جدید وبستر 
مراجعــه کنند. در آنجــا Capitalism به این صورت 
تعریف شــده اســت: »سیســتم اقتصادی که در آن 
مالک و به کارگیرنده تمام یا تقریبًا تمام وســایل تولید 

و توزیــعـ  زمین، کارخانه، معادن، راه آهن، ...ـ  افراد 
یا شــرکت های خصوصی هستند و این وسایل را برای 
ایجاد منافع به کار می برند، ابتدا تحت شرایطی کاماًل 
رقابت آمیــز به کار می بردنــد؛ به طورکلی خصوصیت 
اصلــی آن تمایل به تمرکز روی ثروت اســت و در فاز 
اخیر خود، به خاطر رشد مؤسسه های اقتصادی عظیم، 

تمایل به افزایش کنترل روی دولت و غیره دارد.«
در این تعریف هیچ یــک از کلمات و کلیدواژه هایی 
که طبق عادت در نوشتار و سخنرانی های روشنفکران 
و سیاســتمداران امریکا در معرفی کاپیتالیسم استفاده 
می شوند ـ دموکراســی، آزادی، تجارت، ایجاد شغل، 
رشد و »بازار آزاد« که خصوصیت آن مداخله نکردن 
دولت است ـ ذکر نشده است. کاپیتالیسم در راستای 
کســب ســود برای صاحب ســرمایه اســت و بس. 
مضرترین عوارض کاپیتالیسم شامل موارد زیر می شود.

گرفتن زمین و منابع دیگران؛ ●
استثمار و انواع مدرن بردگی؛ ●
جانشین کردن کارگران با وسایل تکنولوژیک، ●
کاهش قدرت کار از طریق کاهش سطح مهارت  ●

الزامی کارگران؛
انتقــال کار بــه مناطقی با کم ترین هزینــه تولید و  ●

بدترین شرایط محیط؛
بهره کشی از کارگران مهاجر؛ ●
کاهش مزد و منافع کارگران؛ ●
افزایــش قیمت اجناس از طریــق انحصاری کردن  ●

تولید،
از پا درآوردن مؤسسه ها و صنایع رقیب، ●
آلودگــی مرگبار محیــط کار و ایجــاد اختالل در  ●

محیط زیست؛
اختصاص اموال عام در راســتای منافع گروه های  ●

خاص؛
مقاطعه های ارتشی و جنگ های خانمان سوز؛ ●
شــکل دادن فرهنــگ سیاســی در مســیر فکری  ●

کاپیتالیســم و خرید سیاســت به نفع مقاصد خود از 
طریق: اختصاص بودجه به مبارزات سیاسی، استخدام 
دالل های سیاســی، خریــد و کنترل وســایل ارتباط 
جمعــی، به کارگیــری روابط عمومــی و پروپاگاندا، 
ســرمایه گذاری در سیســتم تعلیم و تربیت، پیشنهاد 
شــغل های پردرآمــد و دیگــر امتیــازات اقتصادی به 
طراحان خط و مشــی سیاسی و فامیل آن ها؛ چسبیدن 
به موقعیت های طرح سیاست و تهدید به کاهش یا قطع 
سرمایه گذاری در محل هایی که تسلیم قوانین سرمایه 
نمی شوند و توسعه سرمایه گذاری در جاهایی که تسلیم 

قوانین سرمایه می شوند.
وقتی کاپیتالیســم را آن طور که واقعًا هســت بشناسیم 
و بدانیم که چیزی جز ســود برای سرمایه نیست، آن 
وقت هیچ چیز درباره اینکه چرا کاپیتالیسم در خدمت 
مردم و منافع آن ها نبوده یا چرا کاپیتالیســم بنیان گذار 
دموکراسی در امریکا و جاهای دیگر نبوده، پیچیده و 

نامفهوم نخواهد بود.
»لــری ورت« )Larry Wert( گزارشــگر اقتصادی 
روزنامه شــیکاگو تریبون، در ســال 1999 می نویسد: 
»مبارزه دموکراســی و کاپیتالیســم در مرکز مجادله و 
مباحثه درباره اقتصاد جهانی قرار دارد. این دو برای این 
ساخته شده اند که با هم کار کنند و مکمل هم باشند 
و در عمــل انفصال ناپذیرند، اما باورهای دموکراســی 
عبارت است از تساوی در مقابل قانون، ایجاد عدالت 

اجتماعی و انصاف و اختیار در تصمیم گیری.«
بر اســاس تحقیقی که در ماه ژوئن سال 2012 میالدی 
در نشــریه علمی »نیچر« چاپ شــده، ســودجویی 
کاپیتالیست ها سبب شده نســل موجودات زنده کره 
زمین هرچه بیشتر و هرچه سریع تر در حال نزدیک شدن 
به لبه پرتگاه باشد: تمام نظام طبیعت در روند تغییرات 
برگشــت ناپذیری قــرار گرفته اســت. ایــن تغییرات، 
محیط زیست را برای زندگی انسان نامناسب می سازد.

تحقیقات و داده های جمع آوری شــده نشان می دهند 
تنــوع در محیط زیســت کاهش پیدا کــرده و این اثر 
شدیدی روی بیشــتر امکاناتی که انســان برای ادامه 
حیات خــودش، با کیفیت کنونی نیــاز دارد، خواهد 
گذاشــت و عرضــه آن ها را کاهش خواهــد داد. این 
شــامل غذاهــای دریایــی، محصوالت کشــاورزی، 
محصوالت جنگل و آب آشامیدنی نیز می شود. این ها 
همه ممکن است فقط در طول چند نسل اتفاق بیفتد.

نوآم چامســکی در ســال 2011 میالدی در سخنرانی 
برای تظاهرکنندگان »اشــغال بوســتون« می گوید که 
اگر از فاجعه محیط زیســت جلوگیری نشــود، در آن 
صورت »در طول یک یا دو نســل هر مســئله دیگری 
که ما درباره آن حرف بزنیم اهمیتی نخواهد داشت.« 
کاپیتالیســم در مرکز این بحران بوم شناســی و فاجعه 
محیط زیست قرار دارد. کاپیتالیسم منافع فردی را باالتر 
از منافع عام می داند؛ قیمــت فروش یک محصول را 
باالتر از ارزش استفاده اجتماعی آن می داند. اصرار به 
مدیریت خصوصی دارد، زیرا در مدیریت خصوصی 
منافــع کوتاه مدت مهم تر از منافع درازمدت هســتند. 
سرمایه گذاری عمیقی در روش حیات و ممات وابسته 
به کربن دارد. وابسته به رشد و تجمع دائم ثروت است. 
به دنیایی دلبســتگی دارد که از ملت ها و کشــورهای 
مجزا تشکیل شــده و به غول های بزرگ اقتصادی که 
قادر نیستند برای بهبودی جهانی دست به کار مشترکی 
بزنند. این ها همه با تغییرات اساسی-که اگر قرار است 
انســان و جانداران دیگر از این بحران زیست محیطی 

جان سالم به در ببرند، الزم است- ناسازگارند.
سیســتم کاپیتالیســتی ریشــه و دلیل اصلــی بحران 
اقتصادی، ازهم پاشــیدگی اجتماعی، انهدام زودرس 
محیط زیست و شکست دولت ها در امریکا و در همه 
جای دنیا است. جان دیویی به درستی پیش بینی کرده 
تــا زمانی که قدرت در »تجارت برای ســود از طریق 
کنترل خصوصــی بانک ها، زمین، صنایع و توســط 
اداره مطبوعات، خبرگزاران رسانه های عمومی و دیگر 
وســایل تبلیغاتی تقویت شــده« باقی بماند، این وضع 

ادامه خواهد داشت.
ما با نتایج وحشتناک بیدادگری و استبداد، برای مدتی 
بس طوالنی، زندگی کرده ایــم. نتیجه اجتناب ناپذیر 
اســت. اصالحات، درحالی که زندگــی مردم را بهتر 
می ســازد، کافی نخواهد بود. اگر ما می خواهیم یک 
دموکراسی بامعنا به امریکا بیاوریم، تغییرات اجتماعی 
بنیادی الزم است که ما را به فراسوی سیستم سودآوری 
راهنمایی کند. همان طور که سوسیال دموکرات بزرگ، 
مارتیــن لوترکینگ، در نوشــته ای با عنــوان »گواهی 
برای امید« که پس از مرگش منتشــر شد، گفته است 
»موضــوع حقیقی کــه باید با آن روبرو شــویم همان 

بازسازی بنیادی خود جامعه« است.■
*Paul Louis Street
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این گونه اســت که روایت از صرف ادراک ســیال 
زمان خارج شده و درواقع به مقوله تاریخ می پردازد، 
تاریخ به مثابه مقوله ای انســانی که در ظرف ادراک 
جمعــی انســانی بــه پرســش از روابــط رویدادها 
بــا یکدیگر و نیز نســبت آن هــا با فاعالن انســانی 
می پردازد و سعی دارد دوباره مسائل مهمی نظیر فرد 
و ســاختار، تصادف و تقدیــر، جبر و اختیار، قصه، 
فانتــزی و واقعیت و رابطه همــه این ها با یکدیگر را 
در یک کل مرتبط پیش بکشــد. »نوشتن تاریخ به 
مفهوم ســنتی آن، یعنی برســاختن روایتی منســجم 
از طریــق به هم بافتن اجزای فرهنگ با اســتفاده از 
مجموعه ای از ارزش ها که لزومًا باید شــکل دهنده 
کلیــت فرهنــگ موردنظر باشــند؛ بنابرایــن فرایند 
تفسیرگرایانه تاریخی، خصیصه چرخه ای دارد: اجزا 
به کلیتی شــکل می بخشــند که به نوبه خود بایستی 
شــکل دهنده آن اجزا باشــد«.1 ازایــن رو می توان 
»تو در قاهره خواهی مــرد« را نوعی رمان تاریخی 
قلمداد کرد. این گزاره بــه معنای رد تاریخی بودن 
ســایر رمان ها نیســت، همه نوشــته های داســتانی 
به نوعی از تاریــخ تأثیر پذیرفته اند، به ویژه رمان هایی 
که در چند سال اخیر به چاپ رسیده اند، به صورتی 
آشکار یا پنهان به پرسشــگری از تاریخ مدرن ایران 
و به خصــوص تاریخ متأخر می پردازند. این موضوع 

رفتن به گذشته گذشته، مثاًل دهه 20 شمسی معنای 
حقیقی روزی، اتفاقی یا مکالمه ای در ســال 1344 
را آشکار خواهد کرد؟ در زیر الیه ظاهری رمان که 
به شرح شگفت آور و تحســین برانگیزی از جزئیات 
مراســم های کوچــک و بــزرگ، شــخصیت های 
مملکتــی ایرانی و خارجی، اتفاقات ریز و درشــت 
شــخصی و غیرشــخصی می پــردازد، این پرســش 
پنهان شــده اســت کــه در نهایت رابطــه زندگی با 
زمــان چگونه اســت؟ و چــون رمان میــان زندگی 
خصوصی محمدرضا پهلوی به عنوان یک شخص و 
زندگی عمومی اش به عنوان باالترین مقام سیاســی و 
قدرتمندترین مقام اجرایی یک کشور در رفت وآمد 
اســت، همه ایــن پرســش ها را نیز می تــوان به پهنه 
سیاست و زندگی جمعی نیز کشاند، کمااینکه رمان 
در شــکل بدون قطعیت و مکالمه وار خود با شاه از 
نقــش زمان در قضاوت کردن درباره دوره سیاســی 
پهلوی دوم نیز پرسش می کند: آیا امروز که ما از آن 
دوره تاریخی به طور عام و سال 1344 به طور خاص 
فاصله گرفته ایم و در آن به سر نمی بریم و می توانیم 
در آرشــیوهای روزنامه هــا و مجــالت و تلویزیون 
و اســناد رسمی و غیررسمی جســت وجو کنیم، آیا 
امروز می توانیم بهتر درباره آن شخص، آن دوران و 

آن سال ها دادگری کنیم؟

رمــان تو در قاهــره خواهی مرد، نوشــته حمیدرضا 
صدر در ســال 1393 توســط انتشــارات زاوش در 
1500 نسخه به چاپ رسیده ست. این رمان تاریخی 
به زندگی شخصی محمدرضا شاه، دومین و آخرین 
شاه پهلوی می پردازد که با انقالب 1357 از سلطنت 
خلع شد. روایت رمان برحسب توالی زمانی فصل ها 
در ســال 1344 نوشته شده اســت و نوعی مکالمه 
با شــاه را بر اساس اتفاقات دســتچین شده آن سال 
برقــرار می کنــد؛ اما در اصل روایــت ضد خطی و 
دورانی است چراکه اتفاقات واقعی دست چین شده 
سال 1344 سبب یادآوری اتفاقات دست چین شده 
دیگــری در پس و پیش از ســال 1344 می شــود و 

توالی ظاهری روایت را واژگون می سازد.
به این ترتیب زمان بــه یکی از دغدغه های اصلی این 
روایت بدل گشــته اســت. رمان این پرسش را پیش 
می کشــد که زمان چه نقشــی در ادراک شخصی 
و جمعی ما از رویدادهــا و موج های اصلی زندگی 
دارد. آیــا با قرارگرفتن در نقطــه ای از آینده می توان 
معنــای نهایــی و قطعی لحظه ای در ســال 1344 را 
بهتــر، دقیق تــر و صواب تر تبیین کــرد؟ یا حتی این 
پرســش را برای مــا برمی انگیزاند که کــدام نقطه 
در آینــده ســال 1344 چنین مقصــودی را برآورده 
می سازد؟ ســال 1357 یا ســال 1390؟ یا شاید هم 

تاریخ پس از بمباران تصاویر
نگاهی به رمان »تو در قاهره خواهی مرد«

»تو در قاهره خواهی مرد« اولین رمان تاریخی حمیدرضا صدر، استاد دانشگاه و روزنامه نگار ایرانی است که در بهار 1393 منتشر 
شــد. این کتاب روایتگر زندگی محمدرضا پهلوی اســت. در مقاله پیش رو، عاصفه صادقی اســفهالنی، پژوهشــگر حوزه ادبیات و 
ســینما، به بررســی و تحلیل ایــن رمان پرخواننده پرداخته اســت و از خالل این بازخوانی و تحلیل کوشــیده تــا الیه های عمیق تر 

ایدئولوژیکی چون ســوژه ـ ســاختار، تقدیر ـ تصادف، قصه ـ تاریــخ و... را در این رمان پیام این رمان را بــکاود. صادقی دوگانه های 
روایت حمیدرضا صدر، ســمت و سوی ســوژه محوری دارد که نهایتًا می تواند به نوعی رهگیــری کــرده و بــر ایــن بــاور اســت که 

نگرش ضرورت گرای اصالت فردی بدل شــود. در این مقاله نویســنده همچنین به کاربســت اســتراتژی واســازی )ساختارشکنی 
ـ دیکانستراکشــن( در رمان پرداخته و کوشــیده نشــان دهد حمیدرضا صدر از رهگذر کاربســت این اســتراتژی، چگونه گفتمان 
رسمی و غیررسمی )نظیر گفتمان اپوزیسیون ایرانی از نوع انقالبی یا سلطنت طلب( درباره دوران پهلوی دوم را در ذهن خواننده 
رمان به چالش و پرســش می کشــد. از نظر صادقی، این رمان، هر فرد جامعه ایرانی را که در معرض بمباران تصویری انواع و اقســام 
رســانه های معاصر )از رســانه های رسمی تا رسانه های فارسی زبان خارج از کشور( قرار دارد، به نظم بخشیدن و شکل دادن به انبوه 
تصاویر ســرگردان دعوت می کند. این رمان تالش می کند با پرداختن به دوران حکومت محمدرضاشــاه، از موقعیت امروز ما که با 
شکسته شدن روایت های خطی ایدئولوژیک، خاطرات بعضًا متناقض افراد دخیل، انواع و اقسام مستندات بصری و... تعین یافته 
است، نوعی خاطره جمعی خلق کند که هرچند از منظری موشکافانه، رئال و اخالقی به آن سال ها می نگرد، اما در قضاوت نهایی 

خود مردد است.

عاصفه صادقي اسفهالني
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به توخالی بودن قدرت و ضعف سلطنتش، به تزلزل 
ساختاری اش؟

اینجا هستند. خادمانت. نوکرانت.  »منصب دارانت 
ایســتاده برابرت. صف کشــیده. وزیر به وزیر. امیر 
بــه امیــر. همه آمــاده دست بوســی. خوش لباس و 
خوش بــو. با جامه های یراق دوزی شــده مخصوص 
سالم درباری ها. مخصوص خم و راست شدن های 
درباری. آماده کشیده شدن دستی به سروگوششان. 
زیرچشــمی دنبالــت می کننــد. تــو را می پایند. با 
حلقه هــای چشــم های فراخ شــده. آرزو می کننــد 
نگاهشــان کنی. گداهای دربار تــو. نواله خورهای 

بارگاه تو.«8
دوگانه دیگــری که در این رمان برجســته و نمایان 
اســت، دوگانه قصــه و تاریخ اســت. مــا به عنوان 
خواننــده دائم با این پرســش روبرو می شــویم که 
کجــای این روایــت، داســتانی و کجایش تاریخی 
اســت؟ در کجــا این دو کامــاًل از هم جداشــده 
و کجــا غیرقابل تفکیک انــد؟ کجــای آن عینی و 
کجــای آن تفســیری و اســتنتاجی اســت؟ به طور 
ســنتی تاریخ را مقوله ای می داننــد که در مقابل امر 
اســطوره ای قرار می گیرد و در تحقیق خود متوسل 
بــه روش های عینی می گــردد که فرضــًا در مقابل 
متنی ادبی اســت که ذهنی به حســاب می آید،9 اما 
نظریه پردازان ادبی معاصر به تفکیک سنتی تاریخ و 
ادبیات با شک می نگرند چراکه مثاًل پژوهش عینی 
شــامل بررســی منابع و کتاب هایی می شــود )مثاًل 
ســفرنامه ها، بیوگرافی ها، اتوگرافی هــا( که لزومًا و 
سرتاسر عینی نیستند و نیز معتقدند که این تفکیک 
سبب فروکاســتن متن به صرف الیه زیباشناسی اش 
می گــردد. »اصواًل تاریخ خود پدیــده ای متن گونه 
اســت یا دســت کم می توان گفت تاریخ بیشــتر به 
شــکل متن تحقق می یابد. تاریخ صرفًا مجموعه ای 
تصادفی از حقایق عینی نیســت، بلکه چیزی است 
که با تالش انســان سامان داده شده شــکل یافته و 
معنی پیدا کرده ســت«10 بنابرایــن می توان این طور 
نتیجه گرفــت که متن ادبــی تاریخــی آمیزه ای از 
داللت های عینی و ذهنی اســت. در تــو در قاهره 
خواهــی مــرد وجــه تاریخــی و عینــی روایت در 

43، 3 روز از بهــار 44، 6 روز از تابســتان 44، 20 
روز از پاییز 44، 15 روز از زمســتان 44 و 1 فروردین 
45. ترتیب خاصی در انتخاب روزها دیده نمی شود 
جز اتفاقاتی که به دلخواه جدا شده اند و زیر ذره بین 
رفته انــد و آن هــا بــه نوبه خــود وقایــع دیگری در 

سال های دیگری را فرامی خوانند.
رمــان در روز 27 اســفند 1343 بــا خبــر مــرگ 
ملک فاروق، پادشــاه ســابق مصر آغاز می شود که 
یادآور رابطه شــاه با کشــور مصر نظیر ازدواجش با 
شــاهزاده مصری فوزیه اســت. روایــت با توصیف 
شــکوه و جالل مراســم نوروزی در کاخ شاه آغاز 
می شــود، به خاطره ملک فــاروق و جزئیات مرگ 
او پیونــد می خــورد و بــا ذکر مرگ شــاه پهلوی و 
مراســم خاک ســپاری اش در قاهره، جست وجوی 
ذهنــی پر از تضادی را شــکل می دهد. به این ترتیب 
رمان با مرگ شــاه آغاز می شــود، درحالی که او به 
اســتقبال بهار 1344 می رود. تبختر و جبروت نوروز 
شاهنشــاهی در کنــار تباهی و ویرانــی محمدرضا 
پهلوی در ســال 1359 قرار می گیــرد و به این ترتیب 
ترانه شکوهمند و درخشنده سلطنتی موردتردید قرار 
می گیرد. از همان شــروع رمان ما متوجه می شــویم 
که روایت همچون مســتندهای آرشیوی شبکه های 
ماهواره ای برون مرزی قصد غبارروبی از قفســه های 
خاطــرات کهنــه و برانگیختــن نوســتالژی دوران 
خوش گذشــته را نــدارد و با واژگون کــردن توالی 
خطــی زمان مــا را با یــک دوره تاریخی در کلیت 
خود روبرو می ســازد. چنین شیوه مواجهه با تاریخ، 
دوگانه هــای3 اساســی در قضاوت کــردن تاریخ را 
برجسته می سازد، مثاًل دوگانه تصادف و تقدیر. این 
پرسش برای ما پیش می آید که کدام یک، تصادف 
یا تقدیر بود که زندگی محمدرضا پهلوی را شــکل 
بخشــید؟ آیا تصادفی بود که او در مصر بمیرد، در 
قاهره تا در شــهری که ســال ها پیش برای مراســم 
اولین عروسی اش آذین بسته شده بود مراسم رسمی 

خاکسپاری اش انجام شود؟
به این ترتیــب روایت بر پایه دوگانه های ایدئولوژیکی 
بســط می یابد که دائم به پرســش گرفته می شوند. 
راوی که با ضمیر دوم شــخص با محمدرضا پهلوی 
ســخن می گوید بــا توصیفــات کاماًل عینــی این 
دوگانگی ها را برجســته می کند و از یکی به دیگری 
می پرد و بازمی گردد بدون آنکه برتری یکی را تأیید 
کند. به این ترتیب دوگانه های ایدئولوژیک واسازی4 
شــده و انتخاب معنای نهایی یک اتفاق، تقدیری یا 
تصادفی بودن، مرتب بــه تعویق5 می افتد.6 این گونه 
واسازی روایت داستانی از تاریخ، پیامدهای سیاسی 
مشــخصی دارد. نظیر آنکه دیدگاه سیاســی راوی، 
سلطنت طلب یا ضد سلطنت طلب، مغشوش شده و 
مبهم ســت. راوی از اظهارنظری نهایی در باب این 

دوره تاریخی طفره می رود.
آیرونی7 عمیقی سراســر رمان را شــکل داده ست. 
شــاید خواننده مانند من دائم از خود بپرســد آیا این 
روایتــی اســت در دفاع از شــاه، در تطهیرکردن نام 
وی؟ در دفاع از وجه انسانی و شخصی اش؟ یا شاید 
هم این تنها ظاهر رمان است و در الیه غامض تری، 
روایت به تمسخر شکوه و جالل شاهنشاه می پردازد، 

شــاید چندان هم جای تعجب نداشته باشد چراکه 
بســتر تاریخی زندگی امروز ما بــا تحوالت تاریخی 
بســیار عمیقی نظیر کودتای مــرداد 1332، انقالب 
بهمن 1357 و جنگ تحمیلی شــکل یافته است و 
هر پرســش جدی در باب چندوچون زندگی فردی 
و جمعــی ما به ناچار خود را ملزم می بیند تا به تاریخ 
ایــران مدرن رجوع کند و تفســیری را تکرار و تأیید 
یا حرف جدیــدی را ارائه کند، اما بنــا به تعریف، 
رمان تاریخی بر اســاس تقســیم بندی ژانرهای ادبی 
به موضوع، به رمانی گفته می شــود که »زمینه اثر، 
شخصیت ها و حوادث از تاریخ اخذ شده اند، مانند 
رمان ایوانف از والتر اســکات یا آشیانه عقاب نوشته 
زین العابدین مؤتمن«2. در رمان تو در قاهره خواهی 
مرد نیــز خواننده با روایتــی از زندگی خصوصی و 
عمومی قدرتمندترین شخص ایران پیش از انقالب 
روبرو می شود که نه بر اساس حدس و گمان که بر 
پایه سند و مدارک تاریخی بسیاری نوشته شده ست. 
بااین حــال این روایت از کتاب هایــی که به صورت 
مستقیم یا غیرمستقیم به شرح حال و زندگی شخص 
شــاه پرداخته اند، ماننــد خاطرات اســدالله علم یا 
خاطرات ارتشــبد فردوســت یــا نوشــته هایی نظیر 
بیوگرافی هایی عامه پســند مســعود بهنــود، یک قدم 
فراتر نهاده و در فرم مکالمه با شــاه به صورت ضمیر 
دوم شــخص گونه ای از روایت تاریخــی را متصور 
می شــود که در مرز میان قطعیت آرشیوها و سیالیت 
چندوجهــی و بعضًا متناقــض تخیل جمعی حرکت 
می کنــد تا در بــاب زندگی یکــی از تأثیرگذارترین 
افراد در عرصه سیاســی و اجتماعی به پرسشــگری 
بپــردازد. نگاهی به نوشــته های پیشــین حمیدرضا 
صدر ما را متوجه می سازد که وی جزو نویسندگانی 
محســوب می شــود که دغدغه تاریــخ دارند و در 
کتاب هایــی نظیر تاریخ سیاســی ســینمای ایران با 
غــور در جزئیات تاریخی کــه در کوالک حوادث 
سیاســی و اجتماعی کمتر به چشم آمده اند یا اصاًل 
دیده نشــده اند قصد داشته تا روایتی بحث برانگیز و 
مســتدل ارائه کند که سایر روایت های هژمونیک را 
به چالش بگیرد؛ اما در این رمان به نظر می رسد که 
چیز جدیدی به خشــکی و قطعیت تحقیق تاریخی 
و شیوه های پوزیتیویســتی یا انتقادی اش اضافه شده 
که آن الیه خیال، عواطف و احساسات است و این 
شاید همان عنصری ست که خواننده را بسا بیشتر از 
تاریخ نویسی صرف، درگیر این رمان خوش ساخت 
می کنــد. در این مــرور کوتاه بر کتــاب من تالش 
می کنــم تا در بــاب ســاختار و محتــوای روایت، 
پرســش هایی را مطــرح کنم به جنبه هــای جدید و 
قدیم آن اشاره ای کنم و سپس آن را در بستر تصور 
جمعی و امروز ما از شــاه، ساختار سیاسی سلطنتی 
و ایدئولوژی سلطنت گرا که در رسانه های رسمی و 
غیررسمی اینجا و آنجا تولید می شود به بحثی کوتاه 

بگذارم.
دوگانه های ایدئولوژیک

کتاب در چهار فصل بهار، تابســتان، پاییزو زمستان 
1344 و دو فصــل پیــش از بهــار 1344 و پــس از 
زمستان 1344 نوشته شــده است. روزهای خاصی 
از این فصول دســتچین شده است: 1 روز از اسفند 
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می شــود مانند این توصیف از دالیــل اختالف نظر 
عمیق میان شاه و نخست وزیرش علی امینی:

»نظر کندی برای نخســت وزیری علی امینی بود و 
تــو نه. تو از علی امینی متنفر بودی، متنفر ... متنفر 

...
علی امینی اشراف زاده بود و تو نبودی ...

علی امینــی نوه میرزاعلــی خــان امین الدوله و نوه 
دختــری مظفرالدین شــاه بــود و تو نــوه خانواده 

سرشناسی نبودی ...
علی امینی در رشــته حقوق و اقتصاد درس خوانده 
بــود و دکترایش را در پاریــس گرفته بود و تو هرگز 

حوصله درس خواندن نداشتی ...
علــی امینی در کتابخانه اش نزدیک به دو هزار جلد 
کتاب داشــت و تو هرگز حوصله خواندن نداشــتی 

...
علــی امینی خوش برخورد بود و تو ظاهری عبوس و 

جدی داشتی ...
علــی امینی اعتقاد داشــت تو باید ســلطنت کنی، 
نه حکومت و تو می خواســتی هم ســلطنت کنی، 
هم حکومــت ... حکومت به عالوه ســلطنت ... 

سلطنت به عالوه حکومت ...
تو از علی امینی نفرت داشــتی و جان. اف.کندی، 
او را بــه تو تحمیل کرد. تحمیــل کرد و علی امینی 
مسابقه ای را با تو شروع کرد. مسابقه جا بازکردن در 
دل مردم. مســابقه محبوب شدن. مسابقه سخاوتمند 
و مردمــی بودن. علی امینی در کمتر از یک ســال 
زمامــداری اش 350 نطق و خطابه ایراد کرد. به طور 
متوسط 360 ساعت، یعنی حدود پانزده روز که در 
تاریخ مشــروطیت و پس از آن سابقه نداشت. علی 
امینی پس از نخست وزیر شدنش سپر بر سر کشیده 
و شمشیر به دست و با توپ پر وارد شد. علی امینی 
پرســش آزاردهنده »از کجــا آورده ای؟« را تکرار 
کرد و تکــرار. از کجا؟ از کجا؟ از کجا؟ ... و تو 
همیشه از این پرسش نفرت داشته ای. نفرت ....14«
نمی توان از انصاف گذشــت و زیبایــی و تأثیر این 
توصیفات و منطق شــخصی چنیــن مکالمه جذابی 
را ندیــده گرفت. برای خواننــده ای مانند من که به 
تاریــخ مدرن ایران و نیز ادبیات داســتانی عالقه مند 
است چنین سبک پرداختن به برخورد شخصی میان 
شــخصیت ها، نوآوری و کشش خاص خود را دارد 
و بر روابط پیچیده انســان ها زمانی که برای قدرت 
مبارزه می کننــد، نوری می افکنــد که وجه خاص 
بومی خود را نیز آفریده اســت. بااین حال نمی توان 
از این حقیقت نیز گذشــت که مبارزه های طبقاتی 
عمیق تر و رقابت در میان طبقه حاکم برای کســب 
منافع مادی بیشتر امری است که در چنین رویارویی 
میان محمدرضا پهلوی و علی امینی ظاهرًا کوچک 
شمرده شــده اســت. راوی به خوبی اشاره می کند 
که علی امینی به واســطه روابــط خانوادگی به طبقه 
اشراف تعلق داشت و همان طور که می دانیم عمدتًا 
از مالکین عمــده زمین در عهد قاجــار بوده اند و 
بالفاصله این پرسش پیش می آید که چطور این قشر 
به نمایندگــی علی امینی عامــل و پیش برنده برنامه 
اصالحات ارضی در ایران عهد پهلوی شــد؟ چرا از 
منافع طبقاتی اش که حفاظت از مالکیت خصوصی 
زمین به صورت سنتی بود دست شست و از مالکیت 

فرهنگی و سیاســی کاماًل نادیده گرفته می شود. در 
این رمــان تنها با یک فرد روبرو هســتیم که مصدر 
تمام تصمیمات مهم کشــوری اســت، درحالی که 
نقــش دیگران در هیئــت مادیت جمعی شــان نظیر 
گروه های اجتماعی، جبهه های سیاسی، قدرت های 
بین المللی و به طورکلی سیستم های ملی و بین المللی 
در شــکل گیری شاه و تعین بخشــیدن به تصمیمات 
و اعمالــش کاویده نمی شــود. در اینجا منظور من 
از ســاختار، اشــکال نظام منــد روابــط اجتماعی، 
سیاســی، اقتصادی و فرهنگی هســتند که شــکل 
خاصی به روابط میان سوژه ها می بخشند و محدوده 
کنــش و واکنــش آن ها را ترســیم کرده، وســعت 
داده و درعین حــال محدود می کنند. این اشــکال 
سیســتماتیک نظم و ترتیبی خاص خود را دارند که 
تنهــا با دخالت یک فرد تنهــا نمی تواند تغییر کنند، 
بلکــه خود را به فــرد در هر کجای این سیســتم از 
پیش موجود که باشد تحمیل می کند به گونه ای که 
می توان گفت فرد بیشتر ساختار را محقق می کند تا 
نیت ها و امیال شــخصی خود را. مثاًل همان طوری 
کــه صدر در کتاب تاریخ سیاســی ســینمای ایران 
به آن اشــاره می کند ســینمای دهــه 40 و 50 ایران 
متأثــر از امیدهــا، آرزوها، برنامه و به همان نســبت 
اضطراب هــا، بدبینی هــا و ناامیدی هــای جامعه ای 
اســت که در حال گذار از اقتصاد کشاورزی سنتی 
به سمت اقتصاد صنعتی مدرن و شهری ست. این ها 
سیســتم هایی بودند که بستر کنش و واکنش جامعه 
ایرانــی و به تبع آن ســینمای ایــران در عهد پهلوی 
دوم را شــکل بخشــیدند، فرم های بیانــی جدید و 
روایت هــای تازه ای را صورت دادند، در همان حال 
کــه حد و حــدود کنش و واکنش هــا را هم تعینی 
تاریخی بخشــیدند. البته درباره تأثیر و تأثر سوژه و 
ســاختار روی یکدیگر بســیار گفته شده و مباحث 
زیــادی نظیــر اراده گرایــی اومانیســتی در مقابــل 
دیدگاه های آنتی اومانیســتی وجود دارد که به بحث 
اصلی این نوشته مرتبط نیست، غرض اصلی من این 
بود تا این نکته را برجســته ســازم کــه در این رمان 
نقش ساختارها در شکل گیری شخصیت شاه یا در 
شــیوه سلطنت و زمامداری او بسیار کم رنگ است 
و نادیده گرفتــن نقش تاریخی سیســتم ها، برخورد 
متناوب و بــدون وقفه میــان منافع و خواســته های 
گروه ها و طبقات اجتماعی مختلف ســبب شده که 
کشمکش شــاه با مخالفانش به حد کشمکش های 
شخصی و سلیقه ای فروکاسته شود، گویی اگر شاه 
سلیقه شــخصی دیگری داشت سیاســتش متفاوت 
می شد و انگار که سرنوشت ملتی تنها به مشکالت 
خصوصی محمدرضا پهلوی با افراد آشــنا و غیرآشنا 
برمی گردد. نقــش رقابت های بــزرگ اقتصادی و 
سیاســی در عرصه بین المللی که بســیاری از رجال 
سیاســی ایرانی را درگیر خود کرده بود در روایت تو 
در قاهــره ... جایی ندارد و سرمنشــأ همه تحوالت 
عظیم اقتصادی و سیاســی که برای همیشــه زندگی 
نســل پیش از ما، ما و پس از ما را تغییر دادند نهایتًا 
به مجموعه های شــخصی محمدرضا شاه، اینکه او 
از کــدام رئیس جمهور امریکایی خوشــش یا بدش 
می آمد و چه درگیری های قدرتی با اشــخاص )و نه 
احزاب یــا گروه ها یا طبقه ها( داشــت، ارجاع داده 

پررنگ کــردن جزئیــات ظریفی دیده می شــود که 
معمــواًل بــرای فضاســازی و شخصیت ســازی در 
داســتان به کار مــی رود با این تفــاوت که جزئیات 
وقایع کوچک به استناد مدارک و گزارش ها و منابع 
دیگر واقعی بوده و تخیلی نیســتند مانند این آخرین 

توصیف از ملک فاروق:
»گفتنــد در جیب هایــش تپانچه کوچکــی یافتند 
و یــک قرآن بــا جلدی طــال، دو اســکناس هزار 
دالری و یک اســکناس پانصد دالری، یک کارت 
دیپلماتیک، یک شیشــه قرص، یک ســاعت مچی 
و ســرانجام عینک معروفش با قابی دایره شــکل و 

شیشه ای سبزرنگ«.11
درعین حال وجه داســتانی روایت در فــرم انتخابی 
آن نمــود می یابد، به جای ضمیر سوم شــخص متون 
تاریخی یا اول شخص نویسنده که معمواًل با ادعای 
بی طرفی متن را شــکل می بخشــد ما با راوی روبرو 
هســتیم که با افعــال زمانی ماضی و اکثــرًا ماضی 
مطلق در حال گفت وگویــی خیالی با مردی کاماًل 
واقعی اســت. یک راوی که همه چیــز را می داند، 
ولی ما هیچ چیز دربــاره اش نمی فهمیم چون مطلقًا 
هیــچ اطالعاتــی از خود به ما نمی دهــد، راوی که 
به صورت فضایی خالی، هســتی داستانی یافته است 
که با فراخوانــدن و خطاب کــردن عینیت تاریخی 
دوره ای تمام شــده، تجسم می یابد. در سطور جلوتر 
بیشــتر بــه ماهیت ایــن راوی به خصــوص کارکرد 
ایدئولوژیکــش خواهم پرداخت؛ امــا در اینجا باید 
اشاره کرد که در بحث دوگانه تاریخ و قصه، ضمیر 
دوم شــخص انتخاب بســیار به جایی بوده چراکه به 
یــاد ما می آورد که این روایتی اســت که نیت مندانه 
برســاخته12 شده اســت و ادعای قطعیت آرشیوهای 
تاریخی را نــدارد، بلکه در عرصه خیال اســت که 
میل به تجسم روابط قدرت موجود در روابط انسانی 

آن را صورت بخشیده و ممکن کرده است.
نمونه دیگری که در الیه پیچیده تر و پنهان تری وجود 
دارد و داللت های سیاســی روایــت را بحث برانگیز 
می نماید دوگانه ســوژه و ســاختار13 است. روایت 
روی فرد خاصی که شــاه اســت و افــرادی که در 
معرض ارتبــاط بــا او قرارگرفته اند نظیــر خانواده، 
اعضــای دولت، نظامیــان یا حتــی ترورکنندگانش 
متمرکز شــده اســت. همه چیز در ســطح انتخابی 
نقــش  و  فــردی ســنجیده می شــود  و  شــخصی 
ســاختارهای عمیق اجتماعی، اعتقــادی، مذهبی، 

حمیدرضاصدر
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ازایــن رو دیــدگاه محافظه کارانــه مثــاًل مخالف با 
دسترســی همگانی به تحصیل است چراکه تحصیل 
نمی تواند ماهیت بســیاری از مــردم را تغییر دهد و 
مثاًل مطابق با ایده آل های انقالب فرانســه آن ها را به 

شهروندان برابر تبدیل نماید.
»به این ترتیــب محافظــه کاران از دموکراســی بیزار 
بودنــد، چراکه برای آنان خبــر از پایان احترام برای 
مناســبات سلسه مراتبی را می داد. عالوه بر این آن ها 
به دسترسی همگانی به تحصیل بدبین بودند چراکه 
از نظر آنان تحصیالت می بایســت تنها برای تربیت 
کادر نخبــگان محفــوظ می مانــد. محافظه کاران 
اعتقاد داشــتند که فاصله میان ظرفیت های طبقات 
باال و پایین نه تنها قابل فائق آمدن نیست، بلکه جزئی 
از سرشــت انسانی اســت و به این ترتیب حکمش از 

ملکوت فرود آمده ست.«15
چنین دیــدگاه ضرورت گرایانه ای16 درباره سرشــت 
انســانی راه بر هــر نوع تغییــر بنیــادی در اجتماع 
که روابــط اجتماعی را از بیخ و بــن دگرگون کند 
می بینــد و وضعیــت حاضر را نه به عنــوان ایده آل، 
بلکــه به عنــوان تنهــا وضعیت ممکن کــه کمترین 
خســران را برای همــگان دارد ارزیابی می کند. من 
به هیچ عنوان قصد ندارم ادعا کنم رمان تو در قاهره 
خواهــی مرد بر اســاس دیدگاه هــای محافظه کارانه 
نوشته شــده اســت، بلکه تنها می خواهم اشاره کنم 
که نگرش صرفًا سوژه محور در روایت نهایتًا به نوعی 
نگــرش ضرورت گرای اصالت فردی بدل می شــود 
که همه چیز به نگاه شــخصی کــه در فردیت خود 

محبوس شده فرو کاسته خواهد شد.
جابه جایی های17 تاریخی

یکی از جذابیت های رمان توصیف و شــرح زندگی 
کوتاهــی از افرادی اســت کــه به نوعــی در تاریخ 
خاورمیانه نقشــی بــازی کرده اند، امــا در گفتمان 
مسلط و رســمی کمتر از آن ها سخن به میان آورده 

که همان طور که اشــاره شــد مثاًل میــان زاویه دید 
و شــخصیت پردازی دیده می شــود و نیــز حرکتی 
دیالکتیکــی در ادراک تصادف و تقدیر وجود دارد 
که جداکردن آن ها به دو حوزه داللتی مشــخص و 
متمایــز و نامرتبط را ناممکــن می کند. این حرکت 
و بســط دیالکتیکی به ما به عنــوان خواننده فرصت 
می دهد تا از چارچوب ادراک ایدئولوژیک موجود 
از این دوگانه هــا فراتر برویم و قطعیت ایدئولوژیک 
و پیامدهای سیاســی خــاص آن مانند بــاور مطلق 
به تصــادف یا تقدیر را به پرســش بگیریم )به خاطر 
بیاوریــم کــه در جامعــه ما بــاور به تقدیــر مطلق 
بسیار شــایع ســت(. به این ترتیب می توان گفت که 
واســازی دوگانه های ایدئولوژیک در رمان یکی از 
اســتراتژی های اصلی روایت برای داللتگری است 
که آن را از جمود دوگانه ای رها می ســازد و فرصت 
حرکت دیالکتیکی برای پیشــروی تاریخی را فراهم 
می ســازد. بااین حال می بایست اشاره کرد که چنین 
اســتراتژی در مورد دوگانه سوژه و ساختار در رمان 
دیده نمی شــود. روایت به نظــر می آید که بر حول 
محور ســوژه می گردد بدون آنکه حرکت ســوژه را 
در ارتباط دیالکتیکی با ســاختار قرار دهد و روایت 
را بر اســاس این حرکت بســط دهــد. به این ترتیب 
ســوژه به ســاحت فردیت مطلق فروکاســته شده و 
در آن محبوس گردیده اســت. می تــوان گفت که 
رمان دیدگاهی محافظه کارانه درباره ماهیت ســوژه 
و پیشــروی و دگرگونــی تاریخی اتخــاذ می کند. 
از دیدگاه این ایدئولوژی سیاســی ســوژه انســانی، 
برخــالف دیدگاه های انقالب کبیر فرانســه، فاعلی 
نیست که امکان پیشــرفت مدام و بدون مرز را دارا 
باشــد و تنها عده قلیل و خاصی هســتند که درون 
مؤسسات ســنتی می توانند آموزش ببینند و بیشتر از 
ســایرین پیشــرفت کنند و آن ها به تنهایی مسئولیت 
تغییــرات تکاملــی در اجتمــاع را به عهــده دارند. 

