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لطف  اهلل میثمي

بی بته کردن انقالب

روز 22 بهمــن 1357، انقالبی شــکوهمند در ایران 
پیروز شــد که هــم توحیــدی، هم اســالمی و هم 
مردمــی بود. به قول خبرنــگار لوموند: »این دریای 
توده هــا را در هیــچ انقالبی ندیده بــودم«. انقالبی 
کــه نقطه عطفی در ایران، منطقه و جهان بود. وقتی، 
ســناتورهای امریکا، ترنر، رئیس سیا، را بازخواست 
کردند که چرا چنین انقالبی در ایران شکل گرفت، 
او در ابتدا گفت خبر نداشــتیم. سناتورها گفتند این 
عــذر بدتر از گناه اســت. او در نوبت بعدی گفت 
تحوالت در ایران به قدری ســریع و شتابناک بود که 
شــبکه های کامپیوتری ما قادر به پردازش اطالعات 
رســیده نبودند. نقش انبوه توده ها به حدی زیاد بود 

که نمی دانستیم با چه کسی صحبت کنیم.
در این مقاله درصدد بررســی عمق و دالیل گسترش 
انقــالب نیســتم، بلکه تــالش دارم تــا آن انقالب 
شکوهمند را آسیب شناسی کنم که چرا کشور اکنون 
بــه بحران هایی نظیر بیکاری، فســاد سیســتماتیک، 
بحــران مدیریــت آب، بحران های محیط زیســت و 
ریزگردها دچار شــده و اقتصاد مــا از فاز رکود وارد 
فاز بحران شــده اســت. آمارهای رســمی در زمینه 
آســیب های اجتماعی خبرهای خوبی را نمی دهند؛ 

اما چرا این گونه شد؟
به نظر می رســد که پیروزی انقالب را در یک شب 
و یــک روز 22 بهمــن دیدیــم. گویــا خداوند این 
انقــالب عظیم را همان روز 22 بهمن از آســمان به 
زمین نازل کرد. ما به زمینه های آن، از جمله جنبش 
تنباکو، انقالب مشــروطه ای که اولین قانون اساسی 
و قانــون مدنی را برای ما به ارمغــان آورد، مبارزات 
میــرزا کوچک خان و جنبش جنگل، نهضت ملی و 
ملی شــدن صنعت نفت و خلع ید از شرکت غاصب 
 نفــت ایــران و انگلیس، مبــارزات ملی ســال های

42-32، نهضــت روحانیت و قیام ملــی 15 خرداد 
42 و مبارزات مســلحانه دهه 40 و 50 به اندازه کافی  

توجه نکرده ایم.

قانون اساســی انقالب مشــروطه و قوانین مدنی  ●
کشــور، مــا را وارد فاز توســعه پایدار کــرد. دین و 
فقه به صــورت قانون و حقوق درآمد تــا همه ادیان، 
قومیت ها و زبان های مختلــف بتوانند در ایران زمین 
هم زیستی مسالمت آمیز داشــته و از حق شهروندی 
و برابری برخوردار باشــند. در ســایه این تحول بود 
کــه مملکت از افتادن به دام ملوک الطوایفی علمایی 
کــه -به قول امام خمینی )ره(- الی ماشــاءالله با هم 

اختالف دارند فاصله گرفت.
مرحوم آیت الله طالقانی در شــب 21 رمضان ســال 
1358 در ســخنرانی خود در کاخ ســعدآباد گفتند 
بهتر بود چند ماده از قانون اساســی مشروطه را تغییر 
می دادیــم و وقتمان را صرف حل مشــکالت مردم 
می کردیــم. یکی از بزرگان هم همین پیشــنهاد را به 
مرحوم امام کرده بود که امام گفتند ای کاش زودتر 

این پیشنهاد مطرح می شد.
مبــارزات مــردم از بــدو مشــروطیت تــا پیــروزی 
انقالب به اســتناد همین قانون اساســی بود. مرحوم 
مصدق نهضت ملی شــدن صنعت نفــت و قانون 9 
مــاده ای آن را درواقع احیای قانون اساســی انقالب 
مشــروطه می دانســت و مرحوم امام تمــام مبارزات 
خود را در پرتو اســالم و قانون اساســی مشروطیت 
انجــام می دادند. قیام ســی ام تیــر 1331 که 30 تن 
از هم وطنان ما در آن به شــهادت رســیدند، درواقع 
به منظور بازگشــت به قانون اساســی و احیای آن بود 
تا نخســت وزیِر پاســخگو فرمانده کل قوا شــود، نه 
پادشــاهی که مسئولیت ندارد و پاسخگو هم نیست، 
ولی در همــه مســائل دخالت می کنــد. دراین باره 
صحبت زیاد اســت، ولی در اوایل پیروزی انقالب 
از جانب برخی محافل نســبت به انقالب مشروطه و 
قانون آن کم لطفی می شد و می گفتند مشروطه، دفع 
فاسد به افسد بوده است یا مشروطه، سلطنت موروثی 
را تأیید کرده و قانون اساسی آن مذهبی نبوده و متأثر 
از فرهنگ غرب است؛ ولی انقالب، سلطنت را نفی 
کرد و این در حالی بود که ســلطنت هم مشروط به 
آرای مــردم بود و ما قادر بودیم پیــروزی انقالب را 
هــم نتیجه همان قانون بدانیم چراکه قانون می گفت 
سلطنت، موهبتی الهی است که به موجب رأی مردم 
به شــخص پادشــاه تفویض می شــود. می توانستیم 

در بهمن مــاه 57 بگوییــم رأی مــردم محمدرضا را 
عــزل کرده و رهبــری مرحوم امام را پذیرفته اســت 
و بدین ســان اجــازه نمی دادیم که ســلطنت طلب ها 
هویتی بشــوند و در پشت سنگر انقالب مشروطه در 
مقابل انقالب اسالمی بایســتند و هزینه های زیادی 
را بــه انقالب تحمیل کنند که یکی از آن ها کودتای 
نوژه و عوارض آن اســت که خود  بحث مســتقلی 
را می طلبد. متأســفانه هنوز هم برخــی از علمای ما 
درک درستی از قانون اساسی و قانون گرایی ندارند و 
معتقدند با وجود نظام حالل و حرام، نیازی به قانون 

اساسی نداریم. 
یکی دیگر از آســیب هایی که انقالب اسالمی را  ●

نســبت به دستاوردهای نهضت ملی بی بته و بی زمینه 
می کــرد این بود که گفته می شــد قــرارداد 1933، 
طی 9 ســال بعد تمام می شــد و ملی کــردن نفت به 
نفع انگلیس تمام شــد، یا اینکــه مصدق و نهضت 
ملی می گفتند شــاه، ســلطنت کند نــه حکومت؛ 
درحالی که انقالب اســالمی ســلطنت را نفی کرد. 
توجه کنیم که شــاه در دوره نهضــت ملی، فضایی 
برای نفس کشیدن نداشت و دو بار مملکت را ترک 
کرد. یک بار در 9 اســفند 31 که علمای 9 اســفند 
جلــوی او را گرفتند و یک بار هــم در 25 مرداد که 
این ســرباز فداکار از مملکت فــرار کرد و انگلیس 
و امریــکا از طریــق کودتای نظامــی، تاج بخش او 
شــدند. درحالی که رهبری نهضت ملی توانست زیر 
شــدیدترین تحریم های نفتی با بسیج مردم و اعتماد 
مردم به دولت، اقتصاد متوازن داشــته باشــد و حتی 
صادرات بر واردات فزونی گیرد که این دســتاوردها 

مطلب مستقلی می طلبد.
دستاوردهای نهضت ملی می توانست ما را در مقابله 
با تحریم ها، بسیج مردم و اعتماد مردم به دولت های 
وقــت یاری رســاند، ولی بــه انحــای مختلف، این 
دســتاوردها کم رنگ شدند. برای نمونه یکی از این 
کم رنگ کردن ها این بود که ملی گرایی، معادل کفر 
قلمداد شد و این در حالی بود که چهار نفر از مراجع 
بــزرگ تقلید به ملی کردن نفت فتوا دادند و بزرگانی 
چون سعدی، حافظ، موالنا و نظامی گنجوی ضمن 
اینکه از افتخارات ملی ما هستند، عمیقًا مذهبی هم 
بودند. این امر باعث شــد که بســیاری از نیروهای 
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ملــی و ملی-مذهبــی از چرخــه مدیریت مملکت 
حذف شــوند، اما می بینیم در گــذر زمان و با دادن 
هزینه های زیاد اجتماعی، امــروز رقابت جناح ها بر 
سر منافع ملی اســت و فرد یا گروهی که منافع ملی 
را بیشــتر رعایت کند ارجحیت دارد یا در کالم مقام 
رهبــری روی آرای مردم به معنــای حق الناس مقدم 
کید می شــود و همچنین گفته می شود  بر حق الله تأ
اگر برخــی مــدل حکومتی جمهوری اســالمی را 
قبول ندارند به خاطر ملت و مملکتشــان رأی دهند 
و در انتخابات مشــارکت کننــد. ملی گرایان ما چه 
در انقالب مشــروطه و چه در نهضت ملی و چه در 
نهضت آزادی ایران هیچ کدام ملت پرســت نبودند، 
بلکه ملت را دوست داشــتند و سعادت، استقالل و 

پیشرفت آن ها را می خواستند.
یکی دیگر از آســیب هایی کــه موجب تضعیف  ●

انقالب شــد، جریانی بود که مبــارزه با التقاط را به 
شــعاری فراگیر تبدیل کرد و هزینه هــای اجتماعی 
زیــادی را بــر ملت ما تحمیــل کرد. ایــن اتهام در 
داخل ایران بیشــتر به دکتر شریعتی و مجاهدین زده 
شــده اســت. حتی وزیر اطالعات در گفت وگوی 
تلویزیونــی گفــت جــرم اصلــی آقــای ... التقاط 
و تســری آن بــه درون حوزه هــای علمیــه اســت. 
درحالی کــه التقــاط نمی تواند جرم باشــد و به قول 
یکــی از علما همه ما با نفس اماره مان التقاط داریم. 
دکتر شــریعتی اصلی ترین وظیفه  اصالحی در زمینه 
فرهنگــی را رهایی فرهنگ مســلمانان از متافیزیک 
یونان می دانست. درحالی که این رهایی، قرن ها طول 
می کشد و سال های متمادی با آن دست و پنجه نرم 
خواهیم کــرد، ولی در یک حرکــت روبه جلو ما به 
دام التقــاط نخواهیم افتاد و در حال برون رفت از آن 
هســتیم؛ یعنی خروج از یونانیات و دستیابی به قرآن 
و ســنت قطعیه پیامبر)ص(. این در حالی اســت که 
آموزش های جاری ما دچار التقاط سیســتماتیک با 
فلسفه و منطق یونان است، ولی موضوع اتهام نیست.