زمین به سمت مالکیت صنعت حرکت کرد؟ پاسخ 
همان گونه که بسیاری اشــاره کرده اند می تواند این 
باشــد که این طبقه ی اقتصادی-اجتماعی به خوبی 
دریافته بود که شــیوه های ســنتی در بستر تحوالت 
جهانــی تقســیم کار و مدرنیزه شــدن تولیــد دیگر 
نمی توانســت ســود الزم برای این طبقه را به همراه 
بیاورد و برتری آنان را تحکیم کند. شــکل فئودالی 
تولید برای تولید ســود اضافه با بن بست روبرو شده 
بود و چاره جز آن نبود که به مدرنیزاسیون ابزار تولید 
و روابط اجتماعی جدید حاصل از آن تن بســپارد. 
به این ترتیب بود که طبقه حاکم ســنتی اشــراف زاده 
و مالک عمــده زمین- با خرید دانــش الزم برای 
چنین دگرگونــی اقتصادی-اجتماعــی- به صورت 
تحصیالت عالیه در خــارج از ایران- تالش کرد تا 
جذب بــورژوازی کمپرادور در حال شــکل گیری 
شــده و به این شــکل جدید به حیــات انگلی خود 
ادامــه دهد. رقابــت و خصومت میــان محمدرضا 
پهلوی و علی امینی نه رقابت شــخصی میان دو نفر 
کــه رقابت دو گروه اجتماعی قدرتمند را نمایندگی 
می کنــد که بــرای تســلط به عنوان طبقــه حاکم و 
برای کســب سود و منافع بیشــتر با هم می جنگند. 
راوی می گوید که محمدرضا شــاه از پرســش »از 
کجا آورده ای؟« امینی زجر می کشــید اما به همان 
نســبت فراموش می کند کــه محمدرضا پهلوی هم 
می توانست چنین ســؤالی را از طبقه فئودال بپرسد: 
»شما اشراف زادگان از کجا آورده اید؟ از کد یمین 
و کار بی وقفه در گرما و سرما روی زمین کشاورزی 
گاه هســتیم که طبقه فئودال در  مثاًل؟« ما همگی آ
ایران عهد قجر چه ســتم ها و ظلم های وحشــیانه و 
غیرانســانی روی رعیــت اعمال می کــرد تا آن ها را 
مطیع نگه دارد تا بدون اعتراض و بدون درخواســت 
حق واقعی خود به کار در محیط اســتثمارزده ادامه 
دهند. پرسیدن این سؤال آزاردهنده و به رخ کشیدن 
وضعیت اسفبار انسانی در روابط فئودالی ایران اتفاقًا 
ابزاری بود که محمدرضا پهلوی از آن به خوبی بهره 
می جست تا ســلطنت خود را مشــروعیت ببخشد. 
بخشــی از نطق های بسیاری که در خارج از مجلس 
و داخــل مجلس ایراد کــرد و در آن تهدید می کرد 
تا با همه دشــمنان ایــران مدرن و آبــاد مبارزه کند 
خطاب به همین طبقه اشراف قدیمی ایراد شده اند؛ 
امــا راوی به این قســمت از تاریخ عالقــه چندانی 
ندارد و به طورکلــی وقایع عمده ای نظیر اصالحات 
ارضی جــای چندانی در رمان صــدر ندارد. جای 
بســی تعجب اســت چراکه مثاًل در تاریخ سیاســی 
ســینمای ایران صدر به شــکلی عمیق با ذکر آمار و 
ارقام و اتفاقات بســیار جالبی کــه کمتر موردتوجه 
تاریخدانان دیگری قرار گرفتــه این مرحله تاریخی 
را موشــکافی می کند و برجسته می سازد. به هرحال 
شــاید هم میل به وجه شــخصی وقایع تاریخی ست 
که این رمان را از تاریخ نویسی صدر جدا می کند با 
این تفاوت که دیالکتیک میان ســوژه و ساختار در 

میان این انتخاب قربانی شده ست.
قابل توجه است که دوگانه های ایدئولوژیک دیگری 
کــه در رمان موردتوجــه قرار گرفته اند در شــکلی 
دیالکتیکی بســط می یابنــد مثاًل می تــوان دیالوگی 
محمدرضاپهلویوملکفاروقدیالکتیکــی میان قصــه و تاریخ را شناســایی کرد 
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تاریخ و بمباران تصاویر
احتمــااًل این مســئله بی ربــط به نظر نمی رســد که 
استراتژی واسازی با تصویرسازی های دقیق تاریخی 
در رمان تو در قاهره خواهی مرد همساز شده است. 
این تصاویر به واســطه راوی دوم شخصی که تالش 
می کند عواطف و احساســات مرتبط بــا آن تاریخ 
را احیا کند بازســازی می شود. برای خواننده آسان 
اســت تــا موقعیت های موردبحــث را به وضوح و با 
دقت در جزئیات و کلیات تجســم کند و در مقابل 
خود ببیند، انگار که آلبوم عکس یا فیلمی را تماشــا 
می کنــد. به عنوان مثال شــرح جزئیات جشــن های 
2500 ســاله چنان رنگارنگ است که هم تصویری 
کلــی و هم جزئی و رئــال را از این مراســم فراهم 
مــی آورد تا بــه همان اندازه که خواننده از وســعت 
ریخت وپاش و اســراف به شگفت می آید از شدت 
بی توجهی به وضعیت عمومی ملت نیز منزجر شود. 
خود جشن های 2500 ساله، شیوه اجرا و نمایش آن 
مراسم و نیز انعکاس آن در تلویزیون و سایر رسانه ها 
این واقعیت را برمال می ســازد که سردمداران رژیم 
پهلوی دوم به خوبی بــه نقش تصاویر و صحنه19 در 
گاه بودنــد و حتی در همان  تحکیــم قدرت خود آ
دهه 50 شمســی هم جامعه ایرانی آنچه گی دوبور، 
»جامعه نمایش«20 خوانده است را تجربه می کرده، 
جامعه ای که نه فقط با تصاویری از واقعیت برساخته 
می شــود، بلکه ارتباط میان افراد و روابط اجتماعی 

نیز بر اساس تصاویر ساخته می شود.21
رمــان تو در قاهــره ... نیز ایــن جلوه های فرهنگ 
نمایشــی و صحنه ای را از طریق آفرینش تصاویری 
از منظر دوم شــخص خیالی بازسازی می کند؛ یعنی 
رمــان به نوعی تصویــری روایــی از تصویر بصری 
قدیمی تــری را فراهم مــی آورد که در زمان خودش 
هم به قصد نمایش ایجادشــده بوده. بااین حال نکته 
مهم در بازســازی های رمان این است که بازسازی 
ایــن تصاویر، کاماًل رئال، دقیق و با جزئیات بســیار 
گاهی  تاریخــی صــورت می پذیــرد که وســعت آ
رمــان بر آنچه شــرحش را می دهــد ثابت می کند. 
در این بســتر آنچه قابل توجه اســت انتخاب ضمیر 
دوم شخص برای توصیف و پرداختن به این دغدغه 
رئالیســتی برای مثاًل جشــن های 2500 ساله است. 
بازســازی این جشــن ها از طریق یادآوری خاطرات 
یک اول شخص صورت نمی پذیرد. بازنمایی و ثبت 
تاریخی از خالل یادآوری های منفرد شخصی نیست 
که ارجــاع تاریخی خود را مســتحکم می کند. در 
اینجا با یک راوی قابل شناخت مثاًل یک شخصیت 
واقعی در یک زمان و مکان مشــخص مواجه نیستیم 
کــه ما را در معــرض حوادث رمان قــرار می دهد. 
حتــی خیاالت، یادآوری ها، خاطرات نوســتالژیک 
یــا آزرده کننده ذهنی یک فرد نیســت که مراســم 
جشــن ها را مــی کاود. اینجا ضمیری دوم شــخص 
از طریــق مکالمه با شــاه ایــن ارجاع رئالیســتی را 
امکان پذیر می ســازد، ســوژه ای که ایــن مکالمه را 
امکان پذیــر کرده تا پایان رمان بــرای ما خوانندگان 
به عنوان یک معما باقی می ماند. ســوژه ای که هیچ 
ویژگی و خصوصیت شــخصی از خود نظیر ســن، 
طبقه یــا نژاد را برمــال نمی ســازد؛ بنابراین می توان 

در عوض ســایر گروه های مخالف مانند حزب ملل 
اســالمی کاماًل پررنگ شــده و بــه اعضا، اهداف 
و انگیزه هــای آنــان در مبــارزه مســلحانه پرداخته 

می شود:
»هــدف حــزب ملــل اســالمی برانــدازی رژیم 

شاهنشاهی بوده. براندازی ... براندازی...
آرمان حــزب ملــل اســالمی برقــراری حکومت 
واحــدی در کشــورهای اســالمی بــوده. آن ها به 
برپایی هســته های اولیه حزب اقدام کرده بودند. به 
عضوگیــری. به ایجاد ســازمان نظامی ]...[ هر چه 
می خوانی بیشــتر می ترســی. هرچه می خوانی بیشتر 
نگــران می شــوی... ]...[ در کیفرخواســت برای 
هشــت تن کادر مرکزی تقاضای اعدام خواهد شد 
و برای سایرین سه تا 10 سال زندان... ]...[ اسامی 
را بارها خواهی خواند. دوباره و چندباره. گزارش ها 
را ورق خواهی زد و ورق. احکام صادرشده را مرور 

خواهی کرد و مرور...
آیت الله ســید محســن حکیم نامه ای برایت خواهد 
فرستاد. آیت الله میالنی درگیر خواهد شد و ژان پل 
سارتر نامه ای برایت ارسال خواهد کرد. سازمان های 
پرشــماری مکاتبه خواهنــد کرد. حکــم اعدام به 

حبس ابد تغییر خواهد یافت.
تــو آن بــاال ایســتاده ای. بر بامــی کــه در آن بیم 

فروریختن می رود. فروریختن... فروریختن...18
به این ترتیب رمان اهمیــت رخدادهای تاریخی مهم 
را جابه جا می کند و اتفاقی نظیر آشکارشــدن شبکه 
حزب ملل اســالمی در ســال 1344 را برجســته تر 
از آشکارشــدن ســازمان مجاهدین و ســایرین قرار 
می دهد. شــاید به این دلیل که تمام اعضای لورفته 
حزب ملل اســالمی اسامی آشــنایی برای خواننده 
ایرانی باشــند، چراکه می توان نــام آن ها را در صدر 
مشــاغل کشوری پس از انقالب پیدا کرد. نه اینکه 
ســیاهکل مهم نباشــد یا کوچک انگاشته شود، اما 
رمان به ما یادآوری می کند که مثاًل برای شــناخت 
هویــت نژادی ایران یا برای فهم صواب تر سیاســت 
امروز ایران شاید بد نباشد تا روایات مسلط به چالش 
گرفته شود، حتی روایات مسلط در گفتمان الئیک 
و اپوزیســیون؛ می توان تفاسیر و روایاتی را فراخواند 
که کم اهمیت انگاشته شــده اند. به هرحال رمان تو 
در قاهره خواهی مرد این نکته را برجســته می سازد 
که چنان کــه عالقه مندان به تاریخ جنبش های چپ 
در ایــران مایــل به حفــظ میراث بــاارزش فکری، 
تئوریک و تاریخی این سازمان ها هستند می بایست 
به صورت جدی به فکر باشند که در روایت خود از 
این تاریخ فرم های بیانی و دیدگاه های تازه متناســب 

با تغییرات جامعه ابداع کرده و گسترش دهند.
مــن در ایــن نوشــته تــالش کــردم تــا برخــی از 
نقــاط قابل توجه و نیز نــکات ســؤال برانگیز رمان 
را موردبحــث قــرار دهــم و به ویــژه بر واســازی 
)ساختارشــکنی یا همان دیکانستراکشــن( به عنوان 
یکــی از اساســی ترین اســتراتژی های رمــان برای 
کید  پرداخت داللت های سیاســی و فرهنگی اش تأ
کنم. اکنون در پایان می خواهم به این مسئله بپردازم 
که چنین رویکردی به تاریخ می تواند نشــانگر رشد 
چــه دیدگاه هایی در گفتمان رســمی و غیررســمی 

ایران در باب دوره محمدرضا پهلوی باشد.

می شــود مانند ملک فاروق مصر، ملک حســین و 
ملک فیصل عربســتان. به این ترتیــب روابط ایران با 
کشورهای همسایه و منطقه ای خود پررنگ می شود. 
رمان بازیگرانــی را وارد روایت خود می کند که به 
خاطر مســائل نژادی )عرب بودن خود( کمتر دیده 
و پرداخته شــده اند. توصیف این افــراد با جزئیات 
زندگی عمومــی و خصوصی شــان تجربه دلپذیری 
اســت که دیدگاه تنگ و غرض ورزانه ای که ایرانی 
را تافته جدابافته از کشــورهای عربــی می پندارد به 
چالش می کشــد و به یاد ما می آورد که آن مردمان 
تاریخی شبیه به تاریخ مدرن ایران تجربه کرده اند و 
اشتراکات تاریخی و فرهنگی و سیاسی میان ما بسی 

بیشتر از تفاوت ها و اختالفاتمان است.
به نظر می آید که این نوعی دیگر از واسازی به عنوان 
اســتراتژی داللتــی در متــن باشــد به این ترتیب که 
دوگانه ای که یکــی باارزش و مهم-ایرانی بودن- و 
دیگری خوار و حقیر- عرب بودن- است به چالش 
کشیده می شــود و با برجسته شدن جزئیات عینی و 
ذهنی فرهنگ و شــخصیت های عربــی این دوگانه 
نژادپرستانه واژگون می شود. روایت چنین رویکردی 
نیز به وقایــع تاریخی دارد و مثــاًل اتفاقات تاریخی 
مهــم را به نفع اتفاقاتی که در ســایه قــرار گرفته اند 
کمرنگ کرده ست. به عنوان نمونه در تاریخ نویسی 
در باب گروه های اپوزیسیون و به خصوص چپ گرا 
در دوره محمدرضــا پهلــوی گروه های کوچک تر 
یــا آن ها که کامــاًل شکســت خورده و به ضد خود 
تبدیل شــدند موردتوجه قرار می گیرد. در اکثریت 
تاریخ نگاری ها، سرگذشت ها و داستان ها و روایاتی 
که از مبارزه سال های پیش از انقالب ارائه می شود 
به خصــوص در گفتمان روشــنفکری الئیک نقش 
ســازمان ســابق مجاهدین خلق و ســازمان فدائیان 
و ســایر جنبش های چریکی بســیار پررنگ اســت 
که معمواًل شــرحی آشــنا و تکراری از شکل گیری 
تحوالت درونی سازمان ها، انشعابات و... به دست 
می دهــد، یا بــه بیــان فداکاری هــا و قهرمانی های 
اعضای شــهید سازمان ها پرداخته می شود. در رمان 
تو خواهی مرد به رخداد ســیاهکل تنها در صفحات 
پایانی کتــاب به صورتی موجز پرداخته می شــود و 

علیامینی
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رمانی که می توان آن را تالشــی برای نظم بخشیدن 
و شــکل دادن به انبوه تصاویر سرگردانی دانست که 
رابطه بین ســوژه ای از جمله رابطه میــان ما به عنوان 
خواننــدگان و رمــان را تحت تأثیر قرار داده اســت 
چراکــه رمان تالش می کند تا ایــن رابطه را هر چه 

بیشتر سمت و سویی حسی- بصری ببخشد.
به طورکلی تــو در قاهره ... متأثــر از چنین بمباران 
تصویری و واکنشــی به آن می تواند محسوب شود، 
روایتــی کــه در آن کلیتــی جمعــی در هیئت یک 
مردم و یا نســل - که می تــوان این کلیت را به طبقه 
متوســط و تصوری کــه از خــود دارد مرتبط کرد، 
چراکه کاربران و مصرف کنندگان رسانه های جدید 
و مخاطبان انواع رســانه ها، آن ها هستند- با آفرینش 
فضایــی روایی بــه هجوم تصاویر پاســخ می دهد و 
تالش می کند تا در کشاکش میان مراکز قدرتی که 
به بازتولید این تصاویر مشــغول اند معنایی جمعی به 

آن ها ببخشد.
در این نقطه اســت که می توان اســتنتاج کرد که تو 
در قاهره ... با توجه به اســتراتژی داللتی واسازی، 
روایت ضدخطی و دورانی و ســوژه ی دوم شخص 
و نیز تکیه بر بازســازی تصویر به عنوان تالشی برای 
نظم بخشــیدن به بمباران تصویری معاصر نمایانگر 
شــکل گیری فرم های جدید ایدئولوژیک است که 
به تعبیر تروتســکی اشــکال تــازه ادراک اجتماعی 
واقعیــت را نمــودار می کند. تروتســکی در کتاب 
انقــالب و ادبیات به رابطه میان فــرم، محتوا و نیاز 
اجتماعی اشاره می کند و اظهار می دارد که: »رابطه 
میــان فرم و محتــوا با این واقعیت تعیــن می یابد که 
فرم جدید تحت فشار نیازی درونی کشف می شود، 
اعالم می شود و تکامل می یابد نیازی که ]متعلق[ به 
طلب روانی جمعی اســت که مانند هر چیز دیگری 
... ریشه های اجتماعی خودش را دارد ... گسترش 
چشــمگیر فرم های ادبی از تغییرات و دگردیســی ها 
عمیق و برجسته در ایدئولوژی ناشی می گردد، آن ها 
]فرم هــا[ بیانگــر راه های جدیــد ادراک اجتماعی 
واقعیــت هســتند و نیز بیانگــر رابطه ای تــازه میان 

هنرمند و مخاطبانش.«23
به این ترتیــب می توان اســتنتاج کرد که فــرم روایی 
تو در قاهره ... به دگردیســی های اجتماعی اشــاره 
دارد کــه در ادراک زمان و تاریخ به صورت جمعی 
در حال شــکل گرفتن اســت و ادراک متغیر طبقه 
متوســط-که مخاطــب، کاربــر و مصرف کننــده 
اصلی رســانه های جدید هســتند- از دوران پهلوی 
دوم را بــه نمایش می گذارد. بااین حال من شــخصًا 
اگر قرار بود شــخصیتی تاریخی سیاسی یا فرهنگی 
را بــرای مکالمه انتخــاب می کردم بــه محمدرضا 
پهلــوی فکر نمی کردم و بر ایــن باورم که ارجاع به 
او ناشــی از نوعی انتخاب ایدئولوژیک اســت که 
افراد جریان ها و گروه های مختلف اجتماعی دیگر 
را کوچک تر می شــمارد و این انتخاب چه بسا ناشی 
از فشــار و اجباری باشد که رســانه ها به ما تحمیل 
می کنند. وقتی رســانه واپس گرایی نظیر بی بی ســی 
فارسی، قصد احیای فرهنگ رسانه ای رژیم پهلوی 
را با احیــای برنامه هایی نظیر »تماشــا« دارد یا همه 
رســانه هایی که به جای سیستم های سیاسی مترقی به 
رضــا پهلوی به عنوان گزینه مشــروع برای حکومت 

شــبکه های ماهواره ای برون مرزی تصاویر گزینشی 
دیگــری مرتبط با ایدئولــوژی نهادهــای حمایتگر 
مالی اش ارائه می دهد. در شبکه های اجتماعی نظیر 
فیسبوک و توئیتر ما با انواع و اقسام گروه های آنالین 
مواجه می شویم که تصاویر متعددی از رژیم پهلوی 
دوم را نمایــش می دهند. از روی جلد مجالت زرد 
گرفته تــا عکس هایی از زندگــی خانوادگی پهلوی 
دوم؛ زمانــی کــه در تعطیالت بودنــد، وقتی که در 
بازدیــد رســمی از ادارات بودنــد، نماهــای متعدد 
از خانــواده ای آرمانی و ایده آل که شــاد و ســالم 
غــذا می خورنــد، در پارک بــازی می کنند، خرید 
می کنند، ســوار هواپیمای شخصی خود می شوند یا 
کنار دریا تفرج می کنند. عکس های بی پایان از شاه 
و ملکه که ســان می بینند یا سوار اتومبیل جدیدشان 
شــده اند یا در کنار دولتمردان دنیا لبخند می زنند یا 
با فروتنی تمام در خانه ای روســتایی میهمان شده اند 
و... و... و... ایــن تصاویر بر بســتر نوعی ادعای 
ایدئولوژیــک »بی طرف بودن« ارائه می شــوند، اما 
درعین حال عواطف نوســتالژیکی نسبت به گذشته 
را با رژیم پهلوی پیوند می دهند تا بیانیه ای سیاســی 
درباره خوبی های ازدست رفته آن دوران مثاًل خوش 
را القــا کنند. نمونه این گرایش هــای ایدئولوژیک 
برنامه تونل زمان شبکه ماهواره ای »من و تو است« 
کــه عکس های شــخصی ارســالی از بیننــدگان را 
نمایش می دهد که در رژیم پهلوی گرفته شــده اند؛ 
امــا درعین حال آن را با نوعی حســرت برای دوران 
فرضًا طالیی گذشــته گره می زند تا برای بینندگانی 
که بــا کمبودهای اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی و 
سیاسی زیادی دست به گریبان اند، جایگزین سیاسی 
واپســگرایانه ای ارائه کند. آنچه رمــان تو در قاهره 
... را بــرای من به عنوان عضــوی از جامعه ایرانی و 
فارســی زبان که در معرض بمباران تصویری انواع و 
اقســام رســانه های معاصر قرار دارد متمایز می سازد 
آن اســت که می توان این رمــان را روایتی از تاریخ 
دانست که پس از شبکه های اجتماعی و رسانه های 
ماهــواره ای شــکل گرفته اســت، روایتــی که پس 
از بمبــاران تصاویــر گزینشــی و ایدئولوژیک دهه 
گذشــته صورت گرفته و می توان ضمیر دوم شخص 
آن را در حــال گفت وگو با این تصاویر بی پایانی که 
زندگــی اجتماعی ما را اشــباع کرده اند تصور کرد، 

تصــور کرد که ســوژه پنهــان در حــال مکالمه با 
شــاه بســی فراتر از یک شخص اســت. این سوژه 
عالقه دارد گســترده تر از محدودیت های تاریخی، 
جغرافیایی و نژادی به نظــر بیاید، فراتر از تعین های 
ساختاری، بیشتر از خط و مرزهای قدرت، در تقال 
برای هویت بخشــی به خود، این ضمیر دوم شخص 
به چیزی شــبیه به تصوری که یک مردم در کلیت 
خود از خود دارند اشــاره می کند یا آنچه یک نسل 
در کلیت خود از خود ارائــه می کند. گویی نوعی 
»ما«ی پنهان و ذکرنشده پشت این سوژه قرارگرفته 
کــه در حال مکالمه با شــاه ســت و تــا آنجا پیش 
می رود که ســوژه نــه در حال برســاختن تاریِخ در 
حال گفت وگو بــا آن، بلکه خــود را به مثابه تاریخ 
ادراک می کند. این تاریخ است که به بررسی رژیم 
پهلــوی دوم به طورکلی و ســال 1344 به طور جزئی 
می پــردازد. به این ترتیب رمان کلیتــی را که در الیه 
ظاهری روایت به چشــم نمی آیــد -چراکه در میان 
اتفاقات پرشــمار، در پرش های زمانــی متعدد، در 
مکان هــای مختلف و میــان افرادی کــه تنها نقطه 
اتصالشــان شــخص محمدرضا پهلوی بــوده ناپیدا 
شــده ســت- با انتخاب این زاویه دید برمی سازد، 
بــا ســوژه ای کــه درحالی که بــا شــاه گفت وگو 
می کند حوادث، مکان ها، افــراد و جزئیات فراوان 
را همچون نخ تســبیحی به هــم متصل می کند. این 
نقطه شــاید یکی از نقاطی باشد که نسبت میان فرم 
و ایدئولوژی در متن را روشن می سازد. آن گونه که 
لوکاچ اســتدالل می کند: »حقیقی ترین حامل های 
ایدئولوژی در هنر ]ادبیات[ خود فرم ها هســتند، نه 
محتوای قابل انتزاع کار هنری. ما مهر و نشان تاریخ 
بــر اثر هنری را دقیقًا به صــورت ادبی آن می یابیم و 
نــه به صورت نوعــی فرم ممتــاز و برتر مســتندات 
اجتماعی.«22 به این ترتیب می توان اســتنتاج کرد که 
خود-تاریخ انگاری ســوژه با بازســازی رئالیســتی 
یــک دوره تاریخی به صــورت ضدخطی و دورانی 
و با منطق واســازی گرانه اش به مهــر تاریخ بر متن 
و ایدئولــوژی حاکم بر آن اشــاره می کننــد و نه با 

ارجاعات عینی و تاریخی آن.
دربــاره خودتاریخ انــگاری در رمان تــو در قاهره 
خواهی مرد می توان حرف های بسیاری زد، اما آنچه 
رمان را از نمونه های مشــابه جدا می سازد و وجهی 
امــروزی و اتفاقــًا کامــاًل معاصر به آن می بخشــد 
نقــش تصاویر در بازســازی متن اســت. همان طور 
کــه پیش تر هم اشــاره کردم رمان صرفًا بر اســاس 
تفکرات، احساسات، مکالمه ها و... برساخته نشده 
است، بلکه همه را در »تصاویر« متعددی که از هر 
موقعیت ارائه کــرده صورت بندی کرده و فرم داده 
اســت. آنچه حلقه ارتباطی همــه دغدغه های رمان 
به شــمار می رود نقش تصویر به عنوان فرم مشروع و 
قابل پذیرش در جمع آوری داده ها و روایت بخشــی 
به آن هاســت. این بعدی از رمان اســت که آن را از 
صــرف خاطره گویی و اظهارنظر درباره تاریخ فراتر 
برده و از سایر نوشته های تاریخی و داستانی زمان ما 
برجسته تر می سازد، چراکه اگر دقت کنیم امروز ما 
به واسطه رسانه های جدید و تکنولوژی متغیر و سریع 
در بمبارانی از تصاویر گذشته قرار گرفته ایم. رسانه 
ملی تصویر گزینشی از آرشــیو خود ارائه می دهد. 

مي توان استنتاج کرد که 
فرم روایي تو در قاهره ... به 

دگردیسي هاي اجتماعي اشاره 
دارد که در ادراک زمان و 

تاریخ به صورت جمعي در حال 
شکل گرفتن است و ادراک متغیر 

طبقه متوسط-که مخاطب، 
کاربر و مصرف کننده اصلي 
رسانه هاي جدید هستند- از 

دوران پهلوي دوم را به نمایش 
مي گذارد
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از داده های مســتند تاریخی هم جزئی و هم کلی را 
فراهم می آورد. هدف من در این نوشته آن بود تا به 
دگردیســی های امروز ادراک تاریخی طبقه متوسط 
از یک دوره سیاســی حســاس )پهلوی دوم( اشاره 
کنــم. بدون تردید این دگردیســی ها پیش تر خواهند 
رفــت و ما بــا فرم های جدیدی که خبــر از مواضع 
تازه ای که ادراک جمعی واقعیت را شکل می دهند 
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به جای مکالمه با شــاه با روســتاییانی که در شهرها 
زاغه نشــین شــدند گفت وگو می کرد ایــن تردید به 
قطعیتی مردمی تر نزدیک می شــد. من به عنوان یک 
عالقه مند به تاریخ و ادبیات بیشــتر شوق آن دارم تا 
بدانم مثاًل زاغه نشــینانی که مراسم جشن های 2500 
ســاله را به صورتــی اتفاقــی از تلویزیونی می دیدند 
یا از رادیویی می شــنیدند چه واکنشــی نسبت به آن 
داشتند یا چه نظری نســبت به اتفاقات سیاسی سال 
1344 داشــتند یا آن ها در آن زمان یا در گذر از آن 
ســال ها چه ادراک تاریخی از دوره پهلوی شــکل 
داده اند؟ جنس حافظه تاریخی آن ها چگونه است؟ 
آیا می توانــد راهــی از درون َدوران زمانِی تکراری 
طبقه متوسط به بیرون بگشاید؟ واقعیت آن است که 
می بایست این مسئله را هم در نظر داشت که ادراک 
تاریخــی طبقــه متوســط از واقعیت -کــه در حال 
دگردیسی است- تنها ادراک موجود و تنها ادراک 
ممکن نیســت، بلکه یکی از هــزاران فرم موجود و 
ممکن اســت. پیش فرض های ایدئولوژیک، شکل 
ادراک ایــن طبقه را نرمالیــزه کرده و آن را به عنوان 
تنها فرم طبیعی که می تواند هســتی داشــته باشد به 
نظر می آورد. هنگام اشــاره به فــرم ادراک تاریخی 
طبقه متوسط ما از یاد می بریم که این فرم در شرایط 
مادی کاماًل خاصی شــکل گرفته کــه مختص این 
طبقــه اجتماعی اســت کــه موقعیت خــود را میان 
ســرمایه و نیروی کار می بیند و چه بســا کسانی که 
در این شــرایط مادی نیســتند کاًل درک دیگری از 
زمان و مکان شــکل داده باشــند. ســؤالی که پس 
از خوانــدن این رمان برای من باقی مانده آن اســت 
که ادبیــات معاصر ما تا چه اندازه تالش کرده تا از 
روایت های هژمونیک و نرمالیزه شده -باوجود همه 
ابتکارات تجربی که در این ســال ها امتحان کرده- 

فاصله بگیرد؟
گزینش هــای  و  پیش فرض هــا  همــه  باوجــود 
ایدئولوژیک، رمان تو در قاهره خواهی مرد، کتابی 
خواندنی اســت به ویژه برای کسانی که به جزئیات 
تاریخی عالقه مندند، چراکه رمان مجموعه جذابی 

ارجــاع می کننــد و از همه طرف زمزمه ســلطنت 
مشــروطه و... بلند اســت ما اجبارًا با فضایی روبرو 
هســتیم که رژیم ســلطنتی را نه تنها مشــروع، بلکه 
مطلوب می انگارد و برای اثبات خود و شست وشوی 
جنایات و اشتباهات تاریخی فاجعه بارش به همه نوع 
توجیهی متوســل می شــود. تردیدی نیست که برای 
درک شــرایط امروِز جامعه ما نیازمنــد به بازخوانی 
آن دوران هســتیم، امــا فرق اســت میان گرایشــی 
کــه انقالب 57 را دســتاورد ملت ایــران می داند و 
گرایشــی که از آن به عنوان اشــتباهی تاریخی ناشی 
از نادانــی و جهــل می نگرد. مــا در قضاوت امروز 
خود با انقالبی روبرو هســتیم که رژیم شاهنشــاهی 
را ســرنگون کرد و به مردم به عنوان سوژه اجتماعی 
مدرن جلوه ای تازه بخشید. انقالبی که عامل خون 
در مشروعیت بخشیدن به حکومت را بی اعتبار کرد 
و خواســت و اراده جمعی را به عنوان مصدر قدرت 
مشروعیت بخشید. این بدان معنا نیست که انقالب 
57 تمام پتانســیل های خود را متحقق کرده است و 
تاریخ این 36 سال گذشــته به ما می نمایاند که راه 
درازی تا چنین تحققی در پیش است، اما در همین 
ســال ها هم ما، به خصوص نســل پــس از انقالب، 
باقدرت انتخابات در به چالش کشیدن هژمونی های 
اجتماعی، سیاســی و فرهنگی آشــنا شده ایم و این 
قطعــًا یکی از دســتاوردهای ارزشــمند انقالب 57 

هست.
در چنین فضای سیاســی پرتنشــی اســت که تو در 
قاهــره ... رمان مهمــی تلقی می شــود. این رمان 
تالش می کند تا از دوگانه های گفتمان های رســمی 
و غیررســمی فاصله بگیرد و با پرداختن به آن دوره 
از موقعیت امروز ما که با شکسته شــدن روایت های 
خطی ایدئولوژیک، خاطــرات بعضًا متناقض افراد 
دخیل، انواع و اقسام مســتندات بصری آرشیوهای 
فعال یا فراموش شــده و... تعین یافته اســت، نوعی 
خاطــره جمعی خلق کنــد که هرچنــد از منظری 
موشــکافانه، رئال و اخالقی به آن سال ها می نگرد، 
اما در قضاوت نهایی خود مردد اســت. شــاید اگر 



94
ره 

ما
شـ

    
|   

 94
ذر 

و آ
ن 

آبا
    

| 1
30

94
ره 

ما
شـ

    
|   

94
ذر 

و آ
ن 

آبا
    

| 1
31

زمانی ســید حمیــد روحانــی به دلیــل حذف 
القاب شــاه و همچنین فرازی از پاســخ امام به 
نخســتین تلگــراف شــاه در ســال 1431 مورد 
مؤاخذه ایشــان قرار گرفت. ماجــرا ازاین قرار 
بــود که روحانی جمله »... فرموده اعلیحضرت 
موافــق اســت با آنچــه از پیغمبر اســالم به ماه 
رسیده است: اذا اظهرت...« را از متن تلگراف 
ایشان حذف کرده بود. امام به محض اطالع، 
نامه ای به روحانی نوشــت و در فرازی از آن به 

ایشان توصیه کرد:
»چرا این جمله را حذف کردید؟ اگر به نظر شما 
نادرســت بود، می آوردیــد و آن را مورد انتقاد 
قرار می دادید. شما خود را وادار کنید و عادت 
دهید که در نوشتن تاریخ، حب و بغض را کنار 
بگذاریــد و واقعیت ها را بنویســید؛ هرچند به 
ضرر خودتان یا به ضرر کسانی باشد که به آنان 
عالقه مندید... این کار ]حذف بخشــی از متن 
اعالمیه های مراجع[ خالف وظیفه ای است که 
برعهده گرفته اید...«1 حال پرســش این است 
اگر مشــابه این اتفاق درباره کتاب های درسی 
آمــوزش و پرورش-ازجمله کتــاب تاریخ پایه 

نهم- اتفاق بیفتد، چه باید کرد؟

کتاب درســی مطالعات اجتماعی پایه نهم دوره اول 
متوسط شــامل ســه حوزه مطالعاتی جغرافی، تاریخ 
و مدنی اســت. کتاب در ســال 1393 تألیف شده و 
شامل 12 فصل است و به هر یک از حوزه های مذکور 
چهار فصل اختصاص داده شــده اســت. این کتاب 
جدیدالتألیف بوده و از مهر 1394 در مدارس تدریس 
می شــود. از این رو کتــاب هنوز مراحــل آزمایش و 
خطای خود را نگذرانده است و جا دارد پژوهشگران 
و دبیران تاریخ معاصر به خصوص معلمان این درس، 
خود دســت به قلم شده و معایب و مزایای آن را نوشته 

تا در ارزیابی های بعدی مورد بهره برداری قرار گیرد.
در مقدمــه باید خاطرنشــان کرد برای ایــن مقطع از 
دوره تحصیلــی بــه یک کتــاب مســتقل تاریخ نیاز 
اســت. به ویژه اینکه محتوای کتاب به تاریخ معاصر 
اختصاص دارد. در این صورت می توان به طور جامع 
همه عرصه های سیاســی، اجتماعی، فرهنگی و حتی 
اقتصادی این دوره را بررســی کــرد. به هرحال بخش 

تاریــخ کتاب، در چهار فصل -فصل 5 الی 8- و هر 
فصل در دو درس ارائه شــده اســت. ازآنجاکه دوره 
تاریــخ آن از صفویــه تا عصر حاضر -مدت شــش 
قرن- را دربــر می گیرد، به ناچــار مباحث به اختصار 
بیان شده، ولی علی رغم این اختصار در برخی دروس 
ازجمله عصر صفویه، نگاهی نیز به اوضاع اجتماعی، 
اقتصادی، علمی و فرهنگی-عنوان درس دهم- شده 
اســت. در یک بررســی کلی از محتوای کتاب چند 

نکته به شرح ذیل ارائه می شود:

ســه دهه تحریف تاریخ انقــالب در کتب 
درسی تاریخ معاصر:

 یکی از عرصه های ســیطره نــگاه ایدئولوژیک اول 
انقــالب، کتاب درســی تاریخ معاصر ایــران تألیف 
دکتر غالمعلی حداد عادل اســت. این کتاب در سال 
سوم مقطع دبیرستان، برای همه گرایش های تحصیلی 
طی بیش از دو دهه پس از انقالب تدریس می شــد. 
گفتمان و محتوای این کتاب چنان بر مباحث تاریخی 
کتــب درســی تاریــخ معاصــر در آموزش وپرورش 
ســیطره یافته که علی رغم گذشت ســال ها از آن، در 
کتاب های جدیدی هم که برای مقاطع متوســطه اول 
و دوم نظام جدید تألیف می شــود، می توان ردپای آن 
را مشــاهده کرد. چندین بحث عمده تاریخی در این 
کتاب در موضوعاتی نظیر دوره مشــروطه، ملی شدن 
نفــت، انقالب اســالمی و... مطرح شــده که بعضًا 
سیطره نگاه مذکور منجر به وارونه نویسی تاریخ شده 
است؛ اما متأســفانه باوجوداینکه این کتاب از چرخه 
تدریس خارج شده، اما رویکرد مذکور بر نگاه مؤلفان 
کتب بعدی تاریخ معاصر ازجمله کتاب متوسطه اول 
ســایه انداخته است. به طوری که همان ایده ها باکمی 
تجدیدنظر و قلمــی روان همراه با برخی حواشــی و 
تصاویر در کتب جدید راه یافته است. با کمی بررسی 
می توان چندین موضوع محوری را شناســایی و مورد 

تحلیل و ارزیابی قرار داد.
بر این اســاس ســؤال تأســف بار این اســت که چرا 
علی رغم گذشت سه دهه و نیم از انقالب و آزمایش 
و خطــای رویکردهــای غیرعلمــی، هنــوز هم این 
وزارتخانــه ازجمله واحد تألیف کتب درســی به این 
شیوه ها توســل می جوید؟ واقعیت این است که نگاه 
ایدئولوژیــک چنان بر تار و پــود آموزش وپرورش در 
ابعاد مختلف ســیطره پیدا کرده که به نظر می رســد 

نمی توان به این زودی از آن نجات یافت. از برنامه های 
درســی گرفته تا گزینش ها، از تألیف کتب درسی تا 
انتصاب مدیران و... -که البته بازنگری هر یك از این 
زوایا نیاز به پژوهش های مســتقل دارد- رهایی از این 
گفتمان به نیروها و عناصری نیاز دارد که شــجاعت 

علمی و آزاداندیشی داشته باشند.
ب. حذف بنــد مخالفت مراجع با شــرکت زنان در 

انتخابات از الیحه انجمن ها:
یکی از این حوزه هــای مطالعاتی، مباحث مربوط به 
تاریخ و وقایع انقالب اســت. در این کتاب- تاریخ 
معاصر پایه نهم- وقایع ســال های نخست نهضت در 
آغاز دهه چهل به صورت گزینشــی ارائه شده است. 
چنان کــه در منابع تاریــخ انقالب آمده، نخســتین 
واقعــه ای که مرجعیت و روحانیت را به عرصه مبارزه 
ســوق داد، واکنش به »الیحه انجمن هــای ایالتی و 
والیتی« بود. کابینه اســدالله علم نخســت وزیر )30 
تیر 1341 ـ 17 اســفند 1342( در 16 مهر 1341 و در 
دوران تعطیلی مجلسین، الیحه ای را در هیئت دولت 
تصویــب کرد که بر اســاس آن تغییراتی در شــرایط 
انتخاب کننــدگان و انتخاب شــوندگان انجمن هــای 
ایالتی و والیتی انجام داد. مهم ترین اصول شبهه انگیز 
آن از منظــر مراجع عبارت بــود از: اعطای حق رأی 
به زنان در انتخابات انجمن ها، حذف قید اســالم از 
شرایط انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان و باالخره 
انجام مراســم تحلیف با »کتاب آســمانی« به جای 
قرآن. حال آنکــه در درس پانزدهــم کتاب مذکور، 
در بحث مخالفت بــا تصویب نامه انجمن های ایالتی 
و والیتــی، صرفًا بــه دو تغییــر در قانــون انجمن ها 
اشاره شده که عبارت اند از: الف( لغو شرط مسلمان 
بودن برای انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان؛ ب( 
لغو سوگند به قرآن از سوی انتخاب شوندگان و تبدیل 
آن به ســوگند به کتاب آسمانی. البته ضمن تأیید این 
نکته، به جرأت می توان ادعا کرد که برحسب بررسی 
مواضع و محتوای اعالمیه های صادره از سوی مراجع 
و علمــا، محور اصلی اعتراضات آنان، به مخالفت با 
شرکت زنان در انتخابات انجمن ها استوار بود. بندی 
که به هیچ وجه در این درس به آن اشاره نشده است. 
بــرای ارزیابی این موضــوع، گوشــه ای از مبارزات 
مراجع و در چند مورد به عنوان نمونه جمالت کلیدی 
متــن اعالمیه چند تــن از مراجع به شــرح ذیل ارائه 

می شود.

تحریف تاریخ انقالب
درباره کتاب درسی تاریخ معاصر پایه نهم

رحیم روح بخش
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امــام خمینی و الیحه انجمن های ایالتی و 
والیتی:

بعد از پخش خبر الیحه و اطالع عمومی از آن، برخی 
مراجع و علمای برجســته به سه ماده مذکور اعتراض 
کردند. تقریبًا از آغاز آبان اعتراضات شــدت گرفت، 
کاروان هایــی از بازار تهران و برخی هیئت ها و طالب 
قم راهی بیوت مراجع ازجمله امام شــده و امام نیز با 
ایراد سخنرانی، دســتورالعمل هایی برای تداوم مبارزه 
صــادر کردند. محــور برخی از مواضع امــام در این 

دیدارها عبارت است از:2
1 . در دیدار بازاریان تهران به تاریخ ششم آبان: »فعاًل 

تعطیل عمومی نکنید.«
2 . در دیــدار طالب و بازاریان بــه تاریخ چهاردهم 
آبــان: »آرامش را حفظ کنید و به کار خود مشــغول 

باشید.«
3 . در دیدار اصناف و طالب قم به تاریخ بیستم آبان: 
»علمای اسالم دست بردار نیســتند... شما چند روز 

دیگر هم صبر کنید.«
4 . در دیدار هیئت هــا و اصناف تهران و مردم قم در 
دوم آذر: »شما بیش از پیش در کار خودتان پایداری 

نمایید، ما هم ثابت هستیم.«
5 .  در دیــدار جداگانه بازاریان تهران در همین روز: 
»ما بــه همان نحو کــه روزنامه ها تصویــب الیحه را 

نوشتند، می خواهیم لغو آن را هم درج کنند.«
6 . در دیــدار اصنــاف به تاریخ نهــم آذر: »هرچند 
مضمــون تلگرافی کــه ]دولــت[ بــرای علمای قم 
فرســتاده، قانع کننده اســت، ولی تا در جراید رسمی 
کشور لغو تصویب نامه به طور صریح اعالم نگردد، ما 

نمی توانیم به این تلگراف ترتیب اثر دهیم.«
امام و سایر مراجع و حتی برخی علمای برجسته عالوه 
بر ایراد ســخنرانی، برای اطــالع و فراخوان عمومی، 
اعالمیه های چندی نیز صادر کردند. کما اینکه متن 
برخی تلگرافات مخابره شده به شاه یا نخست وزیر نیز 
بالفاصله در قالب اعالمیه تکثیر و توزیع می شد. برای 
نمونه امام در سه اعالمیه و تلگراف ذیل به طور آشکار 

با شرکت زنان در انتخابات مخالفت ورزید:
جملــه اعتراضیه »]دولت علم[... بــه زنان حق رأی 

داده است...« در اعالمیه امام.3
 همچنین هشت سطر از متن تلگراف امام به علم که 
با جمله: »... ورود زنان به مجلســین...« شروع و با 
»...چنین حقی به آنان دادن تخلف از قانون اســت« 

پایان می یابد.4
جمله تأکیدآمیز دیگر امام در تلگراف مجدد ایشــان 
به علم، »...علمای اعالم تذکر دادند که ورود زن ها 
در انتخابات و الغای قید اســالم از منتخب و منتخب 

برخالف قانون است...«5

واکنش گســترده مراجع و علمــا به الیحه 
انجمن ها:

نکته مهــم در خصوص الیحه انجمن هــای ایالتی و 
والیتی، فراوانــی اعالمیه های صادره6 و تلگراف های 
مخابره شــده در خــالل مبارزه دوماهــه- از 16 مهر 
الــی 9 آذر 1341- علیه هیئت حاکمه در مقایســه با 
رویدادهای بعدی اســت. این امر، بیانگر احســاس 
خطر جدی مراجع تقلید و علما از مقاصد ســوء نظام 

حاکم بود؛ به طوری که تعــداد اعالمیه های صادره یا 
تلگرافات مخابره شــده در اعتــراض به تصویب نامه 
انجمن هــای ایالتی و والیتی به 41 مورد به شــرح ذیل 
رســید؛ آیــات عظــام: گلپایگانی: 11 مــورد صدور 
اعالمیه یــا مخابــره تلگــراف؛ شــریعتمداری: 7؛ 
خمینی: 6 ؛ مرعشی نجفی: 4؛ میالنی: 3؛ روحانی: 
3؛ خویی و خوانســاری هرکــدام 2، حکیم، قمی و 
اراکی هرکدام یك مورد و باألخره، عبدالله شــیرازی 
و محمود شــاهرودی نیز در این مرحلــه، اعالمیه ای 
صادر نکردند.7 ذکر این نکته ناگفته نماند که تعداد 
اعالمیه هــای صــادره در هیچ یــک از وقایــع بعدی 
نهضت نظیر رفراندوم اصول شش گانه، واقعه فیضیه، 
کشــتار 15 خــرداد و... به ســی مورد هم نرســید.8 
به هرحال به عنوان نمونــه دو جمله از اعالمیه های دو 
تن از مراجع مهم آیات عظام حکیم و خویی به شرح 

ذیل ارائه می گردد:
1. جمله »...تصویب الیحه انتخابات نسوان مخالف 
اصــول متبوعــه و موجب تنفــر ملت مســلمان ایران 

است...«9 از اعالمیه آیت الله حکیم.
2. جملــه: »...تصویب نامــه اخیر دولــت راجع به 
تســاوی زن و مــرد و کافــر و مســلمان در انتخابات 
انجمن ها مخالف شرع انور و قانون اساسی است...« 

از اعالمیه آیت الله خویی.10

ه. مخالفت با شــرکت زنان در انتخابات، 
عامل گسترش اعتراضات: 

بر این اســاس این ســؤال پیش می آید که چه عاملی 
باعــث شــده حجم اعتــراض به الیحــه انجمن ها با 
شرکت گسترده و همبستگی نیروهای مذهبی مواجه 
شود؟ بررســی محتوایی و مقایسه اعالمیه های صادره 
در این مقطع از نهضت نشان می دهد که عامل اصلی 
این یکپارچگی و همدلی نیروهای مذهبی، محوریت 
داشــتن مخالفت با شــرکت زنان در انتخابات است11 
که این امر منجر بــه فراوانی صدور اعالمیه و مخابره 
تلگــراف و همچنین تعــدد و تنــوع واکنش ها علیه 
الیحه گردید. به طوری که گستردگی حضور نیروهای 
مذهبــی از غالب نحله های فکری از نوگرا تا ســنتی 
شگفتی برخی صاحب نظران و حتی هیئت حاکمه را 
برانگیخت. در این میان موضع مراجع، علما و وعاظ 
ســنتی – ازجمله میراث داران فکری آیت الله العظمی 
بروجــردی )مرجع تقلید اعلمی که یک ســال پیش 
از آن رحلت کرده بود(- شــدت و حدت بیشــتری 
داشــت12. کما اینکه حضور جامعه روحانیت و اهل 
منبر تهران در ایــن اعتراضات پررنگ جلوه می کرد. 

پنج اعالمیه کثیراالمضا و قریب ده تلگراف و اعالمیه 
فراخوان عمومی از ســوی علمای متنفذ این شهر ـ از 
آن جمله توسط آیات خوانساری، بهبهانی، محمدتقی 
آملی، محمدرضا تنکابنی، هدایت الله نقوی شیرازی، 
ســیدمرتضی لنگرودی و فاضل موحــدی لنکرانی ـ 
صادر گردید.13 محور اساسی در تمام این اعالمیه ها، 
مخالفت با شــرکت زنان در انتخابــات بود. »جامعه 
اهل منبر تهــران« در اعالمیه خود با اشــاره به اینکه 
»چــون وعاظ تهــران به افــکار عامه آشــنایِی کامل 
دارند«، تأکید نمودند: »شــرکت نسوان در انتخابات 
انجمن های ایالتی و والیتی... مخالف صریح قوانین 
اسالم و قانون اساســی است.«14 این تشکل در وقایع 
بعدی نهضت حضوری کم رنگ داشــت. یک نکته 
جالــب در این منازعه، صدور اعالمیه هایی از ســوی 
ده ها انجمن، کانون و جلســات مذهبــی زنان تهران 
در اعالم پشــتیبانی از مراجع و علمــا در مخالفت با 
شــرکت زنان - خودشان- در انتخابات است؛ در این 
اعالمیه ها اســامی ده ها زن آمده اســت.15 به هرحال 
مجموعه این اعتراضات منجر به عقب نشــینی هیئت 

حاکمه و دستور لغو الیحه در 9 آذر گردید.
فصل الخطــاب  امضایــی،   9 اعالمیــه  و. 
مخالفت مراجع و علما با شــرکت زنان در 

انتخابات:
البته لغو الیحه، ترفندی بیش نبود؛ زیرا چندی از لغو 
آن نگذشته بود که معلوم شد، در مفاد اصول شش گانه 
شــاه و مردم- که بعدًا به انقالب سفید معروف شد- 
نیز مــاده ای با عنوان تغییر قانــون انتخابات- به تعبیر 
دیگر مجوز شــرکت زنــان در انتخابــات- گنجانده 
شــده اســت، هرچند اجرای آن را منوط به برگزاری 
رفراندوم و تأیید مردم کرده بودند. به هرحال رفراندوم 
مذکور در ششــم بهمن برگزار و اعالم گردید، بیش 
از پنــج میلیون و پانصد هزار نفر بــه آن رأی مثبت و 
نیم میلیون نفر بــه آن رأی منفی داده اند. به این ترتیب 
اعالم گردید، اصول شش گانه ازجمله شرکت زنان در 
انتخابات مورد تأیید مردم قرار گرفته و قابل اجرا است. 
بر این اســاس قریب چهل روز بعد از رفراندوم، شــاه 
در هجدهم اســفند 1341 فرمان حــق رأی و نیز حق 
انتخاب شدن زنان را صادر کرد. در پی این فرمان، بار 
دیگر مراجع و علما به تکاپو افتاده و اعتراض خود را 

به شرکت زنان در انتخابات اعالم کردند.
در پی دستور شــاه برای شرکت زنان در انتخابات، 9 
تن از مراجع و علمای برجســته با صدور اعالمیه ای، 
به تبیین مخالفت خویش با شرکت زنان در انتخابات 
مبتنی بر قانون اساسی پرداختند. این اعالمیه به ترتیب 
اسامی ذیل آن از سوی: مرتضی الحسینی اللنگرودی، 
احمد حســینی الزنجانی، محمدحســین طباطبایی، 
محمــد الموســوی یــزدی، محمدرضــا الموســوی 
الگلپایگانــی، ســیدکاظم شــریعتمداری، روح اللــه 
الموســوی الخمینی، هاشم اآلملی و مرتضی الحائری 
امضا شده بود.16 این اقدام به دنبال برخی اظهارنظرها 
و مــوج تبلیغاتی جدید، مبنی بر قانونی بودن شــرکت 
زنان در انتخابات، بر اساس بند پنجم اصول شش گانۀ 
انقالب ســفید انجــام گرفت که هیئــت دولت طی 

مصوبه ای در نهم اسفند، بدان رسمیت بخشیده بود.
حجت االسالم سید حمید روحانی که نخستین کتاب 

بررسي محتوایي و مقایسه 
اعالمیه هاي صادره در این مقطع 

از نهضت نشان مي دهد که 
عامل اصلي یکپارچگي و همدلي 

نیروهاي مذهبي در اعتراض 
به الیحه انجمن ها، محوریت 

داشتن مخالفت با شرکت زنان 
در انتخابات است
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مربــوط به نهضت امام را با محوریت نقش روحانیت 
در آستانه انقالب به نگارش درآورد نقل می کند: امام 
خمینی آن اعالمیه را »شــخصًا نوشــت...و از آنان[ 
مراجــع و علما ]امضا گرفت«.17 اما حجت االســالم 
علی دوانی منکر این موضوع بوده و به علت محتوای 
آن، کاًل از ارائــه اعالمیه در کتابش خودداری کرده 
است18. کما اینکه ایشان در نقل اعالمیه های صادره 
از ســوی مراجع، جملــه مربوط به شــرکت زنان در 
انتخابات و همچنین القاب شاه را نیز به طور ناشیانه ای 
حذف کرده.19 این امر نشان می دهد شیوه به کاربرده 
شــده در کتاب درسی تاریخ پایه نهم- و حتی کتاب 
تاریخ معاصر دوره دبیرســتان )دوره متوســطه دوم(- 
مسبوق به سابقه بوده و مؤلفان این کتب با الگوگیری 
از برخی روحانیون نویســنده تاریخ انقالب، درصدد 
حــذف برخــی واقعیت های تاریخــی ازجمله تاریخ 
معاصر هســتند. چه بسا بررسی ســایر منابع مربوط به 
نهضت روحانیت و تاریخ معاصر و کتب درسی دیگر 
ابعاد بیشتر و متنوع تری از این تغییرات  را نشان خواهد 

داد.
مرحــوم  اینکــه  توضیــح  ایــران:  چشــم انداز 
آیت الله العظمــی خمینی و برخی علمای عظام 
در اعالمیه هایشان به این مضمون می نوشتند 
مگــر مردان مــا آزادی انتخــاب دارند که حاال 
زنان بتوانند رأی دهند و دیگر اینکه در دیدگاه 
امــام این قاعــده فقهی مطرح بــود که احکام 
تابــع موضوعــات اســت یعنــی در رژیمــی که 
مشروعیت ندارد زنان و مردان نباید مشارکت 
داشــته باشــند، امــا در رژیمی که مشــروعیت 
دارد زنان و مردان باید مشارکت داشته باشند 
و در قانون اساســی جمهور اسالمی حق رأی 
زنان نیز ملحوظ شد. فرزند ایشان سید احمد 
خمینی دیدگاه های ایشان را در یک سخنرانی 
توضیــح داد کــه اگــر موضوعات عوض شــود 
احکام نیز به نوبه خــود تغییر می کند که بحث 

آن مطلب مستقل دیگری می طلبد. ■
پی نوشت
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مندرج در کتاب علی دوانی حذف شده است. برای مقایسه 
جمله اعتراضیه اعالمیه نخســت رک بــه: دوانی، نهضت 
روحانیون ایران، تهران، مرکز اسناد انقالب اسالمی، 1377، 
ج 3 و 4 )در یک مجلد(، ص 45. مقایسه شود با متن کامل 
آن در: صحیفه امام، ج 1، ص 78. همچنین برای مقایســه 
اعالمیه دوم، رک به: دوانی، پیشین، ج 3 و 4، صص 49-

48، مقایســه شــود با: صحیفه امام، ج 1، صص 81-80.( 
باالخره برای مقایســه اعالمیه ســوم امام رک بــه: دوانی، 
پیشــین، ج 3 و 4، صص 95-94، مقایسه شود با: صحیفه 
امــام، ج 1 ص 90.)نامبــرده همیــن روش را در خصوص 
جمالت اعتراضیه-مخالفت با شــرکت زنان در انتخابات- 
در اعالمیه های ذکرشــده آیات لله حکیــم و خویی در این 
نوشــتار نیز اتخاذ کرده است. برای مقایسه اعالمیه آیت الله 
حکیم رک به: دوانی، پیشین، ص 52. مقایسه شود با: اسناد 
انقــالب اســالمی، ج 1، ص 27(. همچنین برای مقایســه 
اعالمیه آیت اللــه خویی رک به: دوانی، پیشــین، ص 51. 
مقایســه شود با: اسناد انقالب اسالمی، ج 1، ص 33. البته 
بخش دیگر از حذفیات ایشان به القاب شاه در اعالمیه های 
مراجع مربوط می شــود کــه برخی از آن هــا عبارت اند از: 
جمالت: »... بر خاطر همایونی مکشــوف اســت...« و 
»حضور مبارک اعلیحضرت همایونی، پس از اهدای تحیت 
و دعا...« از تلگراف امام به شــاه )رک به: دوانی، پیشین، 
ص 45. مقایســه شود با صحیفه امام، ج 1 ص 78(، جمله 
»... از ادعیه خالصانه ای که اظهار داشــته اید خوشوقتی و 
امتنان داریم...« از پاسخ شاه به مراجع )دوانی، پیشین، ص 
47. مقایسه شود با: علیرضا زهیری، عصر پهلوی به روایت 
اسناد، قم، معارف، 1378، ص 210(، جمله »... در تعقیب 
تلگراف به پیشگاه معظم له شاهنشاه و ارجاع به دولت...« 
از تلگراف چهار امضایــی آیات: حائری، آملی، زنجانی و 
داماد به علم )دوانی، پیشــین، ص 50. مقایسه شود با اسناد 
انقالب اســالمی، ج 2، ص 18(، باالخره کلمه »همایون« 
ازجمله »مراتب را به پیشگاه اعلیحضرت همایون ابالغ...« 
از تلگراف آیت الله خویی )دوانی، پیشین، ص 52. مقایسه 

شود با اسناد انقالب اسالمی، ج 1، ص 27(.
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در بحث حاضر این پرســش ها بررســی می شــوند: 
1. منظور از اقشــار فرودســت در ایران چیســت؟ 2. 
در حوادثــی که به کودتای 28 مــرداد انجامید کدام 
گروه های تبهکار و حاشیه ای در صحنه سیاسی ایران 
حاضر بودند؟ 3. چه عواملی به شکل گیری این اقشار 
حاشیه ای منجر شد؟ 4. کدامین گروه های سیاسی و 
با چه شــعارها و اهدافی از این گروه ها برای رســیدن 
بــه اهداف خــود اســتفاده کردند؟ 5. اهــداف این 

گروه های سیاسی چه بود؟
به طورکلــی تاریخ را از دو منظــر می توان مورد بحث 
قــرار داد: یکی از منظــر کنش نخبگان سیاســی و 
تحصیل کــردگان و به طــور خالصه اقشــار فرهیخته 
جامعه و دیگری از منظر آنچه »تاریخ واقعی« خوانده 
می شود و سروکار آن با توده های مردم و ازجمله اقشار 
فرودست و حاشیه ای است. منظور از اقشار فرودست، 
نه تهی دســتان شهری است، نه کارگران غیرصنعتی و 
نه عده ای که به هر روی به شــغلی مناســب اشتغال 
ندارنــد، امــا شــرافتمندانه زندگی می کننــد، بلکه 
مقصود بیکاره هایی هستند که طفیلی سیاستمداران و 
گروه های ذی نفوذ و رهبران اراذل و اوباش اند. همین 
ابتدای امر باید بگویم، تاریخ واقعی همان اســت که 
توده هــای مردم و از آن جمله اقشــار حاشــیه ای رقم 
می زنند و در مقام عمل، فرسنگ ها از آنچه نخبگان 

می خواهند، به دور است. 
اقشــار حاشــیه ای محصول فرایندهایی بس مهم در 
جامعه شــهری هستند. زندگی شهری الزامات خاص 
خود را دارد، هر فرد از آحاد جامعه می بایســت خود 
را در قالب حزب، ســازمان، ســندیکا، شغلی اداری 
و تجمعــی مدنــی تعریف کند؛ امــا در جوامعی که 
الزامات زندگی مدنی مهیا نیست و طبقات اجتماعی 
گاهی و حس تعلق طبقاتی  شــکل نگرفته اند؛ طبعًا آ
وجود ندارد. در این بین خواسته های مشخص و معین 
اجتماعی و سیاسی هم موجود نیست، توده های مردم 
نــه می دانند چه باید بخواهند و نه می دانند چه چیزی 

گاهی طبقاتی  نبایــد بخواهند. وقتی حس تعلــق و آ
موجود نباشــد، مطالبات ملموس و معین هم در بین 
نیســت. این امر زمینه ای فراهم می کند تا عوام فریبان 
به ســادگی بتوانند بر امواج نارضایتی اجتماعی ســوار 
شوند و آن ها را به سمت و سویی که خود می خواهند 
هدایت کنند. با اتکا به چنین بســتری، سیاست بازان 
حرفه ای می توانند توده های بی شکل مردم را به نحوی 
باشکوه سازمان دهند. در این بین نمی توان بین راست 
و دروغ تمییــزی قائل شــد. به عبارتــی، ویژگی بارز 
 )Vulgarity( این وضعیــت تاریخی، عامیانه گــری
همراه با نفی عیب جویانــه معیارهای واالی زندگی و 
ارزش های پذیرفته شده در جامعه است. عامیانه گری 
و عوام فریبی حتی در پســت ترین اقشار اجتماعی هم 
این احســاس کاذب را بــه وجود آورد کــه در زمره 
برگزیدگان جامعه بشــری به شمار می روند. این حس 
می تواند باعث تقویت نوعی همبستگی کاذب شود و 
نارضایتی های توده های فاقد بینش و قدرت سیاســی 
را تعدیــل کند و در جهتی ســوق دهد که برای نظام 
حاکــم نه تنها کمترین خطری پیش نیــاورد، بلکه بر 

تقویت آن بیفزاید.
برخالف تصور رایج، اراذل و اوباش فحش نیســت، 
یک اصطالح فلســفی و سیاســی اســت. هگل در 
دایره المعارف می گوید به طورمعمــول عادت بر این 
اســت که قوم را ملغمــه ای از اشــخاص خصوصی 
 )Vulgus( بدانند، ولی چنین ملغمه ای همــان اراذل
اســت نه خالیــق )Populous( و از این لحاظ قالب 
دولــت چیزی اســت کــه نمی گذارد قوم به شــکل 

ملغمه ای از افــراد خصوصی درآید یا اعمال قدرت و 
عمل کند. آن قومی که بــه چنین حالتی درآید، قوم 
افسارگسیخته ای خواهد بود اســیر بی اخالقی، بیداد 
و خشــونت کــور و حیوانی. این قــوم حکم دریای 
بی بندوبــار را دارد، با این تفــاوت که دریا خودش را 
ویران نمی کند؛ اما قوم بی بندوبار، تیشه به ریشه خود 

می زند.
پس افراد به شــکل مســتقل و خصوصی، در مقابل 
دولــت به مفهوم مدرن کلمه قرار دارند؛ قومی که در 
حکم ملغمه ای از افراد، از مشــتی اراذل باشــد قومی 
هنوز بی فرهنگ اســت که باید تربیت شود و معنای 
کلی را که بیانگر آزادی راســتین اســت درک کند. 
این گروهی است که به ذات خود واجد معنایی قوم، 
نیســت، بلکه باید آن را به دست آورد. به همین دلیل 
است که هگل، هم از سال 1805 به سنجش انتقادی 
نظریه قرارداد اجتماعی روســو می پردازد یا دست کم 

می کوشد که معنای تازه ای برای آن پیدا کند. 
گاهی طبقاتی و اجتماعی  آحاد جامعه ای که حس آ
ندارند، به شــکل اتمیزه زندگی می کنند، یعنی فردی 
هستند بین ســایر افراد بشــری و هیچ پیوند صنفی و 
شغلی و طبقاتی بین او و دیگران وجود ندارد. جامعه 
اتمیزه ســوژه ای است مناســب برای عوام فریبان که 
نیازی کاذب را به ایشان القا می کند و بر همان اساس 
گروه های عظیم اجتماعی را ســازمان می دهند تا فرد 
حــس تعلق به گروه را احســاس کند و احساســات 
خویش را در تظاهرات جمعــی عظیم متجلی ببیند. 
تجمعاتی که فاقد هویت اســت، اما به شکلی کاذب 

عامیانه گرایی و عوام فریبی در کودتای 28 مرداد 1332
نقش فرودستان و اقشار حاشیه ای در کودتا1

حسین آبادیان

چماقبهدستاندرروز28مرداد
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هیچ یــک از طبقات اجتماعی جای نمی گیرند. اینان 
طفیلی جامعه هســتند که بــرای امرارمعاش تن به هر 
کاری می دهنــد. افــراد این گروه هــای اجتماعی با 
اخالقیات مدنی و زندگی شهری بیگانه اند، به همین 
دلیل در برخــورد با معیارهای زندگی شــهری دچار 
نابهنجاری می شــوند، با الگوی زندگی اجتماعی در 
شهر سازگاری پیدا نمی کنند و قادر نیستند با الگوهایی 
که به ایشــان آموخته شده زندگی کنند. به این فرایند، 
آنومی )Anomy( گفته می شــود. کســانی که قادر 
نیستند با معیارها و موازین زندگی شهری منطبق شوند، 
یا به شــکل فردی مقررات و نظــم اجتماعی را زیر پا 
می نهنــد، زیرا از به هم خــوردن نظم اجتماعی زیانی 
نمی کنند و به واقع چیزی برای از دست دادن ندارند، 
یا به شکل ســازمان یافته و به سادگی جذب باندهای 
سیاســی، محافل توطئه گر و کســانی می شوند که از 
ایشان به عنوان سیاهی لشکر برای عقب راندن حریف 
اســتفاده می کنند. با توجه به اینکه اقشــار حاشیه ای 
و البته لومپن های جامعه چیزی برای از دســت دادن 
ندارند، خیلی آسان وارد بازی هایی می شوند که خود 
نمی دانند ماهیت آن چیست، اما کسانی که از ایشان 
بهره بــرداری می کننــد؛ می دانند این عــده را در چه 
مســیری هدایت می کند. نظر به اینکه فرودستانی که 
ابزار اجرایی سیاســتمداران واقع می شوند، از حداقل 
معلومات الزم برخوردار نیســتند، ســوژه ای مناسب 
برای عوام فریبان هســتند. کنشگران حرفه ای سیاسی 
و سیاستمداران عوام فریب برای نیل به منویات خود، 
با اتکا به روانشناســی فرودســتان و با استناد به برخی 
باورهــای خــود آنان، از ایشــان اســتفاده می کنند و 
معمواًل هم در رسیدن به اهداف خود کامیاب هستند. 
در تاریــخ ایران معاصر، به ویژه از مقطع مشــروطه به 
بعد اســتفاده کردن از فرودســتان برای نیل به اهداف 
سیاســی، فراوان به کار گرفته شده است. در حوادث 
منتهــی به کودتای 28 مرداد ســال 1332، این پدیده 
به شکلی منحصربه فرد مورد بهره برداری قرار گرفت.

اســتفاده از ایــن ابزار بــه کودتای 28 مــرداد مربوط 
نمی شــد، بلکه از دوره قاجارها به بعد ســابقه داشت 
و در دوره ملــی شــدن نفــت، بارها و بارهــا آزموده 
شد. سیاســت بازان حرفه ای و شهرآشوبانی که کمتر 
عنایتی به مصالح ملی ایران نداشــتند، در سراسر دوره 

احساسات را برمی انگیزد و حس کینه جویی را تقویت 
کــرده و این کینه ها را به ســوی اهداف فرعی ســوق 
می دهــد. باالتر و به عبارتی دقیق تــر، در جامعه فاقد 
قشربندی مشخص اجتماعی، همواره توده های مردم 
به دنبال یک منجی هستند تا سرنوشت آن ها را بهبود 
بخشد. این ها سرنوشت واقعی خود را به دست کسانی 
می دهند که برای خویشتن رسالتی قائل هستند. چنین 
کســانی هم همیشه در جوامع گوناگون وجود دارند، 
کسانی که خود را خاص می پندارند و تصور می کنند 
مأموریتی به آن ها ارجاع داده شده که حتمًا باید به پایان 
برسد. به یاد داشته باشیم حتی جورج دبلیو بوش وقتی 
به عراق حمله کرد، علنًا اظهار داشــت این مأموریتی 
بوده که مســیح بــه او واگذار کرده اســت و او خود 
در این زمینه نقشــی ندارد. پــس عوام فریبی حتی در 

کشوری مانند امریکا زمینه بروز و ظهور دارد، چرا؟ 
زیرا در کلیه جوامع بشــری همیشــه مردمانی هستند 
که بــرای بهبــود وضعیــت زندگی خویــش انتظار 
ظهور مردی را می کشــند تا زیر سایه اش به آرامش و 
آســایش دست یابند، به عبارتی اراده خود را به دست 
او می دهند، اما نمی دانند کســانی که به ســایه ایشان 
پنــاه می برند، اغلب خود عامل ناامنــی بوده اند. این 
خصلت عمومی روانشناسی توده هاست، آنان دست 
از آزادی خــود می شــویند و آن را بــه کــف فرمان 
کسی می سپارند که بر اساس تجارب تاریخی، دیگر 
کمتــر می توانند آن را بازپس گیرند. در چنین حالتی 
توده ها میل مفرطی به اعمال قهر و خشونت می یابند. 
همین توده ها اگر تک تک موردبررســی قرار گیرند، 
حاضر نیستند در زندگی شخصی خود کوچک ترین 
خشونتی را بپذیرند، تناقض در همین جاست: کسانی 
که خشــونت علیه خود را روا نمی دارند، از اعمال آن 
در حق دیگران جانبــداری می کنند و تناقض فوق به 
شکل تسلط مرد مقتدر بر کلیه شئون حیات آن ها حل 

می شود.
توده هــای  آحــاد  فکــر  در تک تــک  به طورکلــی 
غیرمنســجم و به هم ریخته ازنظر اجتماعی، اشــتیاق 
گاهانه ای به خروج از معضالت روزمره  کم و بیش آ
زندگی وجود دارد. این توده ها مایل اند نظم و ســامان 
اجتماعــی را از هم متالشــی کنند، بــدون اینکه از 
تبعات آن واهمه ای داشــته باشند. درست هم زمان با 
این تمایالت، کششی گریزناپذیر به ماجراجویی های 
سیاســی و اجتماعی زاده می شود، این تمایالت هرگز 
گاهانه به منظور نیل به نظام نوینی  از سنخ تالش های آ
از مناسبات اجتماعی نیست، بلکه تمایلی است کور 
بــرای برون فکنی عقده های درونــی و فرافکنی آن به 
نیروهایــی که تصور می رود از بیرون بر سرنوشــت او 

تأثیر می گذارد. 
نکته دیگر اینکه عوام فریبان بــا اتکا به باورهای خود 
مردم، از آن ها بهره کشی می کنند. در دوره موردبحث 
ما که هنوز فضای مک کارتیســم بر امریکا ســیطره 
داشت، بهترین امری که می توانست سیاست مزبور را 
به پیش براند، دامن زدن به توهم نفوذ کمونیســم بود، 
می گفتند اگر کمونیسم مسلط شود، از دین، خانواده، 
مالکیت اثری نخواهد ماند. ابزار اساسی پیشرفت این 
 Manès(منظور، سیطره توهمی است که مانس اشپربر
 Falsche(»آن را توهــم »دوراهی کاذب  )Sperber

Alternativen( نام می نهد. منطق موقعیت خطرناک 
یادشده به این شرح است: »هر اقدامی علیه ما، درواقع 
کمک به کمونیست هاســت و پیشــرفت و اســتقرار 
دیکتاتوری آن هــا را ترغیب می کند. حتی یک لحظه 
هم فراموش نکنید که هیچ راهی جز این دو راه وجود 
نــدارد: یا آن ها یا ما، حال انتخــاب کنید!« برای این 
منظور تشــکیالتی مانند مجمع مســلمانان مجاهد به 
رهبری شمس قنات آبادی و حزب زحمتکشان ملت 

ایران، فراوان فعال بودند.
مخالفــان مصدق او را مــردی بی دین و گاهی اوقات 
یهودی خطاب می کردند که تالش می کند بنیاد اسالم 
را براندازد. رساله دکترای حقوق او را که درباره ارث 
در اسالم بود، رساله ای علیه دیانت ارزیابی می کردند. 
فقط در حد اشاره نمونه ای می آورم. روزنامه نبرد ملت 
در مورخه 29 مردادماه 1332 نوشــت: »دیروز تهران 
در زیــر قدم های مردانه افراد ارتش و مســلمانان ضد 
اجنبی می لرزید، مصدق غول پیر خون آشــام در زیر 
ضربات محوکننده ارتش و مســلمانان اســتعفا کرد. 
حسین فاطمی خائن که از خطر گلوله برادران نجات 
پیداکرده بود قطعه قطعه شــد. نخســت وزیر انقالبی 
و قانونــی )سرلشــکر زاهدی( برای ملت ســخنرانی 
نمــود. کلیــه مراکز دولتی بــه تصرف مســلمانان و 
قشون اســالمی درآمد، جاسوســان و وطن فروشان و 
عمــال خائن مصدق از ترس انتقــام ملت به النه های 
کثیف خود فرار کردنــد.« همین روزنامه نبرد ملت، 
در برخی شماره های خود داس و چکشی روی سینه 
مصــدق نصب می کرد کنایــه از اینکه او عامل رواج 
کمونیسم اســت. برخی نمایندگان مجلس از »لیبرال 
بازی« مصدق صحبت می کردند که باالخره کشــور 
را به پشــت دروازه های آهنین سوق خواهد داد. علی 
جواهرکالم از کارمندان شرکت نفت انگلیس و ایران 
و مترجم و نویسنده مشــهور، کتاب هایی با مضامین 
ضدمذهبی در نجف پخش می کرد و روحانیان را به 

نام مصدق یا توده ای ها تهدید به اعدام می کرد.
در ایــن بین پیوندی بســیار نزدیک بین برخی ســران 
احزاب و رجال سیاســی، نمایندگان مجلس هفدهم، 
فرماندهــان ارتــش، روزنامه نــگاران و اوباش وجود 
داشــت کــه گفتیم در اصطــالح لومپن هــا خوانده 
می شــوند. لومپن ها به گروهی گفته می شــود که در 
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که در هر لباس هستند و توسط نظمیه ها تشکیل شده 
در تحــت نظر همــان اداره بــرای جلوگیری کردن از 
هرگونه تظاهر ملی به عنوان ملی بودن از راه هوچیگری 
مثــاًل ناطقی بخواهد صحبت کنــد و انتقادی از کار 
نظامیان بنماید دسته هوچی ها جمع شده میان حرف 
او داد و فریــاد می کنند و نمی گذارند کســی گوش 
به ســخن گوینده بدهد. در دوره ملی شدن صنعت 
نفت هم احزابی بودند که شعارشان این بود: »ما برای 
راســتی و آزادی قیام کرده ام!« اما ایــن احزاب نه از 
راســتی بویی برده بودند و نه برای آزادی ارزشی قائل 

بودند. ابزار پیش برنده اهداف ایشان هم چماق بود.
در همان زمان رضاخان هم گفته می شد این عملیات 
را با دســت رجالــه و عناصر ولگرد اجتمــاع ترتیب 
داده اند، به عبارتی حرکت لومپن ها برای به هم ریختن 
نظم اجتماعی به منظور تسهیل ایجاد دیکتاتوری بود. 
به سردستگان این جمع حقوقی داده می شد و نیازهای 
پیش پاافتــاده آنان تأمین می شــد. رهبــران جماعت 
مزبور که همه یا بیشــتر ولگردها و اشــخاص بیکار و 
بی حیثیت هســتند، با مختصر بروز ســخاوتی که از 
سردســته ها ببینند مســت می شــوند و برای هوکردن 
حاضر می شوند. این سردسته ها طیف وسیعی را دربر 
می گرفت، از روحانی نمایانی مانند شمس قنات آبادی 
گرفته تا کاسب بی کسب، روزنامه نویس بی روزنامه، 
وکیل بــی موکل و روضه خــوان بی منبر؛ بــاز هم از 
دولت آبادی مثال بیاوریم که نوشت: آبروی حکومت 
ملی ما بازیچه دست آن ها شده است و احتمال می رود 
به دســت همین مردم حکومت ملی از بین برود، زیرا 
اشخاص شرافتمند از ملیون از ترس آبروی خود با این 
جمع که نمی دانند آبرو و شرافت چیست، البته طرف 
نشده خود را دور می گیرند. یحیی دولت آبادی درباره 
ولگردهای زمان رضاخان پیش از دست یافتن به تاج و 
تخت سخن می گفت، اما مطالب او به گونه ای است 

که گویا در مورد همین 28 مرداد نوشته شده اند.
تشکیل دسته های ولگرد بزرگ ترین و باالترین خطر 
را برای ایران از مشــروطه به بعد داشت و هیچ عاملی 
به اندازه این موضوع بنیادهای آن را نفرسود؛ زیرا گاه 
باشد که وکیل و وزیر و مدیر و دبیر هم از میان همین 
جمع بیرون بیایند و کار ملیون حقیقی با کمی عده ای 
که دارند از اینکه هست زارتر بگردد. محور این جمع 
اشــخاص طماع بدسابقه بودند. عین همین فرایند در 