نخست اینکه چرا این تبعیض اعمال شد و دیگر اینکه 
پس از این همه حــذف نیروها به بهانه التقاط، به چه 
دستاوردی رســیدیم؟ خدا رحمت کند مرحوم امام 
را کــه در روز 27 تیر 67 هم زمان با پذیرش قطعنامه 
598 بدین مضمون گفتند کــه انگ التقاط بدتر از 
خود التقاط است و نباید جوانانی را که قلبشان برای 
اســالم می تپد با انگ التقاط از صحنه خارج کنیم.1 
به نظر می رســد یکی از دالیل رکود جبهه های دفاع، 
کم شــدن داوطلبان جنگ از صفوف جبهه ها بود و 
طبیعی اســت که حذف نیروها با برچســب التقاط 
تأثیــر زیادی در چنین رکودی داشــت که درنهایت 
به پذیرش قطعنامه هم انجامید. یکی از تشــکل های 
سراســری ایران که پیش از انقالب با هرگونه مبارزه 
با ســلطنت و وابســتگی مخالف بود پس از پیروزی 
انقالب پشت ســر این شعار التقاط، سنگر گرفت و 
عمده روشــنفکران انقالب را به دســت تیغ حذف 
داد؛ درحالی کــه خود در دام التقاط سیســتماتیک 
با منطق یونان غرب بــود. توجه کنیم که 90 درصد 
اعضای حزب جمهوری اســالمی ایران، اسالم خود 
را از شــریعتی گرفتــه بودند. مجاهدیــن بنیان گذار 

هم اگر دیالکتیک محصــول علم را پذیرفتند، برای 
رهایی از منطق سکون اســتاتیک بود و حتی معتقد 
بودند باید الی االبد به تأثیر متقابل عقل و وحی یعنی، 
دیالکتیک و قرآن دســت یازند و در این راه از هیچ 

تالشی دریغ نکنند.
مرحوم آیت الله طالقانی علی رغم اینکه مفسر کبیر  ●

قرآن و ابوذر زمان بود و مرحوم امام توشه گیری های 
ایشان در پرتوی از قرآن را توصیه کرده بودند با توجه 
به ســوابق مبارزاتی شان، رهبری مصدق را پذیرفتند. 
مجاهدیــن بنیان گذار، بیشــترین توشــه گیری را از 

مرحوم طالقانی داشتند.
 یکــی از آســیب هایی که انقــالب و جمهوری  ●

اسالمی را تضعیف کرد این بود که مصدق، طالقانی 
و مجاهدین را منافق می انگاشتند. این اشتباه آشکار 
موجب شــد تا تشــکیالت رجوی که به یک مبارزه 
مسلحانه دست زده بود بیشترین عضوگیری را داشته 
باشــد و بر لشــکریانش بیفزاید؛ البتــه پس از مدتی 
نیروهــای امنیتــی در عمل به این خطا پــی بردند و 
بین بنیان گذاران و تشــکیالت رجــوی تفاوت قائل 
شــدند و ســعی کردند طالقانی و تدریجًا مصدق را 
ارج نهند. آیا این همه هزینه دادن برای رسیدن به این 
نتیجه الزم بود؟ عالوه بر این، آیا واژه نفاق، مناسب 
تشکیالتی است که با نظام جمهوری اسالمی رسمًا 

وارد مبارزه مسلحانه و محاربه شده است؟
آســیب دیگری که انقالب و جمهوری اسالمی  ●

را تضعیــف کرد و زمینه ای بــرای پیدایش باندهای 
تبهــکار شــد، فرهنگ ضــد تشــکل و به اصطالح 
ضــد گروهکی بود. در این راســتا هر تشــکلی چه 
بــزرگ چه کوچــک گروهــک نامیده می شــد و 
علی رغــم قانــون اساســی جمهوری اســالمی که 
احــزاب و گروه هــا و حتــی حزب کمونیســت را 
هم به رســمیت می شــناخت، شــعار »حــزب فقط 
حزب اللــه« در همه جــا طنین می انداخت. پاســخ 
یکی از ســردمداران ایــن جریان در برابر پرسشــی 
که نظر شــما راجع به فالن گروه چیســت؟ این بود 
کــه »فعــاًل آن گروه چیــزی نیســتند و اگر چیزی 
شــدند آن ها را می زنیم.« این فــرد که تأثیرگذار هم 
بود کاری به حق یا باطل بودن گروه نداشــت، بلکه 
فقط به قدرت می اندیشــید و دیگــر هیچ. حتی فرد 
دیگری هم گفته بود انقالب ما وقتی پیروز شــد که 
امام، رهبری آن را به لحاظ تشــکیالتی ســامان داد؛ 

بنابراین ما اجازه نمی دهیم که تشکل ها شکل بگیرند 
و پیروز شــوند. متأســفانه این فرد کــه اثرگذار هم 
بود، با این بیان، جمهوری اســالمی ایران را هم تراز 
رژیم پوشــالی شاه قرار داد و به محتوای سخن خود 
توجهی نکرد. در ابتدا از ســر دلســوزی به مسئوالن 
تذکر داده می شــد که این رونــد ضدگروهکی، آن 
هم بدون توجه به قانونی بودن یا نبودن، روندی است 
که به باندبازی خواهــد انجامید و به جای احزابی با 
مواضع اعالم شده، با باندهای نفوذی مواجه خواهیم 
شــد که مواضع اعالم شده ندارند و مانند کشمیری، 
همه کارهای خود را با اســتخاره انجام می دهند که 
مبادا در ریشــه یابی تصمیم گیری آن هــا به تناقضی 
برخورد کنیم و ســوءظنی را کشــف کنیم. بهترین 
کار این بود که نفس تشکل و تحزب را که در قرآن، 
سنت، قانون اساســی و عقل ســلیم آمده را تقویت 
می کردند و اگر در گذشــته تشــکل هایی بودند که 
نارسایی یا انحرافاتی داشتند، باید آن را آسیب شناسی 
می کردند تا این طور نباشد که هرچند نفری که قصد 
کتاب خوانــی و مطالعه راهبردی دارنــد، از آن ها به 

گروهک و... تعبیر شود.■
پی نوشت

ه به همــه ابعاد و جوانب  1 . »علما و روحانیون ان شــاءاللَّ
کید  مســئولیت خود آشــنا هســتند ولی از باب تذکر و تأ
عرض می کنم امروز که بســیاری از جوانان و اندیشمندان 
در فضای آزاد کشــور اسالمی مان احســاس می کنند که 
می توانند اندیشــه های خــود را در موضوعات و مســائل 
مختلف اســالمی بیان دارند، با روی گشاده و آغوش باز 
حرف های آنان را بشــنوند و اگــر بیراهه می روند، با بیانی 
کنده از محبت و دوستی راه راست اسالمی را نشان آن ها  آ
دهید و باید به این نکته توجه کنید که نمی شــود عواطف 
و احساســات معنــوی و عرفانی آنان را نادیــده گرفت و 
فــورًا انِگ التقاط و انحراف بر نوشته هایشــان زد و همه را 
یک بــاره به وادی تردید و شــك انداخت. این ها که امروز 
این گونه مسائل را عنوان می کنند مسلمًا دلشان برای اسالم 
و هدایت مســلمانان می تپد، و ااّل داعی ندارند که خود را 
با طرح این مسائل به دردســر بیندازند. این ها معتقدند که 
مواضع اســالم در موارد گوناگون همان  گونه ای است که 
خود فکــر می کنند. به جای پرخاش و کنــارزدن آن ها با 
پدری و الفت با آنان برخورد کنید. اگر قبول هم نکردند، 
مأیوس نشــوید. در غیر این صــورت خدای ناکرده به دام 
لیبرال هــا و ملي گراها و یا چپ و منافقین می افتند؛ و گناه 
این کمتر از التقاط نیست« )صحیفه امام، ج21، ص: 99(
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کار می آیــد، ما یــک دیکتاتوری کامــل داریم، اما 
رضا شاه به شایسته ســاالری هم اهمیت می دهد. در 
نتیجه این رویکرد، او محمدعلی فروغی را روی کار 
می آورد. فروغی از خاندان قاجار اســت، اما رضاشاه 
یک آدم فاضل را حتی از خاندان دشمنش روی کار 

می آورد و او را به نخست وزیری می رساند.
داور و تیمورتــاش هم با اینکه وابســته  ■

به قاجار بودند، اما در سیستم رضا شاه به 
کار گرفته می شوند.

بله. این افراد قوانینی را پایه گذاری می کنند که با  □
قدرت کار می کند و کسی هم نمی تواند دست به این 
قوانین بزند. رضاشاه از شایسته ساالری ابایی نداشت. 
امــروز برخی کارهای رضا شــاه را بــه دیکتاتوری او 
نســبت می دهند و می گویند جامعه ایــران دیکتاتور 
می خواهد. این حرف درستی نیست. در تاریخ کشور 
ما دیکتاتورهای زیادی بوده اند، اگر در دوره رضاشاه 
طرح های بــزرگ و موفقی انجام شــده به دلیل توان 
شایسته ســاالری در این دوران است، نه دیکتاتوری. 
در این دوره راه آهن کشــور بدون اتکا به پول نفت و 
رانت و با مالیات های غیرمســتقیم راه اندازی می شود 
و قانــون تجارت و قانــون ثبت تهیه شــده و به اجرا 
گذاشته می شــود. این ها نتایج شایسته ساالری در آن 
دوران است. قوانین و اصالحاتی که در دوره رضاشاه 
به اجرا درآمد، پایه گذار جامعه مدنی در کشــور شد. 
البته باید توجه داشت که این قوانین با تکیه بر نیروی 
روشــنفکران مشروطه ایجاد شــد، اما رضاشاه آن قدر 
اعتمادبه نفس داشــت که از این روشنفکران نترسد و 

به آنها میدان بدهد تا کار کنند.
در دوران محمدرضــا شــاه هــم روند  ■

شایسته ساالری وجود داشت؟

کشــور در حوزه هــای مختلــف اعــم از اجتماعی، 
اقتصادی، سیاســی و فرهنگی از میان برود یا حداقل 
کاهش یابد. انقالب ما که نظام دیکتاتوری سلطنتی 
را ســرنگون کــرد و بــه برپایی جمهوری اســالمی 
انجامیــد، حرکتی رو به جلو بود و جامعه در آن زمان 
فعال بود و هنوز هم هست، اما برای تداوم حرکت رو 

به جلو باید انباشت تجربه داشت.
امروزه فســاد به قدری انباشت شده و فقر تا اندازه ای 
عیان اســت که ممکن است در یک نگاه سطحی به 
تأیید گذشته برســیم، اما این رویکرد درست نیست. 
زمانی که می خواهیم درباره موضوع فســاد صحبت 
کنیم، باید آن را در محدوده زمانی خودش بررســی 
کنیــم. زمانی که یک سیســتم خــالف قانون عمل 
می کند، فســادآور است. گفته می شود دیکتاتوری و 
هرج و مرج دو روی یک سکه هستند. می توان گفت 
دیکتاتوری و فســاد نیز دو روی یک ســکه هستند. 
حتــی اگر دیکتاتــوری در ابتدا فرد صالحی باشــد، 
درنهایت سیســتم به سمت هرج و مرج خواهد رفت. 
 )Meritocracy( اگر در چنین نظامی شایسته ساالری
هم وجود نداشته باشد، هرج و مرج، فساد و تخریب 
با شدت بیشــتری اتفاق می افتد که نمونه ای از آن را 
در چند ســال اخیر به ویژه در دولت پیشین در کشور 
دیدیم. تحلیل گران غربی درباره چین مطرح می کنند 
که پیشرفت این کشور که تحت دیکتاتوری قرار دارد، 

به دلیل شایسته ساالری است.
از  ■ شــکل  کــدام  مــا  شــاه  دوره  در 

دیکتاتوری را داشتیم؟
بــه اعتقاد من در دوران شــاه رونــد حاکمیت به  □

سمت دیکتاتوری غیرشایسته ساالری پیش رفت. اگر 
ما دوره رضا شــاه را با محمدرضا شاه مقایسه کنیم، 
این تغییر واضح تر می شــود. زمانی که رضا شاه روی 

نظــام  ■ ســقوط  عوامــل  تحلیــل  در 
شاهنشاهی موارد متفاوتی ذکر می شود. 
در نوشــتارهایی که روی موضوع اقتصاد 
و سیاســت هم زمان تأکید می کنند، نقش 
فساد سیســتماتیک در نظام شاهنشاهی 
برجسته می شــود؛ البته امروز با رقم های 
بزرگ فســادی که شــنیده می شــود شاید 
فســاد در دوران شــاه کمتر خود را نشان 
بدهد، امــا باید هر موضوعی را با توجه به 
زمان خودش بررســی کرد. نظر شــما در 

این زمینه چیست؟
موضوعات تاریخــی که چشــم انداز ایران روی  □

کید می کند به نوعی اســت که بــرای آینده نیز  آن تأ
راهگشاســت. »اینیاتســیو سیلونه«، نویســنده رمان 
معروف نان و شــراب در ابتدای زندگی نامه سیاســی 
خود به نام خروج اضطراری، می گوید ما باید تجربه 
تاریخی را به شــعور تبدیل کنیم و این راهی است که 
در این نشریه دنبال می شود. تاریخ پر از تجارب است، 
اما وقتی این تجربه به شــعور تبدیل نشود، آموزندگی 
هم ندارد. اگر ما می توانســتیم تجربه تاریخی پیشینی 
را به درســتی پاالیش کرده و انباشت کنیم، بسیاری 
از مشکالت امروز اجتماعی و اقتصادی را نداشتیم و 
به اهداف مهم اقتصادی مانند اقتصاد بدون نفت که 
در قالب اقتصاد مقاومتی مطرح شــده است راحت تر 
دســت پیدا می کردیم. در عرصه اجتماعی هم دچار 