حوادث منتهی به کودتای 28 مرداد انجام شد.
بحران هــای دوره ملــی شــدن نفــت که به دســت 
سیاستمداران حرفه ای دامن زده می شد، نارضایتی های 
فراوان در پی آورد، گروه های اجتماعی ناراضی جذب 
کسانی می شدند که از همه بلندتر شعار می دادند. این 
گروه ها از وضعیت پیش آمده احساس خطر می کردند 
و از ســویی گرایشــی به ســوی اعتراضات اجتماعی 
یافته بودند. تنها چیــزی که در آن مقطع تاریخی این 
گروه های ناراضی را به ســوی خــود جذب می کرد، 
اندیشه ای است که می توان به قول اشپربر آن را »فلسفه 
ســپر بال« خواند. کلیه افــراد ســرخورده، ناراضیان 
اجتماعی و کسانی که کلیه امیدشان را از دست داده 
بودند و فقط می خواستند پشت و پناهی داشته باشند، 
جذب گروه هایی می شــدند که عقده های اجتماعی 
را از طریــق تعرض به دیگران خالــی می کردند. این 

کشور بودند. می توان گفت کودتای 28 مرداد، پیوند 
پول و خون بود، پیوندی که سیاهی لشکر آن اوباش و 

لومپن ها بودند.
قدرت ایــن گروه ها پیش تــر هم آزموده شــده بود، 
مثاًل در جریان حــوادث 30 تیر که جزئیات آن هنوز 
در اختیــار پژوهندگان قــرار نگرفته و در پــرده ابهام 
اســت، قــدرت تخریبی ایــن مظاهر انحطــاط مورد 
آزمــون قرار گرفت. روز بعد از ســی تیــر 1331 قوام 
کــه با کمک مصدق در خانه علــی وثوق پناه گرفته 
بود تا از کشته شــدن توســط اوباش مصون بماند، در 
نامه ای تاریخی خطاب به مصدق نوشت: »ریخته اند 
و خانه ام را درهم شکســته اند، نگذارید این رسم شود 
که اگر شد کسی ایمن نخواهد ماند. به اعلیحضرت 
هم بفرمایید اگر این رســم شــد کاخ شــما هم سالم 
نمی ماند«. نکته بســیار مهم این اســت کــه چرا در 
این گونه موارد از لشــکر اوباش استفاده می شود؟ در 
علوم اجتماعی دو اصطالح بسیار مهم وجود دارد که 
برای بحث ما بســیار ضروری هســتند. گاهی اوقات 
دولــت و یا حکومت فرمانــی می دهد ولیکن جامعه 
راه خــود را مــی رود، به این دوگانگــی در اصطالح 
Powerlessness گفتــه می شــود کــه می تــوان آن 
را بحران قــدرت خوانــد. بعضی اوقات هــم زمانی 
فرامی رسد که حکومت می خواهد معیارهای موردنظر 
خــود را در جامعه اعمال کنــد و مبانی ایدئولوژیک 
خویش را اســتوار ســازد، اما بــاز هم بــا بی اعتنایی 
مردم مواجه می شــود، به عبارتی مــردم بدون توجه به 
معیارهــای موردنظر حکومــت، راه خود را می روند؛ 
به این فراینــد هــم Legitimatelessness یا بحران 
مشروعیت گفته می شود. در چنین شرایطی است که 
لشکر اوباش به کار می آیند، زیرا با زور و سرکوب و با 
اتکا به کسانی که چیزی برای از دست دادن ندارند، 
نظم سیاسی را به هم می ریزند، بحران تولید می کنند و 
ناامنی به وجود می آورند تا همه خسته شوند و آرزوی 
آرامش کنند. در این شــرایط است که ضربت نهایی 
را وارد می آورند، عین داســتانی کــه در 28 مردادماه 

1332 انجام شد.
دولت تازه به کارگردانی الت ها و به تعبیر دولت آبادی 
توسط »هوچیان« استقرار یافت. او این تعبیر را زمانی 
کــه رضاخان با قــدرت اوباش راه را بــر صعود خود 
هموار می کرد، به کار برد و نوشت: این لغت به یک 
دســته از رذل ترین مردم تهران و والیات گفته می شود 

حکومــت مصدق، بارها و بارهــا از اراذل و اوباش و 
لومپن ها برای پیشــبرد اهداف سیاســی خود استفاده 
کردند و وقتی هم به نتیجه رســیدند، آن ها را به حال 
خــود رها کردند؛ هرچند سردسته هایشــان از مواهب 
پس از کودتا بهره مند شــدند.اگر به خاطرات شعبان 
جعفری، مشــهور به شــعبان بی مخ نگاهی بیندازید، 
همچنیــن به خاطــرات مرحوم حاج مهــدی عراقی 
مراجعه کنید، به نام هایی مانند حســین رمضان یخی، 
حبیب سیاه، امیر موبور، هفت کچالن، بیوک صابر، 
محمــود مســگر و امثالهم فراوان برخــورد می کنید. 
این ها سردسته های الت های تهران در محالت جنوب 
شــهر بودند که پیوندی عمیق با برخی سیاستمداران 
و گروه های قشــری مذهبی داشــتند؛ برخی از آن ها 
الوات شوش، عده ای اوباش جوادیه، برخی گروه های 
مخــرب مولوی، عده ای اراذل محله ســرقبرآقا و انبار 
گندم، برخی جامعه گریزان میدان اعدام و بازار تهران، 
عده ای تبهکاران میدان گمرک و شــهرنو و گروهی 
الت هــای دروازه قزوین تا میدان راه آهن را نمایندگی 
می کردنــد. برخی جزئیــات را حاج مهــدی عراقی 
توضیح داده اســت. شاید برای نخستین بار در تاریخ 
ایــران، برخی زنان را می بینید که نقشــی عظیم در به 
هــم ریختن نظم اجتماعی دارند. من تحقیق مفصلی 
درباره این زنان هم انجام داده ام که منتشرنشده است، 
اما به اشــاره بگویم به طــور مثال به پدیــده ای با نام 
ملکه اعتضادی برخورد می کنیم که از اوالد و احفاد 
اعتضادالسلطنه دوره قاجار است. این زن که ظاهری 
آراسته هم داشت، در فرانسه تحصیل کرده بود، اما به 
مشاغل پست اجتماعی اشتغال داشت. او تشکیالتی 
با نام حزب ذوالفقار درست کرده بود که جز خودش، 
تمــام اعضای آن از الت هــای دروازه قزوین و میدان 
گمرک و آن حوالی بودند. همچنین باید به زنی به نام 
پری آژدان قزی اشــاره کنیم که به پری بلنده مشهور 
بــود. صداهای ایــن دو زن در حــوادث کودتای 28 
مرداد در آرشــیو رادیو موجود است و می توانید نقش 
انکارناپذیــر ایشــان در تحــوالت آن روز را دریابید. 
همان طور کــه می توانید صدای مهدی میراشــرافی، 
ســرمایه دار مشــهور رژیم قبل را بشــنوید که خبر از 
ســقوط مصدق از تریبون رادیو می دهــد. به واقع چه 
عاملی اســت که ثروتمندانی که پول هــای بادآورده 
خود را از طرق غیرعادی و بدون سرمایه گذاری و کار 
بــه مفهوم دقیق کلمه به دســت آورده اند را  در کنار 
مفلوک ترین اقشار اجتماعی یا به قول ویکتور هوگو، 
بینوایــان )Les Miserables( درمی آورد؟ پیوند بین 
شــهرنو-  قعر انحطاط - با ثروتمندان و سیاستمداران 
و برخی نظامیان را چگونه باید تفســیر کرد؟ کسانی 
که تاریخ خوانده اند، شــبکه برادران رشــیدیان را که 
بــا این اوباش مرتبط بودنــد و به آن ها پول و امکانات 
می دادند، می شناسند. ما می دانیم که برادران رشیدیان 
پــس از کودتا تا زمــان انقالب، با کیــم روزولت از 
عوامل اصلی اجراکننــده عملیات کودتای 28 مرداد 
همکاری اقتصادی داشتند، اما اقشار بینوای اجتماعی 
که سیاهی لشکر آن ها بودند به فراموشی سپرده شدند. 
به واقــع همان اوباش، با عوام فریبی نهادهای ذی ربط، 
به خدمت مافیای اقتصــادی درآمده بودند که عمده 
ثــروت و مکنــت را مرهون کودتا یا شــرایط بحرانی 

سیاست بازان حرفه اي و 
شهرآشوباني که کمتر عنایتي به 
مصالح ملي ایران نداشتند، در 

سراسر دوره حکومت مصدق، بارها 
و بارها از اراذل و اوباش و لومپن ها 
براي پیشبرد اهداف سیاسي خود 

استفاده کردند و وقتي هم به نتیجه 
رسیدند، آن ها را به حال خود رها 
کردند؛ هرچند سردسته هایشان از 
مواهب پس از کودتا بهره مند شدند
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به قول استفن تســوایک این اوباش بودند که مسحور 
»قدرت تابناک شــهرت« شــده بودند و نه نخبگان، 
بــه عبارت دقیق تــر اوباش نخبگان را بــه دنبال خود 
می کشیدند. نخبگان به این دلیل با اوباش متحد شدند 
 )Respectability( کــه می دیدند چگونه تشــخص
به وســیله اوباش محو و نابود می شــود، نیز کســانی 
که به مداحی کودتاگران پرداختند تنها دلیلشــان این 
بــود که آن ها عــده ای مجهول الهویه را با نام عمومی 
خائنین موردحمله قرار می دادند. به این شــکل است 
که می توان حمایت عــده ای تحصیل کرده از جنبش 
اوباش را درک کرد، اینان می دیدند که گروه یادشده 
چگونه به ســاختارهای هرچند به هم پاشــیده حمله 
می برند، چگونــه معیارهای هرچند غلط اجتماعی را 
درهم می کوبند و چگونه تالش می کنند با قوه سلبی 
حمله و نه قوه ایجابی تأســیس، نظم معمول را به هم 

ریزند و اساسی جدید بنیاد نهند.
به نظر می رسد اگر احزاب سیاسی واقعی با مرامنامه و 
اساســنامه ای که حفظ مصالح ملی کشور را سرلوحه 
قــرار دهد وجــود می داشــت، اگر نهادهــای مدنی 
مانند ســندیکاها، اتحادیه هــا و انجمن های صنفی با 
خواســته های ملموس فعالیت می کردند و اگر دولت 
فرصتی می یافت تا فرایند ملت ســازی را محقق نماید 
و لشــکر اوباش را ســرجای خود نشاند، روند اوضاع 
شکلی دیگر می یافت؛ اما نکته در این است که در آن 
شرایط تاریخی، کاری چندان از دست کسی ساخته 
نبود، بی شــکلی توده های مردم، فقدان خواسته های 
گاهی  مشــخص مدنی و سیاســی، بی ســوادی و ناآ
توده هــا از حقوق خــود و البتــه عقب ماندگی مفرط 
اقتصــادی در کنار عدم فهــم مفهومی به نام مصالح 
عالی ملی، راه را بر ظهور رجاله ها و اســتفاده آن ها از 
اقشار حاشیه ای اجتماع بازگذاشته بود. به طور خالصه، 
تقویت طبقه متوسط، کم کردن فاصله طبقات غنی و 
گاه شــدن طبقه متوســط به حقوق خویش،  فقیر و آ
بهترین راه برای ممانعت از ســودجویی اقشار متنفذ 
اجتماعی از گروه های فرودست اجتماعی و ممانعت 

از عوام فریبی محسوب می شود.

پی نوشت
1. متن کامل ســخنرانی در کمیسیون زنان بنیاد باران 

در مرکز همایش های شهید قندی وزارت مخابرات.

در تعاریــف جامعه شناســی سیاســی لومپن ها در هر 
شــهر بزرگی وجود دارند، اینان گروه های متمایزی از 
سایر مردم را تشــکیل می دهند که کانون انواع دزدان 
و جنایتکاران هســتند، کســانی که به قول مارکس از 
»فضــوالت جامعه« ارتــزاق می کنند. ایــن گروه با 
مشــخصاتی دیگر هــم تعریف می شــوند: »افرادی 
بدون شــغل مشــخص، ولگرد، مردمانــی بی خانه و 
کاشانه که میزان فرهنگشــان بستگی دارد به اینکه از 
چه قوم و ملتی باشند و هرگز هم منکر این نیستند که 
آس و پاس و گدای ســامره اند«. بنا به همین تعریف 
حکومت ها این عده افراد را در ســنین پایین استخدام 
می کنند، به همین دلیل افرادی بســیار انعطاف پذیر و 
شــکل پذیر هســتند که از باالترین کارهای قهرمانانه 
و ســتایش برانگیزترین ایثارها تــا فرومایه ترین اعمال 
دزدان و راهزنان، همه کاری از آنان ساخته بود و برای 
پــول به هر کار نفرت انگیزی تن درمی دادند. به اینان 
یونیفرمی داده می شــد و حقوقی بسیار حقیر و برای 
فرماندهی آنان هم از افســران دائمی ارتش اســتفاده 
می شــد. پس عوامل شــکل دهنده شخصیت اوباش 
را در ســه عامل می توان خالصه کرد: به هم ریختگی 
ســامان اقتصادی و توازن طبقاتی، ناکامی در زندگی 
سیاســی-اجتماعی و شــغلی و باالخره گمراهی در 

زندگی فردی.
اگــر به کارنامه این گروه نگاهی بیندازیم، مشــاهده 
می کنیــم رهبــران نوپدید توده ها همان مشــخصات 
رهبران اوباش دارا هســتند: ناکامی در زندگی شغلی 
و اجتماعی و حرمان و بدبختی در زندگی شــخصی. 
زندگی این عده پیش از فعالیت سیاســی سرشــار از 
ناکامی بوده اســت، همان واقعیتی که در وصف این 
گروه اقامه می شد، دقیقًا نیرومندترین عامل در جاذبه 

توده ای آن ها به شمار می رفت.
مشــخصه دیگر این گروه ترجیح تروریســم بر انواع 
فعالیت هــای سیاســی بــود. هانــا آرنــت در کتاب 
»توتالیتاریســم« نقل می کند که گوبلز وزیر تبلیغات 
آلمان نازی، گفته بود خوشــبختی بزرگی که انســان 
معاصر می تواند تجربه اش کند این اســت که یا خود 
نابغه باشد یا اینکه به یک نابغه خدمت کند. این گفته 
گوبلز بیشتر می توانست معرف اوباش باشد تا توده هایی 
که دارای هویــت بودند و نیز نخبگانــی که فارغ از 
صحت و ســقم به هرحال سخنی برای گفتن داشتند. 

گاهی کافی نداشــتند تا بتواننــد علل واقعی  افــراد آ
تضییقات اجتماعی و بحران های سیاســی را کشــف 
کنند، به همیــن دلیل بود که نمی توانســتند اقدام به 
تغییر بنیادین و نهادینه جامعه کنند. در چنین شرایطی 
تأسیس جوخه های ترور و کوبیدن بر طبل اقتدارگرایی 
برای کســانی جاذبه داشــت که همه چیزشــان را از 
دســت داده بودند، نیز بــرای گروه های لومپن چنین 
شعارهایی جذاب بود. انواع وعده و وعیدها، بشارت 
روزی بهتر توأم با ثروت و مکنت و رفاه، دل کســانی 
را می ربــود که کمترین درکــی از اوضاع اجتماعی و 
گاهــی و فهمی از شــرایط جهانی  کوچک تریــن آ
نداشــتند. در این شــرایط فلســفه ســپر بال برای این 
گروه های مفلوک آخرین امــکان جهت ابراز وجود 
و ارضــای حس انتقام جویی بــود. پس جای تعجب 
نیســت وقتی این گروه های اجتماعی را در دسته های 
اوباش و آشــوبگری می بینیم که فرماندهان نظامی را 

مظهر قدرت خود تلقی می کردند.
کسانی که به دور کودتاگران جمع شده بودند، نه بر 
گاهی از مصلحتی مشترک، بلکه بر اساس فقدان  اثر آ
احســاس تمایز طبقاتی دورهم گردآمــده بودند؛ زیرا 
گاهــی طبقاتی هدف هایی معین، محدود و  هرگونه آ
قابل دسترسی را ســرلوحه برنامه قرار می دهد. منظور 
این اســت که این جماعت خود نمی دانستند چه چیز 
مشــخصی می خواهند، بســیاری به این دلیل به دور 
کودتاگران گــرد آمده بودند که صرفًا شــعار امنیت 
می دادند. در دوره ملی شــدن صنعت نفت، بازاریان 
فراوانی بودند که از مصدق حمایت می کردند، مانند 
حاج محمدحسین راســخ که رئیس صنف کفاشان 
بود. حــاج محمود مانیان و خانواده لباســچی هم از 
حامیان نهضــت ملی بودند. اعضــای اصنافی مانند 
آهنگران و عطاران و فرش فروشــان، هــم از هواداران 
نهضت ملی بودند، اما اوبــاش در بازار تهران هر روز 
بحــران تولید می کردند و مانع کار و کســب تجار و 
بازرگانان و کسبه می شــدند. به عبارتی این ها امنیت 
شــغلی را مورد تهدید قرار می دادنــد، زیرا همان طور 
که گفتیم؛ اینان لشــکر بیکاره ها بودند و نفع ایشــان 
در بحران های اجتماعی بود و نه امنیت. سیاست بازان 
حرفه ای هم با کمترین دســتمزد یــا حتی با وعده ای 
غذا، این افــراد را به میدان می آوردند و نظم را مختل 
می کردند. گروهی که ما از آنان به لومپن ها یا اوباش 
نام می بریم، توده هایی بودند بی شــکل، اینان افرادی 
بودند بی هویت و بی تفاوت، به همین دلیل گردآوری 
آنان در سازمانی که اتکای آن بر مصلحت مشترک قرار 
داشــت، غیرممکن بود. نیز این گروه ها نمی توانستند 
در قالــب حزبــی سیاســی و ســازمانی حرفــه ای یا 
اتحادیه ای به خصوص دور هم جمع شوند. جماعت 
بی تفاوت و خنثی همیشه در هر کشوری وجود دارند، 
در حالت عادی حتــی اینان به پای صندوق های رأی 
هم نمی روند، بلکه وضعیت غیرعادی اســت که آنان 
را در پی سیاست سازان روانه می سازد. انسان موجودی 
است محصول و درعین حال خالق وضعیت و محیط 
خویش؛ انسان فاعلی اســت که درعین حال موضوع 
علومی اســت که به وی می پردازند. شــناخت چنین 
انســانی ساده نیست، به خصوص اینکه اگر این انسان 

اراذلواوباشدرروز28مرداداز اقشار نابهنجار اجتماع باشد.
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تقلیل معنایی مرز خوبی و بدی افراد زشتی و زیبایی 
آنان می شــود و به همین ترتیب مرز خیر و شر گاه با 
اختصاص یک دین یا استفاده از یک پوششی خاص 
برای یک گروه و گاه با تعلق آن فرد به قومی خاص 
تعریف می شــود. چنان که تروریست ها در فیلم های 
هالیوودی اغلب در لباس اعراب و گاه در ســیمای 

روس ها نشان داده می شوند.
اوباش این داستان که از بزرگ آقا ]پیرمردی با کت و 
شــلوار و کروات[ دستور گرفته اند با چوب و چماق 
و قمــه به جان مــردم و روزنامه ها و شیشــه مغازه ها 
می افتند. آن ها مردانی با کت و شلوار و کاله شاپوی 
مشکی اند که اغلب سبیل دارند و تک وتوک افرادی 
هم که ســبیل ندارند، معمواًل کچل اند و صورتشان 

را تراشیده اند. 
قابل درک اســت که ســریال در پی بیان دراماتیک 
و هنری خود اســت و رســالت تولید مستنِد تاریخی 
را بر عهده نگرفته اســت. با ایــن توضیح و با اذعان 
به خوش ســاخت بودن اثر و دیالوگ های زیبای آن 
گاهــی از زحمات فــراوان مجموعه افراد دخیل  و آ
در تولیــد این ســریال و بدون زیرســؤال بردن کلّیت 
این اثر تنها تصویر کلیشــه ای ترسیم شــده از اوباش 
محور این نوشته است، زیرا کلیشه ها حافظه تاریخی 
و تصویری نســل حاضر و نســل آینده را می سازند، 
به خصوص که قرینه هایی چون حضور برادران هفت 
کچلون در جمع اوباش و اشــاره به بازداشــت بودن 
شعبان جعفری در شب کودتا در سریال مطرح شده 

است.
فرارفتن از کلیشــه؛ فرونماندن در معنای 

اولیه
ازآنجاکه بســیاری از صاحبان رســانه تولیدکنندگان 
»واقعیت مصنوعی« هســتند تا جهان را مطابق میل 

یک نقش خاص برای یک گروه خاص است. این 
تکرار موجب ایجاد پیوند معنایی مصنوعی میان نقش 
موردنظر و گروهی خاص می شــود. نشانه شناســی 
می خواهــد مخاطب با نگاه قالبی به موضوعات و یا 
گروه های اجتماعی نگاه نکند و جای پای کلیشه ها 

را در روایت رسمی رسانه تشخیص دهد.
کلیشــه افــراد را وادار می کنــد با دیــدن نمادهایی 
خاص در مورد یک موضوع ســریعًا  نتیجه گیری و 
گروه های مختلف اجتماعی را در ذهن خود از پیش 
طبقه بندی کنند؛ کلیشه تمایل به ایجاد سلسله مراتب 
در گروه های اجتماعی دارد. چنان که سیاه پوســتان 
در جوامع سفیدپوست گاه فارغ از نوع رفتارشان در 
طبقه بندی های کلیشه ای افرادی درجه دوم محسوب 
می شــوند. زنان و ســایر اقلیت ها نیــز گاه با چنین 
سالحی از عرصه عمومی و خصوصی حذف و طرد 

می شوند.
یکی از ســاده ترین شــیوه های کلیشه سازی اطالق 
صفــت زشــتی و نادانی به افرادی اســت که به طور 
کلیشه ای قرار اســت قطب منفی روایت باشند. این 
شیوه قدیمی را می توان در بسیاری از آثار دید. دیوها 
به عنوان بخشــی از دشمنان توصیف شده در شاهنامه 
فردوســی همواره چهــره ای نفرت انگیز دارند. برای 

مثال:
سرش چون سر پیل و مویش دراز                                         

دهان پر ز دندان ها چون گراز 
دو چشمش سپید و لبانش سیاه 

تنش را نشایست کردن نگاه
شمر و یزید تعزیه ها و عمر بن عبدود و ابن ملجم در 
نقاشی های مذهبی در اولین نگاه افرادی زشت سیما 
هســتند؛ یعنی پیش و بیش از توجه به زشت کرداری 
این افراد صورت زشتی برای آنان فرض می شود و با 

»حیوانات دروغ نمی گویند اما انســان ها چرا؛ 
فاصله دروغ تا جعل خیلی زیاد نیست«.

    امبرتو اکو1
بــرای تماشــاگران »تصویــر« صــدق و کــذب 
نــدارد و عیــن واقعیــت اســت؛ امــا تصاویــر 
همیشه اصالت تاریخی ندارند، به ویژه امروز 
که رســانه های تصویــری با ســاخت تصاویر و 
»بازنمایــی واقعیــت« روایــت موردنظر خود 
را بیــان می کنند و همــواره امــکان بازنمایی 
»نشانه شناســی«  دارد.  وجــود  غیرواقعــی 
ابــزاری اســت که بــه مــا می آمــوزد بازنمایی 
واقعیت، عین واقعیت نیســت و در این جهان 
یکســره مبتنــی بــر بازنمایی و تولید »نشــانه« 
هیــچ نشــانه ای بی گنــاه نیســت و نشــانه ها 
هــدف یــا عالقــه خاصــی را دنبــال می کننــد 
)اســترینانی:1379، 153(. دغدغه این نوشتار 
نحوه بازنمایی تصویــر اوباش در کودتای 28 
مرداد در سریال شهرزاد است که این روزها 
در شــبکه نمایــش خانگــی توزیع می شــود، 
زیرا امکان دارد برای نســل نوجوان و جوان 
کــه عکس ها و فکت های تاریخــی آن دوران 
انباشــت  موجــب  نخوانده انــد  و  ندیــده  را 

کلیشه هایی تصویری شود.
نشانه شناســی؛ به چالش کشیدن روایِت 

رسمی 
»کلیشه ســازی« در رســانه ها به معنای تکرار مداوم 

قصه ما راست بود؟

نجیبه محبي 

عکسشماره2)تصویربازنماییشدهدیگریدرسریال(عکسشماره1)تصویربازنماییشدهازاوباشدرسریالشهرزاددرروز28مرداد(

تأملی بر بازنمایی های گمراه کننده
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فرمــون مــا بودن- چون مــن با مصدق بــودم و اینا 
هرچــی می گفتم گوش می کردن- حاال که فهمیده 
بودن مصدق می خواد شــاه رو بیــرون کنه، هرچی 
کردیم گوش نکــردن. )همان 123( ... آخه بازار با 
مصدق بود دیگه! بله منم زدم و شکســتم و خالصه 
بازارو بســتن. مــا راه افتادیم رفتیم ناصرخســرو. تو 
ناصرخســرو که رســیدیم دیدیم چیکار کنیم ملت 
دنبال مــا بیــان؟ اومدیم یــه نعش درســت کردیم 
راســتش.... یه چیزی گذاشــتیم، متــکا و فالن و 
اینا رو گذاشــتیم رو به تخته و دو ســه تا مرغ از اون 
مرغای رســمی گرفتم از اون یــارو توی کوچه تکیه 
دولت. خوناشونو ریختیم اون رو، مرغاشم دادیم برد 
خونه واسه زنمون. خالصه اینو راه انداختیم و گفتیم 

کشتن ! آی کشتن ... )همان 124( 
شــعبان می گوید پس از اینکه مصدق، نخست وزیِر 
شــاه محبوبش، مخالف شاهنشــاه شــد، دست از 
مصدق دوستی برداشــت. توضیح می دهد به همین 
دلیــل با جیپ در خانه مصدق را می شــکند )همان  
127( و پــس از درگیری های این روز دســتگیر و تا 
ظهــر 28 مرداد زندانی می شــود. می گوید ظهر 28 
مرداد تیمســار خلعتبری معاون شهربانی وقت همراه 
چند نفــر دیگر او را نزد سرلشــگر زاهــدی برده و 
زاهدی او و چند دوســتش را که به جرم چاقوکشی 
در زنــدان بودند بــرای همین کار از زنــدان بیرون 
مــی آورد و آن ها تا صبح فردا در خیابان ها مشــغول 

تخریب هستند.)همان 161( 
جالــب آنکــه اولین خبــری که شــعبان جعفری از 
زندان به بیرون می فرستد، توسط زنی ارسال می شود 
که او نیز در جریان 9 اســفند متهم بود. شــعبان در 
خاطراتــش وجــود این گونه زنان و شــخص پروین 
آژدان قــزی در دادگاه را بــه این علــت می داند که 
دادگاه می خواســت وانمــود کنــد طرفداران شــاه 
اوباش و فواحش هســتند. )همــان 145( اما اعتراف 
او در صفحــه 161 خاطراتش به اینکه پروین روز 28 
مرداد به دیدنش در زندان می آید و از طرف او برای 
دوستانش پیام می برد نشان دهنده آن است که چنین 

زنانی دستیار حکومت شدند. )عکس شماره6(
جعفــری می گویــد در زنــدان کلیه زندانیــان به او 
فحش می دادند و آرزوی اعدام او را داشــتند، او در 

شاه دوستی، عالقه به وطن و نفرت از کمونیست ها را 
دلیل تمام مواضع و انتخاب های سیاسی اش می داند. 
)جعفــری:2001، 65- 77( می گوید مرتب به خانه 
آیت الله کاشــانی و شــمس قنات آبادی و ابوالحسن 
حائری زاده و حسین مکی و گاهی خانه مظفر بقایی 

می رفته است.)همان 78(
پــس از بروز اختــالف میان کاشــانی و مصدق در 
جریان 9 اســفند شــعبان جعفری می گوید با دستور 
آیت الله کاشــانی رفت تا مانع خروج شــاه از کشور 
شود. او می گوید تا پیش از 9 اسفند طرفدار مصدق 
بوده اســت و تنها پس از این سفرشــاه و تصور او از 
اینکه مســبب خروج شاه از کشــور مصدق است، 
مخالف مصدق می شــود. می گوید از اختالف بین 
کاشــانی و مصدق خبر نداشــته: »وقتی کاشــانی 
گفت برین اعلیحضــرت داره میره، ما خیال کردیم 

مصدقم می خواد که این کار بشه« )همان 83( 
او اتهامِ گرفتن هرگونه پولی را به خصوص از کاشانی 
رد می کنــد و می گویــد کارهایــش تنها بــه دلیل 
شاه دوســتی بوده است )همان 84( و ادامه می دهد: 
»من اومدم رفتم ســر بازار ســخنرانی کردم و اینا و 
گفتــم ایهاالنــاس، مغازه هاتونو ببندیــن، دکوناتونو 
ببندیــن. اعلیحضــرت شــاه داره از مملکت خارج 
میشــه. اگه شــاه بره شــما زندگیتون از بیــن میره و 
اینها. دیدم هیشــکی محل نذاشــت. رفتیم دو مرتبه 
ســخنرانی کردیــم، دیدیم نه، بازارایا که همیشــه به 

خــود انعکاس دهنــد، باید بفهمیم متن داســتانی یا 
خبری خواه تصویری خواه غیرتصویری چه پیامی را 
بــه مخاطب خود می خواهد انتقال دهد؟ این اصل و 

اساس نشانه شناسی است. 
ســریال مزبور، اوباش روز کودتا را چنین نشان داده 
اســت. پوشــش آنان به وضوح با منطق آب و هوای 
28 مردادماه نمی خواند یعنی پوشــیدن کت و کاله 
در گرمــای مرداد )عکس شــماره1( عــالوه بر این 
منطق ایجاب می کند در چنین جدالی کاله از ســر 
آنان بیفتد و کت نیز تن آن ها نباشد تا راحت بتوانند 
دست مسلح به چماق و قمه خود را حرکت بدهند.

)عکس شماره2( 
»غیاب نشــانه خود دارای معنا است« این گزاره از 
مهم تریــن گزاره های نشانه شناســی اســت. بنابراین 
اوبــاش آن زمان الزامًا به این زشــتی نبودنــد، الزامًا 
ســبیل نداشــتند و الزامًا کاله بر سر نداشتند. تصور 
چهره اوباش با غیاب این نشــانه ها حامل آن معنای 

پنهان است.
 آن روی سکه

عکس هــای تاریخی به جامانده از 28 مرداد و چهره 
شعبان بی مخ یا شعبان جعفری که از مهم ترین افراد 
آن گــروه بود چهــره دیگری برای اوبــاش آن روز 
ترســیم می کند. شعبان کشتی گیری بود که در چند 
مسابقه پیروز شــده بود و از این نظر برای خودش تا 
حدود زیادی شهرت کســب کرده بود. تنومند بود 
و ریــش انبــوه کوتاهی از جوانی تا پیــری بر چهره 
داشــت. موهای وسط ســرش تا حدودی کم بود و 

به مرور کمتر هم شد.

اوباش واقعی 28 مرداد نه کالهی بر سر و نه کتی بر 
تن دارند. )عکس شماره5( عکس هایی که از شعبان 
جعفری با کت وجود دارد، احتمااًل عکس های نهم 
اسفند 1331 اســت. واقعه ای که شعبان جعفری در 
مورد آن می گوید به دســتور آیت الله کاشانی2 سعی 

می کند مانع خروج شاه از کشور شود. 
شــعبان می گوید در خانواده ای مذهبی بزرگ شــده 
و در 26-25 ســالگی به گروه فداییان اسالم پیوسته 
اســت و بــا آغاز ترورهــا از آن ها جدا می شــود. او 

عکس شماره3 )شعبان جعفری در جوانی(

عکسشماره5)عکستاریخیدیگریازکودتاکهشعباننیزدرآنحاضراست(

عکسشماره4)شعبانجعفریدرایامپیری(
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زنده دنیا در عرصه نشانه شناســی اســت. او اتکای انسان 
به نشــانه ها را دلیــل آن می داند که به انســان می توان راه 

نادرستی را نشان داد و او را فریب داد.
2.  آیت اللــه کاشــانی کــه پــس از 30 تیــر به مــرور از 
مصدق جدا شــد در مواضع رســمی اش می گوید نگران 
حضــور توده ای هــا و مارکسیســت ها در کشــور بوده و 
از ایــن حیث از شــاه پشــتیبانی کرده اســت؛ البته در این 
جداشــدن و پیوستن ســهم خواهی های سیاسی نیز بی تأثیر 

نبود)آبراهامیان:1393، 204، 254و255(
3.  بــه همین دلیل در جریان انتقــال فاطمی به دادگاه او 
و دوســتانش برای انتقام گیری به فاطمــی حمله می کنند 
و او را مجــروح می کنند؛ البته جعفــری در خاطراتش نه 
چاقوکشــیدن را می پذیرد و نــه حمله به خواهر فاطمی. او 
می گوید او و گروهش با دســت و بدون هیچ وسیله ای او 

و فقط خود او را زده اند.
4.  دبیرســتانی ملی)خصوصی( در کوچه شازده نزدیک 
ضلــع شــمال غربــی پــارک شــهر و نزدیک بــه میدان 
حســن آباد که اکثــر دانش آموزان آن عضــو تیم های ملی 
ورزشــی)والیبال، فوتبــال، کشــتی و... ( بودند و وقت و 
تمایل چندان به درس خواندن نداشتند و تنها برای گرفتن 
نمره قبولی به این دبیرستان آمده بودند.)داوودزاده،1391، 

)87
منابع

اســتریناتی، دومینیک )1379( مقدمه ای بر نظریه های . 1
فرهنگ عامه، ترجمه ثریا پاک نظر، گام نو: تهران.

آبراهامیان، یرواند)1393( کودتای 1332، ترجمه علی . 2
بهفروز، صمدیه: تهران.

داودزاده، حســن)1391( »خاطراتی از شعبان جعفری . 3
معروف به شــعبان بی مخ و پسرش«، حافظ، ش99،آذر و 

دی.
سرشــار، همــا)2001( خاطــرات شــعبان جعفــری، . 4

لوس آنجلس.

از معاویه هــا و جعفرکذاب ها و دین فروشــان دین نما 
بوده است؟ آیا خوبی و بدی انسان مربوط به رفتار و 
کردار اوست یا به صورت و چهره ظاهری او مربوط 
است؟ و درنهایت آیا با نگاه کلیشه زده شده به جهان 

می نگریم یا با نگاه نقادانه و پرسشگر؟ 
این نوشــتار را با خاطره ای از حسن داوودزاده معلم 
تنهــا فرزند شــعبان جعفــری، حمید جعفــری، به 
پایان می برم. داوودزاده در ســال های 40 تا 49 دبیر 
دبیرستان فرهمند4 بوده است. او توضیح می دهد که 
حمید جعفــری در امتحانات نهایی خرداد در درس 
او تجدید می شــود. مدیر مدرســه به او می گوید به 
پسر شعبان جعفری باید نمره بدهی و اگر نه خودت 
می دانی و پدرش. اتفاقًا »شعبان خان« پس از اعالم 
نتایج به دبیرســتان آمد. حســن داوودزاده می گوید 
»راســتش را بخواهید کمی هم ترسیده بودم« و در 
جواب ســؤال تو چه کسی هســتی که به پسرم نمره 
نداده ای خــودش را این گونه معرفی می کند »چون 
می دانستم شعبان با آیت الله خوانساری پسر عم پدرم 
رابطــه خوبی دارد، بالفاصله گفتم از پســرعموهای 
آیت الله خوانســاری هســتم، بالفاصله گفت: پس 
تو از ســاداتی؟ گفتم بله. گفت خوب چرا به حمید 
نمره نــدادی؟« داوودزاده می گوید: »گفتم حمید 
2 گرفته و برای قبولی حداقل نمره 10 الزم اســت و 
من وقتی بچه های دیگــر نمرات 15 یا 18 گرفته اند، 
نمی توانم به آن ها ظلم کنم و به او نمره اضافه کنم. 
از شــعبان می پرســد »شــما برای چی در دسته های 
عزاداری در تاســوعا و عاشــورا زیر علم می روید و 
آن را جلوی دسته می برید؟ گفت قربونش برم برای 
امام حسین. گفتم امام حسین برای چند علت که از 
همه مهم تر رفع تبعیض و اجرای عدالت است شهید 

شد)همان  88(.■
پی نوشت

1.  امبرتو اکو نویسنده، فیلسوف ایتالیایی از صاحب نظران 

جریــان دادگاه پیش از 28 مــرداد محکوم به اعدام 
شد و می گوید که حکم اعدام من را شخص حسین 
فاطمــی داده بود3 چون متن موردنظــر او که طلب 
بخشــش از مصــدق بوده اســت را امضــا نکردم و 
همچنان در دادگاه مرگ بر مصدق می گفتم. همین 
قول جعفری کــه زندانیان به جز هفت، هشــت نفر 
همه به او فحش می دادند و دیگر ناتوانی او در بسیج 
بازاریان طرفدار مصدق در 9 اسفند دقیق ترین دلیل 
برای کودتابودن آن به اصطالح قیام ملی است. او و 
شــاه موردعالقه اش در آن زمان، نه در بازار و نه در 

زندان محبوب نبودند.
اما چرا در اکثر تصاویِر امروزی اوباش چنین ترســیم 
شــده اند؟ آیا این یک فراموشــی ســاده است؟ آیا 
انباشــت تصویری جامعــه از کلیشــه ها حتی ذهن 
تصویرســازان را اشــغال کــرده اســت؟ آیــا تصور 
می کنیم اگر تصویر واقعی شــعبان جعفری ترســیم 
شود فرارفتن از خط قرمزهاست؟ آیا تصور می کنیم 
بیان اعتقادات مذهبی جعفری به ضرر اسالم واقعی 
تمام می شــود؟ آیا فراموش کرده ایم تاریخ اسالم پر 

عکس شماره 6

آقایان:
دکتر فضل الله صلواتیـ  حجت االسالم حاج سید محمد طاهریـ  محمود دردکشانـ   سید 
حاج محمود حسینی ـ عباس نصرـ دکتر سیدعلی اصغر غروی ـ حجت االسالم آقامحمدی 
رنانی ـ حجت االســالم کتابی ـ آقای اشفاق ـ مصطفی مسکین ـ مرتضی توکل ـ محمد توکل 
ـ دکتر بهزاد حق پناه ـ مصطفی حمصیان ـ عبدالعلی کفعمی ـ زرین کمر ـ علی شــاه زیدی ـ 

رضا تیموری ـ رضا کشاورز ـ عباس سقایی ـ مصطفی ایزدی ـ علی نظری

ســروران ارجمند به ســوگ  نشســته، جناب آقایــان لطف الله میثمی و ســیدعلی نکویی 
زهرایی؛ در گذشــت انسانی شــریف و خدوم و ارزشــمند  جناب آقای دکتر رضا اژییان 
را خدمت شــما  صمیمانه تســلیت گفته آرزوی صبر برای خود و خانواده های گرامی و از 
حضرت حق  تقاضای نسیم رحمت واسعه  بر روان آن بزرگمرد داریم . یادش گرامی باد

کل من علیها فان
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به نظر می رســد شــما با اکبری آهنگر  ■
اختــالف پیــدا کردیــد و دیگــر قــادر به 
ادامــه فعالیت در هســته مذهبی نبودید 
و طبیعــی بود از هم جدا شــوید. پس از 
جدایــی از هســته مذهبی چــه کردید و 

روند هسته به کجا انجامید؟
پــس از چند ماه بحث و کار درون گروهی، در  □

بهمن و اســفند 54 بود که احساس کردیم به سمت 
نزدیکی فکری حرکت نمی کنیم.  رضا قاســم زاده 
در جلســات ســه نفری ما )مــن، اکبــری آهنگر، 
طریقــت( یا چهارنفری با بهرام شــرکت نداشــت. 
او تحت مســئولیت اکبری آهنگر و در تماس با او 
بود و اگر نظراتی داشــت از طریــق اکبری آهنگر 
منتقل می کــرد. طریقت هم درمجمــوع نقطه نظر 
خاص یا راهگشایی نداشت و صحبت ها بیشتر بین 
مــن و اکبری آهنگر در جریان بود. طریقت حالت 
نظاره گر داشــت و شــاید بیشــتر متمایل به اکبری 
بــود. به لحاظ تئوریک کارایی خاصی نداشــت و 
ازنظر مذهبی هم بیشــتر سطحی بود، اما قاسم زاده 

مواضع محکم تر مذهبی داشت.
رابط و طرف قرارهای سالمتی مستمر هسته مذهبی 
ما با ســازمان، صدیقه رضایی بود که خود من ســر 
قرارهای او می رفتم. در اواخر ســال 1354 وقتی او 
ضربه خورد و دســتگیر شد و از دست رفت، رابطه 
مســتمر ما با ســازمان قطع شــد. پس از چند هفته 
قطع ارتبــاط از طریق قرارهای ذخیره مجددًا وصل 
شدیم. در همین فاصله )اسفند 54( فرهاد صفا هم 
ضربه خورد و او را هم از دســت دادیم. پیش از آن 
هم زینال دستگیر شــده بود و از او محروم شدیم. 
شــاید بتوان گفت در آن روزها یــک حالت خأل،  
انفعال و درون گرایی پیدا کرده بودم و شدیدًا تحت 

فشار روحی درونی و شــرایط ناگوار بیرونی بودم. 
نزدیــك عید 1355 بــود. به دنبال یــك جمع بندی 
بودم. می دانستم این گونه نمی توان ادامه داد. برای 
هم دست وپاگیر شده بودیم. پس از تعطیالت عید 
نوروز 1355 در نخســتین جلســه ای که با سازمان 
داشــتیم و بهرام به خانه جمعی مان آمد، جمع بندی 
و موضع جدیدم را در جلســه مطــرح کردم. پیش 
از آن هــم موضــع جدیــدم را به اکبــری آهنگر یا 
بقیه نگفته بودم. در جلســه با توضیحی مختصر بر 
دالیلم گفتم من دیگر ضرورتــی به ادامه فعالیت با 
هســته مذهبی نمی بینم و خواســتار ادامه مبارزه در 

چارچوب تشکیالتی سازمان هستم.
پس از 9 ماه به این نتیجه رسیدید که  ■

بــا هســته نمی توانید کار کنیــد و تصمیم 
گرفتید به سازمان برگردید؟

و  □ عوامــل  مجموعــه  دلیــل  بــه  نهایتــًا  بلــه. 
اختالف های فکری که با اکبری آهنگر پیدا کردم 
دیگر نتوانستم و نخواستم فعالیت خود را با او ادامه 
دهم و در اوایل سال 55 به یک جمع بندی درونی و 
تصمیمی ارضاکننده برای خودم رســیدم و از هسته 
مذهبی که خــودم یکــی از ایجادکنندگانش بودم 
جدا شــدم. کمی بعد فهمیــدم که حدود یک ماه 
بعدتر محســن طریقت هم به اصطالح مارکسیست 

شده و از هسته مذهبی جدا شده است.
بدین طریــق تنها اکبــری آهنگر باقــی ماند که با 
قاســم زاده فعالیت خود را ادامــه داد؛ فرهاد صفا و 
زین العابدیــن حقانی هم که قباًل شــهید یا گرفتار 
شده بودند؛ لذا در آن زمان )فروردین و اردیبهشت 
55( هیــچ فــرد مؤثر دیگــری در ارتباط با هســته 

مذهبی نبود.