فقر و فساد به این اندازه گسترده نبودیم.
زمانی که یک انقالب اتفاق می افتد، نشــان می دهد 
مردم از شــیوه زندگی و نهادهــای موجود در جامعه 
ناراضــی هســتند و کوشــش می کننــد طرحــی نو 
دراندازنــد. مردم تالش می کننــد از طریق انقالب، 
نهادهایی را تشکیل دهند که درنتیجه آنها مشکالت 

دیکتاتوری و فساد دو روی یک سکه
شعورمندکردن تجربه تاریخی فروپاشی سلطنت در بهمن 1357 در گفت وگو با کمال اطهاری

بررســی عوامــل اقتصادی و به طورکلی نقش فســاد در ســقوط نظام شاهنشــاهی 
و وقــوع انقالب اســالمی، موضــوع گفت وگوی ما بــا کمال اطهــاری، اقتصاددان و 
پژوهشــگر مسائل توسعه بود. اطهاری معتقد است در زمان شاه و در حوزه اقتصاد 
تا پیش از شوک نفتی، یک شایسته ساالری نسبی وجود داشته که در نتیجه آن، از 
وقوع فســاد سیستماتیک جلوگیری می شد و رشد اقتصادی باالیی هم رقم خورده 
بود؛ اما ازآنجاکه شــاه پایبند به آزادی و دخالت مردم در سرنوشــت خودشان نبود، 
کم کم سیاســت هایی را در پیش گرفت که با روند توســعه تضاد داشت و درنهایت به 
فروپاشی سلطنتش منتهی شد. به اعتقاد وی، فساد زمانی سیستماتیک می شود 
که عوامل رانت جو با دخالت در قانون گذاری، سیاست ها را به نفع خود تغییر دهند.
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طــرح جامع تهران با در نظرگرفتــن فضای الزم برای 
کیفیت زندگی و پویایی اقتصادی )از آن جمله فضای 
الزم برای اقتصاد دانش بنیان( هدف گذاری جمعیت 
برای این شــهر را 8.6 میلیون نفر اعالم می کنند، اما 
به دلیل تراکم فروشــی ها و وابســته بودن شهرداری به 
درآمد این حوزه، جمعیت را به خواســت شــهردار تا 
9.1 میلیون نفر افزایش می دهند؛ اما رئیس دولت قبل 
بــه این جمعیت اعتراض می کند و درنهایت یک بند 
جداگانه در این طرح می آید )بند دوم( و بر اساس آن 
گفته می شــود برای رونق بخشی مسکن 20 درصد به 
جمعیت شــهر تهران اضافه شده و رقم 10.5 میلیون 
نفــر برای تهران تعیین می شــود. ایــن همان دخالت 
دولــت و بخش عمومی در قانون گذاری اســت که 
نتیجه آن رانت جویی قانونی می شــود. در اردیبهشت 
91 و در کــش و قوس انتخابات نیز رئیس دولت قبل 
برای محبوبیت بیشــتر نزد رانت جویان با دست کاری 
در طرح تفصیلی )در حالی که شــعار جمعیت زدایی 
از شــهر تهران داده می شــد( در عمل امکان پذیرش 

جمعیت شهر تهران را به 13 میلیون نفر رساند!
 یک مثال دیگر سازمان برنامه و بودجه است: در سال 
1354 که قانون ســازمان برنامه به تصویب می رسد، 
کید دارد؛  این قانون روی استقالل ســازمان برنامه تأ
یعنــی تصمیم گیری این ســازمان مســتقل از دولت 
)مانند اســتقالل بانک مرکزی از دولت( است تا راه 
رانت جویــی دربار را ببندد؛ امــا در دوره دولت قبل، 
ســازمان برنامــه منحل می شــود تــا راه رانت جویی 
گشوده شود. این تفاوت ها به خوبی وجوه رانت جویی 

قانونی را نشان می دهد.
خــود  ■ سیســتم  در  شــاه  اگــر 

شایسته ساالری داشت و فساد قانونی هم 
وجود نداشت، دلیل سقوط وی چه بود؟

روند شایسته ساالری که تا دهه 40 به نسبتی وجود  □
داشــت در دهه 50 رنگ می بازد و باعث سقوط شاه 
می شود. شاه ابتدا به سمت شایسته ساالری بیشتر پیش 
می رفت و زمینه برای تشکیل احزاب تا حدی مستقل 
مانند حزب مردم و ملیون هم به تدریج به وجود آمد، 
اما کم کم رویکرد تغییر کرد و حزب رستاخیز ایجاد 
شــد تا همه را تحت فرمان شــاه درآورد. همین تغییر 
رویکرد، عامل ســقوط شاه بود. عبدالمجید مجیدی 
در خاطرات خود می گوید من برای تجدیدنظر برنامه 
پنجــم پیش شــاه رفتم و او نظرهای خوبی داشــت، 
اما وقت خداحافظی، شــاه گفت ما تأســیس حزب 
رســتاخیز را در برنامه داریم. مجیدی در جواب شاه 
می گویــد این آخرین کاری اســت که مــا در برنامه 
پنجــم الزم اســت انجام دهیــم. درواقــع به صورت 
دیپلماتیــک مخالفت خود را اعالم می کند. مجیدی 
در بازگشــت به ایران با هویدا )که پشتیبان وی بوده( 
تماس می گیــرد. هویدا می گوید من چنین حرفی از 
شــاه نشنیدم و بعید است بخواهد چنین کاری بکند؛ 
یعنــی حتی هویدا هم مخالف این تصمیم بود. شــاه 
می خواســت در جامعه ای پیچیده شــده، از راه های 
غیردموکراتیــک به اهداف خود برســد و این ممکن 
نبود. با راه حل های غیردموکراتیک نمی توان به توسعه 
و عدالت دســت یافــت و جهش از ایــن مراحل نیز 
ممکن نیســت. نمونه بارز این واقعیت شوروی است 

تهــران بــا وام خارجــی و بــدون دخالت 
دولت ساخته شد.

نکته مهم این است که در این دوره دولت و بخش  □
عمومی )شــهرداری و ســازمان تأمین اجتماعی( از 
طریق قانون گذاری در رانت جویی شرکت نمی کرد. 
حساسیت مردم به رفتار دولتمردان و ترس از آنها پس 
از کودتا مانع این بود که دولت از طریق قانون گذاری 
و کژکارکــرد نمودن نهادها برای کســب رانت اقدام 
کند. فســاد در این دوره عمدتًا از طریق زدوبندهای 

پشت پرده بود، نه تغییر قانون برای کسب رانت.
تفاوت این دو رویکرد چیست؟ ■
با ذکر یک مثال توضیح می دهم. در طرح جامع  □

اول شهر تهران )مصوب 1349( گفته شد شمال تهران 
به عنوان ریه شــهر اســت و ساخت وسازهای بیشتر از 
چهار طبقه در این بخش شهر مجاز نیست. در شمال 
تهران زمین ها در تملک درباریان و وابســتگان دربار 
بود، آنها می توانســتند البی کنند و این قانون را تغییر 
دهند، اما در آن ســال ها شایســته هایی که در عرصه 
سیاســت گذاری بودند، اجــازه این نــوع رفتارهای 
رانت جویانــه را نمی دادنــد، امــا از ســال 68 بحث 
خودکفایی کالن شهرها مطرح می شود و در سال 69 
قانون بلندمرتبه ســازی به تصویب می رسد. این قانون 
کمیسیون های ماده 5 را موظف می کند که 25 درصد 
به جمعیت شهرها اضافه کنند. بنا بر قانون شهرسازی 
و معماری، کمیســیون مــاده 5 تنهــا در مواردی که 
طرح جامع شهر با وضع موجود مغایرت داشته باشد، 
اجازه دخالت دارد؛ اما با این مصوبه و اختیاری که به 
کمیســیون ماده 5 داده می شود، در عمل طرح جامع 
شــهر که در حقیقت یک میثاق اجتماعی اســت و 
به صورت قانون به شــهرداری ها ابالغ می گردد، دور 

زده می شود.
در ســال 1386 هــم ما شــاهد چنین تغییــری برای 
قانونی کــردن رانت جویــی در طرح جامــع روبه رو 
هســتیم. در متن قانون طرح جامع تهران می خوانیم: 
»جمعیت شهر تهران در افق طرح )1405( معادل 8.7 
میلیون نفر پیش بینی می شــود. لیکــن برنامه ریزی ها 
برای تأمین نیازهای خدمات شهری بر مبنای جمعیتی 
معــادل 9.1 میلیون نفر انجام شــده اســت. ظرفیت 
پذیری ســکونت، بر مبنای حدود 20 درصد مازاد بر 
پیش بینی جمعیت فوق و به منظور توسعه ساخت وساز 
و جلوگیری از رکود بازار مسکن، برای 10.5 میلیون 

نفر جمعیت تا افق طرح، تدارک یافته است«.
 شــرح ماجرا این است که در این ســال کارشناسان 

محمدرضا شــاه از دموکراســی و جنبش بزرگ  □
ملی شدن صنعت نفت به رهبری دکتر مصدق هراس 
داشــت و برای مقابله با آن هم کودتا کرد و در نتیجه 
از شایسته ساالری هم رویگردان شد؛ اما ابتدا مجبور 
شــد برخی اصالحات را انجام دهــد تا اعتراض ها را 
کــم کند. مارکس در این زمینــه یک جمله تاریخی 
دارد که می گوید: »دولت شکست دهنده در انقالب 
موظف اســت وظایف دولت مغلوب را انجام دهد«. 
ایــن وظایف از طرف دکتر مصدق و نهضت ملی در 
حد اعلی مطرح شد و به اجرا درآمد و شاه هم مجبور 
بود وظایــف دولت مغلوب را انجــام دهد. به همین 
دلیل هم انقالب ســفید را در همین چارچوب انجام 
داد. امینــی و ارســنجانی را روی کار آورد و تقریبًا تا 
اواخر دهه 40 به شایسته ســاالری نســبی تن می داد. 
همین مجموعه می توانست یک اصالحات ارضی که 

در دنیا بی نظیر بود را هم به اجرا درآورد.
صــادق بهــداد کــه از دوســتان امینی  ■

بــود در زندان بــه آقای احمــدزاده گفته 
بود وقتی امینی لیســت کابینه را برای شاه 
برد، شــاه به او گفته بود ارسنجانی را برای 
وزارت کشاورزی بگذار چراکه یک طرح 

مهم و جنجالی پیش رو داریم.
به نظر من این اصالحات نتیجه شعور ملتی بود که  □

دوره حکومت مصدق را تجربه کرده اســت. زمانی 
که مصدق تقســیم خالصجات را مطرح می کند، راه 
را برای اصالحات ارضی باز کرده اســت. عالوه بر 
این روشــنفکران باقی مانده از زمان مشروطه هم کار 
را در دست داشــتند و می دانستند به چه طریقی باید 
اصالحــات انجام داد. اصالحات ارضی به شــکلی 
انجام شــد که اعتراضی در مــورد ناعادالنه بودن آن 
پیش نیامد. جان راولز می گوید باید عدالت را از راه 
عادالنه برقرار کرد. اصالحــات ارضی عدالت را از 
طریق راه عادالنه انجام داد و این افتخار برای مجموعه 
یک ملت )نه شــاه( اســت که از انقالب مشــروطه 
وظایفی را مطــرح کرده اند تا حتی بــا دیکتاتوری به 
ملی کردن نفت و اصالحات ارضی بینجامد. یکی از 
دالیل افزایش فساد کنونی این است که ما می خواهیم 
از راه غیرعادالنه و از طریــق جهش، به اهداف واال 

برسیم که امکان ندارد.
تا دهه 40 محمدرضاشاه هم تااندازه ای شایسته ساالری 
داشت. در نتیجه این شایسته ساالری ما یک رشد باال 
در اقتصاد در دهه 40 داریم؛ رشدی معادل 15 درصد 
که چین در حال حاضر چنین نرخ رشــدی دارد. در 
برنامه ســوم و چهارم توسعه، مبانی این رشد گذاشته 
شد، زیربناها ســاخته شد و رشد باالیی به ثمر رسید؛ 
حتی فردی مانند قطبی )دایی فرح( که ریاست صدا و 
سیما را داشت و آن را برپا کرد، در سیاست گذاری به 
شایسته ساالری تن می دهد و در مقابل رئیس سازمان 
امنیت هم می ایستد و از هوشــنگ ابتهاج )ه. الف. 

سایه( حمایت می کند تا موسیقی ایران احیا شود.
در این دوره درآمد نفت باال رفت، اما  ■

افزایش آن چشــمگیر نبود؛ و قیمت نفت 
حداکثر به 1.83 دالر رســید. با این حال 
صنایع خوبی در این دوره شکل گرفتند و 
اتکا به نفت زیاد نبود. مثاًل پاالیشگاه نفت 

شاه مي خواست در جامعه اي 
پیچیده شده، از راه هاي 

غیردموکراتیک به اهداف خود برسد 
و این ممکن نبود. با راه حل هاي 

غیردموکراتیک نمي توان به توسعه 
و عدالت دست یافت و جهش از این 
مراحل نیز ممکن نیست. نمونه بارز 
این واقعیت شوروي است که در اوج 

قدرت از هم مي پاشد
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همیــن دوره در تهران تراکم فروشــی هــم رواج پیدا 
کرده است.

اوایل دهه 70 شورش های شــهری در نقاط مختلف 
آغــاز می شــود. مــن در ســال 72 پیــش از آنکــه 
شــورش اسالمشــهر اتفاق بیفتد به دلیل مطالعه روی 
حاشیه نشــینی، این اتفــاق را هشــدار داده بودم. این 
شورش ها در حومه شهرهای بزرگ دیگر مانند مشهد 
و شــیراز هم اتفاق افتــاد. در نتیجه همــه این ها، در 
زمان آقای خاتمی تصمیم گرفته شد الیحه تشکیالت 
مجموعه شهری به مجلس برود و در هیئت دولت هم 
این موضوع به نتیجه رسیده بود. کارهای کارشناسی 
خوبی هم در این زمینه انجام شد. این طرح به مجلس 
رفت، اما رانت جویان متکثر مانع تصویب آن شدند. 
نماینده ها برای کســب محبوبیــت در حوزه انتخابی 
و رانت جویی نماینده شــدن نمی خواســتند از برنامه 
یکپارچه مجموعه شــهری تبعیت کنند و با این طرح 

مخالفت کردند.
از چه زمانی شایسته ســاالری در نظام  ■

شــاه )با تعریفی که شــما دادید(، تضعیف 
شد؟ آیا پس از امینی این اتفاق افتاد؟

به نظر من به دلیل اینکه ســازمان برنامه به صورت  □
نســبی مســتقل بــود و افــراد شایســته ای هــم در 
سیاســت گذاری بودند تا ســال 50 ما رشد 15 درصد 
را در اقتصاد داریم. این رشــد نمی تواند با یک فساد 
سیســتماتیک اتفاق بیفتد. مشکالت زمانی به وجود 
آمد که جامعه پیچیده شــد. کارخانه ها شکل گرفته 
بودندو صادرات هم داشــتند. از طرفی طبقه متوسط 
هم شــکل گرفته بود، این طبقه می خواست در اداره 
زندگی روزمره خود نقش داشــته باشــد. دانشجوها 
هم فعــال شــده بودند. در این شــرایط بــورژوازی 
هم می خواســت قدرت بگیرد. عامــل بیرونی یعنی 
قدرت هایی ماننــد امریکا هم می دیدند که نارضایتی 
در حال رشــد است و ایران می تواند در صورت ادامه 
ایــن روند به یک ویتنام دیگر تبدیل شــود و به همین 

دلیل اصالحات را ضروری می دانست.
در آن زمان ســناتور رضایی، رئیــس اتاق بازرگانی و 
صنایع ایران بوده است. وی در یکی از نطق های خود 
می گوید اگر این ســرکوب ها در دانشــگاه و جامعه 
وجود داشته باشــد، نیروی کار ما که باید مولد باشد 
نمی تواند خالقیت داشــته باشــد و باید این شــیوه را 
تغییر داد. این موارد نشان می دهد شکاف در باال هم 
رخ داده اســت. در این شــرایط هنوز شایسته ساالری 
حداقلی وجــود دارد، امــا بــرای اداره جامعه کافی 
نیست؛ اما شــاه نه به نماینده سیاسی بورژوازی ملی 
)دکتــر مصدق( اجازه حضور در قــدرت را داد و نه 
به نماینده اقتصادی آن )الجوردی و رضایی(. چنین 
اشــتباهی به گونه ای دیگر پــس از انقالب هم تکرار 
شد که امثال زنجانی ها )که پیش از انقالب هم نظیر 
نداشــتند( در بطن جامعــه ای انقالبــی و در تحریم 

روییدند.
مــن  ■ اعتقــاد  بــه  حــال  ایــن  بــا 

شایسته ســاالری کامل وجود نداشت چرا 
که پس از کودتــای 32 خیلی از نیروها از 
صحنه حذف شدند و اگر شایسته ساالری 

هم وجود داشت، نسبی بود.

مرج می شــود؛ یعنی در یک ساختار غیر دموکراتیک 
رانت جویی متکثر زیان بیشتری دارد.

مثالی می زنم. در سال 1347 طرح جامع شهری تهران 
مصوب می شــود، قطعه بندی متوسط زمین مسکونی 
تهران در آن زمان 100 متر بود، اما طرح جامع، آن را به 
270 مترمربع می رساند. این تغییر حاصل نگاه توهمی 
تمدن بزرگ شاه بود که به طراحان برنامه ها هم منتقل 
کرده بود. در این طرح گفته می شود ما تا سال 1353 
در تهران، کم درآمد نخواهیم داشت و برای اثبات این 
حرف یک رگرسیون ساده هم ضمیمه می کند و بدون 
توجه به هیچ مسئله دیگری این موضوع را به تصویب 
می رســاند. در این طرح بــرای کم درآمدها نیز طرح 
دولت آباد پیش بینی می شــود تا در آنجا اسکان داده 
شوند. این درواقع به نوعی شهروندزدایی کم درآمدها 
در برنامه ریزی فضایی است. در این طرح حریم شهر 
تهران هم مشــخص می شود. اسالمشــهر کنونی نیز 
توسط کارگران کارخانه های تهران-کرج )منطقه 21 
کنونی( در همین دوره شکل می گیرد. کارخانه داران 
نیز یک جاده احداث می کنند تا کارگران راحت تر به 
محل کار رفت وآمد داشــته باشند و این پروژه ها همه 
روی خط حریم تهران است. جمعیت اسالمشهر سال 
45 تقریبًا 1500 نفر بوده اســت، اما سال 1355 به 55 
هزار نفر می رســد. اسالمشهر اولین کانون غیررسمی 
و صنعتی ترین منطقه ایران اســت، چراکه 50 درصد 
جمعیــت آن، کارگــر بودنــد. این منطقــه جرم خیز 
هم نبوده و شورشــی هم در آنجــا رخ نداده و حتی 
مردم نام آن را شادی شــهر گذاشته اند؛ اما با این حال 

حاشیه نشینی را در یک مقیاس بزرگ رواج داد.
ســال 64 طرح جامع اسالم شــهر تهیه شده و حداقل 
قطعه بندی را 185 متر مشخص می کند. کنار آن هم 
اکبرآباد و ســلطان آباد که االن نسیم شــهر و گلستان 
نامید می شــوند، شــکل می گیرند و قطعه بندی آنها 
کمتر از 100 مترمربع می شود. جمعیت سلطان آباد در 
سال 65، سه هزار نفر بوده است، اما سال 75 جمعیت 
آن به 75 هزار نفر می رسد. این ها همه گسترش فقر را 
به دنبال دارد؛ یعنی همان مشکالتی که در طرح جامع 
قبل وجود داشــت، این بار با شدت بیشتر تکرار شد. 
این موارد نشــان می دهد ما از تجربــه درس نگرفتیم 
که یکی از دالیل آن نبود شایسته ســاالری است. در 

که در اوج قدرت از هم می پاشد. در مقاطع تاریخی 
دیگر نیز چنین شــواهدی دیده می شود. تا زمانی که 
عباسیان در حکومت خود از برمکیان )شایسته ساالری 
آنها( اســتفاده می کردند موفق بودنــد، اما زمانی که 

آن ها را کنار گذاشتند، شکست خوردند.
یعنی تک حزبی شدن عامل سقوط شاه  ■

بود؟
وقتــی جامعــه پیچیده می شــود باید به ســمت  □

دمکراتیک شــدن برویــم. در ایــن شــرایط حتــی 
شایسته ســاالری تنهــا هــم کفایت نمی کنــد و باید 
دموکراتیک شــد. شاه شایسته ساالری دموکراتیک را 
برنتابیــد. این در حالی اســت که حتی طبقات باالی 
قــدرت هــم در آن دوره تمایل به دموکراتیک شــدن 
داشــتند. فســاد در آن دوره، قانونی نبود و به همین 
دلیل فســاد سیســتماتیک وجود نداشت. وقتی یک 
سازمان برنامه مستقل وجود دارد، اجازه به وجودآمدن 
فساد سیستماتیک را نمی دهد. دلیل استعفای ابتهاج 
کید بر مســتقل بودن  )بنیان گــذار ســازمان برنامه( تأ
سازمان برنامه بود که به همین دلیل درگیری هایی هم 
با دربار داشــت، اما باالخره شاگردانش آن را عملی 
کردند. در دولت پیش، نه تنها ســازمان برنامه منحل 
شــد، استقالل صندوق ذخیره ارزی هم از بین رفت. 
ما در این دوره به ســمت فســاد سیســتماتیک پیش 
رفتیم، به این دلیل که جناح های مختلف در کشور در 
فقدان شایسته ســاالری، رانت جو شده اند. در دولت 
شاه رانت واحد وجود داشــت، اما االن رانت متکثر 
وجود دارد. گفته می شــود زیــان رانت جویی متکثر 

بیشتر از رانت جویی واحد است.
شــما معتقدید وجود رانت واحد بهتر  ■

از وجود رانت متکثر است؛ اما گروه های 
رانت جــو متکثر می تواننــد عامل تحدید 
ایــن  از  و  باشــند  هــم  یکدیگــر  قــدرت 
طریــق رانت جویــی را محــدود کنند، اما 

رانت جویی واحد یکه تاز است.
رانت جویی متکثر زمانی مفید اســت که جامعه  □

دموکراتیــک باشــد. امریکا چنین حالتــی دارد. در 
اقتصــاد هــم گفته می شــود انحصــار چندجانبه در 
نهایــت بهتــر از انحصــار یک جانبه اســت؛ اما اگر 
جامعه دموکراتیک نباشــد، ملوک الطوایفی و هرج و 

عکس از احمد شریف
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به عبارت دیگــر این اختیارات که در تضاد 
با قانون اساسی بود، برای شاه قانونی شد 
و از طریــق قانون، قانون اساســی را دور 
زد. ازجمله این اختیــارات عبارت بودند 
از: 1. انحــالل مجلســین در یــك لحظه؛ 
2. انتقــال پرونده های ماهیتًا سیاســی از 
دادگســتری به دادگاه نظامی که زیر نظر 
شــاه بــود؛ 3. فرماندهــی کل قــوا که در 
اختیار نخست وزیری بود، بر اساس یک 
رویــه عماًل به شــاه منتقل شــد. در نتیجه 
ایــن تغییرات، قوام الســلطنه بــا مصوبات 
مؤسســان دوم مخالفــت کــرد و گفــت 
من فروپاشی نظام ســلطنتی را پیش بینی 
می کنم. آیا به نظر شما این موارد مصداق 