 بــا همفکری و نــوع ارتباط نزدیک تشــکیالتی و 
دوســتانه ای که با اکبری آهنگر داشــتم، به دالیل 
عقیدتی چیزی را از من مخفی نمی کرد. به طورکلی 
می دانســتم اکبــری آهنگر ارتباطــات دیگری هم 
داشــته، ولی در حد ســمپات بودند یا کســانی که 
فقط در صورت رســیدن به یک انســجام فکری و 
عقیدتی در هســته قابل جذب هستند ولی تا وقتی ما 
)من و طریقت( بودیم به هیچ وجه صحبت از جذب 
آن ها و گســترش هســته مذهبی نبود چون به نتیجه 
قطعی -مشــترک یا حتی اکبــری به طور انفرادی- 
نرسیده بودیم. بدیهی اســت به دالیل امنیتی معنی 
نداشت اکبری آهنگر اســامی سمپات های خود یا 
اعضای بالقــوه را بگوید، لذا مــن از هویت آن ها 

بی اطالع بودم.
از مــرداد ســال 54 که هســته مذهبی را تشــکیل 
دادیم، کل فعالیت هســته مذهبی 8 تا 9 ماه ادامه 
یافت. با جداشــدن من از اکبــری آهنگر و مدت 
کمی بعد هم محسن طریقت، هسته مذهبی دوتکه 
شــده و کاًل وارد فــاز دیگــری شــد، به طوری که 
صحیح تر اســت که از آن پس بایــد آن را »گروه 

محمدحسین اکبری آهنگر« نامید.
مــدت کوتاهی پــس از اعالم موضــع جدیدم، با 
هماهنگی همدیگر، اکبری آهنگر خانه جمعی مان 
در ســه راه آذری را به صاحب خانه پس داد و دیگر 
هیچ ارتباط تشــکیالتی نداشتیم؛ حتی خبری به جز 
آنچه چندین ماه بعد در نشریه ها و روزنامه ها منتشر 
شــده بود از گروه اکبری آهنگر نداشــتم. به ظاهر 
پس از انشــعاب در مرکزیت هســته مذهبی، شهید 
اکبری آهنگر شــروع به گســترش و جــذب نیرو 
و ارتباط گیــری وســیع بــا نیروهــای مذهبی کرده 
بود، ولی متأســفانه هم زمان با ضربه های وســیع به 

جدا شدن از هسته مذهبی
 و فعالیت مجدد در سازمان مارکسیست شده مجاهدین

وقایع سال های 54 تا 57 در سازمان مجاهدین در گفت وگو با محمد صادق 

بخش هفتم 

محمد صادق، در شــش شماره گذشته نشریه، چگونگی آغاز فعالیت در سازمان مجاهدین خلق، شیوه دستگیری اش در شهریور 
50، بازجویــی در ســاواك، محاکمــه در دادگاه نظامی، دوران محکومیــت در زندان های قصر تهران و زندان مشــهد، فعالیت های 
پیش از مخفی شــدن، ماجرای ترور مجید شریف واقفی و ماجرای رخ داده در کوی طالب مشهد، چگونگی تشکیل هسته مذهبی 
و ارتباط این هســته با ســازمان مارکسیست شده مجاهدین را شــرح داده اســت. وی در این بخش به قطبی شدن هسته مذهبی، 
انشــقاق دوستانه تشکیالتی، جداشدن از هسته مذهبی، سرنوشت هســته و چگونگی دوره فعالیت مجدد با سازمان مجاهدین 
)بخش مارکسیستی–لنینیســتی( می پردازد. ازآنجاکه ناگفته های ایشان درباره هســته مذهبی برای احیای سازمان مجاهدین در 

فاصله مرداد 54 تا اردیبهشت 55 برای نخستین بار مطرح می شود، دقت و پیگیری مطالب آن را به هم وطنان توصیه می کنیم.
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سازمان چریك های فدایی، آن ها نیز در پاییز 1355 
ضربه های اساســی خوردند و او و نزدیکانش شهید 
شــدند. ظاهــرًا گســترش و ارتباطات زیــاد او نیز 
در این ضربات بی تأثیر نبوده اســت. از سرنوشــت 
باقی مانده احتمالی این گروه هیچ اطالعی ندارم.

اگر ممکن است در مورد این جدایی  ■
بیشتر توضیح دهید.

می خواســتم دیگــر صحبت هــا و بحث هــای  □
بی نتیجــه درون گروهــی تمام شــود، زیــرا اعتقاد 
داشــتم اساســًا پرداختن به بحث های ایدئولوژیك 
تنهــا تا جایی کــه فرد نیاز به ســکوی حرکتی دارد 
و آن اعتقــاد و فکــر می توانــد بــرای وی نقطــه 
اتکایــی در مبارزه و راهنمایی برای او باشــد، الزم 
اســت و با ایــن بحث ها بایــد دنبال حــل آن بود، 
ولی مجموعه وضعیت، شــرایط، توان، امکانات و 
برنامه مبارزاتی که با رژیم می خواســتیم دنبال کنیم 
)مبارزه مسلحانه( به گونه ای بود که دیگر ادامه این 
بحث ها موضوعیت و فایده ای نداشت و جدایی ما 

بود. اجتناب ناپذیر 
به اکبری آهنگر گفتم ما چند ماه است این بحث ها 
را بــا هم داریم. در شــرایطی که مخفی شــده ایم و 
به دنبــال مبارزه سیاســی و چریکی هســتیم، حال 
چــرا تا چه وقت و تا کجا باید ایــن بحث ها را ادامه 
دهیم؟ این بحث ها و بررســی ها ما را خسته کرده و 
به جمع بندی مشترکی هم نتوانستیم برسیم، بلکه در 
این اواخر حرکت واگرا داشــته ایم، حال می خواهیم 
به چه نقطه ای برســیم؟ بهتر این است که از هم جدا 
شویم، هم دست شــما و هم دست من در مبارزه با 
رژیم بازتر خواهد شــد. شــما می توانید با هر فردی 
که می خواهید و می توانند کمك فکری کنند بحث 
کنید. شــاید به نتیجه منســجم و قاطعی برای خود 
برســید، ولی برای من آن کتاب )روش رئالیســم( و 
حواشــی و نقطه نظرات احتمالی کــه بر آن ممکن 
اســت داشــته باشــید - و البته چیز مشــخصی هم 
دســت کم تا آن زمان نداشــت که بگوید یا نوشــته 
باشــد-آن قدر اعتبــار ندارد که از درون آن، پاســخ 
سؤاالت خود را بیابم و راهنمایی برای عمل به دست 
آورم. اگر شــما فکر می کنید آن راه درست است و 
راهنمایی می تواند باشــد، دنبــال کنید و به آن عمل 
کنید. اکبری آهنگر قانع شــد و ما به شــکل کاماًل 

دوستانه ای از هم جدا شدیم.

حقیقتًا این را عرض کنــم که این جدایی هم برای 
من و هم برای او پس از ســال ها مبارزه و دوســتی 
و ارتبــاط و حتــی هم خانه بــودن )در مقطع پیش 
از ضربــه شــهریور 50 و در دوران هســته مذهبی( 
و باوجــود عالئق انقالبی و عاطفی بین ما، بســیار 
ســخت بود. اکنون هم هــرگاه این جدایی را به یاد 
می آورم برایم دردآور اســت. گاهی اوقات با خود 
فکــر می کنم ای کاش این روزهــا را ندیده بودم و 
در اوج خلوص و روحیه انقالبی که داشــتم به دیار 
باقی شــتافته بودم. هرگاه بر ســر مــزارش می روم 
می گویــم چرا تو رفتی و مــن ماندم! آیا صالحیت 
شــهادت را نداشتم؟ آیا آن ســتارالعیوب می داند و 
می دانسته که در لحظه امتحان شهادت کم می آورم 
و رد می شــوم و نخواســته مرا دچار ســرافکندگی 
کند؟ آیــا تداوم زندگی ام، تاوان اشــتباهات خودم 
بوده یا می خواســته مرا در ابتالئات بزرگ تری قرار 
دهد و ســر کالس های باالتــری امتحان بگیرد؟ و 
آیا توانســتم و توانســته ام در امتحانات بعدی موفق 
شوم؟... هرچه هست ســنن الهی و قواعد خشک 
زمینی و در یک کالم واقعیت قوانین جهان هســتی 
همیــن را حکم می کند که اتفاق افتاد و ما را از آن 

گریزی نیست.
جدایی تشــکیالتی من از هســته مذهبــی با توافق 
طرفین و با توجه به چارچوب فکری هر دو طرف، 
به راحتی صورت گرفت و ازآنجاکه خوشــبختانه با 
اتخاذ تصمیم و پیش بینی درســت از گسترش کّمی 
تشــکیالتی خودداری کرده بودیم، در این جدایی 
موارد اختالفی نداشــتیم. موضع قاســم زاده روشن 
بود، طریقت هم کســی را تحت مسئولیت نداشت 
و تنها کافی بود تکلیف جمع سه نفری سمپات های 
اکبری که در کنار ما بودند روشــن شود. آن ها هم 
علنــی بودنــد و ردهای اطالعاتی از ما نداشــتند و 
حداکثــر ممکن بــود دســت از فعالیت با هســته 
مذهبی یا ســازمان مارکسیســتی بردارند و هر راهی 
کــه می خواهند بروند. به اکبــری آهنگر گفتم من 
با این جمع ســه نفره چه کنم، تــو با این ها صحبت 
می کنی یا مــن؟ ترجیح می دهم خــود تو صحبت 
کنی، چون از تو شــناخت قبلی دارند و طبعًا به تو 

اطمینان بیشتری دارند.
در حقیقت ناراحت بودم کــه با این بچه ها روبه رو 
شــوم و به آن ها که این همه شوق داشتند و باوجود 
علنی بــودن با مخاطــرات زیادی، اتاقــی مخفیانه 
اجاره کرده بودند تا با ما ارتباط راحت تری داشــته 
باشــند، بگویم باالخره ما نتوانســتیم به یك پاســخ 
مشــترك، روشــن و قانع کننده و تحلیلــی از علت 
مارکسیســت شدن سازمان برسیم و ازاین رو انشقاق 

بین خود ما هم ایجاد شده است.
اکبــری آهنگــر پیشــنهادم را قبول نکــرد و به من 
گفت خودت بگو. گفتم پــس به صورت خالصه 
مسائل را مطرح می کنم، حال ممکن است همگی 
یــا برخی از آن هــا قدری دکوراژه شــوند و کاًل از 
هر فعالیت سیاسی–تشــکیالتی دســت بکشند )من 
بیشــتر این را محتمل می دانســتم(. ترجیح اکبری 
آهنگــر هم این بــود اگر این گونه اســت بگذاریم 
این هــا دنبــال زندگی خــود بروند، چون لــو نرفته 

بودند، اگر خواســتند با هســته مذهبی یا با سازمان 
مارکسیســتی کار کننــد. باالخره قرار شــد من در 
جلســه ای به این صورت مطرح کنــم که ما، جمع 
کوچک گردانندگان و پایه گذاران هســته مذهبی، 
8 یا 9 ماه با هم بوده ایم و حاال به اینجا رســیده ایم. 
شما خودتان می دانید و تصمیم بگیرید می خواهید 
فعالیــت کنید یا نه. احســاس من آن بود که در آن 
جلســه کذایی، تردیدهای اعتقــادی یکی از آن ها 
نمود بیشــتری یافت و دو نفــر دیگر از این اتفاق و 
جدایی از موضع مذهبی تری ناراحت شــدند، ولی 
هیچ کدام موضع مشــخصی نگرفتند. بالفاصله بعد 
هم برایشان قراری با اکبری آهنگر گذاشتم و دیگر 

رابطه ای و خبری از آن ها نداشتم و ندارم.
کمــی بعد بهــرام آرام به طور خصوصــی، کوتاه و 
سربســته به من انتقاد کرد و گفت تو خیلی ســاده 
از جریان گذشــتی و این جمع را در اختیار اکبری 
آهنگر قرار دادی! این حرف را قبول نکردم و گفتم 
به دنبال این نیستم که کسی را در این قبیل بحث ها 
و موضع گیری ها تحت فشــار قرار دهم. مســلمًا با 
این حرفم و از همان موقع، در مرکزیت سازمان زیر 

پرونده من خط قرمزی کشیدند!
در تمــام طــول فعالیت هســته مذهبی و تــا زمان 
جدا شدن من و انشقاق هسته هیچ فردی از طرف ما 
به سازمان مارکسیستی معرفی یا وصل نشد و از این 
حیث ســازمان بهره ای از ارتباطش با هسته مذهبی 
نبرد. بســیار بعید می دانم  بعــدًا هم از طریق گروه 
محمدحســین اکبری آهنگر  چنیــن اتفاقی افتاده 
باشــد، چون اگر بود قاعدتــًا به عنوان یک موفقیت 
خبرش را به من می دادند و جایی  در اسناد سازمان 

اشاره ای به آن می شد. 
شما همواره می گفتید باید ببینیم چه  ■

شده و چه بالیی سر ســازمان آمده، اما 
پیش از اینکه این ریشــه یابی را بکنید، از 

هم جدا شدید؟
بله. بــه دلیل اینکه در پروســه ریشــه یابی، من  □

نظــرات ســازمان را در کلیــت خــود پذیرفتم، اما 
اکبری آهنگــر نپذیرفت، درنتیجــه در این جریان 
از هم فاصلــه گرفتیم. علت اصلــی جدایی من از 
اکبــری آهنگر به ایــن دلیل بود که هــر دو نتیجه 
گرفتیم به همگرایی نمی رســیم و قرار شد هریك به 

مبارزه خود با رژیم بپردازیم.
ولــی دربــاره اینکــه چــه بایــد کــرد،  ■

اکبــری آهنگــر معتقد بود بایــد کارهای 
ایدئولوژیك روی اصول فلســفه و روش 
رئالیسم عالمه کرد و نظر شما این نبود.

و  □ قبــول داشــت  را  او هــم مشــی چریکــی 
می خواســت هر چه زودتر وارد فعالیت های نظامی 
شــود، ولی در زمینه مســائل فکری و فلســفی بین 
مــا اختالف نظر ایجاد شــده بود و بــه نقطه عطفی 
رســیدیم. نظر خود را در مورد روش رئالیســم قباًل 
گفتم و ادامه کار روی آن را درســت نمی دانستم، 
البتــه این بــدان معنی نبــود که کار روی مســائل 
فکــری و عقیدتی خــود را تمام شــده بدانم، بلکه 
تــازه خــود را در آغاز راهی جدیــد و دیدگاهی نو 

محمدحسیناکبریآهنگر
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می دانســتم که اتفاقًا باید در مورد آن خیلی هم کار 
کنم و آموزش ببینم.

مــن و اکبــری آهنگر بر ســر خط مشــی سیاســی 
و مشــی چریکی اختالفــی نداشــتیم. ما وحدت 
خط مشی داشــتیم، ولی وقتی وحدت ایدئولوژیك 
نداشــتیم، نه من و نه اکبری آهنگــر نمی پذیرفتیم 
در یك تشــکیالت کار کنیم و می دانســتیم جریان 
دســت وپاگیر می شــود. شــما االن را نگاه نکنید؛ 
ســعی کنید جامعه و شــرایط مبــارزه ای که در آن 
بودیــم و الزاماتش را درک کنیــد. در یك زندگی 
مخفــی چریکی و درگیری مســتمر حــاد با رژیم 
وقتی شــما باید آماده باشــید که هر جا الزم باشــد 
حتی بــا جان خود از رفیق و دوســت هم رزمتان و 
از تشــکیالتی که زیر چترش فعالیت می کنید دفاع 
کنید، کوچک ترین اختالف یا شــك و تردیدی در 
ته دل، خواســته و ناخواســته خود را در کوره داغ 
عمل انقالبی نشان می دهد. شــرایط دیکتاتوری و 
خشــونت رژیم به خصوص در مقابل کســانی که 
دســت به اســلحه بــرده بودند، انحــالل کامل در 
تشکیالت، وحدت ایدئولوژیک و اعتماد کامل به 
هم رزمان را می طلبید. ازاین رو انســان باید از برخی 
خیــرات که در کار مشــترك در قالب تشــکیالتی 
مشترك وجود داشت می گذشت. این ازنظر هر سه 
ما اصلی پذیرفته شــده بود و تجربه مبارزات گذشته 
سیاســی در جامعه مــا نیز مؤید آن بود. اســتقالل 
هســته مذهبی و جدایی تشــکیالتی آن از سازمان 
مارکسیســتی هم در همین معنی مطرح شــد و رخ 

داد.
در ابتدای مخفی شدن، در کلیت خود با سازمان هم 
وحدت استراتژیك و هم سیاســی داشتیم پس چرا 
جدا شــدیم؟ چون نه آن ها ما را به طور کامل قبول 
داشــتند و نه ما آن ها را به طور کامل می پذیرفتیم تا 
بتوان در یک قالب تشــکیالتی، مبارزه ای جدی و 
قهرآمیز را جلو برد. برای همه ما روشــن بود که آن 
دوره موقتی اســت و هدف اصلی کســب شناخت 
از ســازمان و بررســی و تحلیل و بحث با ســازمان 
مارکسیست شده و درنهایت تصمیم گیری و رسیدن 
به یک جمع بندی )از طرف ما( بود، که البته به نظر 
من به هر دلیلی این پروســه ناقص، گذشــت، ولی 
در همان دوران )اردیبهشــت تا مرداد 54(، حداقل 
تعهد کامل امنیتی نســبت به هم داشتیم و مشکلی 
برای یــك دوره فعالیت درون تشــکیالتی نبود پس 
بدیــن دلیل می توانســتیم موقتًا در یک تشــکیالت 
کار کنیــم و هیچ اتفاقی هم نیفتــاد. البته ارتباط و 
برخــی همکاری های معین گروه ها و ســازمان ها با 
همدیگر قابل قبول می توانســت باشــد، ولی اشکال 
دیگر ارتباط تشــکیالتی نظیر جبهه یا اتحادیه و... 
بحث دیگری اســت که در جایــی دیگر باید به آن 

پرداخت.
بــرای من و اکبــری پذیرفتنــی نبود که بــا ارتباط 
بســیار نزدیــك زیــر یك چتــر ســازمانی، بخواهد 
کوچک ترین بدبینی هــا، تردیدها یا اتهاماتی مطرح 
شــود تا چه رســد به آنچه بعدهــا در اوایل انقالب 
شنیده شــد که مثاًل می گفتند نکند فالن جریان را 
فالنی لو داده اســت... چرا باید این بدبینی ها و آن 

تهمت های شــدید و بی پایه مطرح می شــد؟ با کار 
در کادر تشــکیالتی مســتقل زمینه عینی و ذهنی 
بســیاری از تضادها و بدبینی هــا خودبه خود از بین 

می رود.
بد نیســت مــوردی از بدبینی های بی اســاس را ذکر 
کنم. رضا قاســم زاده بالفاصله پس از شنیدن موضع 
جدیــدم گفتــه بود پــا روی فطرتم گذاشــته ام. )به 
فطرتم پشــت کرده ام... یا جمله ای شبیه به این( من 
از شنیدن این حرف متعجب و متأثر شدم، ولی به دل 
نگرفتم چون آن را بیشتر برخوردی احساسی ناشی از 
جدا شدن دوستی چندســاله او با خودم می دانستم، 
درعین حال که رگه های تعصب هم در آن اظهارنظر 
بود. اکبری آهنگر بالفاصله جواب نسبتًا تندی به او 
داده بود و چنین برخوردی را محکوم کرد. شاید این 
نمونه بتواند مثالی باشد از اینکه چطور ممکن است 
در روابط نزدیک و زیر یک چتر تشکیالتی افراد به 
هم بدبین شوند و این در حالی است که گروه اکبری 
آهنگر پس از جدایی مــن )و به احتمال زیاد کاهش 
ارتباط تشــکیالتی( در عملیات نظامی )شناسایی و 
مقدمات عملیات( با ســازمان مارکسیستی همکاری 

و مشارکت می کند.
مــن بســیاری از برخوردهای نادرســت ســازمان 
مارکسیست شــده را در تمــام دوره ارتباطــم با آن 
سازمان قبول نداشتم، ولی این که فکر شود یا صرفًا 
تحلیل کنیــد یا حدس بزنید که فــالن فرد یا فالن 
گروه را فــالن فرد یا فالن گروه لو داده، نمی توانم 
بدون سند موثق و شاهد این حرف ها را قبول کنم. 
بســیاری از این حرف ها تهمت های ناشــی از جو 
بســیار مســموم و تضادهای درون زندان های رژیم 
گذشــته بوده که در هر مورد باید به دور از تعصب 
گاهی کافی قضاوت شوند. جو روابط بیرون  و با آ
از زنــدان در بین مبــارزان در صحنــه چنین نبوده 
است. سال 57 چیزهایی می شنیدیم که بعضًا بسیار 
متعجب و متأسف می شدیم که چگونه برخی بدون 
اطالع یا پرس وجــو از جریاناتی که در بطن کار و 
قاعدتــًا در تماس با موضوع بودند قضاوت های تند 

و عجوالنه می کنند.
 به نظر من جریان کشتن شریف واقفی یک استثنا 
و یــک ضرورت )؟!(  مرحلــه ای )ازنظر مرکزیت 
آن زمان ســازمان( و نه روشی معمول بود و به غلط 
نبایــد آن را بزرگ نمایی کرده و تعمیم داد. رهبری 
کوته بیــن، انحصارطلــب و تنــدرِو تقی شــهرام و 

معــدودی دنبالــه رو وی می خواســت بــا نابودی 
فیزیکــی رأس یــک جریــان،   نگذارد شــاخه ای 
مذهبی از بقایای یک ســازمان شناخته شده مذهبی 
با 10 سال سابقه انقالبی در درون سازمان باقی 
بمانــد تا بتوانــد به تنهایی ادعــای »پرچم داری« و 
ادامه راه تکاملی مجاهدین اولیه مســلمان را بکند. 
این رفتار مرکزیت وقت )درســت تر بگویم بخشــی 
از مرکزیت( ســازمان، نه در توده سازمانی همان 
زمــان عمق و گســترش زیادی داشت و نه با هیچ 
تحلیل درســت مارکسیســتی خوانایی داشــت و نه 
عماًل گروه هــا و منفردین مارکسیســت آن را تأیید 

کردند.
 تحوالت و جریان انتقادی بعدی درون سازمان در 
ســال های 56 و 57، محکومیت اقدامات شهرام و 
مرکزیــت دنباله رِو او به خصــوص در موضوع ترور 
شــریف واقفــی، صمدیــه و محمد یقینــی و نوع 
برخورد درون ســازمانی با نیروهای مذهبی و بسیار 
انتقادهــای دیگــر و باالخره خلــع آن مرکزیت از 
طرف همــان توده های ســازمانی و اکثریت  قریب 
 به  اتفاق مســئولین وقت ســازمان مارکسیست شده 
بهتریــن دلیل بی ریشــه بودن تصمیمــات مرکزیت 

شهرام است.
محسن طریقت چه زمانی جدا شد؟ ■
محســن طریقت آن زمان )اول 55( هنوز عقاید  □

مذهبــی داشــت، ولــی در فاصله بســیار کوتاهی 
-حــدود یك ماه پــس از من- او هــم به اصطالح 

مارکسیست شد و از اکبری آهنگر جدا شد.
پس از جدایی ام از هســته مذهبی، سازمان مستقاًل 
بــا من در تماس بود. انتظــار طبیعی من این بود که 
بالفاصله مرا در جمعی مناســب سازمان دهی کنند 
و آموزش هایــی جــدی در چارچــوب دیدگاه های 
جدید به من بدهند، ولی این امر به درســتی صورت 
نگرفت. ســه چهار ماه در حالتی تقریبًا بالتکلیف 
بسر می بردم و در اتاقی تکی زندگی می کردم. کار 
اصلی مــن مطالعه انفرادی بود و فقط چند دیدار و 

صحبت خیابانی داشتم.
آیــا بیشــتر ازنظــر امنیتــی و تجربیات  ■

امنیتی، ارتباط برقرار می کردید؟
نه! می گفتم من مارکسیست شده ام و می خواهم  □

با ســازمان کار کنم. اینکه چــرا معطل می کردند 
و مــن را در جمع قــرار ندادند، نمی دانســتم برای 
چیســت. بعدًا مطمئن شــدم وجود موضع انتقادی 
به ســازمان در قتل شــریف واقفی، عدم انحالل 
در ســازمان و دقیق تــر بگویم عــدم تبعیت کافی 
از رهبــری به عالوه ســابقه سیاســی پیشــین من از 
دالیل تأمــل و تعلــل ســازمان در تصمیم گیری و 

روشن کردن وضعیتم بود.
پرسشــی که آن زمان داشــتم و اکنون هم از خودم 
دارم این است که واقعًا چه بخشی و تا چه حدی از 
نظرات ســازمان برای من قابل قبول بود و تا چه حد 
در ســازمان انحالل داشتم و تا چه حد به اصطالح 
مارکسیســم را درک و پذیرفتــه بودم. در جاهایی 
حتی شناخت فرد نسبت به خودش سطحی، ذهنی 
و غیرواقعی اســت. به هرکــس برمی خورید تنها به 

من بسیاري از برخوردهاي 
نادرست سازمان ماركسیست شده را 
در تمام دوره ارتباطم با آن سازمان 
قبول نداشتم، ولي این كه فكر شود 
یا صرفًا تحلیل کنید یا حدس بزنید 
که فالن فرد یا فالن گروه را فالن 

فرد یا فالن گروه لو داده، نمي توانم 
بدون سند موثق و شاهد این 

حرف ها را قبول كنم
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حرفش اتــکا نکنید، به ادعایش هــم چندان توجه 
نکنیــد، بلکه بیشــتر به نیت و عملــش نگاه کنید. 
نیت درونــی افراد نیز در درازمــدت باالخره اثر و 
نتیجــه عملی خود را بروز می دهــد و قابل ارزیابی 
می شــود. مجموع شناخت، فکر، ویژگی ها، رفتار، 
نیــت و عمل فــرد، در رابطه با محیط و شــرایطی 
کــه در آن قرار داشــته وجود او را می ســازد. اگر 
این گونــه بنگریــم قضاوت ما می توانــد چندبعدی 
و به حقیقت نزدیک شــود. مــن چارچوب نظرات 
سازمان مارکسیستی ای را که تا آن زمان می شناختم 
قبــول کردم، اما اینکــه چه چیزهایــی را تا کجا و 
بــا چه عمقی قبول داشــتم قابل بررســی و صحبت 

بیشتری است.
ممکن است دوران فعالیت مجدد در  ■

سازمان مارکسیستی را توضیح دهید؟
پــس از جدایی از هســته مذهبی و پیوســتن به  □

ســازمان، وارد یک فاز جدیــد مبارزاتی و فعالیت 
سیاســی تشــکیالتی شدم. در شــروع این فعالیت، 
یك دوره ســخت زندگی تکــی و مطالعاتی فشرده 
داشــتم. ایــن تنهــا دوره ای در زندگــی ام بود که 
به طورجدی مطالعات مارکسیستی کردم. ارتباط من 
در این دوره با سازمان برخالف انتظارم بسیار رقیق 
و در حد ردوبدل عالمت سالمتی و دریافت برخی 
منابــع و کتب برای مطالعه بود. از اواخر فروردین یا 
اواســط اردیبهشــت 1355 تا اوایل یا اواسط مرداد 
1355 یك اتــاق  تکی دیگــر در نازی آباد گرفتم و 
بیــن این محل و اتاق تکی دیگرم در میدان شــوش 

به صورت شیفتی در تردد بودم.
یعنی روزها را در یک اتاق و شب ها را  ■

در اتاق دیگر بســر می بردید تا مشــکلی 
پیش نیاید؟

بله. به همســایه ها و صاحب خانه اولی می گفتم  □
کارگر شیفت شب هستم و در خانه دیگر می گفتم 
شــیفت روز کار می کنم! محمــل ظاهرًا قابل قبولی 
بــود یا الاقــل فکر می کــردم قابل قبول اســت. بد 
نیســت در اینجا کمی به حاشیه بروم و دو تجربه و 

خاطره را بگویم:
تجربــه زندگی در ایــن اتاق های محقــر و در میان 
مــردم عادی طبقات پاییــن در عین خطراتش برای 
یک فرد فراری، تجربه شــیرین و جالبی برایم بود و 
درک شهودی و حس خاصی از این مردمان در من 

ایجاد کرد که تا اکنون نیز از آن متأثرم.
باالتر گفتم محمل زندگــی ام ظاهرًا قابل قبول بود! 
وقتــی پس از یک ســال در مــرداد 55 اتاقم را که 
نزدیک میدان شــوش و گود عرب ها بود به صورت 
عادی پس دادم. صاحب خانــه که مرد جاافتاده و 
نســبتًا مهربانی بود و سال ها خانه قمر خانمی اش را 
به چندین مستأجر مختلف اجاره داده بود )خودش 
در جایــی دیگر زندگی می کرد(، موقع خداحافظی 
به طور سربســته و معنــی داری به مــن گفت: »ما 
که آخــر نفهمیدیم تو چــه کاره ای!« جا خوردم و 
قیافه نادان و حق به جانبی گرفتم، ولی اشــاره اش را 
فهمیدم. درواقع وقتی با مردم خوب رفتار کنی و تا 
جایی که احســاس خطر نکنند، آن ها نیز زیرسبیلی 

مســائلی را چشم پوشی می کنند. بدین صورت یک 
خطر جدی بدون آنکه خودم متوجه شــده باشــم 
در این یک سال از ســرم گذشته بود. چه بسا برای 
همســایه های دیگر هم کمابیش زیر ســؤال بودم، 
ولی نه به رویم آوردند و نه اقدامی علیه من کردند.
اما خطر بســیار جدی دیگری کــه در این خانه از 
سرم گذشت شلیک ناخواســته هفت تیرم در وسط 
روز بود. خانه یک حیاط بزرگ  داشــت و حوضی 
در وسط آن بود. سه ضلع حیاط در دو طبقه دارای 
اتاق هایی بــود که چهار،پنج خانواده مســتأجر در 
آن ســاکن بودند. اتاق  تکی نسبتًا بزرگی در گوشه 
شــمال غربی ســاختمان و کنار راه پله بــه طبقه باال 
وجود داشــت که چون هیچ پنجره و آفتاب خوری 
نداشت بیشــتر برای مجردها به درد می خورد و من 
در آن ســاکن بودم. در ضلع جنوبی حیاط نیز یک 

کارگاه نجاری بود!
یک روز پاییزی هنگام اذان ظهر پس از خســتگی 
مطالعــه و موقعی که مثاًل از خواب پس از شــیفت 
شــب کاری ام بیدار شــده بودم، به یاد برادر بزرگم 
تصمیــم گرفتم یک باالنس بزنــم! )ناصر، قهرمان 
ژیمناســتیک بود و در وسط کارش در هر فرصتی 
باالنســی می زد!( غافل از اینکه هفت تیرم به کمرم 
هســت! تا جایی که می شد اســلحه را از خود دور 
نمی کــردم. هنگام خواب برای عــادی جلوه دادن 
نمی توانستم در اتاق را کاماًل ببندم، ولی به گونه ای 
که به نظر برسد باز است پشتش مانعی می گذاشتم 
تا غافلگیر نشــوم. موقع خواب اسلحه را زیر بالش 
می گذاشــتم و موقــع بیداری یا وقتــی در تاریکی 
خــود را به خواب می زدم و زیر نور یک چراغ نفتی 
با اســتتار به مطالعه می پرداختم معمــواًل کمربند با 
غالف اســلحه را می بستم، ولی اســلحه را نزدیکم 
استتار می کردم. وســایل زندگی من عبارت بود از 
یک زیرانداز زیلو، یک تشــک ابری ارزان قیمت، 
یــک مالفــه، یک پتــو، یک چــراغ والــور نفتی 
خوراک پــزی، یک کتــری و قوری، یــک قابلمه 
کوچــک، یکــی دو عدد لیوان و قاشــق چنگال و 
بشــقاب و یک ســینی که ارزش آنها جمعًا به پول 
آن زمان کمتر از حداقل دستمزد یک ماه کارگری 
بود. )مقایسه شود با شــرایط زندگی علنی عادی و 
یا شــرایط کنونــی کار تئوریک در ســایه امنیت و 
امکانات مختلــف ...کامپیوتر، اینترنت، لپ تاپ، 

منابع و کتابخانه های الکترونیکی و...(

در لحظــه باالنــس زدن اصــاًل متوجــه نبــودم که 
هفت تیــرم در غــالف کمــرم هســت! به محــض 
باالنــس زدن اســلحه از غــالف آن که گویــا بند 
روی آن نیز باز یا شــل بود، رها شــد، لیز خورد و 
ســقوط کــرد و مســتقیم از ته آن بــه زمین خورد. 
اســلحه »برونینگ« در اثر ضربه به زمین از ضامن 
خارج شــده و یک تیر به ســمت باال شــلیک شد. 
گلوله به طور عمودی درســت به موازات بدنم عبور 
کرد و در ســقف اتاق که از تیرهــای چوبی کهنه 
و حصیر و کاه گل ساخته شــده بود نشســت! تازه 
چراغ نفتــی را داخل اتاق برای چای روشــن کرده 
بودم. بــوی نفت آن با دود بــاروت و گردوخاک 
فروریخته از ســقف گلی در فضــای اتاق تاریک 
پیچید. لحظه ای گیج شــدم، ولی به سرعت خود را 
یافتم و به بیرون از اتــاق پریدم. پیش از هر چیز به 
فکر ارزیابی اوضاع و فرار بودم. در خروجی انتهای 
داالن حیــاط کنــار کارگاه نجاری قرار داشــت. 
خوشــبختانه در آن لحظات بلندگوها مشــغول اذان 
بودنــد و اره برقی نجاری هــم با صدای زیادش در 
حال کار بود و لذا کارگرها متوجه صدا نشده بودند 
و کســی بیرون نیامده بود. مردهای همسایه نیز در 
آن زمان در خانــه نبودند. نمی دانم در آن لحظات 
گاهانه بود.  چقــدر واکنش من غریزی و چقــدر آ
چراغ نفتی را به ســرعت از اتاق بیرون آوردم و کنار 
راه پله گذاشــتم و با تکان و فوت خاموشش کردم. 
نمی خواســتم کسی وارد اتاق شــود. لحظه ای بعد 
زن مســن و مهربان حدودًا 60 ساله همسایه که در 
نزدیک تریــن اتاق مجاورم بود سراســیمه از اتاقش 
بیرون آمد و پرسید چه شــده؟ گفتم چراغ نفتی پق 
زد و ترکید! درحالی که هنوز مختصر دود و بویی از 
چراغ بلند می شــد، پیرزن باورش شد و گفت مادر 
هــول نکن! چیزی نیســت! و فورًا رفــت و آب قند 
برایم درســت کرد و انگشتر طالیش را هم به عنوان 
مکمل دارو! در آن قرار داد. من هم خود را به ترس 
زدم و درحالی که صدای شــلیک و احتمااًل لرزش 
کف اتاق باالیی زن میان ســال همسایه طبقه باال را 
به پایین کشــانده بود، با قدری تعجب حرف پیرزن 
را باور کرده و مشغول مداوایم شدند و خوشبختانه 
به داخل اتاقم سرک نکشیدند و متوجه بوی باروت 
و احیانًا کتاب و کاغذی نشدند. بدین ترتیب واقعًا 

به صورت معجزه گونه ای ماجرا ختم به خیر شد.
گرچه من در آن دوره حدودًا ســه ماهه هیچ جمعی 
نداشتم و برایم زمان به سختی و طوالنی می گذشت 
ولی اکنون فکــر می کنم که همان دوران ســخت 
مطالعه انفرادی برایم خیلی فایده داشــت و فرصتی 
بود که دیگر امکان پذیر و تکرار نشد. افزون بر این 
می توانستم به شناختی مســتقل از مارکسیسم برسم 
که از زبان و با تفسیر سازمان نبود.( گرچه گزینش 

کتاب ها با ایشان بود.
در شــماره آینــده بــه فعالیت در شــاخه کارگری 

سازمان مجاهدین پرداخته خواهد شد.■

تجربه زندگي در این اتاق هاي 
محقر و در میان مردم عادي 

طبقات پایین در عین خطراتش 
براي یک فرد فراري، تجربه 
شیرین و جالبي برایم بود و 

درک شهودي و حس خاصي از 
این مردمان در من ایجاد کرد 
که تا اکنون نیز از آن متأثرم
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مــاه ژوئن همــه احــزاب اصلــی ترکیه در 
مجموع 59 کرســی را به حــزب عدالت و 
توســعه واگذار کردند. در این بین ســهم 
حــزب دموکراتیــک خلق هــا، 18 کرســی 
بود؛ شــامل هشت کرســی در شهرهای 
کردنشــین. بنا بــه گزارش ها، در آســتانه 
انتخابــات بیش از هــزار عضو فعال حزب 
دموکراتیــک خلق هــا بــه اتهــام ارتباط با 
بازداشــت شدند. ســتادهای  تروریســم 
انتخاباتی و نامزدهای این حزب در برخی 
از شهرهای ترکیه موردحمله قرار گرفتند. 
پــس از انفجــار دو بمــب در راهپیمایــی 
صلــح آنکارا که به کشته شــدن دســت کم 
100 نفــر -اکثرًا از طرفــداران این حزب- 
انجامیــد، »حــزب دموکراتیــک خلق ها« 
چنــد هفتــه مانــده بــه انتخابــات تمامی 
فعالیت هــای انتخاباتــی خــود را لغو کرد. 
رهبــر این حــزب گفت که پلیــس امنیت 
آنان را تأمین نمی کند. پس از اعالم نتیجه 
انتخابــات، صالح الدیــن دمیرتاش، رهبر 
خلق ها«،  دموکراتیــک  »حــزب  مشــترک 
نتیجه انتخابــات را برای حزبــش پیروزی 
خواند، اما گفت که »این انتخابات عادالنه 
نبــود، مــا نمی توانســتیم امنیت مــردم را 
تضمین کنیم؛ اما بدون تبلیغات انتخاباتی 
ما توانستیم 10/6درصد آرا را کسب کنیم. 