فساد سیستماتیک نیست؟
ببینید شاه با اصرار بر دیکتاتوری در جامعه ای که  □

متکثر شــده بود و جلوگیری از شکل گیری نهادهای 
دموکراتیــک در چنین جامعه ای درواقع زمینه فســاد 
سیســتماتیک را در آینــده ایجــاد کرد. بــا انقالب 
مشروطه روشنفکران مدرن )که بسیاری از آنها اشراف 
اصالح طلب بودند( و روشــنفکران ســنتی )میرزای 
شــیرازی، نائینی و مــدرس( اهدافــی را برای جامعه 
دموکراتیک مطرح کردند که رضا شــاه و محمدرضا 
شــاه )با تکیه کمابیش اجباری بر شایسته ســاالری( 
فقط بخش اقتصادی آن را اجرا کردند؛ از بانک ملی 
گرفته تا اصالحــات ارضی. تا این زمــان هم به طور 
عمده فساد سیستماتیک )قانونی شده( به خصوص در 
حوزه اقتصادی وجود نداشت، مگر در حوزه سیاسی 
برای بقای دیکتاتوری. با اجرای این اهداف، طبقات 
اجتماعی بــه وجود آمدنــد که طبقــات پایین برای 
عدالــت و طبقات باال بــرای مدیریت بهتر اقتصادی 
خواستار حضور در قدرت شدند و استقالل و آزادی 
نیز )عالوه بر شایسته ســاالری نسبی( برای تحقق آنها 
الزم دیده شد و مقاومت شاه در مقابل آن به فروپاشی 
قدرتش انجامید )نوع دیگر و پیشــرفته تر آن بعدها در 
فروپاشــی شــوروی دیده شــد(؛ اما دوام دیکتاتوری 
مــدرن در بیــش از نیم قرن و نبود تجربــه و نهادهای 
دموکراتیک )که می گویند شکل گیری هر نهادی به 
بیش از 25 ســال نیاز دارد( از یک سو و اجازه ندادن 
به ایجاد تشــکل های مدنی و سیاسی از سوی دیگر، 
باعث شــد که طبقات و اقشــار به جای آنکه بتوانند 
در گفتمان شــفاف در حوزه عمومی و سیاسی با هم 
ارتباط عقالنی برقرار کنند، در پیله و غیرشفاف و گاه 
با قدرت انحصاری در پی کســب منافع باشــند و با 
حضور کمابیــش انحصاری در مجلس، رانت جویی 
قانونی کنند که من به آن رانت جویی سیســتماتیک 
می گویم. در نظر داشــته باشــید در دولت قبل یک 
جناح کــه خود را اصول گرا می نامید به اســم مبارزه 
بــا اصالح طلبان حتــی منافع دیگــر اصول گرایان را 
هــم برنمی تابید. این رانت جویی قانونی در بســیاری 
از مواقــع حتی عقالنیت ابزاری گذشــته را از قوانین 
گرفته و آن ها را به ضد اقتصاد مولد و محیط زیســت 
بدل کرده است. بدیهی است که شکستن تله ای که 
جامعه ما را در خود گرفته است، تنها با شایسته ساالری 

دموکراتیک ممکن است.■

در سازمان برنامه با آقای ربانی قراری  ■
گذاشــته شــد، ایشان ســاعت 10 شب را 
برای قرار مشــخص کردند. از او پرسیده 
شــد چرا تا این زمان در سازمان هستید 
که گفت قرار است قیمت نفت چند سنت 
افزایش یابد و ما منتظریم اگر اتفاق بیفتد 
آن را در بودجه وارد کنیم. پرســیده شد 
اگر حساب و کتاب این قدر دقیق است، 
پس شــاه از کجــا درآمد کســب می کند 
که پاسخ داد شــاه در زمان عقد قرارداد 
درصــدی را می گیــرد، اما پــس از آن در 
تخصیص اعتبارات بودجه، سازمان برنامه 
تصمیم می گیــرد. 24 میلیــارد دالرثروت 

شاه در زمان انقالب از این طریق بود.
بله. این همان اســتقالل نسبی ســازمان برنامه و  □

بودجه ریــزی اســت. در حال حاضــر بودجه ریزی 
در کشــور از قاعــده Log rolling تبعیت می کند. 
Log rolling بــه نوعی بــازی می گویند که در آن 
دو نفر روی یک تنه درخت غلتان می ایستند و سعی 
می کننــد با چرخاندن تنه طرف مقابــل را بیندازند. 
در سیاســت این اصطالح به معنی تاخت زدن و بده 
بستان در بودجه برای ماندن در قدرت تا زمان افتادن 
طرف مقابل اســت. در برنامه ریــزی امروز ایران، به 
دلیل ناقص بودن نهادهــای دموکراتیک، نمایندگان 
یــک جنــاح در مجلس بــرای تصویــب طرح های 
محلی خود با دولت متعلق به جناح دیگر بده بســتان 
می کنند تــا باز هم انتخــاب شــوند. در نتیجه نیاز 
کشــور به این طرح ها به لحاظ اقتصادی و آمایشــی 
سنجیده نمی شــود. در نتیجه ما سدسازی می کنیم، 
ولی آب دریاچه ارومیه خشــک می شــود. در یک 
منطقه که نماینده آن زور سیاســی دارد، بیمارســتان 
خالــی وجود دارد، اما در یــک منطقه دیگر کمبود 
بیمارســتان داریم. ســازمان برنامه اگر مستقل باشد 
جلــو این رونــد را می گیرد؛ اما در عوض ســازمان 
برنامه منحل شــد، همچنان کــه گروه های رانت جو 
شــوراهای شــهر نیم بند کنونی را هــم برنمی تابند و 
در پشت پرده انتخابی کردن شهردار، در پی کاهش 
تعــداد و انحــالل آنها هســتند تا در شــهر نیز مردم 

حکمروا نباشند.
مجلــس  ■ در  شــاه  وجــود  ایــن  بــا 

مؤسســان اول و دوم، به ویــژه مجلــس 
مؤسســان دوم اختیاراتی به دست آورد 
که با قانون اساســی همخوانی نداشــت. 

بحث من در حوزه اقتصاد اســت، نه سیاســت.  □
افرادی که پس از کودتا حذف شدند، افرادی بودند 
که می توانســتند جامعه را به سمت دموکراتیک شدن 
ببرند که شــاه این را برنمی تابید. شاه اگر این افراد را 
می پذیرفت، دلیلی برای انقالب وجود نداشت، چون 

حتی آیت الله خمینی هم طرفدار خشونت نبود.
شما دلیل سقوط شاه را چه می دانید؟ ■
مارکس و لنین مطرح می کنند که مشــکل زمانی  □

پیش می آید که در جامعه طبقات پایین ناراضی اند و 
در باال شــکاف افتاده است. دیوید هاروی می گوید 
در باال شــکاف زمانــی رخ می دهد کــه یک نفر یا 
یک جنــاح منافع دیگر جنــاح را در نظر نمی گیرد؛ 
یعنی وقتی جامعه به تکثر می رسد، پیچیده می شود و 
طبقات می خواهند در تعیین سرنوشت خود مشارکت 
داشــته باشــند، در این زمان شایسته ســاالری باید با 
دموکراسی همراه شود. در غیر این صورت نمی تواند 
ادامه حیات بدهد. پس از تشــکیل حزب رســتاخیز 
افراد شایســته هم از شاه روی گرداندند و شکاف در 
باال به وجود آمد و اینجاســت که شــاه خود را نابود 
کرد. عالوه بر این، تورم هم در این دوره شــدید شد 
که این دو عامل باعث سقوط شاه شدند. در آن زمان 
فساد وجود داشــت، اما فساد سیستماتیک نبود چون 
فساد قانونی وجود نداشــت، اما االن ما فساد قانونی 

داریم که مثال آن را در مورد تراکم فروشی زدم.
افــرادی ماننــد جاســمی، نیکخــواه و  ■

قوچانــی بــه حــزب رســتاخیز می روند و 
مقاالتی در روزنامه حزب می نویسند.

این ها تفکری تراژیک داشــتند و فکر می کردند  □
از طریــق حــزب واحــد و بــا جهــش )راه رشــد 
غیرســرمایه داری( می توانند به سوسیالیســم برســند، 
بخشــی هم کعبه آمالشــان وابســتگی به غرب بود؛ 
امــا اکثریت جامعه این حزب واحــد را نمی پذیرفت 
و از ســوی دیگر می خواســت مســتقل باشد. حتی 
بخشــی از بورژوازی آن زمان کشــور هم از یک سو 
دیگــر دیکتاتوری را بــر نمی تابید و از ســوی دیگر 

نمی خواست زیر علم بورژوازی کمپرادور باشد.
شــاه یک بــار تصمیم گرفــت 99 درصد  ■

ســهام کارخانه هــا را بــه کارگــران بدهد، 
دولــت  بــا  کارخانه هــا  مدیریــت  امــا 
باشــد. بــورژوازی کمپرادور ایــن رویه را 
نمی پســندید. تحلیلــی بــود کــه آیت الله 
شریعتمداری هم در آن زمان به این دلیل 
به صحنه آمد که از ثبات سرمایه دفاع کند.

 در زمان شــاه به یمن وجود اشراف اصالح طلب  □
اساســًا عقالنیت ابــزاری حاکم بود، امــا عقالنیت 
ارتباطی وجود نداشــت. پس از انقــالب روند تغییر 
کــرد. در ایران )و بــه نظر من همــه اقتصادهای در 
حال گذار و دولت های فراطبقاتی و غیردموکراتیک( 
برعکس جریان کالســیک تاریخــی که از ثروت به 
قدرت سیاسی می رسند، این قدرت سیاسی است که 
ثروت می آورد. وجود نهادهایی مانند ســازمان برنامه 
ایــن روند از قدرت به ثــروت را محدود می کند، اما 
این نهاد منحل می شود. انحالل این سازمان در زمان 

شاه ممکن نبود.

پس از تشکیل حزب رستاخیز افراد 
شایسته هم از شاه روي گرداندند 

و شکاف در باال به وجود آمد و 
اینجاست که شاه خود را نابود کرد. 
عالوه بر این، تورم هم در این دوره 
شدید شد که این دو عامل باعث 

سقوط شاه شدند
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در ابتــدای صحبت اگر ممکن اســت  ■
توضیــح دهیــد، در فرهنــگ قرآنی معنی 

فساد چیست؟
فســاد به طــور کلی بــه مفهوم تباهــی و دقیق تر  □

»گندیدگــی« اســت، در منابع فقه اللغــة عربی این 
مفهوم به معنای عام به کار رفته شــده است و هرگونه 
تباهی را شــامل می شود. به عبارتی فاسد کسی است 
کــه حرث و نســل را به باد می دهــد و صرفًا واژه ای 
اخالقی نیســت؛ مثاًل غصب مال مردم و به زورگرفتن 
آن هم فســاد است. در کلیه کتاب های قاموس مانند 
قاموس قرآن سید علی اکبر قریشی و منابع لغوی مانند 
المنجد و اقرب الموارد، همین نکته عنوان شده است؛ 
بنابراین فساد نقطه مقابل اصالح است، اصالح هم به 
معنای رعایت اعتدال اســت، پس خروج هر چیزی 
از اعتدال، فساد اســت؛ کما اینکه در سوره قصص 
ْرِض َو 

َ
ا ِفي اْل آیه 83 آمده اســت: »ال ُیریُدوَن ُعُلــوًّ

ال َفســادًا«؛ یعنی در زمیــن برتری طلبی نمی کنند و 
تباهــی اراده نمی نمایند، این یکی از اوصاف مؤمنین 
اســت. توحید برای آن اســت که نظــم و انضباط و 
اعتدال رعایت شود. در سوره انبیا آیه 22 آمده است: 
ُه َلَفَســَدتا« اگر خدایانی جز  »َلْوکاَن فیِهما آِلَهٌة ِإالَّ اللَّ
خدا وجود داشــتند، زمین و آسمان از نظم و اعتدال 
خارج می شــد و تباه می شد. افســاد در معنی قرآنی 
بــه معنی تباه کردن و به عبارتی گندیده کردن اســت 
که همیشــه با تباهی به بــارآوردن در زمین به کاررفته 
اســت؛ یعنی افســاد فی االرض. مفســد تباه کننده و 
ضدمصلح اســت. قرآن کریم در سوره بقره آیه 220 
ُه َیْعَلُم اْلُمْفِســَد ِمَن اْلُمْصِلِح«؛ البته  می فرماید: »َو اللَّ
هرکســی هم ادعای اصالح کرد پذیرفته نیست و در 
قــرآن معیارهایی برای آن وجــود دارد، کما اینکه در 
همین ســوره بقره آیه یازدهــم می فرماید: »َو ِإذا قیَل 
ما َنْحُن ُمْصِلُحوَن«. ْرِض قاُلوا ِإنَّ

َ
َلُهْم ال ُتْفِسُدوا ِفي اْل

یعنی فساد نقطه مقابل اصالح است؟ ■
بله. به طور کلی واژه فساد همیشه در قرآن کریم  □

مقابل اصالح به کار رفته است، مثاًل در سوره شعراء 
ْرِض َو 

َ
ذیَن ُیْفِسُدوَن ِفي اْل آیه 152 فرموده است: »الَّ

ال ُیْصِلُحوَن«. در قرآن کریــم، قتل همراه با نابودی 
حرث و نسل و ممانعت از اجرای امر خدا از مصادیق 
فساد به شمار آمده است و فرعون نماینده فساد است. 

در قرآن کریم 50 بار واژه فســاد و مشتقات آن به کار 
رفته است که 16 آیه مدنی و بقیه مکی هستند. عمده 
کلماتی که واژه فســاد در آن ها به کاررفته، در سوره 
مبارکه بقره است. پس فاسد نقطه مقابل صالح است، 
کســی که ایمان آورده و عمل صالح انجام می دهد 
با فاسد برابر نیســت. در سوره ص آیه 28 به صورت 
ذیَن آَمُنوا  ْم َنْجَعُل الَّ

َ
استفهام انکاری فرموده است: »أ

ْرِض«؛ یعنی 
َ
اِلحاِت َکاْلُمْفِســدیَن ِفي اْل َو َعِمُلوا الصَّ

معلوم اســت صالحین و مفسدین با هم برابر نیستند. 
همان طــوری که مفســدین بــا عمل خود شــناخته 
می شــوند، صالح هم با عمل خود معرفی می شــود، 
عمل صالح در این راستا معنی و مفهوم می یابد، برای 
نشــان دادن َصالح و َفساد؛ صرف ادعا کافی نیست، 
آن گونه که قرآن کریم می فرماید »عمل« مهم است. 
در قــرآن کریم کلماتی که از مشــتقات واژه اصالح 

هستند، حدود 180 بار تکرار شده اند.

بنابراین معنی فسق چیست؟ ■
شــاید الزم به توضیح باشــد که در قــرآن کریم  □

»فســق« هم فراوان مذمت شده است. فسق در لغت 
به معنی خروج چیزی از چیز دیگر به شــکل فســاد 
)گندیده( اســت. فاسق کسی اســت که معیارها و 
ارزش هــای اخالقی را زیر پا می گــذارد و به عبارتی 
از حق خروج می کند. اگر در جامعه ای فســق رواج 

یافت، پیامد آن قطعًا سقوط خواهد بود، در قرآن کریم 
ْن 

َ
َرْدنا أ

َ
ســوره اسراء آیه شانزدهم آمده است: »َو ِإذا أ

َمْرنا ُمْتَرفیها َفَفَسُقوا فیها«؛ یعنی آنگاه که 
َ
ُنْهِلَک َقْرَیًة أ

بخواهیم شــهری را نابود کنیم، ثروتمندانشــان از راه 
حق منحرف می شوند و به کارهای زشت می پردازند؛ 
بنابراین فهم واژه فساد اندکی پیچیده است و دریافت 
دقیــق از آن منوط به بازتعریف واژه های فراوان دیگر 
هم هســت. در مورد واژه »اصــالح« هم همین معنا 
صادق اســت. بین تعریف قدمایی از مفهوم اصالح 
بــا معنی جدید آن تفــاوت و تمایز وجــود دارد، اما 
در یک چیز تفاوت نیســت و آن هــم اینکه اصالح 
امری اجتماعــی را دربرمی گیرد. در تعریف قدمایی 
منظم بــودن امور روزمــره و جلوگیری از هرج و مرج 
اصالح خوانده می شــد. کما اینکه محقق سبزواری 
در روضه االنوار عباسی، هنگامی که فلسفه پادشاهی 
را توجیه یا تبیین می کرد، نوشــت بدون وجود پادشاه 
»کار این جهان به فســاد و اختــالل انجامد و منتظم 
نشــود و هیچ کس را تعیش ممکن نباشــد«، اما در 
عین حال می دانیم هم زمان اغلب ســالطین مرتکب 
فسق هم می شدند، گاهی اوقات برای فسق سالطین 
توجیهاتی هم بیان می شــد؛ لیکن واقعیت این است 
که فــارغ از هرگونه توجیه، ســنت خداوندی عملی 
می گردید و چنین نظامی هالک می شد. از مصادیق 
هالکــت، تباهی و نابودی اســت. هالکت عقوبت 

فساد سیستماتیک و فروپاشی رژیم پهلوی
گفت وگو با حسین آبادیان
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ْهَلْکنا ِمَن اْلُقُروِن 
َ
است به وسیله عذاب الهی: »َو َکْم أ

ِمْن َبْعِد ُنوٍح »)سوره اسراء، آیه 17(. همان طور که در 
ابتدای بحث گفتم، فساد به طور کلی به معنی تباهی 
و گندیدگی است، ســنت الیتغیر الهی این است که 
فســاد عامل هالکت و نابودی اســت. هر چیز فاسد 
مانند میوه و شــیر را باید به دور انداخت، زیرا تعادل 
جســم و روح را به هم می ریزد. در مورد حکومت ها 
هم این اصل صادق است، ازجمله حکومت سابق که 
از حالت تعادل خارج  شده بود و سرنوشت محتوم آن 
چیزی جز ســقوط نمی توانست باشد. اگر حکومتی 
قادر به اصالح خود نباشــد و از درون گندیده شود، 
ِة اللِه َتبدیاًل«؛  واژگون خواهد شــد. »َو َلن َتِجَد ِلُسَنّ
پس یکی از عوامل اصلی ســقوط حکومت ســابق، 

فساد درونی آن بود.
اگر ممکن اســت در این زمینه بیشــتر  ■

توضیح دهید.
اخــالق برای حفــظ نظم و انضبــاط اجتماعی،  □

از الزامــات زندگی مدنی اســت. رعایت شــئونات 
اخالقی در بین کســانی که مســئولیت دارند بســیار 
مهم تــر از مردم عادی اســت، زیــرا گفته اند الناس 
علــی دین ملوکهــم؛ اما مفهوم این جمله آن نیســت 
که توده های مردم از مســئولیت اجتماعی و اخالقی 
مبرا هستند، در حدیث گفته شده »َکـَمـــا َتـُکـوُنـوا 
ـی َعـَلـْیـُکـــم«، یعنی همان گونه که هستید، بر  ُیـولَّ
شما حکومت می شود. در قرآن کریم سوره رعد آیه 
ُروا  ي ُیَغیِّ ُر ما ِبَقْوٍم َحتَّ َه ال ُیَغیِّ 11 فرموده شــده: »ِإنَّ اللَّ
ْنُفِســِهْم«. پس خداوند سرنوشت هیچ قومی را 

َ
ما ِبأ

تغییر نمی دهد، مگر اینکه خود آن مردم، خودشــان 
را از درون تغییــر دهند. اگــر مردم به حقوق خویش 
واقف باشند و برای گرفتن آن پیگیر باشند، هیچ کس 
نمی تواند بر ایشــان ســلطه اعمال کنــد. پس رابطه 
مردم و حکومت رابطه ای متقابل و دیالکتیکی است 
و هــر دو بر هم اثــر می نهند و روی هــم تأثیر و تأثر 
متقابل می گذارند. وقتی حکومتگران فاســد شدند، 
مردم را هم فاســد خواهند کرد و بالعکس، از درون 
مردم فاسد نظام صالح ظهور نخواهد کرد؛ اما »مکر 
تاریخ« است که این وضع پایدار نمی ماند و همه چیز 

را به سراشیب سقوط می کشاند.
می توانید به شکل مشخص و ملموس  ■

مواردی را در این زمینه مثال بزنید؟
بله. ببینید فســاد هم فردی و هم اجتماعی است.  □

وقتی از فســاد اخالق فردی سخن می گوییم، تصور 
می کنیــم مقصود صــرف مالهی و مناهی اســت، 
حــال آنکه گاهــی اوقات فســاد اخالق فــردی در 
گسترده ترین شکل خود وجود دارد و از فرط وضوح 
کسی آن را مشاهده نمی کند. تملق، تظاهر، ریاکاری 
و از همه باالتر دروغ، سرچشمه اغلب مفاسد اخالقی 
اســت که در زمان رژیم قبل چنان فراگیر شــده بود 
که کمتر توجه کســی را جلب می کرد و امری بس 
عادی به نظر می رسید. شما به خاطرات اسدالله علم 
نگاه کنید. علم نزدیک ترین یار شــاه بود و همیشه و 
در همه جــا به ویژه زمانی که وزیر دربار شــاه بود، او 
را همراهی می کرد. سراســر خاطرات علم همه تملق 
اســت و ریاکاری و دروغ گویی، زیرا شــاه از تملق 

خوشش می آمد. شاه می شد برجسته ترین و داناترین 
فردی که در قرن بیســتم مشغول اداره کشوری است 
که قرار اســت ششــمین قدرت بزرگ جهانی شود. 
شــاه به شکلی آشــکار نســبت به اهل فرهنگ ابراز 
نفرت می کرد و به آن هــا توهین می کرد، زیرا معتقد 
بود این ارتش است که کشور را می تواند نگه دارد و 
نه روشــنفکران. علت این بود که روشنفکران گاهی 
اوقات در همان چارچوب های قانونی از وضع کشور 
انتقــاد می کردند، اما فرماندهان ارتش خود را وامدار 
شاه می دانستند و وانمود می کردند فدایی او هستند. 
از این باالتر سیاســتمداران هم در مقابل شاه خود را 
مطیع و منقاد نشان می دادند، حال آنکه در دل نسبت 
به او وفاداری نداشــتند، درواقــع آن ها به این دلیل از 
شــاه تمجید می کردند که به ایشــان پول و ثروت و 
مکنت و مقام داده بود. درســت هنگامی که شاه به 
این دسته افراد نیاز داشت، او را رها کردند؛ زیرا دیگر 
شــاه برای منافع ایشــان فایده ای نداشت. بسیاری از 
رجال سابق کشور، زودتر از شاه از کشور گریختند.

آیــا این نکتــه در جایی منعکس شــده  ■
است؟

بله. شــما اگر به اســناد منتشرشــده ساواک در  □
آســتانه انقالب نگاه کنیــد، می بینید محمد معتضد 
باهــری، معاون اجتماعی وزارت دربار، از شــاه علنًا 
انتقــاد می کــرد که چــرا در اوج قدرتش به ســخن 
کســی گوش نمی کرد و کشــور را به جایی رسانید 
که شــرایط انقالبی فراهم شــود؛ اما معتضد باهری 
به این نکته توجه نمی کند که نظام اســتبدادی فقط 
عبارت از مســتبدی نیســت که حکومــت می کند. 
حکومت استبدادی عبارت است از شخص مستبد، 
به عــالوه همکاران و یــاران او در کشــورداری و از 
همــه باالتــر مردمی که بــه حقوق خویــش وقوف 
ندارند و نمی دانند چه باید بخواهند و خواســته های 
خــود را چگونــه محقق ســازند. خاطــرات علم را 
ببینید کــه چگونه در مقام وزیر دربار شــاه را نه تنها 
در عیاشــی هایش همراهی می کند، بلکه اساسًا او را 
به این اقدامات تشــویق می کند. شاه در مقام رئیس 
حکومت به جــای اینکه حافظ جان و مال و ناموس 
شــهروندانش باشد، مانند یک فرد بسیار عادی رفتار 
می کند که هیچ امر اخالقی برایش اهمیت ندارد. در 
جایی از خاطرات علم نکته ای هست به این مضمون 
کــه وقتی شــاه و علم از خانــه ای در زعفرانیه بیرون 
می آمدند و به ســمت کاخ ســعدآباد می رفتند، مادر 

فرح دیبا از روبرو با خودرو روباز می آمده است؛ شاه 
به علم می گوید »بیچاره شدیم!« زیرا تصور می کرد 
مادر همسرش او را دیده است، اما ساعاتی بعد معلوم 
می شــود مادر فرح دیبا، ایشان را ندیده است و خیال 

اعلیحضرت آسوده می شود!
به خاطرات پرویــز راجی با عنوان »خدمتگزار تخت 
طــاووس« نگاه کنید که چگونه به عنوان ســفیرکبیر 
ایران در بریتانیا، مهم ترین متحد جهانی شــاه، وقت 
خود را در کاخ وینــدزور و باکینگهام می گذرانیده 
و با اعضای خاندان ســلطنتی بریتانیا مشــغول لهو و 
لعب بوده اســت. به رفتار اردشــیر زاهدی سفیرکبیر 
ایــران در امریکا دقــت کنید که تمام وقــت خود را 
مشــغول خوشــگذرانی در محل ســفارت خانه بود 
و از هنرپیشــه های مشــهور دنیا پذیرایی می کرد و به 
آن ها هدیه هــای گران قیمت می داد. هم راجی و هم 
زاهدی، به جای برقراری روابط دیپلماتیک به مفهوم 
دقیــق کلمه با بریتانیــا و امریکا، بنــای روابط ایران 
با دو قــدرت بزرگ جهانی را بر اســاس مناســبات 
دوستانه شــخصی قرار داده بودند. هر دو هم مجرد 
و هم فاســداالخالق بودند. هــر دو این به اصطالح 
دیپلمات هــا، به جای اینکه شــاه را از اوضــاع ایران 
گاه کننــد، پول هــای کالن در اختیــار  و جهــان آ
مطبوعات امریکا و انگلیس قرار می دادند تا علیه شاه 
چیزی ننویســند یا از اوضاع کشــور انتقادی نکنند. 
خب! شخص شاه از این افراد بیشتر خوشش می آمد 
تا سیاســتمدارانی مانند علی امینی، زیرا فکر می کرد 
ســخنان دلسوزانه امینی که او را دعوت به اصالح از 
درون می کــرد، باعث فروپاشــی حکومتش خواهد 
شــد، غافل از اینکه لشــکر متملقان و چاپلوســان و 