این پیروزی بزرگی است.« 
تأثیر این اقدامات را بر کاهش آرای حزب 

دموکراتیک خلق ها چگونه می دانید؟
در دو دهــه اخیر در ترکیه، هر انتخابات نســبت  □

به انتخابات پیشــین، اهمیت راهبردی بیشتری دارد، 
انتخابات سرنوشت سازتری محسوب  به عبارت دیگر، 

می شــود. انتخابات اخیر که پس از به تفاهم نرسیدن 
احــزاب برای تشــکیل دولــت ائتالفی برگزار شــد، 
از ایــن نظر اهمیت دارد که حزب عدالت و توســعه 
که نــزد افکار عمومــی چهره اش آســیب دیده بود، 
توانست ظرف مدت کوتاه چندماهه ای برخالف تمام 
پیش بینی ها، اکثریت آرا و کرســی های پارلمان را به 
خود اختصاص دهد. کمتر نظرســنجی می توانســت 
پیش بینــی کند که ایــن حزب بتوانــد آرایی بیش از 
41 درصد انتخابات گذشــته کســب کند. باید دید 
چــه اتفاقــی در این انتخابــات افتاده کــه این حزب 
توانســته از حوزه نفوذ ســه حزب دیگر؛ یعنی، حزب 
جمهوری خواه خلــق، حزب حرکــت ملی و حزب 
دموکراتیک خلق ها آرایــی به خود اختصاص دهد و 

کرسی های این احزاب را به نام خود ثبت کند.
ابتــدا یک نگاه آمــاری به اتفاقاتی کــه در انتخابات 
اخیر رخ داد داشته باشــیم. اگر به آرای چهار حزب 
اصلــی ترکیــه در ایــن انتخابات نــگاه کنیم، حزب 
 37 )MHP( عدالت و توســعه از حزب حرکت ملی
کرســی، از حزب دموکراتیک خلق هــا )HDP( که 
نزدیک به پ.ک.ک هســتند 18 کرســی، از حزب 
جمهوری خــواه خلــق )CHP(  4 کرســی و در کل 
حدود 59 کرســی از رقبای خود گرفته است. در این 
انتخابات حزب عدالت و توســعه توانست برای اولین 
بار بخشی از آرای این سه حزب به ویژه حزب حرکت 
ملی را که به طور ســنتی در  15-10 سال گذشته 20 تا 
25 درصد از آرای جامعه را داشت، به خود اختصاص 

دهد. 
کمتر تحلیلگــری تصور می کرد کــه حزب عدالت 
و توســعه بتوانــد این مقــدار از آرای رقبــا را به خود 
اختصاص دهد؛ به ویژه در حوزه کردنشــین ترکیه که 
فعالیت های پ.ک.ک به اوج خود رســیده و حزب 
دموکراتیک خلق ها به رهبری دمیرتاش فعالیت بسیار 

گسترده ای دارد. چرا این اتفاق افتاد؟

نکتــه اول بحث امنیت اســت. همان طور که گفتید 
دمیرتاش هم به آن اشاره کرده و حائز اهمیت است، اما 
اجازه دهید پیش از پرداختن به این بحث به چند متغیر 
و تحول مهم دیگر در این زمینه اشاره کنیم. برخالف 
تحلیل هایی که گروه های کرد یا شکســت خورده در 
انتخابــات ارائه می دهند، نباید ایــن نتیجه را صرفًا در 

فضای نظامی و امنیتی جستجو کرد.
نکته ای کــه به نظر می آیــد کمتر در رســانه های ما 
دیده شــد تغییرات در لیســت نامزدهــای عدالت و 
توسعه اســت در همه حوزه هایی که در دوره قبل آرا 
از دســت داده بود. در این دوره بسیاری از چهره های 
شاخص، وزرای ســابق به خصوص وزرای اقتصادی، 
اساتید برجسته اقتصاد و کسانی که به لحاظ اقتصادی 
خوش نام اند و به دور از اتهامات فســادی اند که سال 
گذشته جنجال های زیادی علیه این حزب ایجاد کرد 
موردتوجه قرار گرفتند. این افراد علی رغم اهمیتشــان 
در شــهرهای کوچک و بزرگ، نامزد حزب عدالت 
و توســعه شــدند. قطعًا یکی از دالیلی که عدالت و 
توسعه توانســت آرا رقیب را کســب کند استفاده از 
این افراد خوش نام، صاحب تخصص و تجربه پیشین 
است. یعنی حزب عدالت و توسعه این هشیاری را به 
خرج داد تا از شــخصیت های خوش نام و متخصص 
و برجســته حزب استفاده کند و نامشــان را جانشین 
افرادی کند که در انتخابات گذشــته نتوانستند آرای 

زیادی به دست آورند.
نکتــه دوم افزایش مجدد وزن نیروهــای اقتصادی و 
تکنوکــرات و متخصص در حزب عدالت و توســعه 
اســت. در مقایســه با این حزب احزاب رقیب مانند، 
حزب آقای دمیرتاش نتوانستند از چهره های برجسته، 
دانشــگاهی و متخصص اســتفاده کنند. اساســًا در 
تئــوری چپ اندیــش اوجــاالن و پ.ک.ک کمتر 
جایی برای متخصصان و روشــنفکران دیده شــده و 
ایــن میراث به حزب دموکراتیک خلق ها هم رســیده 
و نیروهای دانشــگاهی و متخصص حضور کمتری 
در ســاختار حزب دارند و بیشتر افرادی که ارتباطات 
پیشینی با پ.ک.ک یا جریان های کردی یا حداقل 
گرایش های مارکسیستی و چپ داشتند، در این حزب 
به عنوان نامزدهای انتخاباتی مطرح شــدند. این حزب 
حتی نتوانســت به گروه های اســالم گرای شهرهای 

کردنشین نزدیک شود و از ظرفیتشان استفاده کند.
این نکته را هم اضافه کنم که حزب عدالت و توسعه 
در این انتخابات مانند انتخابات گذشــته، اما با تالش 

گروگان گیری امنیت برای پیروزی حزب عدالت و توسعه
نگاهی به انتخابات پارلمانی اول نوامبر ترکیه در گفت وگو با احسان هوشمند پژوهشگر اقوام

صبــا نائلی: دربــاره انتخابات اخیر 
ترکیــه و تحلیــل نتایــج آن از منظر 
مطالعات قومی در غرفه چشم انداز 
ایــران در نمایشــگاه مطبوعــات با 
احسان هوشمند کارشناس مسائل 

قومی به گفت وگو نشستیم.
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و یک کرد بد یعنی پ.ک.ک و رهبری اش، جمیل 
بایک، قاریالن و بقیه رهبــران حزب  پ.ک.ک را 
نشــان دهد. همین ها باعث اعتراض های بسیار وسیع 
جریانات ملی گرای ترک شده بود که عدالت و توسعه 
دارد جای پای کردها را در ترکیه مستحکم می کند یا 
می خواهد الگوی شــمال عراق را در شرق ترکیه پیاده 
کند و عدالت و توسعه را متهم به دادن خودمختاری 
به کردهــا می کردند. به خصوص پــس از انتخابات 
شهرداری ها که حزب دموکراتیک خلق ها که هوادار 
پ.ک.ک هســتند، در برخی مناطــق ازجمله وان، 
حکاری و دیگر شهرها قدرت را گرفتند، این اتهام زنی 

رقبا به حزب عدالت و توسعه بسیار گسترده شد. 
وقتی پ.ک.ک این ترور را به عهده گرفت، بهترین 
فرصت برای حزب عدالت و توســعه فراهم شــد که 
از طرفی بــه نگرانی های شــکل گرفته دربــاره نفوذ 
دوبــاره پ.ک.ک پاســخ نظامی و مســلحانه دهد 
و به نگرانی های مردم برای ناامنی های ایجادشــده با 
رویکــرد قاطع خودش خاتمه دهد. از طرفی هم چند 

هدف مهم دیگر را دنبال می کرد. 
یکــی از آن اهــداف این بــود که به امریــکا، ناتو و 
آلمان که در ماه های گذشــته، حداقل پس از جنگ 
در حوزه کردنشین ســوریه ازجمله کوبانی و حضور 
داعــش در شــنگال با کردهای ســوریه که شــاخه 
سوری پ.ک.ک هســتند ارتباط گرفته بودند و بنا 
بــر اخبار در چند نوبت برای صالح مســلم و حزبش 
در حوزه کردی سوریه ســالح فرستاده بودند، فشار 
بیاورد که شــما داریــد به نیروهایی ســالح می دهید 
که از ســوریه مجــددًا وارد خاک ترکیه می شــوند و 
به وســیله پ.ک.ک نیروهای ترکیه را می کشند. به 
عبارتی با این کار ضربه بسیار محکمی به فعالیت های 
دیپلماتیک پ.ک.ک وارد کرد تا غرب را از نزدیکی 
بیش از حد به حزب دموکراتیک خلق ها، پ.ک.ک 
و شــعبه ســوری آن برحذر دارد؛ البته در این کار هم 
موفق شــد. طی چنــد روز گذشــته، ایاالت متحده 
مجددًا موضع سرســختانه ای نسبت به پ.ک.ک و 
شــعب آن گرفته و اعالم کرده است از این پس دیگر 
به صالح مســلم و گــروه کردهایی کــه کانتون های 
کردی یا مناطق خودمختار شــکل گرفته را در سوریه 

ایجاد کرده اند، سالح نخواهد داد.

بیشــتر، تالش کرد که حــزب دموکراتیک خلق ها و 
پ.ک.ک را یک حزب غیراســالمی نشــان دهد. 
همان طــور که می دانید بخش عمده ای از مردم ترکیه 
مسلمان اند و عالیق مذهبی دارند. به نمایش گذاشتن 
تصویر یک جریان نه تنها سکوالر که چپ، مارکسیسم 
و حتی ضد دیــن از حزب دموکراتیک خلق ها هم به 
کمک حزب عدالت و توسعه آمد تا بتواند بخشی از 
آرای مردم مذهبی-ســنتی حوزه کردنشین را به خود 

اختصاص دهد.
نکته بااهمیت دیگر توان و ظرفیت کاریزماتیک خود 
آقای رجب طیب اردوغان اســت. این مسئله اهمیت 
دارد که در چند انتخابات یک دهه و نیم گذشته هرگاه 
اردوغان چهره فعالی بوده، توانسته رأی قابل مالحظه ای 
برای حزب عدالت و توســعه کســب کنــد و چهره 
بی بدیلی در این حزب است؛ وجود او هم فرصت های 
تــازه ای را در انتخابات اخیر بــرای حزبش مهیا کرد. 
این در حالی است که در میان احزاب رقیب چهره ای 
موجه و کاریزماتیک وجود ندارد. االن شاخص ترین 
چهره در میان رقبا آقای دمیرتاش اســت که به لحاظ 
محبوبیت فاصله بســیار زیــادی با اردوغــان و حتی 

نخست وزیر آقای داوود اوغلو دارد.
نکتــه آخر اینکــه در ماه های گذشــته دولت ترکیه با 
بازکــردن مرزهایش بــه روی آوارگان مســتقر در آن 
کشــور برای رفتن به اروپــا از طرفی افکار عمومی را 
بــا صحنه هایی از غرق شــدن زنان و کــودکان تحت 
تأثیــر قرار داد و از طرفی هم از آنجا که مقصد بخش 
عمده ای از این آوارگان آلمان است و ترکیه این کشور 
را به فرســتادن ســالح برای پ.ک.ک متهم کرده، 
فضاسازی های صورت گرفته و متعاقب آن دیپلماسی 
در پیش گرفته شــده، موجب شد که خانم مرکل در 
اقدامی که ازنظر رســانه های ترکیــه جانب دارانه و از 
منظر تحلیلگران عجیب بود با سفر به ترکیه در روزهای 
پیش از انتخابات به نوعی به افکار عمومی این کشور 
این را نشان دهد که اتحادیه اروپا هم از استقرار اقتدار 
حزب عدالت و توســعه در ترکیه اســتقبال می کند. 
ازنظر تحلیلگران این متغیر نیز باعث جذب آرای دیگر 

احزاب به سود عدالت و توسعه شد.
همچنین ترکیه بــرای جلب نظر اتحادیه اروپا و مرکل 
بازی رســانه ای هوشــمندانه ای را ترتیب داد و با این 
کار جنگ روانی را به خاک اروپا کشــاند. در میان 
جمعیت عظیم آوارگانی که ترکیه راهی اروپا کرد، در 
وســط اروپا، در آلمان، در وین گاه و بیگاه افرادی با 
پرچم داعش از میان آوارگان بیرون می آمدند و پرچم 
و نماد آن جریان را مقابل رســانه ها می گرفتند. ترکیه 
با این کار می خواســت به اتحادیه اروپا بگوید که این 
ترکیه تحت سلطه آ.ک.پ )حزب عدالت و توسعه( 
اســت که توان کنترل این جمعیــت را در مرزها دارد 
و سیل آوارگان برای شما پیامدهای امنیتی بی شماری 
خواهد داشــت. این متغیر دیگری است که در جلب 
حمایــت اتحادیــه اروپا از حزب عدالت و توســعه و 
کاهش برخی از نگرانی های اتحادیه اروپا از این حزب 
تأثیر زیادی داشــت و از منظر رســانه های ما متأسفانه 
نســبتًا دور ماند. با این بازی به نوعی بخشی از افکار 
عمومی ترکیه این گونه ماجرا را تحلیل کرد که اتحادیه 
اروپا نیز خواهان استمرار اقتدار آ.ک.پ یعنی حزب 

عدالت و توسعه است و ثبات آینده ترکیه بسته به این 
انتخاب است.

آیا اردوغــان علی رغم اتهامات فســاد  ■
مالی که داشته همچنان محبوب است؟

بله. اساســًا در افــکار مردم آناتولــی مرکزی که  □
مجموعه ای از شــهرهای سنتی ترکیه است، برخالف 
غرب ترکیه که بخش های اروپایی این کشــور است، 
آقای اردوغان چهره محبوب و خوش نامی است؛ البته 
بخشــی از این محبوبیت به فعالیت های پوپولیستی او 
در سال های گذشته برمی گردد که باعث شده به نوعی 
اردوغان مســاوی با حزب عدالت و توســعه باشــد. 
به این ترتیب یک نفر برای همه و همه برای یک نفر در 

قالب اردوغان و این حزب قابل تحلیل است. 
عالوه بر این متغیرها، نکته دیگری که به بحث امنیت 
آقــای دمیرتاش کــه دائمًا مطرح می کنــد هم مرتبط 
می شــود خطای راهبردی اســت که پ.ک.ک در 
زمان بین دو انتخابات مرتکب شد و کشته شدن چند 
نیروی انتظامی غیرمســلح در خانه هایشان را به گردن 
گرفت. پس از کشته شــدن این افراد در شرق ترکیه، 
آتش بس عماًل معنایش را از دســت داد و جو نســبتًا 
آرام دوساله ای که حاصل گفت وگوی سازمان امنیتی 
ترکیه با آقای عبدالله اوجاالن در زندان بود، شکســته 
شد. این اتفاق از چند نظر بهترین فرصت برای حزب 

عدالت و توسعه بود.
از یــک طــرف جریانــات افراطــی ترکیــه ای کــه 
گرایش های تند پان ترکی دارند، اردوغان را متهم کرده 
بودند که با گفت وگوهایی که با عبدالله اوجاالن، رهبر 
شورشــی پ.ک.ک داشــته عماًل ترکیه را به سمت 
تجزیه شدن می برد. به عبارتی حزب عدالت و توسعه 
به حزب دموکرات کردستان عراق نزدیک شده و پای 
مســعود بارزانی به ترکیه بازشده است. وقتی در سال 
گذشته بارزانی به دیاربکر رفت، شخص نخست وزیر 
فــرش قرمز زیر پای او انداخت و به ســان یک رئیس 
دولت با او رفتار کرد. نفت کردستان عراق را نیز ترکیه 
می فروخت. به نوعی، دولت ترکیه با اســتفاده از برگ 
حزب دموکرات کردستان عراق هم می خواست موازنه 
با ایران را در عراق در برابر اتحادیه میهنی حفظ کند و 
هم می خواست تفاوت یک کرد خوب یعنی بارزانی 

بمبگذاریآنکارا
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نکتــه دیگری که در این باره اهمیت دارد این اســت 
که وقتــی حزب عدالــت و توســعه حمالتش علیه 
پ.ک.ک را آغاز می کند، به نوعی پاســخ اتهاماتی 
که بــه حزب و شــخص اردوغــان به عنــوان معمار 
گفت وگوها واردشده بود را می دهد که با این رویکرد 
نه تنها اتهامات شــما را زیر ســؤال می برم که حتی از 
شما مخالفان هم ملی گراتر هستم و هر جا الزم باشد و 
منافع ملی ترکیه به خطر افتد با تمام توان با پ.ک.ک 
می جنگم و پیش از انتخابات نیز این را نشان داد. در 
این دوره حزب عدالت و توســعه تقریبًا بی سابقه ترین 
حمــالت را طی هفته های گذشــته از 1991 به بعد به 
شــمال عراق و قندیل داشت. در بعضی روزها نیروی 
هوایــی ترکیه 15 ســاعت منطقه قندیــل و حوزه های 
مهمــی از مقرهــای پ.ک.ک را بمباران می کردند 
که شامل یکی از مهم ترین مقرهای پ.ک.ک یعنی 
کوه های مشــرف به عراق در خاک ترکیه می شــد. 
نیروهای ترکیه موفق شدند مقرهایی از پ.ک.ک را 
در قلل بســیار مرتفع در ارتفاعــات 2500 تا 3000 متر 
را بگیرند و به اســتقرار پ.ک.ک در آن مناطق پس 
از حــدود  دو دهه و نیم پایان دهنــد و مجددًا اقتدار 
ترکیه را بر آن مناطق استوار کنند. به این ترتیب اردوغان 
و حزب عدالت و توســعه به نوعی بــا گروگان گیری 
فضای سیاســی و عمومی کشــور توانست از خطای 
پ.ک.ک حداکثر اســتفاده را کند. ریشه این خطا 
را باید در اشــتباه تاکتیکی پ.ک.ک پی گرفت که 

کشتن چند نیروی انتظامی را بر عهده گرفت.
از آن مهم تــر، حــزب عدالت و توســعه چتر امنیتی 
مجموعــه جریان هــای سیاســی به خصــوص حزب 
دموکراتیــک خلق هــا را بــه حداقــل خود رســاند. 
هنگامی که در آنــکارا و دیاربکر)در انتخابات قبلی( 
به تجمع طرفداران دموکراتیک خلق ها حمله شــد، به 
مردم ترکیه این پیام داده شد که با رفتن حزب عدالت و 
توسعه نه تنها ازنظر امنیتی ترکیه به دهه 90 برمی گردد و 
مجددًا جوان های ترکیه ای گروه گروه کشته می شوند، 
بلکــه همراه آن ثبات اقتصادی نســبی که در دو دهه 
گذشته در ترکیه شکل گرفته بود هم از بین می رود و 
عمــاًل مردم ترکیه تحت تأثیر این ناامنی از منظر منافع 
اقتصادی و ثبات اقتصادی روزهای سختی را در پیش 

خواهند داشت. همه این متغیرها که گفته شد فرصتی 
ایجاد کرد که تا حزب عدالت و توسعه بتواند حداکثر 

بهره برداری را از زمان بین دو انتخابات کند.
حــزب دموکراتیــک خلق هــا برخــالف عدالت و 
توســعه در پارادوکس پیچیده ای گرفتار بود. از طرفی 
نمی توانســت صریحــًا رویکــرد خشــن و خصمانه 
پ.ک.ک را به شدت محکوم کند. این نکته بسیار 
مهمی است، حزبی که مدعی گفت وگو به نمایندگی 
از طرف همه ترکیه و نه فقط کردها است، در انتخابات 
گذشــته نزدیک بــه 14 درصد آرا؛ یعنی 80 کرســی 
پارلمان را کســب کرده، امــا روزی که پ.ک.ک 
اعالم می کند که آتش بس تمام شده و نیروی انتظامی 
غیرمسلح را در خانه هایشان می کشد، نمی تواند پاسخ 
شایســته و قاطعی داشته باشد و در حد بسیار مالیمی 
اعالم می کند که مشکالت ترکیه را نمی توان با تفنگ 
حل کرد و بی آنکه این حمالت را به شــدت محکوم 
کند از پ.ک.ک درخواســت آتش بس و بازگشت 
به میز مذاکــرات را می کند و این بــه حزب عدالت 
و توســعه فرصت طالیــی در حوزه کــردی می دهد 
تا حقانیت خود را نشــان دهــد و بگوید من به دنبال 
گفت وگو و حل وفصل مســئله بودم، اما جریانی کار 
تروریســتی انجام می دهد و حزبی که شاخه سیاسی 
آن اســت توان اتخاذ رویکرد مسئوالنه و مستقل دال 
بر محکومیت اعمال تروریستی پ.ک.ک را ندارد 
و از ایــن فرصــت به نفع خودش اســتفاده می کند و 
می تواند 18 کرســی از کرســی های چنــد ماه پیش 
حزب دموکرات خلق ها را به خود اختصاص دهد که 
دستاورد بســیار مهمی برای حزب عدالت و توسعه و 

اردوغان است.
آیــا تبریک داعــش و جبهــه النصره به  ■

اردوغــان نشــان دهنده ایــن نیســت که 
بمب گذاری در آنــکارا کار خود اردوغان 
بــوده تــا امنیــت را از بیــن ببرند و شــعار 

امنیت دهند؟
از منظر تحلیلی ممکن اســت به نظر آید که بین  □

دســتگاه های امنیتــی ترکیه و بعضــی از این گروه ها 
پیوندهــای پشــت پرده ای وجــود داشــته باشــد که 

اثبات آن کار ســاده ای نیســت؛ اما هرچه که هست 
مجموعه اتفاقات رخ داده به همراه بازیگری جدی و 
هوشمندانه ای که حزب عدالت و توسعه از خود نشان 
داد رأی و افکار عمومی را به این حزب متمایل کرد.

ایــن نکتــه را هــم اضافه کنم کــه در همیــن دوره 
انتخابات، دولت به رهبری عدالت و توسعه حمالتی 
را علیــه داعــش ترتیــب داد، اما حمالتــی که علیه 
پ.ک.ک صورت گرفت بسیار جدی تر و مستمرتر 
از عملیاتی بود که علیه داعش در خاک سوریه انجام 
 شــد، هرچند که در داخل ترکیه تعــداد قابل توجهی
- بیــش از چنــد صد نفر- از کســانی کــه متهم به 
همــکاری بــا داعــش بودند، توســط دولــت ترکیه 
بازداشــت شــدند. این می تواند این فرضیــه را اثبات 
کند که همکاری پشــت پرده ای بین حزب عدالت و 
توسعه یا نیروهای امنیتی وابسته به آن با هر یک از این 
گروه هــای تندرو وجود دارد و همه این اتفاقات بازی 
سیاسی بوده که خروجی آن پیروزی حزب عدالت و 
توسعه باشــد، اما هرچه هست این نکته را نباید ازنظر 
دور داشت که خطاهای راهبردی حزب دموکراتیک 
خلق ها بیش از آنچه به داعش منتسب است، توانست 

برای حزب عدالت و توسعه رأی بیاورد.
این نکته را هم فراموش نکنیم که افکار عمومی ترکیه 
به نحو فزاینده ای نگران تحوالت سوریه هستند. اگر 
از منظر منافع ملی ترکیه به قضیه ســوریه توجه شود، 
این نکته اهمیــت دارد که در بخش هــای زیادی از 
مرز ترکیه با ســوریه گروه های وابسته به پ.ک.ک 
موفق شــده اند هژمونی خود را در مناطق قابل توجهی 
در حــوزه کردی ســوریه تحمیل کننــد و گروه های 
کرد وابســته به بارزانی، دیگر گروه های کرد عراقی و 
گروه های کرد سوری وابسته به گروه های کرد عراقی 
را از فعالیــت منــع و اخراج کنند و رهبــران آن ها در 
اقلیم کردستان ساکن شده اند. به عبارتی امروز بخش 
زیادی از مرزهای خاورمیانه ای ترکیه با کردها همسایه 
است: در ســوریه جناح های وابسته به پ.ک.ک و 
در کردســتان عراق دولت اقلیم کردستان عراق. این 
وضعیــت از منظر منافع ملی ترکیه که در طول ســده 
گذشــته تعریف شــده و همه گروه هــای ترکیه بر آن 
اجماع دارند، نمی تواند وضعیت پذیرفته ای تلقی شود. 
شاید اگر از این منظر یعنی، پنجره منافع ملی ترکیه به 
تحوالت سوریه نگاه شود، بتوان نزدیکی دولت ترکیه 
با گروه های اســالم گرا مخالف اسد را تا حدی درک 

و تحلیل کرد.
آیا ممکن است به تفاهم نرسیدن برای  ■

تشــکیل دولت ائتالفی در دور پیش، یک 
برنامــه از پیش تعیین شــده بوده باشــد تا 
حــزب عدالــت و توســعه بتواند بــا انجام 
اقداماتی که گفتید آرایش را افزایش دهد 
و پیروز انتخابات شود تا دولت را به تنهایی 
تشــکیل دهد و نیازی به ائتالف با احزاب 

دیگر نداشته باشد؟
ایــن فرضیه بیش از اندازه با تئــوری توطئه همراه  □

اســت، اما فردای انتخابات ترکیه در بهار گذشته من 
در یادداشــتی در روزنامــه ایــران1 و مصاحبه با یکی 
 از خبرگزاری هــای کشــور2 تأکید کردم کــه از فردا 
) یعنی دو روز پس از انتخابات( ما شاهد بی ثباتی های  حملهبهستادحزبدموکراتیکخلقها
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مرزهای ترکیه صورت می گیرد و اگر عدالت و توسعه 
نباشــد، این گونه تصور می شــود که جنگ به داخل 

مرزهای ترکیه آورده می شود.
یک نکته تحلیلی دیگــر را هم فراموش نکنیم که در 
میان تمامــی احزاب رقیب حزب عدالت و توســعه، 
هیچ یــک نه چهره کاریزماتیکــی مانند رجب طیب 
اردوغان دارند، نه توانســته اند از چهره های شــاخص 
علمی و دانشــگاهی به اندازه این حزب استفاده کنند 
و نه از اتاق فکرهای متنوع و متعدد برخوردارند، البته 
این مورد می تواند از طریق رانت هایی باشد که دولت 
در اختیار این حزب قرار داده، امروزه اندیشکده ها و 
پژوهشکده های بسیاری در سراسر ترکیه به دولت این 
کشور یا بهتر است بگوییم به عدالت و توسعه کمک 
می کننــد و این خود فرصت های تــازه ای را برای این 

حزب ایجاد کرده.
در دوران حاکمیــت عدالت و توســعه  ■

یک دالر معادل ســه لیره شــد درحالی که 
پیــش از آن یــک دالر یک لیــره بود. نکته 
دیگــر اینکه کشــور هم ناامن شــده بود. 
به این ترتیــب امنیــت و اقتصــاد را بــه هم 
ریختند، ولی درعین حال هم شعار اقتصاد 
می دادنــد و هــم امنیــت. چگونــه ایــن 
دو مــورد که نقطه ضعفشــان بــود به نقطه 

قوتشان بدل شد؟
هر دو این شــعارها یکی با بی ثبات شــدن اوضاع  □

اقتصادی کشــور و دیگری با ناامن شدن و فراتر از آن 
گسترش احســاس ناامنی، به کمک حزب عدالت و 
توســعه آمد. در بعضی شــهرهای کردنشین هواداران 
پ.ک.ک مرتکــب خطایی هایــی شــدند، راه ها و 
خیابان ها را بستند، گشت هایی در خیابان ها گذاشتند 
و عمــاًل نقش پلیس را ایفــا کردند، خط لوله نفت را 
منفجــر کردند، به قطار حمله کردند و چند ماشــین 
ایرانــی را آتــش زدند همــه این خطاهــای راهبردی 
نسبت داده شده به پ.ک.ک )که پ.ک.ک هم 
هیچ گاه آن ها را تکذیب نکرد( حس ناامنی در جامعه 
ایجــاد کرد؛ بنابراین در کنــار تالش حزب عدالت و 
توسعه برای غیراسالمی نشان دادن حزب دموکراتیک 
خلق ها، مسئله امنیت مسئله دیگری بود که باعث رفتن 
آرای این حزب به سبد رأی حزب عدالت و توسعه در 

مناطق کردنشین شد.
در کل امنیــت گــروگان گرفته شــد تــا رأی موافق 
حــزب عدالت و توســعه از صندوق ها خارج شــود. 

گســترده ای در ترکیــه خواهیــم بود. چنــد روز بعد 
بی ثباتی در حوزه های مختلف اقتصادی، سیاســی و 
امنیتــی خود را نمایان کرد. هر چند از همان ابتدا هم 
روشن بود زمینه های الزم ائتالف میان حزب عدالت 
و توسعه با هیچ یک از جریان های رقیب وجود ندارد.

نکتــه اول اینکــه در هر جــای دنیا وقتی قرار اســت 
یک دولت ائتالفی شــکل گیرد و جامعه بالتکلیف 
روشن شدن وضعیت نظام سیاسی است، اولین حوزه ای 
کــه بی ثباتی را تجربه خواهد کــرد، حوزه اقتصادی، 
بازار بــورس، تولید ملی، صنعت، ســرمایه گذاری و 
گردش سرمایه است. طبیعی است که در این شرایط 
بازار به ســرعت به وضعیت بالتکلیف ترکیه واکنش 
نشــان دهد و البته بازار ترکیه واکنش منفی خود را با 
کاهش گســترده قیمت سهام و افت ارزش پول ترکیه 

نشان داد.
نکتــه بااهمیــت دوم کــه می تواند جامعــه را نگران 
کــرده باشــد، خاطرات تلــخ دهه 90 اســت که یاد 
دولت های ائتالفی که پی درپی شکست می خوردند 
و انتخابات هــای زودرس را در اذهان مردم ترکیه زنده 
کرد. این فضای روانی همراه شــد بــا چند عملیات 
تروریستی که پ.ک.ک هم با تحلیل بسیار نادرست 
وارد این بازی شد، البته بعضی از تحلیلگران مدعی اند 
که از دو دهه گذشته سازمان اطالعات و امنیت ترکیه 
نفوذ قابل توجهی درون پ.ک.ک داشــته اســت و 
بی گمان این نفوذ می تواند بر تصمیمات پ.ک.ک 
اثرگذار باشــد، اما جــدا از این ادعا این نکته بســیار 
واضح است که پ.ک.ک با انجام عملیات نظامی و 
ایجاد فرصت برای رسانه های پرشمار و پرقدرت ترکیه 
بــرای نگران کردن مردم از پیامدهــای این بی ثباتی ها 
و ناامنی ها خطای راهبردی مرتکب شــده اســت. به 
عبارتی جنگ روانی بســیار پیچیده ای آغاز می شود 
و حضور و عملیات انتحاری داعش به این احســاس 
بی ثباتی و جنــگ روانی دامن می زنــد. به این ترتیب 
جامعه ترکیه روز به روز بیشتر به این تحلیل، درست یا 
غلط، نزدیک می شود که اگر حزب عدالت و توسعه 
نباشــد، ترکیه جوالنگاه گروهای تکفیری و مســلح 
مانند، داعش، جبهه النصــره، پ.ک.ک )از منظر 
یک گروه مسلح( می شود و ثبات ترکیه معنایش را از 
دست خواهد داد و از طرف دیگر سربازان ترکیه مانند 

دهه های گذشته کشته خواهند شد.
همه این ها یک نتیجه دارد: تقدم امنیت بر دموکراسی، 
تقدم امنیت بر آزادی، تقدم امنیت بر هر نوع مشارکت 
سیاســی که می تواند ناامنی و بی ثباتی را تشدید کند 
و همه این ها یعنی خارج شــدن نــام نامزدهای حزب 

عدالت و توسعه از صندوق های رأی.
گفتیــد کــه جامعــه ترکیــه روز بــه روز  ■

بیشــتر بــه ایــن تحلیــل نزدیک می شــود 
کــه در صــورت نبــودن حــزب عدالت و 
توسعه، ترکیه جوالنگاه گروه های جهادی 
خواهد شد، اما هم اکنون ترکیه به داعش 
کمک هــای زیــادی ازجملــه بازگذاشــتن 
مرزهایــش برای انتقال ســالح و جنگجو 

می کند.
درست اســت، اما برخالف احساس روانی که به  □

جامعــه ترکیه وارد می شــود، االن جنگ در خارج از 

حزب عدالت و توســعه با به گروگان گرفتن احساس 
امنیــت شــهروندان ترکیــه هــم در حــوزه اقتصاد- 
بی ثبات شــدن حوزه اقتصاد، نوسان شــدید نرخ ارز، 
بی ثباتی در حوزه بورس و ســرمایه گذاری- و هم در 
حوزه امنیت و آرامــش جامعه به خصوص تنش های 
نظامــی و بمب گذاری و نیز بمبــاران هوایی مقرهای 
پ.ک.ک، توانست آرای زیادی از احزاب رقیب را 

به خود اختصاص دهد.
نکته مهمــی که می توانــد تجربه ای ویژه باشــد این 
اســت که در بازی های سیاســی و با هوش سیاسی، 
البته پایبندنبودن به اصول و پرنسیب ها چطور می توان 
در دوره کوتــاه چندماهه ای نظر بخش چشــم گیری 
از جامعه را نســبت به یک حزب یا جریان سیاســی 
دگرگون و آرایشــان را از جبهــه ای به جبهه ای متضاد 

آن منتقل کرد.
به عبارتــی حزب عدالت و توســعه توانســت هم از 
حزب کردها، هــم از حزب چپ میانه و هم حتی از 
حزب راست افراطی که مدعی منافع ملی، ارزش های 
ترک گرایانــه و اینکــه هر جا ترک اســت آنجا ترکیه 
است، به خود رأی اختصاص دهد که دستاورد بسیار 

مهمی است.
چگونــه عواملــی مانند رســوایی های  ■

مالــی حــزب عدالــت و توســعه و نگرانی 
عده ای از مردم از تبدیل شــدن حاکمیت 
این حــزب به دیکتاتوری نتوانســت مانع 

پیروزی آن شود؟
فکر می کنم تقدم امنیت بــر همه چیز خود را در  □

اینجا نشــان می دهد. اما سؤال این است که در آینده 
چه اتفاقی می افتد و آیا این حزب سیاست های گذشته 
خود را دســت کم در حوزه سیاســت خارجی ادامه 
می دهــد یا نه؟ عقل سیاســی می گوید تجدیدنظری 
صــورت خواهد گرفــت. ترکیه هم در عــراق و هم 
در ســوریه با چالش های بزرگی روبه روســت. به نظر 
می رسد که مناســبات منطقه ای در حال تغییر است، 
دولت اقلیم کردستان هفته گذشته اعالم کرده که در 
حال گفت وگو با ایران برای کشــیدن خط لوله نفت 
جدیدی اســت تا بتوانــد از راه خلیج فارس نفتش را 
صادر کند، تغییراتی در نقش ایران در جامعه بین الملل 
رخ داده ماننــد بازیگــری ایران در حــوزه تحوالت 
ســوریه، ورود روسیه به صورت تمام عیار در این حوزه 
کــه در کمال تعجب از حمایت بخش چشــم گیری 
از طبقه متوســط روســیه هــم برخوردار اســت. این 
تحــوالت می تواند زمینه ســاز تجدیدنظــر در بخش 
بین المللی باشــد. احتمــااًل در ازای ایــن تجدیدنظر 
امتیازاتی برای ترکیه در نظر گرفته خواهد شــد. شاید 
یکی از این امتیازات مقابله با سیطره جویی گروه های 
وابسته به پ.ک.ک در شرق سوریه باشد و احتمااًل 
در آینــده ای نزدیک باید شــاهد تحوالتــی در حوزه 

کردنشین سوریه هم باشیم.
درون حــزب هم عده ای به سیاســت  ■

خارجی فعلی نقدهایی کرده اند.
در درون حزب عدالت و توسعه به جز عبدالله گل  □

که شخصیت خیلی مهمی است، عده ای دیگر در نقد 
رویکردهای حزب به طور عام و اردوغان به طور خاص 

جنگ رواني بسیار پیچیده اي آغاز 
مي شود و حضور و عملیات انتحاري 

داعش به این احساس بي ثباتي و 
جنگ رواني دامن مي زند. به این 
ترتیب جامعه ترکیه روز به روز 

بیشتر به این تحلیل، درست یا غلط، 
نزدیک مي شوند که اگر حزب عدالت 

و توسعه نباشد ترکیه جوالنگاه 
گروهاي تکفیري و مسلح مي شود
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روابط ایران و ترکیه تحت تأثیر مسئله سوریه، تحوالت 
عراق و ظهور داعش مقداری با سردی روبه رو بوده. 
رســانه های ترکیــه اتهاماتی بــه مقامــات ایرانی برای 
در ارتباط بــودن بــا پ.ک.ک وارد کرده اند. به نظر 
می رسد که هم اکنون مسئله سوریه پیچیده ترین مسئله 
در روابط این دو کشــور اســت و اگر ایران و ترکیه با 
در نظرگرفتن منافع ملی شان در سوریه دیپلماسی فعال 
وگفت وگویی دوطرفه را در پیش بگیرند بتوانند با هم 
به توافق برسند، حل وفصل یا حداقل مدیریت بحران 
ســوریه چندان دور از ذهن نخواهد بود. فکر می کنم 
بیش از عربســتان و قطر، این ایران و ترکیه هستند که 
می توانند برای حل مســئله ســوریه در کنار امریکا و 

روسیه و اتحادیه اروپا ایفای نقش کنند.■
پی نوشت

1. احسان هوشــمند، »برندگان و بازندگان واقعی انتخابات 
ترکیه«، ایران، س 21، ش 5948،خرداد 1394، ص1.