دروغ گویان باعث زوال حکومت او خواهد شد.
در اغلب سطوح وضع به همین منوال بود. شما رابطه 
هوشــنگ دولو قاجار را با شــاه ببینید. واقعًا عجیب 
است که طبق گزارش های ساواک این مرد قاچاقچی 
موارد مخدر بوده، لیکن به دلیل مناسباتش با دربار و 
به این دلیل که دالل محبت شاه بوده- طبق چیزهایی 
که نقل شــده است- به او کاری نداشتند. از یکی از 
دیپلمات های کشورمان به نقل از جولیو آندره اوتی، 
نخست وزیر سابق ایتالیا، برایم خاطره ای نقل شد که 
برای همه شگفت انگیز است. ایشان می گفت آندره 
اوتی نقل کرده: »زمانی کــه فرماندار میالن بوده- 
قبل از نخســت وزیری اش- شاه از این شهر بازدیدی 
کــرده بود، فرمانــدار هم طبق عــرف دیپلماتیک به 
اســتقبال او رفته بود. در همان فرودگاه تا شــاه وارد 
خودرو شــد و او هم کنارش نشســت، بدون مقدمه 
گفت فکری برای شب او بکند!« خب، چنین شاهی 
اگر سقوط نکند عجیب است. همان طور که بخش 
مهمی از علل و عوامل سقوط صفویه به فساد گسترده 

فردی و اجتماعی آن زمان ارتباط پیدا می کرد.
نقش مفاســد اقتصادی را در این زمینه  ■

چگونه ارزیابی می کنید؟
همان طور کــه در ابتدا توضیح دادم، اگر فســق  □

عمدتــًا به موارد فســاد اخالقــی فردی ارتبــاط پیدا 
می کند، پوســیدگی و گندیدگی در حیطه اقتصادی 
و اخــالق اجتماعی مصداق عملی و ملموس فســاد 

فرماندهان ارتش خود را وامدار 
شاه مي دانستند و وانمود 

مي کردند فدایي او هستند. از 
این باالتر سیاستمداران هم 
در مقابل شاه خود را مطیع 

و منقاد نشان مي دادند، حال 
آنکه در دل نسبت به او وفاداري 

نداشتند



95
ره 

ما
شـ

    
|   

 94
ن 

هم
و ب

ی 
  د

  | 
10

به معنای دقیق کلمه اســت. فســاد چــون خوره از 
درون ارکان جامعــه را منهــدم و هــالک می کند و 
چنین جامعه ای با تلنگری فرومی پاشــد. مفسدین به 
این دلیل با گشوده شــدن فضای بــاز مخالف اند که 
از اصــال ح امور بیزارند. رژیمی که فاســد اســت، 
به محض بازشدن فضای جامعه منهدم می شود، زیرا 
تــازه معلوم می شــود درون آن را تا چه اندازه موریانه 
خورده بوده است. پیش از انقالب، شهرهای بزرگ 
به شــکلی آشــکار بین اغنیا و تهیدستان تقسیم شده 
بــود. لشــکر عظیم اقشــار فرودســت اجتماعی در 
جنوب شهر ســاکن بودند و تازه در حاشیه شهر هم 
انواع و اقسام کپرنشین ها، زاغه نشین ها، حلبی آبادها و 
گودنشین ها حضور داشتند. آنچه بر نفرت اجتماعی 
می افزاید، تفرعن و تبختر کســانی است که یک شبه 
ره صدســاله رفته اند و همه را به چشم رعیت خویش 
می نگرنــد. امام علــی )ع( فرموده اند هیچ جا ثروت 
انبوهی ندیده اند، مگر اینکه در کنار آن حقی ضایع 
شده اســت. چنین جامعه ای است که تعادل ندارد و 

از درون گندیده است.
ابوالحســن ابتهاج، نخســتین رئیس ســازمان برنامه 
زمان شــاه در خاطراتش می گوید: شاه دستور داده 
بود مدیریت کشــت و صنعت نیشــکر خوزستان به 
شاپور غالمرضا داده شــود، ابتهاج هم مدعی است 
که پاسخ داده است نمی تواند این کار را بکند، چون 
واالحضــرت از مدیریت و اقتصاد سررشــته ندارند! 
طبعًا شــاه هم ابتهاج را برکنار کرد و کســی دیگر را 
به جای او گماشــت تا در مقابل ایــن فرامین بگوید 
چشــم! من صورت جلســات شــورای اقتصاد برنامه 
ششم رشــد و توسعه اقتصادی کشــور را خوانده ام، 
این برنامه درســت هم زمان اســت با سال های 1352 
تا 1357. این صورت جلســات نشان می دهد شاه که 
بر اثر درآمدهای عظیم حاصل از شــوک نفتی ســال 
1352 به دلیل جنگ چهارم اعراب و اســرائیل، خود 
را بســیار قدرتمند احســاس می کــرد، چگونه حتی 
کار برنامه ریزی را هم جــدی نمی گرفت. او رئیس 
جلسات شــورای اقتصاد بود و فرامین خود را به همه 
دیکته می کرد، بدیهی اســت در مقابل فرامین جهان 
مطاع همایونی، کســی جرأت مخالفت نداشت. در 
این ســال ها که مقارن با شــدیدترین سرکوب پلیس 
امنیتی شــاه بود، عماًل کلیه تصمیم گیری ها در همه 
عرصه های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاســت 
خارجی و آموزشــی با شخص شــاه بود. شاه درباره 
هر موضوعی نظر می داد و خــود را در هر عرصه ای 
صاحب نظر می دانست. بی اعتنایی به کار کارشناسی 
هم زمــان با افزایش شــدید درآمدهــای نفتی، باعث 
شکل گیری فساد گســترده اقتصادی و اجتماعی در 
کشــور شــد. به جای هرگونه اقدام عملــی، هر چند 
ماهی یک اصل به اصول انقالب شاه و ملت افزوده 
می شــد. یکی از آن ها اصل مبارزه با گران فروشــی 
بــود؛ اما عماًل کار مهمی صورت نمی گرفت. توزیع 
ناعادالنه ثروت، بهره مندی قشــری اندک از اقشــار 
حکومتگر جامعــه از مزایای درآمدهای نفتی، باعث 
افزایش شکاف طبقاتی در جامعه شد. کشور وزارت 
آموزش وپرورش داشت، اما سازمان پیکار با بی سوادی 

را هم ایجاد کرده بودند. ایــن یکی ازجمله مواردی 
است که دســتگاه های موازی تأســیس می شدند و 
این دســتگاه ها نه تنها فعالیت هــای یکدیگر را خنثی 
می کردند، عاملی اساسی در گسترش دستگاه فاسد 

بوروکراتیک کشور نیز محسوب می شدند.
آن درآمدهــای عظیــم نفتــی به جــای اینکه صرف 
احداث زیرساخت های تولیدی شود به بخش اداری 
تزریق می شــد و باالتر اینکه ســهم عظیمی از آن به 
مصرف خریدهای تسلیحاتی می رسید که امثال ژنرال 
حسن طوفانیان با اخذ پورســانت های کالن، درآمد 
هنگفتی کســب کرد. در اســناد منتشرشده وزارت 
امور خارجه امریکا نشــان داده  شــده است که حتی 
نمایندگان کنگــره و برخی اعضــای دولت ریچارد 
نیکســون به این فرایند اعتراض داشتند و آن را برای 
ادامــه حکومت شــاه مضر می دیدند. بــه خاطرات 
ویلیام ســولیوان، آخرین سفیر امریکا و نیز سرآنتونی 
پارســونز، آخرین ســفیر بریتانیا، در زمان شاه نگاه 
کنید تا مشــاهده کنیــد به چه میزانی نســبت به این 

موضوع ابراز نگرانی شده است.
مقــداری از درآمدهــای اقتصــادی کشــور صرف 
وام دادن به کشورهایی مانند فرانسه می شد، بخشی از 
این درآمدها به احداث اتوبان و پل در امریکا و کانادا 
و اروپا اختصــاص می یافــت و روی هرکدام از این 
بناها هم نام یکی از اعضای خاندان سلطنتی گذاشته 
می شــد. همچنین رشــد نامتوازن اقتصادی کشور، 
تعادل اجتماعی را به هم زد، کار به جایی رســید که 
دیگر راه بر هرگونه اصالحی مســدود شده بود، زیرا 
ساختارهای سیاســی و اجتماعی به اندازه ای گندیده 
شده بودند که راه هیچ گونه اصالحی در آن ها وجود 
نداشــت و به شــکلی محتوم طوفان انقالب همه آن 

سامان سیاسی را با خود برد.
پرسشــی که پیــش می آید این اســت  ■

کــه در اغلــب جاهــای دنیا فســاد وجود 
دارد، پــس چــرا در آنجا انقــالب صورت 

نمی گیرد؟
پرســش خوبی اســت. در این بحثی نیســت که  □

فســاد در همه جای دنیا وجود دارد، مقصود ما فساد 

نهادینه شــده و فراگیر اســت که جامعه را از حالت 
تعــادل خــارج می کنــد و راه هرگونــه اصالحی را 
مســدود می کند. در رژیمی که کلیه ارکان به نحوی 
از انحا با فساد گره  خورده باشند، نمی توان بخشی از 
جامعه را اصالح کرد، زیرا چنین امری شدنی نیست. 
شــاه دســتگاه عریض و طویل ســاواک، دفتر ویژه 
اطالعات و نهادهای نظارتی ذی ربط را داشــت، اما 
همه آن ها را خنثی کرده بود. کســی جرأت نمی کرد 
رواج موریانه وار فســاد گسترده در ارکان حکومت را 
به او خاطرنشــان کند، زیرا شاه بیشتر ترجیح می داد 
افتخاراتــی را که برای ایران زمین خلق کرده اســت، 
به گوش همگان برســاند و بگوید: چه فرمان یزدان 
چــه فرمان شــاه! او حتی حاضر نبــود در خلوت به 
سخنان همکاران سابق اما صدیق خود گوش بسپارد؛ 
کسانی مانند نصرالله انتظام، عبدالله انتظام، فریدون 
جم، علــی امینی و کثیری دیگر از دیوان ســاالران و 
سیاستمداران کشــور که بارها وفاداری خود را به او 
نشان داده بودند. امینی در زمان کوتاه نخست وزیری 
خود در ابتدای دهه 40 شمســی، تعــدادی از دزدان 
بیت المال را به زندان افکند، اما همه آن ها با وساطت 
شاه آزاد شــدند. پیش از او رزم آرا هم برای مبارزه با 
مفاســد اقتصادی عده ای را در زمان خود بازداشت 
کرد، اما آن ها هم محاکمه نشــدند. او زمانی متوجه 
شــد اوضاع از چه قرار اســت که تاریخ بــه زیان او 
عمــل می کرد، پس اقداماتی مانند بازداشــت برخی 
سیاستمداران و دیوان ساالران سابق، نتوانست کمکی 
کنــد؛ زیرا دیگر دیر شــده بــود و سیاســتمداران و 
مخالفان بــه او اعتمادی نداشــتند. کالم آخر اینکه 
به نظر من همان ســنت ابــدی الهی که مقرر فرموده 
است اگر در جامعه ای ثروتمندانش راه فساد بپیمایند 
و جامعــه را از اعتدال خارج کننــد و راه ممانعت از 
گسترش فساد را مسدود کنند و عده ای به تعبیر قرآنی 
فرعون وار در زمین »علو« نمایند، »انا ربکم االعلی« 
بگویند و حرث و نســل را به بــاد فنا دهند؛ همه چیز 
فرو خواهد پاشــید. ســقوط رژیم شــاه کــه ادعای 
»خداوندگاری« داشــت، از مصادیق و تجلیات این 