2. »ترکیــه دجار تنش خواهد شــد«، مصاحبه با احســان 
هوشمند، ایسکا نیوز

صحبت هایــی کردند، اما به نظر می رســد فعاًل نفوذ 
کاریزماتیک اردوغان و برخی از رفتارهای پوپولیستی 
شــخص رئیس جمهور ترکیه مانع از برجای گذاشتن 
اثرات تعیین کننده عقالنیت گفته های اشخاصی چون 

عبدالله گل در جامعه شود.
علت دســتگیری عده ای از طرفداران  ■

انتخابــات،  از  پــس  ازمیــر،  در  گــوالن 
چیست؟

خبرهایــی هســت از اینکــه در ترکیــه انتخابات  □
تمام شــده و مجددًا تصفیه حســاب ها بــا منتقدین و 
مخالفین شــروع شــده است. دســتگیری بخشی از 
شهرداران کرد، هواداران حزب دموکراتیک خلق ها و 
جماعت نورچی ها یا هواداران گوالن اتفاقاتی اســت 
که چنــدان هم تازه نیســت و در ماه ها و ســال های 
گذشته نمونه هایی از این رویکرد را دیدیم که حتی تا 
دستگیری مقامات بلندپایه نظامی و ژنرال ها هم رسید، 
اما به نظر می رسد به جز تصفیه حساب تأثیر چندانی بر 

فضا و مناسبات سیاسی نگذاشته است.
در چند روز گذشــته هم برخــی از گروه های کردی 

و هــواداران حزب دموکراتیک خلق هــا گفته اند اگر 
گفت و گوهــای صلح مجددًا از ســر گرفته شــود و 
اردوغان حاضر شــود در قانون اساسی به ما امتیازاتی 
بدهــد، ما هم حاضریم در زمینه تغییر قانون اساســی 
و افزایش اختیــارات رئیس جمهور با حزب عدالت و 
توســعه وارد گفت وگو شویم. اگر این میزان انعطاف 
پیش از انتخابات رخ می داد، چه بســا انتخابات به این 

نتیجه نمی رسید.
تأثیــر این انتخابــات بر روابــط ایران و  ■

ترکیه چیست؟
به نظر می آید روابــط ایران و ترکیه عمیق تر از این  □

باشــد که نتایج یک انتخابات تأثیر زیاد و بنیادی در 
آن ایجاد کند. میان ایران و ترکیه مجموعه ای از منافع 
مشــترک در منطقه، مرزهای باثبات و مطمئن وجود 
دارد، همچنیــن بازار ایران فرصت چشــم گیری برای 
اقتصاد در حال رشد و پویای ترکیه مهیا کرده؛ بنابراین 
هر گروه دیگری هم اعم از سکوالر یا مذهبی در این 
انتخابــات رأی می آورد مجموعًا رابطــه ایران و ترکیه 

خیلی تحت تأثیر این تحول قرار نمی گرفت.

در این نشســت که در اوایل ماه آبان انجام شــد 19 
کشــور شــرکت کردند که عبارت انــد از: امریکا، 
اتحادیه اروپا، روســیه، فرانســه، آلمان، انگلســتان، 
ایتالیــا، عــراق، اردن، لبنــان، عمــان، ترکیه، چین، 
عربســتان ســعودی، قطر، امارات، مصــر، اردن و 
ایران. در این نشســت، قدرت های بزرگ به دو دلیل 
چشــمگیر برای اولین بار در یک عقب نشینی، ایران 
را هم بخشــی از راه حل دانســته و شــرکت دادند؛ 
درحالی که در گذشــته ایران را بخشــی از مشــکل 

قلمداد می کردند.
دلیــل اول اعتــراف بــه فاجعه بــودن دخالــت در 
کشورهای مختلف از جمله افغانستان و به ویژه عراق 
و قضیــه دلخراش لیبی اســت که کشــور را تحویل 
تروریســت ها دادند. در این راســتا اوباما دخالت در 
عراق را نه تنها فاجعه، بلکه علت پیدایش داعش در 
این کشــور دانســت. تونی بلر هم از آنچه در عراق 
اتفاق افتاد معذرت خواست، حتی راست ترین نامزد 
جمهوری خواه یعنــی رونالد ترامپ هم اعتراف کرد 
که ســاقط کردن صــدام و قذافی اشــتباه بوده و در 

نتیجه نباید اسد را سرنگون کنیم.
عدم سرنگونی اســد یک خواست جهانی شده، از 
دوســت تا دشمن و از چپ تا راســت. بدین ترتیب 
که معتقدند سرنگونی صدام تمام ساختارهای عراق 
را نابود کرد و سرنگونی قذافی همه زیرساخت ها ی 

کورسوی امید در دل یأس
بررسی بیانیه 9 ماده ای دومین نشست ژنو درباره سوریه

لیبی را از بین برد و هنوز که اســد ســرنگون نشده، 
داعش و حامیانش تمام آثار تمدن و تاریخ آن کشور 

را نابود کرده اند.
دلیل دوم این عقب نشــینی مقاومت ارتش ســوریه، 
کمک هــای ایــران و به ویــژه کمک های روســیه 
در ســوریه اســت که عــالوه بــر بمبــاران مواضع 
تروریســت ها، مدت هاســت که با همــه جناح های 

درگیر مذاکره را شروع کرده است.
این بیانیه 9 ماده ای1 عبارت است از:

کشــور ســوریه باید از تمامیت ارضــی، اتحاد، . 1
استقالل و دولتی ســکوالر برخوردار باشد. )طبیعی 
اســت داعش و متحدیــن مذهبی افراطــی زیر بار 

سکوالریسم دولت سوریه نخواهند رفت(
بایــد ارگان ها و نهادهای اصلی حکومتی ســالم . 2

بمانند و فروپاشیده نشوند.
حقــوق تمام طایفه ها و مذاهب و اقلیت ها باید به . 3

رسمیت شمرده شود.
باید تالش های سیاســی برای پایان دادن به جنگ . 4

شــدت یابد و مانعی برای دسترســی به کمک های 
بشردوستانه وجود نداشته باشد.

کمک هــای بشردوســتانه در همه جای ســوریه . 5
باید در دســترس قرار گیرد. شرکت کنندگان در این 
نشست حمایت هایشــان را از آوارگان داخل کشور، 
مهاجــران و کشــورهای میزبــان مهاجــران افزایش 

خواهند داد.
داعــش و دیگــر گروه هــای تروریســتی که از . 6

سوی شورای امنیت ســازمان ملل و با موافقت همه 
شرکت گنندگان به عنوان تروریست شناخته شده اند، 

باید شکست داده شوند.
متعاقب اعالمیه ژنو 2012 و قطعنامه 2118 شورای . 7

امنیت ســازمان ملل، اعضا از ســازمان ملل دعوت 
کردند تا جلسه ای با حضور نمایندگان دولت سوریه 
و گروه های مخالف در ســوریه تشکیل دهد و برای 
رســیدن به یک قانون اساســی و انتخابات جدید و 
روی کار آمــدن دولتی فراگیــر، غیرفرقه ای و مورد 
قبول همه مذاکــره کنند. این انتخابات باید زیر نظر 
ناظران بین المللی و با باالترین استانداردهای جهانی 
و با شــفافیت و آزادانه برگزار شود. همه سوری ها از 
جمله کسانی که خارج از کشورند شرایط شرکت در 

انتخابات را دارند.
مردم سوریه باید درباره آینده سوریه نظر دهند . 8

و تصمیم گیرند.
 این 19 کشور شرکت کننده و سازمان ملل باید 9. 

درصدد پیدا کردن راه هــای صلح و اجرای آن ها 
باشند.

پی نوشت
1.http://eeas.europa.eu/statements-ee-
as/06_151030/2015.htm
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در زمان بوش پســر عمیق تر شــد، گریک اونگر در 
کتاب مشهورش تحت عنوان خانواده بوش و خاندان 
سعودی نوشته: »درمجموع دست کم 1476 میلیارد 
دالر از خاندان سعودی به خانواده بوش و شرکت ها و 
مؤسسات مربوط به آن منتقل شده است. در گذشته 
هیچ گاه ثروت شخصی یک رئیس جمهور و سیاست 
عمومی کشور با ثروت یک کشور خارجی این چنین 

درهم تنیده نبوده است.«4
اما با پایان جنگ سرد دیگر امریکا به ثروت عربستان 
برای مبارزه با کمونیســم نیازی نــدارد. این موضوع 
تأثیر زیادی در روابط امریکا و عربســتان دارد چراکه 
بســیاری از صاحب نظران معتقدنــد اکنون زمان آن 
رسیده امریکا به سیاست های داخلی عربستان که در 
تضاد با ارزش هایش اســت توجه کند و با کم کردن 
روابطــش بــا این کشــور راه را بــرای تغییــر در این 

حکومت باز کند.    
امــا موضــوع دیگری کــه در روابط این دو کشــور 
تأثیرگــذار اســت تولیــد نفــت غیرفســیلی توســط 

امریکاست. 
عربســتان بــا ذخایر بــاالی زیرزمینــی نفت و 
تولید نفت خام و صــادرات آن نقش هژمونی 
دنیــا  نفــت  بازارهــای  در  تعیین کننــده ای  و 
داشت، ولی چند سالی است که با تولید نفت 
و گاز غیرفسیلی و غیرمتعارف در امریکا، نه تنها 
واردات نفت امریکا از عربستان کم شده، بلکه 
در ســال های آینــده امریکا به صــادرات نفت 
خود نیز اقدام خواهد کرد. مقامات آل سعود 
ســعی کردند قیمت نفت را تا آنجا پایین آورند 
که بتواننــد در خود امریکا نیز بــا نفت امریکا 
رقابت کنند. چون هر بشــکه نفت غیرفسیلی 
70 دالر هزینه برمی داشــت عربســتان قیمت 
نفــت را به زیــر 70 دالر کاهــش داد؛ البته این 
کار، هــم بــه ضــرر عربســتان تمــام شــد، هم 
بــه ضرر ایــران که رقیــب منطقــه ای و جهانی 
عربستان به شمار می رود و هم به ضرر روسیه. 
درضمــن ایــن نکته هــم مهم اســت کــه این 
تولید بی رویه در دراز مدت به ضرر عربســتان 
است چرا که تا ســال 2018 افت فاحش فشار 
مخــزن رخ می دهد که بــه افــت تولید منجر 
می شــود. امریکاییان نیز با یک روش جدید و 
با پیچیده کــردن تکنولوژی، هزینه اســتخراج 
نفت غیرفســیلی را به بشکه ای 40 دالر کاهش 

را عملی خصمانه تلقی کنند؛ 2. دولت امریکا بدون 
مشورت کامل و قبلی با یهودیان و اعراب، هیچ گونه 
تغییر اساسی در سیاست فلسطینی خود نخواهد داد. 
برای پادشــاه سعودی این تضمین های شفاهی برابر با 
همــان اتحاد بود. او پیش بینــی نمی کرد که عفریت 
مرگ در کمین اســت تــا گوینده را پیــش از آنکه 
تعهداتش را ایفا کند، با خود ببرد.«1 روزولت در این 
کید کرده بود که مسئله  مالقات به ملک عبدالعزیز تأ
عربستان یافتن مشتری برای خرید نفت نخواهد بود، 

بلکه مسئله اصلی تأمین امنیت خواهد بود. 
پس  از این مالقات عربســتان کــه یک چهارم ذخایر 
نفــت جهــان را در اختیــار دارد، درآمــد زیادی از 
فــروش نفت به امریکا به دســت آورد و آن را صرف 
خرید تســلیحات نظامی امریکایی کــرد. امریکا نیز 
که برای مبارزه اش با کمونیســم، نیاز به کمک مالی 
و متحدی داشــت که حتی در ادامه جنگ ســرد به 
شــیوه های غیرقانونی تنهایش نگــذارد، کمک های 
ســخاوتمندانه عربســتان در حمایت از جنبش های 
ضدکمونیســتی را پذیرفــت و واقعیت هــای زندگی 
آل سعود را که با ارزش های خود در تضاد بود نادیده 
گرفت. در طول این ســال ها عربستان میلیاردها دالر 
در ایــن راه هزینه کــرده ازجمله: پرداخــت ماهانه 
دو میلیــون دالر، درمجموع 32 میلیــون دالر، برای 
کمک به کنتراهای نیکاراگوئه، شــش میلیارد دالر 
برای پشــتیبانی از چریک های افغانستان که با ارتش 
شــوروی می جنگیدنــد، 15میلیــون دالر  کمک به 
شورشیان طرفدار امریکا در آنگوال، پرداخت صدها 
میلیارد دالر به ارتش پاکستان، سازمان های اطالعاتی 
و نیروهای شورشی در این کشور. همچنین عربستان 
ســاالنه 200میلیــون دالر بــه انــور ســادات کمک 
می کرد. این کشور هزینه مقابله نظامی با چپ گرایان 
یمن، انتقال هوایی ســربازان مراکشی برای سرکوب 
شورشــیان زئیر و پرداخت پول بــرای تغییر وفاداری 

سومالی از اتحاد با شوروی به غرب را تأمین کرد.2 
عربستان پیوندهای اقتصادی زیادی با ایاالت متحده 
دارد ازجمله: خرید متوسط ساالنه تقریبًا 100 میلیارد 
دالر اسلحه از امریکا )1972 تا 2015( که باعث ایجاد 
هزاران شغل در این کشــور و باقی ماندنش به عنوان 
پایگاه صنعتی شده است. درواقع با این حجم خرید 
سالح، عربستان پول حاصل از فروش نفت به امریکا را 
مجددًا به این کشور بازمی گرداند. همچنین عربستان 
در ســازمان دهی امنیت دولت امریکا سرمایه گذاری 
کالنی کرده اســت که مبلغ آن ســری است و حتی 
دیپلمات های ریاض از آن بی اطالع اند.3 این پیوندها 

مقدمه 
از آنجــا که اراده خدا بر تحــول و تکامل قرارگرفته؛ 
بنابرایــن هر فرد و گروه و کشــوری نیــز در معرض 
تحــول قــرار دارد. در ذهنیت اکثریت ما عربســتان 
سعودی کشوری اســت که هیچ گونه تحولی در آن 
رخ نداده اســت، چراکه از تحــوالت آن  بی خبریم. 
در ملت عربستان مبارزات زیادی وجود داشته که به 
دلیل همکاری غرب و رســانه های غربی با آل سعود 
از این مبارزات نامی برده نمی شــود. آل سعود نیز از 
افشاگری این مبارزات بســیار نگران می شوند و پول 

زیادی خرج می کنند که این اخبار افشا نشود. 
بــا توجه بــه اخباری که از عربســتان داریــم به نظر 
می رســد که آل سعود با سه بحران جدی در عربستان 

روبرو است: 
الف( بحران متزلزل شدن هژمونی نفتی؛ 

ب( بحــران متزلــزل شــدن هژمونــی ایدئولوژیک 
وهابیت؛ 

ج( بحران متزلزل شدن هژمونی سلطنتی موروثی.
بــه نظر می رســد این بحران های ســه گانه ناشــی از 
گاهی آن ها و دوم  نخســت رشد مردم عربســتان و آ
تحوالتی اســت که در منطقه و جهان به وجود آمده 
است. در این شــماره برآنیم تا عوامل تضعیف کننده 
هر یک از این هژمونی ها و شــیوه برخورد عربستان با 

آن ها را بررسی کنیم. 
الف( بحران متزلزل شدن هژمونی نفتی

با رســیدن ناوشــکن مورفی به دریاچه تلخ در آبراهه 
سوئز و مالقات فرانکلین روزولت و ملک عبدالعزیز 
بن  سعود در عرشــه رزم ناو کوینسی، اتحاد امریکا و 
عربســتان سعودی شکل گرفت؛ اتحادی که به یکی 
از پایه های حکومت آل ســعود بدل شد. پس از آنکه 
روزولت نظر عبدالعزیز را درباره تشــکیل یک دولت 
یهود در خاورمیانه جویا شــد ســراغ موضوع اصلی 

رفت: نفت.
 ســفیر ادی، مترجم ایــن مذاکــرات در خاطراتش 
نوشــته: »رئیس جمهور دو تضمیــن را که یک هفته 
پیــش از مــرگ در نامه ای به تاریــخ 5 آوریل 1945 
به ابن ســعود داد عنوان کرد: 1. شــخص او به عنوان 
رئیس جمهور هرگز کاری نخواهد کرد که اعراب آن 

ملت عربستان در بستر تحول
بحران های سه گانه آل سعود

تهیه و تنظیم: صبا نائلي
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ج( بحران متزلزل شدن هژمونی سلطنتی 
موروثی

سومین بحران آل سعود متزلزل شدن سلطنت موروثی 
است. جامعه عربستان دچار تحوالتی شده که منجر 
به میل به تغییر در بین مردم این کشــور شــده است. 
ســن 67/6 درصد از جمعیت عربستان بین 64-15 
ســال اســت و نزدیک به 20 درصد این جمعیت زیر 
25ساله اســت.6 در ســال 2014، تعداد دانشجویان 
ســعودی که در امریکا مشــغول بــه تحصیل بودند 
به 111هزار نفر رســید.7 این دانشــجویان در فضایی 
کاماًل متفاوت با فضایی که در آن بزرگ شــده اند و 
با ارزش هایی متضاد با جامعه خود شــروع به تحصیل 
می کنند. همین تضادها باعث میل به جامعه ای بازتر 
در عربستان شده، جامعه ای که در آن آزادی مذهبی، 
موقعیت اجتماعی و اقتصادی برابر و... وجود داشته 
باشد. از دهه 50 میالدی تا به امروز تالش های زیادی 
در این کشور برای رسیدن به این خواست ها صورت 

گرفته: 
در ســال 1956 میــالدی کارگــران صنعت نفت  ●

عربســتان طی اعتراضاتی خواستار حقوق کارگری و 
تعطیلــی پایگاه هوایی امریکا در ظهران شــدند. این 
اعتراضات با ضرب و شــتم و بازداشــت کارگران به 

پایان رسید. 
1962 چند عضــو خاندان ســلطنتی پیش نویس  ●

قانون اساسی را تهیه کردند و از این خاندان خواستند 
تا به این قانون پایبند باشند و مسلمًا آن ها هم نپذیرفتند. 

ســال 1969 شاهد یکی از بزرگ ترین جنبش های  ●
انقالبی عربســتان بود. اعضای بلندپایه نیروی هوایی 
سلطنتی عربســتان علیه ملک فیصل کودتا کردند و 
کاخ ســلطنتی ریاض را به امید کشته شدن پادشاه و 
اعضای بلندپایه حکومت بمباران  کردند. این کودتا 
با کمک ســرویس های اطالعاتی امریکا شکســت 
داده شــد و تعدادی از افســران بلندپایه بازداشــت و 

عده ای اعدام شدند. 
سال 1990 چندین حرکت برای بهبود آزادی های  ●

اجتماعی-سیاســی و اعتــراض به فســاد حاکمیت 
انجام شــد ازجمله: تشکیل کاروانی از 47 خودرو با 
رانندگان زن و تظاهرات علیه کمیسیون دولتی حقوق 
بشــر و متهم کردن آن به فریب کاری. همچنین 400 
روحانی و طالب علوم دینی در شــکوائیه ای از رژیم 
سعودی خواستند به فســاد و اتحاد با بیگانگان پایان 
دهند، چراکه این اتحاد را خالف شرع می دانستند. 

در ســال 2003 عــده ای از فعــاالن دموکراســی  ●
پیشنهاد »بینش راهبردی برای زمان حال و آینده« را 
مطرح کردند، خواسته آن ها آزادی های عمومی بیشتر 
و سلطنت مشــروطه بود. این حرکت نیز با بازداشت 

نویسندگان پیش نویس بی نتیجه ماند. 
4 ســال بعد 10 مــرد به اتهام توطئه برای تشــکیل  ●

حــزب در جده بازداشــت شــدند. در ســال2009،       
72 تبعه ســعودی که خــود را مدافعان حقوق بشــر 
می نامیدنــد در نامه ای به ملک عبدالله خواســتار 1. 
انتخــاب فردی عــادی و خارج از خاندان ســلطنتی 
به عنوان نخست وزیر؛ 2.  برگزاری انتخابات عمومی؛ 
3. واگــذاری نقش تشــریفاتی به پادشــاه آینده4- 
برگــزاری محاکمات علنــی و منصفانه بــرای کلیه 

زندانیان سیاسی شدند.8

شده بود، باید برای آرام شدن اوضاع کاری می کرد. 
آن هــا تصمیــم گرفتند بــرای آرام کــردن مذهبیون 
متعصب و اثبات پایبندیشــان به اصول اسالم وهابی 
دست به اقداماتی چون تعطیلی آرایشگاه های زنانه و 

برکناری کلیه گویندگان زن تلویزیون بزنند.
همچنین در سال 1990 و در طول جنگ خلیج فارس 
عده ای از سعودی ها از کمک گرفتن از امریکا برای 
جنگ با یک کشــور عرب مســلمان ناراضی بودند 
و در پایــان جنگ بــه اقداماتی چــون بمب اندازی 
انتحاری به برج های مســکونی الخبار دســت زدند. 
در این عملیات 19 افســر درجه دار امریکایی کشته و 

نزدیک به 400 نفر مجروح شدند. 
تعدادی عملیات نیز در خارج از عربســتان ســعودی 
انجام شــد که بــه گــروه القاعده به رهبری اســامه 
بن الدن، میلیونر ســعودی نســبت داده شد ازجمله: 
حمله به سفارت خانه های امریکا در کنیا و تانزانیا در 
1998، حمله به ناوشکن امریکایی کول در بندر یمن 
در سال 2000 و حمله به برج های دوقلو نیویورک در 

سپتامبر 2001. 5
پــس  از این ماجرا ســروصدای متحدان غربی 
عربســتان  هم درآمد که چرا 15 نفــر از 19 نفر 
مهاجم به برج های دوقلو نیویورک شــهروند 
عربستان و برخوردار از آموزش های وهابیت 
بودند؟ گرچه اندیشــه وهابیــت در ضدیت با 
کمونیســم، متحد اســتراتژیک و ایدئولوژیک 
غرب بود؛ اما مدتی اســت نقطه عطفی در این 
اتحاد به وجود آمده و دنیای غرب تروریسم، 
با منشــأ وهابیــت و حمایــت دالرهــای نفتی 
عربســتان را در تضــاد بــا ارزش هــای خــود 

می داند.  
از طرفی با وقوع انقالب اسالمی و پیروزی آن 
در ایــران و عجین بودن این انقالب با ضدیت 
با صهیونیســم و اسرائیل اندیشه شیعه توانسته 
نفوذ زیادی در کشورهای عربی داشته باشد. 
سعودی ها این رشــد و گسترش اندیشه شیعه 
را تهدیــدی بــرای خــود قلمــداد کرده انــد؛ 
به ویژه که شــیعیان در عراق به حاکمیت نسبی 
بحریــن  شــهروندان  اکثریــت  و  رســیده اند 
شــیعه بوده و شــیعیان عربســتان نیز کــه اکثرًا 
در مناطــق نفتی ســاکن اند مجموعــًا خطری 
را بــرای عربســتان ایجــاد کرده انــد و اکنون 
مهم تریــن خطــری کــه آل ســعود احســاس 
می کنــد این اســت که اندیشــه وهابیت حتی 
بر شــبه جزیره عربســتان  هــم اشــراف ندارد 
و یمنی هــا سال هاســت کــه بــرای مبــارزات 
عربســتان  می کننــد.  تــالش  اســتقالل طلبانه 
هر جنبشــی را در این راســتا به ایران نســبت 
می دهد. یکی از علل عقب ماندگی عربســتان  
همدســتی راهبردی اش با اســرائیل است که 
به کاهــش نفوذش در بین مردم کشــورهای 
عربی انجامیده. اشــغال نظامی بحرین تا حد 
زیادی مشروعیت عربستان را کاهش داد چرا 
که مانند روز روشــن جهانیان اعتــراف دارند 
کــه اکثریت چشــم گیر شــهروندان بحرین با 
ظلم اعمال شــده از طریق یک اقلیت متکی به 

آل سعود مخالف اند. 

دادند کــه این کار کســر بودجه هــای زیادی 
به عربســتان تحمیل کــرد و مجبور شــدند از 
ذخایر مالی ثابت خــود در بانک های جهانی 
اســتفاده کنند به ویــژه که در ضدیــت با ایران 
هزینه خریدهــای تســلیحاتی اش از امریکا و 
غرب سرســام آور است. در کل می توان گفت 
عربســتان در زندانی از مثلث نفت، اســلحه و 
جنــگ گرفتار آمــده که این روزها بــا توجه به 
رشد ملت های منطقه و جنبش یمنی ها اضالع 
چنیــن مثلثــی آل ســعود را در معــرض فشــار 

بیشتری قرار داده است.
هژمونــی  شــدن  متزلــزل  بحــران  ب( 

ایدئولوژیک وهابیت
پایه دیگر تشــکیل و ادامه حیات حکومت آل سعود 
پیوندش با اســالم وهابی اســت. روحانیــون وهابی 
پذیرفته انــد در برابــر آزادی عمــل و دریافــت پول 
برای پیاده کردن قوانین اســالم بنیادگرا و تندرو مانند 
ممنوع بودن موسیقی، کاشــی کاری مساجد، قوانین 
تبعیض آمیز علیه زنان و ترویج این قوانین در مدارس 
مذهبی در این کشــور و دیگر کشــورهای اسالمی 
ماننــد مراکــش و اندونــزی به خاندان پادشــاهی و  
فسادهای دینی و اخالقی آن ها کاری نداشته باشند؛ 
هرچند که روابط عمیق ایــن خاندان با نیرومندترین 
کشــور مسیحی یعنی امریکا خوشایند بسیاری از این 
روحانیون نیســت. همین امر و دیگــر ریاکاری ها و 
رفتارهای غیراســالمی آل سعود باعث خشم جوانانی 
شــده که با اصول ســتیزه جویانه اسالم وهابی بزرگ 
شــده اند، اصولی کــه ایــن اعمال را خــالف دین 
می داند و آنان را به مخالفان حکومت بدل می کند. 
این جوانان تندرو یا برای مبارزه در راســتای اهداف 
آل ســعود به خارج از کشور فرســتاده می شوند یا در 
خــود این کشــور می مانند و علیــه حکومت مبارزه 

می کنند. 
تاکنون چند عملیات در داخل و خارج عربســتان در 
اعتراض به این سیاست آل سعود و از سوی تندرویان 
مذهبی انجام شده. بزرگ ترین ضربه ای که از سمت 
این گروه از مخالفان تندرو به آل سعود وارد شد به 20 
نوامبر ســال 1979 برمی گردد. سربازی فراری به نام 
جهیمان العتیبی که دیگر نمی توانســت در گارد ملی 
به خاندان فاسد آل سعود خدمت کند، چند شب نامه 
علیه این خاندان منتشــر کرد و آن ها را »مظهر شر و 
فساد« نامید. سپس شروع به جذب نیرو در استان هایی 
کــرد که پیش  از این علیه آل ســعود قیام کرده بودند 
و صدهــا نفر گرد او  جمع شــدند. این گروه هنگام 
اقامه نماز صبح در مســجد اعظم درحالی که سالح 
در دست داشــتند فریاد برآوردند: »مهدی موعود را 
بنگرید! کســی که ما را به راه راست هدایت خواهد 
کرد، نظاره کنید!« و درهای مســجد را بســتند و هر 
یک از اعضای گارد ملی را که می کوشــید مقاومت 
کند کشــتند. مهاجمین مسجد ســه تقاضا داشتند: 
1. خلع خاندان ســعودی از قدرت؛ 2. قطع روابط با 
امریکا و 3. اجرای قوانین ســخت گیرانه مذهبی در 
سراســر کشــور. این ماجرا 14 روز بعد در 4 دسامبر 
1979 به پایان رســید و پــس  از آن جهیمان و 62 نفر 
از پیروانش در 8 میدان عمومی مکه سربریده شدند. 
پس  از این ماجرا حکومت آل سعود که به فساد متهم 
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زیرا باعث شــد آل سعود از پایان دادن به سیاست های 
تبعیض آمیزش علیه شیعیان سر باز زند و این امر خود 
باعث می شود که معترضان برای یافتن یک حامی به 

ایران روی بیاورند. 10
سخن پایانی؛ دو سیر متضاد

مــواردی که برشــمرده شــد مشــروعیت آل ســعود 
را به شــدت کاهــش داد بــه  طــوری  که بــا مرگ 
ملک عبدالله مثلث خشونت-ســرکوب یعنی: الف( 
بن نایف، وزیر کشور و ولیعهد اول؛ ب( بن سلمان، 
وزیر دفــاع و ولیعهد دوم و ج( عــادل الجبیر، وزیر 
خارجه بر کشــور مســلط شــده اند و با مرگ ملک 
سلمان که اکنون مریض است، این مثلث خشونت-
سرکوب حاکم مطلق خواهد شد. دیدیم که اقدامات 
حاکمان جدید در یمن و بحرین تا چه حد مشروعیت 
آل سعود را در انظار مردم منطقه و جهان کاهش داده 
است. به این ترتیب ما از یک سو رشد ملت عربستان را 
می بینیم و از ســوی دیگر افول حکومت آل سعود را. 
نتیجه اینکه طراحان راهبردی دربار عربستان باید هم 

به این رشد و هم به آن افول توجه کنند.■     
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عربی به عربستان بسته مالی ملی به ارزش 130 میلیارد 
دالر پیشــنهاد کرد که شامل افزایش حقوق کارگران 
دولت، آســان کردن قوانین اخــذ وام، افزایش مزایای 
بیکاران و ســاخت 500 هزار خانه جدید بود. پس  از 
این اقدام، غرب و مرکز عربستان آرام شد، اما شیعیان 
که در ایاالت شــرقی اند بــه دلیل تن ندادن حکومت 
به خواست هایشــان ازجمله فرصت های شــغلی برابر 
با ســنی ها، آزادی مذهب، آزادی زندانیان سیاسی و 

بهبود وضع زندگی به تظاهرات ادامه دادند. 
عربستان  همیشــه ادعا می کند که شیعیان استان های 
شــرقی تحــت تأثیر حکومت شــیعه ایران هســتند. 
آل ســعود هرگز رفتارهای تبعیض آمیــز خود را علت 
نارضایتی شیعیان نمی داند و همین امر موجب اتخاذ 

سیاستی غلط در قبال این ناآرامی ها شد. 
در اعتراض های اکتبر سال 2011 جوانان شیعه در شهر 
العوامیه با پلیس درگیر شدند. گزارش های دولت ادعا 
می کند که 11 پلیس در این درگیری ها زخمی شدند. 
با کشته شــدن یک جوان در 20 نوامبر 2011 سلســله 
اعتراضاتــی به مدت 3 ماه در این منطقه آغاز شــد و 
در کل 12 معترض در اواخر سال 2011 و اوایل 2012 
در این منطقه کشته شدند. این اعتراض ها بزرگ ترین 
اعتراض هایی بود که این منطقه از سال 1980-1979 

شاهد آن  بوده. 
با وجود ســرکوب های شدید در ژانویه 2012 و اعالم 
نام 23 رهبر شــیعه که عربستان  قصد بازداشت آن ها 
را داشت، عده ای بازداشت و عده ای مخفی شدند، 
اعتراضات در جوالی همان ســال از سر گرفته شد. 
هزاران معترض شیعه در خیابان های القطیف و العوامیه 
شعار مرگ بر آل سعود می دادند. در این اعتراضات 2 
نفر کشته و 12 نفر زخمی شدند. بعد از این اتفاقات 
جوانان امیــد خود به اصالح حکومت را از دســت 
دادند و دائمًا با بمب های بنزینی به ماشین های پلیس 

و ساختمان های دولتی حمله می کردند. 
در اواســط مارس 2013 سازمان عدالت برای حقوق 
بشــر )Adala Centre for Human Rights( در 
القطیــف کــه برای گــزارش نقض حقوق شــیعیان 
تشکیل شده بود اعالم کرد: این سازمان از تیراندازی 
به 71 مخالف که 14 نفرشــان کشــته و 60 نفرشــان 
مجــروح شــده و از بازداشــت 723 نفر  شــامل 61 

نوجوان 14 ساله، اسنادی دارد. 9 
هم زمانی اعتراض ها در بحرین و شــرق عربستان، به 
این اعتراضات ابعاد منطقــه ای و داخلی داد. اصرار 
عربســتان بــر اینکه ایران شــیعیان ایــن دو منطقه را 
تحریک می کند عواقب بدی برای عربستان داشت، 

عربســتان از یک ســو برای نشــان دادن ثبات 
این نظــام ســلطنتی حتــی ولیعهــِد ولیعهد را 
تعیین کرده اســت؛ محمد بــن نایف و محمد 
بن ســلمان. اما از طــرف دیگــر روند حرکت 
مــردم منطقه آهنگ دیگــری دارد. بهار عربی 
نشــان داد کــه دیکتاتوری ها و ســلطنت های 
موروثــی جایــگاه محکمــی در بیــن توده ها 
ندارند و از طرفی امریکا با بزرگ ترین مشــکل 
خود یعنی تروریســم بنیادگرا روبرو است؛ لذا 
بــرای اولین بار پــس از جنگ هــای صلیبی به 
یــک نوع اســالم میانــه رو و در ســازوکارهای 
دموکراتیــک روی آورده و تمکیــن کــرده تا از 
این طریــق بتواند با تروریســم بنیادگرا مقابله 
کند بــدون اینکه هزینه های انســانی متحمل 
شــود. این خط مشــی در ترکیه، تونس و مصر 
عینیــت یافــت و حــزب عدالــت و توســعه و 
نحله هایــی از اخوان المســلمین در تونــس و 
مصر حاکم شــدند کــه نخســت قانون گرایی، 
دوم حق شــهروندی و ســوم صنــدوق رأی را 
قبــول داشــتند. با عینیــت یافتن ایــن روند از 
یک ســو عربســتان و امارات و از ســوی دیگر 
اســرائیل به شــدت نگران شــدند؛ عربستان و 
امــارات از ایــن بابت کــه رژیم هــای ملوکی و 
موروثی خــود را متزلزل دیدند و اســرائیل از 
ایــن بابت که با توســعه دموکراســی در منطقه 
هویت یهودی-آپارتایدی و اشــغالگری خود 
را رو بــه پایــان می دید. عربســتان در واکنش 
به بهار عربی نخســت بحرین را اشغال نظامی 
کــرد و دوم کودتــای نظامــی مصــر را علیــه 
اخوان المســلمین ترتیب داد و سوم اینکه در 
لیبی و سوریه تظاهرات مسالمت آمیز مردم را  
به مخالفت مسلحانه تبدیل کرد و با کمک ناتو 
ســیل تجهیزات نظامی را روانه این کشــورها 
کرد که هم اکنون سرنوشــت لیبی و ســوریه را 

می بینیم.
 درواقــع بهار عربی برای عربســتان  هم یک مســئله 
داخلی بــود و هم خارجی که این کشــور را مجبور 
بــه اتخاذ سیاســت های متضادی در قبــال معترضان 
هر یک از کشــورهای عربــی ازجمله خودش کرد. 
در ادامه بــه حرکت هایی که در بهار عربی در داخل 
عربســتان رخ داد و به شیوه برخورد عربستان با آن ها 

اشاره می کنیم. 
حرکت هایی که در داخل عربســتان رخ داد از طرف 
اســالم گراها، لیبرال ها و شیعیان بود. اولین جرقه این 
اعتراض هــا در مــارس 2011 و در پی بهار عربی زده 
شــد. یک صفحه فیس بوک ناشــناس با نام »مردم 
می خواهند حکومت را ســاقط کنند« ضمن تدارک 
تظاهراتی برای روز 11 مارس خواســتار پارلمانی آزاد، 
سیستم قضایی مستقل و آزادی زندانیان سیاسی شد. 
پــس از اعالم روز تظاهرات وزیر کشــور عربســتان 
هرگونه تظاهراتی را غیرقانونی اعالم کرد و یک روز 
بعد عده ای از رهبران دینی تظاهرات را خالف شرع و 
حرام اعالم کردند. این ها خود کافی بود تا تظاهراتی 

شکل نگیرد. 
در آغــاز اعتراض ها در عربســتان در فوریه و مارس 
2011 ملــک عبدالله برای جلوگیری از رســیدن بهار 
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مهم ترین پرسش در مورد حمالت تروریستی اخیر در 
پاریس این نیست که کدام گروه مسئول این حمالت 
است، بلکه پرسش اساسی این است چه کسی مسئول 
داعش و القاعده اســت. پاســخی که در گذر زمان 
وضوح بیشتری یافته، این است که مسئول آن ها رهبران 
غربی هســتند که از ســرزمین های اســالمی به عنوان 
زمینه ای برای بازی های نظامی خود استفاده می کنند و 

اکنون به علت نتایج آن اشک تمساح می ریزند.
این الگو اساســًا در دهه 80 میالدی در افغانستان آغاز 
شد، جایی که سازمان سیا و خاندان سلطنتی سعودی 
در تالش بــرای ایجاد وضعیتی همچــون ویتنام برای 
اتحاد جماهیر شــوروی، شورشــیان مــدرن را به کار 
گرفتند. همین وضعیت پــس از حمله ایاالت متحده 
و بریتانیا به عراق در ســال 2003 به وجود آمد، جایی 
که جنگ شــیعه و سنی آغاز شــد. امروزه این اقدام 
در یمن آغازشــده که در آن، امریکا و فرانسه در حال 
کمک به عربستان در حمالت هوایی به شیعیان حوثی 
هســتند. مخرب ترین نوع از این اقدامات در ســوریه 
انجام می شــود که در آن، عربستان و سایر دولت های 
عرب حاشیه خلیج فارس در حال انتقال پول و اسلحه 
به القاعــده، داعش و ســایر گروه هــا بااطالع کامل 

ایاالت متحده هستند.
رهبران غربی درعین حال که این خشــونت را تشویق 
می کنند، هم زمان به افشــای آن نیز می پردازند. یکی 
از مأمــوران خزانــه داری در آوریل 2008 در جلســه 
اســتماع کنگــره اظهار داشــت: »امروزه عربســتان 

ســعودی جایی اســت که بیش از هر نقطــه دیگر در 
دنیا به ســوی طالبان و گروه های تروریستی دیگر پول 
ارسال می کند.« هیالری کلینتون در دسامبر 2009 در 
یادداشتی دیپلماتیک نوشــت: »اهداکنندگان پول در 
عربستان، بزرگ ترین منبع تأمین مالی گروه های سنی 
تروریســت در سراسر جهان را تشکیل می دهند.« جو 
بایدن در اکتبر 2014 به دانشــجویان دانشگاه هاروارد 
اظهار داشت: »عربســتان، امارات و... مصمم بودند 
تا اســد را از قــدرت برکنار کننــد و در نتیجه جنگ 
نیابتی ســنی و شــیعه ایجــاد کردند...آن ها میلیون ها 
دالر صرف فرســتادن اســلحه به گروه هایی همچون 
القاعده و جبهه النصره کردند تا علیه اسد بجنگند.« 
علی رغــم قول هایی کــه مبنی بر قطــع این کمک ها 
داده شده، ارســال این کمک ها همچنان ادامه دارد. 
ایاالت متحده نه تنها نسبت به آن ها رضایت دارد، بلکه 
خود نیز در آن ها مشارکت داشته است. نشریه تایم در 
ژوئن 2012 نوشــت که سازمان سیا در حال کار روی 
پروژه ای است که از طریق ترکیه و قطر به گروه اخوان 
المسلمین از گروه های شورشی ضد اسد کمک شود. 
دو ماه بعد آژانس اطالعاتی وزارت دفاع امریکا اعالم 
کرد که هدف القاعده، ســلفی ها و اخوان المسلمین 
این اســت که می خواهند قلمرویی را در شرق سوریه 
تشــکیل دهند تا هدف حامیان مخالفان یعنی غرب، 
کشــورهای عرب حوزه خلیج فــارس و ترکیه مبنی بر 
انزوای حکومت سوریه را تحقق بخشند. دو هفته پیش 
بن هابرد در نشریه تایم نوشت 50 نیروی عملیات ویژه 
امریکا به شمال ســوریه نفوذ کرده اند تا با شورشیانی 

کار کنند که قباًل با جبهه النصره همکاری کرده اند.
درحالی کــه ایاالت متحده خود را با القاعده دشــمن 

می دانــد، این کشــور و هم پیمانان عــرب آن با همان 
نیروهــا و به هــدف دیگری همــکاری می کنند. این 
الگویی اســت کــه در ســال های اخیر آشــنا به نظر 
می رســد. تروریســم واژه تقریبًا بی معنایی اســت که 
بیــش از وضوح، به ابهام می انجامــد. حمالت یازده 
سپتامبر به »جنگ علیه ترور« و هم زمان به بی توجهی 
به عوامل آن منجر شد. اوباما نیز همچنان از عربستان 
ســعودی حمایت می کند و فرانســه نیز بسیار مشتاق 
است تا بزرگ ترین تأمین کننده اسلحه برای این کشور 
باشــد؛ بنابراین اوالند از کشوری حمایت می کند که 
بزرگ ترین حامی داعش اســت و این گروه مســئول 

فاجعه شارلی ابدو و حادثه خونین اخیر است.
مهم نیســت که چقدر برای غرب و مشــخصًا فرانسه 
ســخت اســت تا بی نظمی هایی که خود ایجاد کرده 
را ســر و ســامان دهــد، نکته این جا اســت که حفظ 
وضعیت امنیتی فعلی غیرممکن است. با توجه به اینکه 
عربستان سعودی خرید تسلیحات خود را در سال های 
اخیر چهار برابر کرده و شش عضو شورای همکاری 
خلیج فــارس ســومین هزینه کننده برای تســلیحات 
در دنیا هســتند، این خبر خوشــی برای کارخانجات 
اسلحه ســازی است، اما برای مردم یمن، سوریه، لبنان 
و پاریس خبر خوشی محسوب نمی شود. نکته این جا 
است که هرچقدر غرب و هم پیمانان عربی آن بر ایجاد 
بحــران در خاورمیانه تأکید داشــته باشــند، نتیجه آن 
چیزی جز بیگانه هراسی و قدرت گیری احزاب دست 

راستی در اروپا و امریکا نخواهد بود.■
منبع

 consortium news 

تغذیه کنندگان مالی ترور

نویسنده: دنیل الزار

برگردان: هادي عبادي

لطف الله میثمی

دوست عزیز جناب آقای مهندس عنایت  الله ربانی
با کمال تأســف درگذشت برادر عزیزتان جناب میرزا عبدالله ربانی را تسلیت گفته و از خداوند منان صبر جمیل 
برایتان آرزو می کنم. قطعًا این برادر نیز به صالحانی چون برادران دیگر شما مرحومان میرزا محمد، میرزا ابوالقاسم 

و میرزا عبدالله و همگی به پیامبر)ص( ملحق و با او محشور شده اند.
    بقای عمر و نیکفرجامی جنابعالی و خواهر و برادرتان و تمامی وابستگان را از خداوند متعال خواهانم.

ما از خداییم و به سوی او رجعت کنان
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گروه شــبه نظامی شــیعی حزب الله که توســط ایران 
پشتیبانی می شود و توسط سازمان جاسوسی امریکا جزو 
سازمان های تروریستی دســته بندی شده است، برای 
مبارزه با داعش به مسیحیان در لبنان آموزش می دهد. 
این متحدان جدید و دور از انتظار حزب الله می گویند: 

»آن ها ما را همان طور که هستیم می پذیرند«.
جوزف فرح )Joseph Farah( با استناد به منابع لبنانی، 
در بولتن جــی Bulletin G2( 2( می گوید داعش و 
وابســتگان القاعده نظیر جبهه النصره در سلسله جبال 
َقَلمون سوریه، روبروی روستاهای قسمت های مرکزی 
و شــرقی بقاع هستند و روســتاهای مسیحی نشین در 
وادی البقاع لبنان، در حال شــکل دادن به شبه نظامیان، 
جهت پیوســتن به حزب الله و مبارزه علیه این گروه ها 

هستند.
ریفیت نصرالله )Rifit Nasrallah(، بازرگانی مسیحی 
و جزو شــبه نظامیانی اســت که در رأس بعلبک علیه 
داعش فعالیت می کنند. وی ماه گذشته، در گزارشی 
 International Business( در اینترنشنال بیزنس تایمز
Times( در مــورد اتحاد بــا حزب الله صحبت کرد و 
گفت: »ما در موقعیت بســیار خطرناکی هستیم. تنها 
افــرادی که از ما دفــاع می کنند مقاومــت حزب الله 
است. تنها گروهی که در کنار ارتش است حزب الله 
اســت. این موضوع را نباید بیــش از این پنهان کرد«. 
نصرالله گفت که حزب الله از ما انتظار ندارد دین خود 
را به اســالم تغییر دهیم یا مــا را تابع ایده های گروهی 
کنــد. وی گفت: »آن ها ما را همان طور که هســتیم 
می پذیرند. چیزی را به ما تحمیل نمی کنند. زمانی که 
فرصت مناسبی داشته باشند به مراسم تولد فرزندانمان 
می آینــد. مردم اینجا پذیرفته اند که حزب الله می آید و 

کمک می کند«.
این اتحاد بعید و دور از ذهن بین مسیحیان و حزب الله 
بسیار متفاوت با روابط خصمانه ای است که بین این دو 

گروه در منطقه به تصویر کشیده شده است.
بر اســاس گزارش اینترنشــنال بیزنس تایمز، این اتحاد 
مناســبی اســت. حزب الله نماینده قدرتمند ایران در 
لبنــان و عامل کلیدی باقی ماندن رژیم بشــار اســد، 
پس از چهار ســال جنگ در سوریه است. حفاظت 
از رأس بعلبک برای این گــروه اولویت دارد، زیرا در 
پی شکست از داعش، شهرهای شیعه نشین اطراف در 

معرض تهدید مستقیم قرار می گیرند.

در نتیجه، حزب الله ســرمایه گذاری زیادی برای ادامه 
ارتباط با مسیحیان کرده است. طبق گزارش ماه نوامبر 
در روزنامه لبنانی النهــار )Al-Nahar(، حزب الله در 
کنار خود، به مسیحیان نیز برای مبارزه با داعش آموزش 
می دهد و حتی به مسیحیانی که به آن ها می پیوندند به 

اندازه اعضای حزب الله دستمزد پرداخت می کند.
سید حسن نصرالله، دبیر کل حزب الله،  در سخنرانی 
اخیــر خــود گفت: »مــا درباره یــک تهدید فرضی 
صحبت نمی کنیم، ما درباره تجاوزی واقعی صحبت 
می کنیم که در هر ســاعت، هر روز و هر شب وجود 
دارد«. او توضیــح داد کــه گروه های مســلح به طور 
مداوم به خاک لبنان حمله می کردند درحالی که یک 
دو جین از سربازان و افسران پلیس لبنانی در گروگان 

بودند. »بنابراین ما به یک راه حل دائمی نیاز داریم«.
 The Christian( پاییز گذشــته، کریســتین پســت
 ،)Ted Cruz( گــزارش داد کــه تــد کــروز )Post
ســناتور جمهوری خواه تگزاس، با اعالم این جمله در 
مراسمی در واشنگتن که: »مسیحیان متحدی بزرگ تر 
از اســرائیل ندارند« تعدادی از مسیحیان خاورمیانه را 

رنجیده خاطر کرد.
مارک تولی )Mark Tooley(، رئیس مرکز مذهب و 
دموکراســی و یکی از شرکت کنندگان در این مراسم، 
بعدهــا در وبالگ خود نوشــت کــه از این واکنش 
متعجب نشد. تولی نوشت: »این مسئله پوشیده نیست 
که مســیحیان خاورمیانه عمومًا حامی بزرگ اسرائیل 
نیستند. من این حقیقت دســت اول را در سال 2006، 
در طول جنگ اســرائیل و حزب الله فهمیدم. زمانی 
که صحبت های من با مســیحیان لبنان در یک کلیسا 
در حال تبدیل به یک مشاجره پر سروصدا بود.گاهی 
اوقات ما مســیحیان امریکایی این طور تصور می کنیم 
که مسیحیان ســتمدیده خارجی، دغدغه های دنیوی 

ندارند؛ اما آن ها هم مانند هر شــخص دیگری دارای 
پیشینه، وفاداری، خشم، نارضایتی و محاسبات سیاسی 

هستند«.
روزنامــه تایمز اســرائیل در ماه مــارس 2015 گزارش 
داده اســت کــه ایــران و حزب الله، زمانــی که علیه 
داعش همکاری مشــترک داشتند از لیست تهدیدات 

تروریستی ایاالت متحده خارج شدند.
 Meir( مرکز اطالعات تروریسم و جاسوسی میر امیت
Amit( در تحلیلی که در ماه فوریه منتشر شد، گفت: 
»ما معتقدیم که این، نتیجه ترکیب عالیق دیپلماتیک 
)مذاکره ایاالت متحده با ایران درباره توافق هسته ای( و 
این ایده است که ایران می تواند علیه دولت اسالمی در 
سوریه و عراق و شاید حتی تروریست های جهادی در 

دیگر کشورها مبارزه کند«.
اگرچه آژانس اطالعات دفاعی امریکا گفته است که 
هم ایران و هم حزب الله همچنان تهدیدات تروریستی 

هستند.
در 26 فوریــه، ارزیابی ایــن آژانس این طور به مجلس 
سنا ارسال شده است که: »نیروی قدس سپاه پاسداران 
انقالب اســالمی و حزب الله لبنان، ابزارهای سیاست 
خارجه ایران و توانایی اش برای پروژه قدرت در عراق، 

سوریه و اطراف آن هستند«.
همچنین بیان شــده اســت: »حزب الله به حمایت از 
رژیم سوریه، شبه نظامیان طرفدار رژیم و شبه نظامیان 
شیعه عراقی در سوریه ادامه می دهد. آموزش دهندگان 
و مشــاوران حزب الله با شــبه نظامیان شــیعه عراقی و 
ایرانی برای مبارزه با گروه های افراطی مسلح در عراق 

همکاری می کنند«.■
منبع
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»ما را همان طور که هستیم می پذیرند«
مسیحیان برای مبارزه با داعش در لبنان، به گروه مسلمان حزب الله می پیوندند

برگردان: بهداد صادقي

بعلبک-وادیالبقاع
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11 نفر از کاندیدای ریاســت جمهوری امریکا ســه 
ســاعت از پربیننده تریــن ســاعات تلویزیــون را با 
یکدیگــر مناظــره کردند تا به مــردم امریکا بگویند 
آن ها بهترین گزینه برای کنترل کشــورند. هیچ کس 
آن هــا را به اجبار به آنجــا نیاورده بــود و همان طور 
کــه مایك هاکبــی )Mike Huckabee( در ابتدای 
برنامــه گفت آن هــا تیم برتر حــزب جمهوری خواه 
بودند. مشــاوران آن ها بهتریــن بحث ها را برای بیان 
نظرات آن ها به عنوان سیاســتمداران باسابقه، مدیران 

کسب وکار و پزشکان ماهر تدارک دیده بودند.
امریکای موردنظر آن ها امریکایی ترسناك است.

در ایــن مناظره اگر فخرفروشــی ها و تحقیرکردن ها، 
دروغ هــا و اغراق هایی که در هــر کمپین انتخاباتی 
مرســوم اســت را کنار بگذاریم، تنها مجموعه ای از 
ادعاهای دروغین و عجیب از مناظره باقی می ماند.

در طــول ایــن مناظــره بارها احســاس می شــد که 
نامزدهــای جمهوریخــواه در دنیــای واقعی زندگی 
نمی کننــد. دنیایــی که هر عملــی عواقبــی دارد، 
اجرای برنامه هــا به پول نیاز دارد و ایــن پول باید از 
جایی تأمین شــود و قوانین، آرزوها و خواســت ها را 
محــدود می کند. جایی که کنگره، مردم، دوســتان 

و دشــمنان، بــازار و ارتش فقط کاری را که شــما 
می خواهیــد انجام نمی دهنــد. با مســئله مهاجرت 
شــروع می کنیم. هــر رئیس جمهــوری باید تالش 
کند 11 میلیون مهاجر غیرقانونی را سروســامان دهد. 
هیچ یــك از کاندیداها نگفتند بیرون کردن این تعداد 
از مردم در قرن 21 امکان پذیر نیســت و کاری بسیار 
 Ben( غیراخالقی است. در این مناظره بن کارسون
Carson( خواســت تا اگر کســی راه حلی برای این 
مشــکل دارد بگوید. کاندیداها پیشنهاد کردند که 
با کشــیدن تقریبًا 3200 کیلومتر حفاظ به دور مرزها 
از مرزهای کشــور محافظت کنند. آیا باید این افراد 
را بــه دور تا دور کشــور برد تا بفهمند کشــیدن این 
مقدار حفاظ در دره ها و کوه ها و... چقدر احمقانه 
اســت و این راه حل مشکل آن ها را که در پایین ترین 
درجه اهمیت نســبت به مشــکالت دیگر است حل 

نمی کند؟
در حــوزه امور خارجــه بحث های زیــادی درباره 
مذاکره نکــردن بــا گروه هــا و مردمی کــه چندان 
موردپســند سیاســت مداران ایاالت متحده نیستند به 
وجود آمد. سناتور تد کروز )Ted Cruz( از تگزاس 
اعالم کرد اولیــن اقدام او پاره کــردن توافق با ایران 
و نابودکردن اتحاد جهانی برای برجام اســت. نامزد 
دیگر کارلی فیورینــا )Carly Fiorina( نیز گفت: 
»کاری که فــوری انجام می دهم بازســازی ناوگان 

ششــم و برنامه دفاع موشــکی در لهســتان و اجرای 
مانورهای منظــم و تهاجمی در کشــورهای بالتیك 
اســت. احتمااًل گردان های بیشــتری نیــز به آلمان 
می فرســتم، با این اقدامات پوتین پیغام ما را دریافت 

خواهد کرد.«
ما پیام شــما را دریافــت کردیم و این پیامی بســیار 

ترسناک است.
جب بــوش )Jeb Bush( دیگر نامــزد انتخابات نیز 
توهمی بســیار ناخوشــایند را بیان کرد. او با احترام 
زیــادی درباره برادرش، جورج بوش صحبت کرد و 
گفت: »او ما را از خطر در امان نگه داشــت.« و به 
کشــتار 11 سپتامبر اشاره کرد؛ اما آیا منظور او همان 
جورج بوشــی است که پیش از 11 سپتامبر هشداری 
دربــاره حمله القاعــده دریافت کرده بــود؟ همان 
کسی که بی دلیل به کشوری که هیچ تهدیدی برای 

امریکا نبود ـ عراق ـ حمله کرد؟
در حوزه بهداشــت و ســالمت اکثر کاندیداها قول 
دادند برنامه ای را که میلیون ها نفر را تحت پوشــش 
بیمــه درمانــی قــرار داده )Obama Care( از بین 
ببرند. حتی یکی از کاندیداها اعالم کرد که مطمئن 
است واکسیناســیون باعث اپیدمی اوتیسم می شود و 
دو پزشکی که در جمع نامزدها حضور داشتند با این 

باور غلط و خطرناك هیچ مخالفتی نکردند.
مجریــان شــبکه CNN هیچ کنترلــی روی مناظره 
نداشتند. کاندیداها بحث را به هر جا که می خواستند 
می کشاندند و هیچ حرفی از موضوعات مهمی چون 
فقر کودکان، خشــونت های پلیس، تفکیك نژادی، 
مشــکالت آموزشــی، رقابت در اقتصــاد جهانی و 

زیرساخت های ویران شده به میان نیامد.
دونالد ترامــپ )Donald Trump( نامزد میلیاردر، 
هوشمندانه ترین حرفش را در طول یك سال گذشته 
در این مناظره زد: »ما درباره بیماری ها و مشکالت 
زیادی امشــب صحبــت می کنیم، بیشــتر آن ها تنها 
حــرف اســت و گــذرا. مــن نمی خواهــم بگویم 
سیاســتمداران فقط حــرف می زننــد و هیچ کاری 
نمی کنند، اما بیشــتر این بحث ها کلماتی اســت که 
به ســرعت فراموش خواهند شــد.« و ازنظر سرمقاله 
نیویورک تایمز این نتیجه ای اســت کــه امریکا باید 

انتظار آن را بکشد.■
منبع
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صحبت های جنون آمیز جمهوریخواهان در مناظره
سرمقاله روزنامه نیویورک تایمز

برگردان: صبا نائلي



94
ره 

ما
شـ

    
|   

 94
ذر 

و آ
ن 

آبا
    

| 1
56

94
ره 

ما
شـ

    
|   

94
ذر 

و آ
ن 

آبا
    

| 1
57

واقعیت که اردوغان زیر بار هیچ تعهدی نمی رود؛ مگر اینکه ســود چشمگیری در 
انتظارش باشد، این کار دشوار خواهد بود.

حزب الله لبنان هم نقش مهمی در این بین دارد. اگر یک راه حل سیاســی برای . 3
حل بحران سوریه پیدا شود، حضور نظامی حزب الله در سوریه کم خواهد شد و در 

عوض این گروه می تواند در عراق مؤثر شود.
باید از عربســتان خواسته شــود تصمیم صریح خود را بگیرد: مبارزه با داعش و . 4

القاعده یا اتحاد با آن ها. ریاض با حمله به یمن اشتباه استراتژیک بزرگی مرتکب شد. 
با این حمله ضربه بزرگی به حوثی ها زده شــد، اما چه کســی جای آن ها را پر کرد؟ 

داعش و القاعده.
تصمیم اسرائیل چیست؟ آیا هیچ دوستی با داعش ندارد؟ آیا استراتژی مشخصی . 5

در برابر اســد دارد؟ آیا حزب الله را خطرناک تر از داعش و القاعده می داند؟ شــاید 
این ها سؤاالت بی ربطی با موضوع باشند، اما پاسخ آن ها نشان دهنده تناقضی است که 

در حل این بحران وجود دارد.
آیا رئیس جمهور و وزیر امور خارجه فرانسه پاسخ این سؤاالت را خواهند داد که . 6

فرانسه چه نفعی از حمایت گسترده اش از نتانیاهو برده؟ فرانسه در مقایسه با سود بازار 
بزرگی که پس از رفع تحریم ها در ایران به وجود می آید چه سودی از بازار کوچک 

عربستان می برد؟
اتفاق تراژیکی که در پاریس افتاد نشان داد ما باید فورًا استراتژی خود را تغییر دهیم.

نویسنده: مایکل ماکینسکی
برگردان: صبا نائلی

قدم اول، تنش زدایی بین ایران و عربستان

مقامات ایران و عربستان اولین گفت وگوهای منطقه ای خود را در مورد سوریه در وین 
گوست 2013 که به قدرت رسید، تالش کرد با  تجربه می کنند. حسن روحانی از آ
ابتکاراتی روابط رو به تضادی که از ســال 2003 و با سقوط صدام حسین آغازشده 
بود را بهبود بخشد. او تالش کرد با اعزام محمدجواد ظریف به چندین کشور عربی 

حوزه خلیج فارس در خالل توافق با گروه 1+5، تضادها را کاهش دهد.
ظریف در همان زمان اظهار داشت: »اعتقاد دارم باید روابط با عربستان توسعه یابد؛ 
چرا که عربســتان را کشــوری مهم در منطقه و جهان می دانیم. به اعتقاد ما، ایران و 
عربستان باید با هم همکاری کنند تا صلح و ثبات در منطقه گسترش یابد.« او درواقع 
به همسایگان جنوبی ایران پیام داد که در فضای پس از توافق هسته ای هیچ نگرانی از 

بابت کشورش نداشته باشند.
روحانــی اقدامات تنش زدای خود را پی گرفت: امیرعبداللهیان، معاون وزیر خارجه 
گوست 2014 از عربســتان دیدار کرد، ظریف در سال 2014 با همتای خود در  در آ
مجمع عمومی ســازمان ملل مالقات و در ژانویه 2015 در مراســم تشییع عبدالله بن 
عبدالعزیز شــرکت کرد. پس از اینکه سلمان بن عبدالعزیز، عادل الجبیر را به عنوان 
وزیر خارجه معرفی نمود، ظریف به او تبریک گفت و اظهار امیدواری کرد تا روابط 
دو کشور توسعه یابد. ظریف تالش کرد تا امسال با عادل الجبیر در مجمع عمومی 

سازمان ملل مالقات کند اما وی اجتناب کرد.
عربستان تمام تالش های ایران برای همکاری را رد کرده است. این کشور در ماه های 
اخیر به طور مداوم از مداخله ایران در کشــورهای عربی انتقاد کرده است. متأسفانه 

صداقت در خط مشی و صدای یکسان
مایکل ماکینسکی، اســتاد مطالعات امریکا دانشگاه بیرمنگام، متخصص سیاست 
خارجــی و روابط بین الملل به ویژه در حوزه خاورمیانه و ایران و ســردبیر خبرگزاری 
EA World View اســت. وی پــس از حمالت تروریســتی پاریس، در نامه ای به 
همکارانش از لزوم تغییر در اســتراتژی اروپا و امریکا در مبارزه با داعش می نویسد. 
آقای مرجایی متن این نامه را که در هیچ خبرگزاری نیامده در اختیار چشم انداز ایران 

قرار داده. ترجمه این نامه را در زیر می خوانیم.
اولیــن درســی که از این حادثه فــارغ از نتایج تحقیقــات روی آن می گیریم نیاز به 
تجدیدنظر فوری در اســتراتژی مان برای حل بحران عراق و ســوریه است. مبارزه با 
داعش باید اولویت ما، ورای هر مســئله دیگری باشــد و این یعنی ما هیچ راهی جز 

همکاری با ایران در این زمینه نداریم.
اما پیش از هر همکاری نظامی الزم است تصمیمات روشنی بگیریم. ما باید مشخص 
کنیم تهدید اصلی ما کیست؟ جواب داعش، القاعده و هرکسی است که با استفاده 
از خشونت اسالم رادیکال را گســترش می دهد. هرگاه این واقعیت را قبول کردیم، 
می توانیم اهدافمان را به درستی انتخاب کنیم، اما قبول این واقعیت پیش نیازهایی دارد:

کنارگذاشــتن این افسانه که در میان مخالفان اسد اسالم گرایان میانه رویی هستند . 1
که برای مبارزه با او ضعیف اند، این مخالفان برای فرانســه و امریکا باارزش اند. این 
کشــورها این مخالفان را تجهیز نظامی می کنند، اما شاهدان عینی نتیجه واقعی این 
کمک های نظامی را روی زمین دیده اند: اسالم گرایان میانه رو تجهیزات نظامی را به 
ازای پول و آزادی زندانیان با داعش و القاعده مبادله می کنند؛ بنابراین تفاوتی که این 

کشورها برای اسالم گرایان میانه رو و رادیکال قائل هستند، افسانه است.
درحالی که به دنبال رســیدن به یک راه حل جامع سیاســی برای بحران ســوریه . 2

هستیم، واجب است تهدیدات و دشمنان اصلی در این بحران را شناسایی و بازیگران 
مؤثر در حل آن را انتخاب کنیم. این بازیگران مؤثر شــامل ایران، عراق، روســیه و 

کردها می شوند.
مسئله دیگر استفاده سپاه پاسداران ایران از مبارزان شیعه برای جبران محدودیت های . 3

ارتش عراق اســت. این کار باعث می شود که قبایل سنی به دلیل اختالفات فرقه ای 
بین شیعه و سنی حاضر به جنگیدن در برابر داعش نشوند؛ بنابراین حل این اختالفات 

برای همراه کردن قبایل سنی در این مبارزه حیاتی است.
اما تا زمانی که اروپا و امریکا تصمیم صریحی برای اعالم مواضع خود و کشورهای 
منطقه در برابر داعش و القاعده نگیرند، هیچ چیزی حل نخواهد شد. در نظر گرفتن 

نکات زیر بسیار مهم است:
ما باید توانایی کشورهای حاشیه خلیج فارس )قطر، امارات، کویت، عمان و...( . 1

برای مبارزه با داعش را بسنجیم. بعضی از این کشورها تحت تأثیر عربستان هستند و 
تا ریاض مواضع خود را اعالم نکند تصمیم روشنی نمی گیرند. عمان، تنها کشوری 
اســت که مواضع مشــخصی در مخالفت با داعش اتخاذ کرده و می توان از سلطان 

قابوس در مذاکرات کمک گرفت.
واشنگتن و اروپا باید از ترکیه بخواهند که موضع خود در برابر داعش را مشخص . 2

کنــد؛ البته با توجه به قدرتمندتر شــدن اردوغان پس از پیــروزی در انتخابات و این 

در آیینه رسانه ها
ایران 
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ــب  ــع به مرات ــا وض ــه ب ــوند، منطق ــف نش ــی آن متوق ــان وهاب ــش و هم پیمان داع
خطرناک تــری روبــرو خواهــد شــد. ســوریه خــط مقــدم روســیه اســت و روســیه 
نگــران آن اســت کــه وهابیــون رادیــکال به آســیای مرکزی ســرازیر شــوند. همچنین 
ایــن کشــور نگــران اســت کــه عربســتان و ســازمان ســیا از زخم دیدگــی و جراحــت 

چچن برای تضعیف روسیه استفاده کنند.
چرا ســوریه؟ آیا دلیل این امر، منافع روسیه اســت؟ خیر. دلیل این امر آن است که 
سوریه دارای رهبری مؤثر و ارتشی است که هم اکنون در حال جنگ علیه وهابی ها 
است. سوریه همچون محوری است که این جنگ حول آن اتفاق می افتد. پوتین و 
بسیاری از افراد دیگر در منطقه معتقدند که امریکا و هم پیمانانش در شکست داعش 
جدی نیستند و فکر می کنند غرب به تحریک ترکیه به دنبال ایجاد منطقه پروازممنوع 
در شمال ســوریه اســت، اقدامی که در لیبی به هرج ومرج ختم شد؛ بنابراین پوتین 
جنگ با تروریســم را آغاز کرد، پروژه ترکیه را عقیم کرد و غرب را دعوت کرد که 

به او بپیوندد.
استراتژی پوتین برای سوریه اساسًا بر این امر مبتنی است که اقدام سیاسی در مورد این 
کشور، جمع شدن مخالفان مســلح در ژنو نیست. درواقع اقدام اولیه، مبارزه قاطع با 
شورشیان مسلح است. دعوت اخیر پوتین از اسد در حقیقت تأکید بر دو نکته است: 
اینکه اســد متعهد به اصالحات سیاسی است و اعتقاد پوتین بر این امر که اسد پایه 

اساسی هر راه حل سیاسی است.
به نظر می رســد که هدف ائتالف غربی-عربی این باشد که به روسیه فشار آورند تا 
به منافع آن ها درنتیجه سیاسی این بحران احترام بگذارد. آنچه اکنون به نظر می رسد 
این اســت که حمالت مؤثر هوایی روسیه به همراه نیروی زمینی باتجربه، اوضاع را 
تغییــر خواهد داد و این حقایق باعث تغییر معادالت سیاســی خواهد شــد. احتمااًل 
امریکا به تدریج همکاری خود را با روســیه افزایش خواهــد داد، اما اگر اوضاع در 
سوریه موفقیت آمیز باشد، وقتی نوبت به عراق برسد، احتمااًل همکاری طرف غربی 

گسترده تر خواهد بود.
ایــن خطر وجود دارد که غرب علیه پوتین عمل کنــد. دراین صورت معنای ابتکار 
پوتین از بین خواهد رفت و دشــمنی ها از ســر گرفته خواهد شــد. برای پوتین فقط 
مسئله، سوریه نیست، بلکه مســئله اساسی جایگاه روسیه در جهان امروز است تا از 
الگوی تفکر پس از جنگ سرد خالصی یابد که روسیه را در تله می بیند. در صورت 
موفقیت هدف روســیه، ژئوپلیتیک خاورمیانه وجهان تغییر خواهد کرد، اما اگر این 

هدف شکست بخورد، تقابل امریکا با روسیه و چین گسترده تر خواهد شد.
این نکته نیز اهمیت دارد که با توجه به ارســال موشک های کروز از طرف روسیه به 
سمت سوریه، اگر ائتالف 1+4 شامل روسیه، ایران، عراق و سوریه به عالوه حزب الله 
بر فراتر از ســوریه اصرار داشته باشد، تمام پایگاه های امریکا در اطراف ایران نه فقط 
زائد، بلکه آسیب پذیر نیز می شوند. ناتو دیگر نمی تواند بر برتری هوایی خودکار خود 

تکیه کند.
منبع: هافینگتون پست، تاریخ 31 اکتبر 2015)9 آبان 1394(

 نویسنده: آلستر کروک، برگردان: هادی عبادی

از زمان به قدرت رسیدن ملک سلمان، این کشور رویکرد تهاجمی را در قبال ایران 
در پیش گرفته است. همان طور که سوزان ملونی از مؤسسه بروکینگز اظهار داشته: 
»رهبران عربســتان کمپین دیپلماتیــک، اقتصادی و نظامی تهاجمی تــری را اتخاذ 
کرده اند که هدف آن به حاشــیه بردن ایران و اصرار به رؤیاهای ســلطه گرایانه خود 

در منطقه است.«
دالیل زیادی وجود دارد که بیانگر عدم آمادگی عربستان برای انجام مذاکرات جدی 
با ایران اســت. یکی از این دالیل، محمد بن ســلمان، فرزند ملک سلمان است که 
در حال نبرد برای قدرت و بهبود جایگاه خود برای جانشینی است. درواقع مداخله 
نظامی عربستان در یمن طرح او است و تبلیغات عربستان مبنی بر اتهام مداخله به ایران 
در یمن باعث تحکیم جایگاه او در این پادشاهی شده است. به عالوه یکی از اعضای 
»کاخ سعود« در نیویورک به من گفت سعودی ها مایل به گفت وگو با ایران نیستند؛ 
چرا که معتقدند ایران در منطقه، وضع بهتری دارد. آن ها احساس می کنند اگر با ایران 

همکاری کنند، مجبور می شوند برتری ایران را در منطقه بپذیرند.
درواقع عربســتان با اتخاذ افزایش تنش با ایران به جای کاهش آن، خود این کشور و 
مابقی منطقه را به پرتگاه خطرناکی سوق داده است. اگر قرار است بحران های متعدد 
در ســوریه، عراق، لبنان، یمن و مناطق دیگر حل شوند، گفت وگو و همکاری میان 
عربستان و ایران تنها راه پیش رو است. دو راه برای ایجاد پلی میان دو کشور وجود 
دارد. اولی به شکل رسمی است؛ یعنی گفت وگوهای سطح باال میان وزرای خارجه 
و سایر مقامات دولتی صورت گیرد. متأسفانه دولت عربستان در این مرحله برای این 
سطح از گفت وگوها آماده نیست. راه دوم، تماس میان مقامات سابق و کارشناسان 
برای بحث در مورد بســته ای جهت اعتمادسازی و حرکت به سمت گفت وگوهای 

رسمی است.
نکته اساســی این اســت که رهبران عربســتان ســعودی به جای تــالش در جهت 
منزوی ساختن ایران در منطقه، باید بپذیرند که ایران همسایه آن ها است و الزم است 
کــه با یکدیگر در صلح زندگی کنند. مذاکرات باید بدون پیش شــرط باشــد و هر 
دو طرف باید نگرانی های یکدیگر را درک کنند. همکاری میان عربســتان، ایران و 
سایر کشــورهای حوزه خلیج فارس ضروری است و خألیی را پر می کند که باعث 
بحران های منطقه شــده اســت. درواقع تنش زدایی میان ایران و عربســتان، قدم اول 

تحکیم ثبات در منطقه خواهد بود.
منبع: هافینگتون پست، تاریخ 3 نوامبر 2015)12 آبان 1394(

 نویسنده: حسین موسویان، برگردان: هادی عبادی

روسیه، سوریه و خط مقدم

ــت- ــد: دول ــن می بین ــوح این چنی ــه را به وض ــاع خاورمیان ــن اوض ــر پوتی والدیمی
ملت هــای منطقــه در حــال ضعیف شــدن هســتند؛ عــراق در حــال ازهم گســیختگی 
ــی در  ــت، لیب ــی اس ــار بی نظم ــن دچ ــت، یم ــران اس ــار بح ــوریه دچ ــت، س اس
هرج ومــرج بــه ســر می بــرد و عربســتان بــا چنــد بحــران محاصره شــده اســت. اگــر 

اطالعیه مهم 
با توجه به اینکه آدرس برخی از مشترکان گرامی فاقد کد پستی 10رقمی 
است و این موضوع مشکالتی را در ارسال پستی نشریه به وجود آورده 
اســت، از مشترکان گرامی نشریه خواهشمندیم شماره کد پستی خود 

با تشکررا در اسرع وقت به دفتر نشریه اعالم کنند. 
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به قول مادر مرحوم مصدق بزرگ قدر افراد به اندازه شــدایدی  اســت که در راه 
آزادی می کشند. 

ح
***

لطفًا مقاالت علمی از دانشــگاه های معتبر و نشــریات مطرح جهان ترجمه شود 
بــه جای پرداختن به مســائل داخلی که درگیری ایجاد می کند، علمی با مســائل 

جامعه برخورد شود. 
ط

***
ضمن تشکر و قدردانی از مقاالت و تحلیل های روشنگرانه مجله چشم انداز ایران 
درخواست من این است که مطالبی را که سلسله وار در خصوص 30 خرداد1360 
نوشــته به صــورت کتاب تدوین و ارائه شــود. چشــم انداز ایران با نشــریه ای با 
گام هایی مالیم و اســتوار که به طور منظم آن را می بینم و اســتفاده می کنم. برای 

دوستان خوبم در این نشریه آرزوی توفیق روز افزون دارم.
ف.ع

***
 باتوجــه به اینکه مخاطبین شــما از دوســتداران و عالقه منــدان مرحوم مهندس 
کید ویژه ای روی توســعه و مبانی توسعه اقتصادی  ســحابی می باشند و ایشــان تأ
داشــته اند، توجه به این موضوع در ســطح وسیع تر به ما عالقه مندان ایشان کمک 

می کند در این حوزه دانش بیشتری داشته باشیم. 
ع.خ

***
نشــریه چشم انداز ایران که به همت مجاهد بزرگ جناب آقای مهندس لطف الله 
میثمی با رویکرد استراتژیک منتشر می شود، نمونه ای از کار متراکم و تالش های 
سخت و بی دریغ جناب مهندس میثمی و همکاران محترمشان است. از خداوند 
می خواهــم روز به روز آن را پربارتر و موفق تر دارد و جناب مهندس را که همواره 
چشمه جوشــان امید در برهوت نومیدی هاست، سالم و تن درست و با عمر دراز 

گرداند.
ا.ز

***
بی شــک یکی از بهترین موضوعاتی که در چشم انداز ایران به طور مفصل به آن 
پرداخته شــد، ریشه یابی 30 خرداد 60 و حوادث پیش و پس از آن بود، اینکه چه 

حوادث و جریاناتی منجر به عزل بنی صدر و 30 خرداد شد.
به نظر حقیر موضوعات بســیاری وجود دارد که بایســتی به صورت ریشــه ای و 
در ده ها شــماره مورد بررســی قرار گیرد؛ مثل، عزل قائم مقــام رهبری، قتل های 

زنجیره ای، قطعنامه 598 و...
ج.م

***
جناب آقای مهندس میثمی اســوه مقاومت و روشــنگری که مشکالت جسمی 
ناشی از مبارزه در راه عدالت و آزادی هم نتوانست او را از رسالت بزرگی که در 

گاهی بخشی به جامعه دارد باز دارد. راه آ
ا.ا

***
سالم و خسته نباشید

خوب است در کنار مباحث راهبردی و جذابتان از بازنشستگی و بازنشستگان در 
کشــورمان و به طور کلی مقایسه با کشورهای مختلف و چگونگی ظرفیت سازی 
این پیشکســوتان و ایثارگری و ایثارگران که سرمایه های اجتماعی میهن عزیزمان 
محسوب می شوند و قابل احترامند چگونه برخورد و ظرفیت سازی کنیم به بحث 

بگذارید تا مشارکت کنند. 
متشکر و موفق باشید، علی. 

چشم انداز ایران برای اینکه ایران فردا را بسازد نباید در گذشته بماند. ایران فردا و 
چشم انداز ایران امروز ساخته می شود، باید از گذشته گذشت. 

ن.م ***
با درود و ســپاس فراوان از مجله وزین چشــم انداز ایران و کارکنان به ویژه مدیر 
توانمند چشم انداز ایران، جناب آقای مهندس میثمی گرامی، که به رغم اختالف 
عقیده ای ایشــان را فردی پرکار، توانمند و دوست داشــتنی می دانم و از زحمات 

ایشان سپاسگزارم. 
م.ز ***

با ســالم خدمت جناب آقای مهندس میثمی و همکاران نشــریه چشم انداز ایران 
تقاضا دارم روند بهبود فرم و ظاهر مجله را ادامه دهید. شاید ظاهر به روزتر درکنار 

محتوا کمک بهتری به گسترش اندیشه های مجله کند. 
س.ک ***

خواهشــمندم درباره بحران محیط زیست و همچنین بحران آب ویژه نامه ای تهیه 
کنید و با کارشناسان این امر مصاحبه کنید.

م.ن ***
اگر لطف فرموده و جامعه را بیشــتر با حقوق شــهروندی خودشان آشنا بفرمایید 

بسیار خوب است. 
م.ک ***

هر نســل امیدها و آرزوهایی برای خود متصور است. آرزویی که برای آن تالش 
می کند. 30 ســال تالش برای آرمان قطعا ستودنی است. نشریه چشم انداز بسیار 

عالی است، ولی اگر به سایت نشریه رسیدگی شود بهتر است.
ف ***

چشــم انداز ایران یادگار ســترگ مردانی بزرگ اســت که پرچم پــر افتخار آنها 
هم اکنون در دســتان با کفایت مهندس میثمی در اهتزاز اســت. پایدار و سربلند 

و مانا باشید تا همیشه.
ع.ف ***

چشم انداز ایران، نشریه ارزشمند، پرمحتوا و پیشتاز عرصه مطبوعات کشور است. 
خدمات ارزنده آقای مهندس و همکاران فرهیخته ایشان، آرشیو فاخری از تحلیل 
و ارزیابی اوضاع کشــور در دوره های مختلف به دســت داده است که قطعًا در 

آینده همچون گذشته و حال محل رجوع اهل نظر خواهد بود.
س.ا ***

با ســالم و خســته نباشــید از کار بســیار خوبی که اخیرًا درباره کارگزاران اولیه 
جمهوری اسالمی آغاز کرده اید و بسیار جالب است تشکر می کنم.

م .ح.ا
***

چشــم انداز ایران همواره دارای مطالب مســتند و ارزنده  برای کســانی است که 
می خواهند تصویر روشنی از تاریخ معاصر و جریانات فعلی کشور داشته باشند. 
م.ا ***

چشم انداز ایران با تحلیالت تاریخی در جست و جوی راه برون رفت از مشکالت 
و جلوگیری از دوباره کاری هایی اســت که هر کدام ســال ها و قرن ها ما را عقب 

نگه داشته است. 
ز. ***

نشریه شــما مدام می آید و ما از پایمردی شما و همکارانتان سود می بریم، با تمام 
اختالف ســلیقه ها با تمام وجود آرمان خواهی شــما را می ســتایم و دوست دارم 

عملکرد نشریه شما مانند نام نشریه شما بیانگر واقعی چشم انداز ایران باشد.
ا.ا

چشم انداز خوانندگان
گزیده ای از نظرات بازدیدکنندگان نمایشگاه مطبوعات از غرفه چشم انداز ایران
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