سنت الهی است.■
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می نویســد:  در اوایــل دهه 1310 خورشــیدی  و با 
وجــود مشــورت گرفتن از او، علی اکبــر داور وزیر 
وقــت مالیــه در ســال 1312 قانون کنتــرل ارزهای 
خارجــی را با هدف کنترل نوســانات قیمت آن در 
بازار از تصویب مجلس شــورای ملی گذراند. حال 
آنکــه به اعتقــاد ابتهاج »علت عمــده کمبود ارز، 
تقاضاهای خود دولت اســت که بیــش از همه ارز 
می خرد... اگر دولــت نخواهد یا نتواند محدودیتی 
در مخارج ارزی خود قائل بشــود، آنگاه نظارت بر 
ارز به فرض آنکه بســیار خوب هم اجرا بشود، مانع 
کمبود ارز و درنتیجه ترقی نرخ آن نخواهد شــد.« 
)خاطرات ابوالحسن ابتهاج، انتشارات علمی، جلد 

1، ص 51(.
همین میــل بی لگام دولت به ســبب فقدان هرگونه 
امــکان نظارت یا کنترل بر آن از ســوی یک مرجع 
مستقل بود که موج اختالس ها را از بانك های دولتی 
و در مدتی کوتاه به ارزهای خارجی و سپس تجارت 
خارجی و هر بخش دولتی شده دیگر کشاند. یکی 
از اتهامات پرشمار وارده به عبدالحسین تیمورتاش، 
وزیــر دربــار مقتدر پهلــوی اول که بــه برکناری و 
ســپس قتل او در سال 1312 خورشــیدی انجامید، 
همین سوءاســتفاده ها از انحصارات دولتی بود. به 
قول مهدیقلی خان هدایت »شــهرت کرد که خانم 
تیمورتــاش لیــره را در بازار ســفید می خریده و در 
بازار سیاه می فروخته... به سعی تیمورتاش در 1310 

در 17 آبان 1304 قانون ســاختن راه آهن سراســری 
دولتی به تصویب رســید. تأسیس بانك رهنی، بانك 
ملی، افتتاح بی ســیم یا مخابــرات دولتی، انحصار 
دخانیــات، انحصار تجارت خارجــی که در پیش 
و پــس از دولــت رضا شــاه هرگز در ایران ســابقه 
نداشت، تأســیس بانك فالحتی)کشاورزی( تحت 
مالکیــت دولــت و ده ها طرح و قانــون کوچک تر 
دیگــر، محصول حرکت نظام یافتــه این دوره تاریخ 

معاصر به سوی اقتصاد دولتی است.
همین اندازه افزایش دخالت دولت در اقتصاد همراه 
با افزایش اســتبداد به ژرفا و ســطحی بی ســابقه در 
ایران، به فوریت و با همان ژرفا فســاد را به ساختار 
اقتصــادی و اجرایــی کشــور تعمیم مــی داد. مثاًل 
درحالی کــه بانك ملی ایران بنا به مصوبه مجلس در 
اردیبهشت 1307 خورشیدی افتتاح شد، در کمتر از 
سه سال بعد، نخستین اختالس بزرگ تاریخ بانکی 
ایــران در آن به وقوع پیوســت که به فرار و ســپس 
خودکشــی معــاون آلمانی بانك و نیــز محکومیت 
رئیــس آلمانی این بانك به 18 ماه زندان و 63 هزار 
تومــان جریمــه انجامید. حقوق ماهانــه وزیران در 
همــان دوران تقریبــًا 300 تومان بــود. )خاطرات و 
خطرات، نوشــته حاج مهدیقلی هدایت، انتشارات 

زوار، ص 390(
ابوالحسن ابتهاج، رئیس سازمان برنامه در سال های 
پس از کودتای 28 مرداد 1332، در خاطرات خود 

ریشه فساد اداری و اقتصادی دست کم در ایران دو 
عامل اســت: نخست، سهم و اندازه دولت و میزان 
دخالت های آن در اقتصاد و دوم استبداد. هر یك از 
این دو عامل به تنهایی یا با هم در صحنه اقتصادی و 
سیاسی کشور حاضر بوده اند، اقتصاد ایران با مسئله 
فســاد به صورت گسترده تر و ژرف تر دست و پنجه 
نــرم کرده و بــدان گرفتارتر بوده اســت. نیازی به 
یادآوری مشروح و مستدل نیست که معمواًل این دو 
عامل هریك تشدیدکننده و پدیدآورنده دیگری نیز 
هســت، یعنی هم بزرگ شدن دولت و افزایش سهم 
آن در اقتصاد ملی به اســتبداد می انجامد )چنان که 
فردریش فــون هایــك، اقتصــاددان آلمانی تبار در 
کتاب مهم خود راه بردگی با کمك استناداتی آن را 
نشان داده( هم اینکه مقوله استبداد، بزرگ شدن هر 

چه بیشتر دولت را در پی دارد.
از نظر تاریخی و برخالف بســیاری تصورات رایج، 
نخستین و حتی بزرگ ترین موج دولتی شدن اقتصاد 
در تاریــخ ایــران متعلق بــه دوران پــس از انقالب 
نیســت. افزایش احتمالی ســهم و اندازه دولت در 
اقتصاد ایران نخســتین بار در دوران سلطنت پهلوی 
اول بــه رونــدی سیســتماتیك در ایران تبدیل شــد 
و بعدهــا به تنــاوب در دوران پهلــوی دوم نه تنها به 
حالــت اولیه بازنگشــت، برعکس، بنابر گســترش 
اســتبداد و نیــز افزایش چشــمگیر درآمدهای نفتی 
کشــور در طول اجرای پنج برنامه عمرانی از 1327 
تــا 1356 خورشــیدی، به مراتب ابعــاد و ژرفای آن 
گســترش یافت. از همــان ابتدای ســال 1304 در 
زمان ریاســت الوزرایی رضاخــان میرپنج بود که بنا 
به ضرورت تحکیم بنیان ارتش و نیروهای مســلح با 
هدف اســتقرار نظم و امنیت در کشور، دولتی شدن 
اقتصاد ایران به طور سیســتماتیك آغاز شد و تا پایان 

سلطنت رضا شاه در شهریور 1320 تداوم یافت. 
در نهــم خرداد 1304 خورشــیدی قانــون انحصار 
قنــد و چــای و در 16 خــرداد همــان ســال قانون 
نظام وظیفه در مجلس شــورای ملی تصویب شــد. 

فروپاشی اقتصادی سلطنت

سعید لیالز

ابوالحسن ابتهاج و کارگروه مشاوران هاروارد
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شــرکت که همــه ارکان ثبت و ضبط حســاب ها را 
در انحصار داشــت، درآمدهای نفتی اندك بود و به 
گفته ابوالحســن ابتهاج، همان مقــدار اندك هم در 
حســاب خاصی در بانك ملی نگهداری می شــدند 
تا به مصرف هزینه خرید تجهیزات نظامی و ســاز و 

برگ ارتش نوپای ایران برسد.
از ســال 1308 به بعد که هم زمان با رکود اقتصادی 
شــدید جهــان )بحران اقتصــادی بــزرگ 1929 تا 
1933 میــالدی( بود و تولید و مصرف در سراســر 
اروپــا و امریــکا به شــدت کاهش یافــت، قیمت 
جهانی نفت خام نیز رو به کاهش گذاشت و همین 
درآمدهــای ارزی مهم ایران را چنان کاهش داد که 
دولت ایران و شــخص رضا شــاه را بــه فکر الغای 
قرارداد دارســی و عقد قــراردادی جدید انداخت. 
در جلســه 98 مجلس شورای  ملی در چهارم مرداد 
1311، علی دشــتی ضمن پرســش از ســید حسن 
تقی زاده، وزیر دارایی، شــکایت ســرمی دهد که: 
»شرکت نفت سهمیه ما را به میزان مسخره آمیز تنزل 
داده کــه از یك میلیون و ســیصدهزار لیره به 360 
هزار لیره رسیده است. از قراری که شنیده ام دولت 
از گرفتــن حق االمتیاز اســتنکاف نموده اســت.« 
)زندگــی و زمانه سیدحســن تقی زاده، ســید علی 
علوی، مؤسســه مطالعات و پژوهش های سیاســی، 

ص 230(.
ســید حســن تقی زاده، وزیر دارایی، نیــز در همان 
جلســه تأییــد می کنــد که دولــت ایران بــه علت 
ناچیزبودن مبلغ حق االمتیاز ســال 1931 میالدی از 
دریافت آن صرف نظر کرده اســت. حاج مهدیقلی 
هدایت که در آن ســال نخســت وزیر بود، عایدی 
طرف ایرانی در آن ســال را حتی 200 هزار لیره هم 
ذکر کــرده که از پیش بینی درآمــد 787 هزار لیره 
درآمد ارزی دولت برای ســال 1311 به مراتب کمتر 
بود و برنامه تجهیز و نوســازی ارتش را که رضا شاه 
برای آن اهمیت فوق العــاده قائل بود، کاماًل مختل 
می کرد. )روزشــمار ایران، همان، ص 262(. حتی 
بــدون در نظرگرفتــن منابــع و مخــارج ارزی، این 
درآمد، 200 هــزار لیره ای معادل یــك تا دو درصد 

بودجه پیش بینی شده دولت در سال 1313 بود.
در چنین ســاختاری اساســًا حجم منابــع رانتی که 
قابل اختصاص به مصارف فســاد باشــد، آن مقدار 
نبود که بتوان بر آن عنوان سیســتماتیک گذاشــت. 
فســاد شخص شــاه نیز به روش ســنتی موجود، به 
زمین خواری به ویژه در مناطق کشاورزی حاصل خیز  
متمرکــز بود. رجال دولتی نیز عمدتًا منابع فســاد را 
از انحصارات دولتــی مانند دخانیات، ارز، تجارت 
خارجی، قندوشکر، مناقصه های دولتی و مانند آن، 

چنان که در باال ذکر شد، تأمین می کردند.
در ایــن میان البته بودند رجالی و هســتند مورخانی 
که اصل الغای قرارداد دارسی در سال 1312 و عقد 
قــرارداد جدید را که درآمد ســهم ایــران را دوبرابر 
می کــرد، اما مــدت قرارداد را 30 ســال بیشــتر به 
درازا می کشــاند، مظهری از  فساد دستگاه استبداد 
رضاخانــی می دانند و به قول مرحــوم دکترمصدق 
»تاریــخ عالم نشــان نمی دهــد که یکــی از افراد 
مملکــت به وطن خود، در یــك معامله 16 بیلیون و 
128 هزار ریالی ضرر زده باشد و شاید مادر روزگار 

ماهیت »رانتی« آن اســت کــه افزایش آن به همان 
نســبت دولت هــا را از عقالنیــت و تصمیم گیــری 
اقتصادی و اداره سیاســی کشورها دور می کند و به 
همان نسبت بر فســاد می افزاید. همچنین سهم این 
منابــع رانتی که در مجموع دولت هــای »رانتیر« را 
شکل می دهند در مقایسه با حجم تولید ثروت ملی 
اســت که سمت وسوی این فســاد و تباهی و شدت 
و ضعف آن را رقم می زند. در کشــورهای پیشرفته 
صنعتی مثاًل منابع در حجم های انبوه جریان دارد و 
ایــن را از تولید ثروت کل و نیز تولید ثروت ســرانه 
آن هــا می تــوان دریافت؛ اما ایــن حجم های ثروت 
و منابع در جریــان، همگی از طریــق فعالیت های 
اقتصادی و ایجاد ارزش افزوده شــکل می گیرند نه 
مانند کشــورهای نفت خیز از نفــت یا معدن طال یا 
هرگونه بخت تاریخــی و جغرافیایی که در مجموع 
نــام »دولت رانتیر« را پدید مــی آورد. این منابع در 
اقتصــاد دوره پهلــوی اول تاکنون صرفــًا از طریق 
اســتخراج و صادرات نفت خام پدید آمده که رقم 
آن بعضــًا ـ بــه  قیمت های جاری ـ بــه حدود 300 
میلیارد دالر مثاًل در ســال 1390 رسیده است. این 
مقدار رانت طبعًا از مجموع درآمد نفتی سال 1300 
که معــادل تقریبًا دو میلیون لیره بود یا ســال 1317 
کــه به زحمت بــه 17 میلیون دالر رســید، متفاوت 
است )دیکتاتوری و توسعه ســرمایه داری در ایران، 
فرد هالیدی، ترجمه فضل الله نیك آیین، انتشــارات 

امیرکبیر، ص 152(.
در اقتصادهای رانتیر، منابع رانتی و در نمونه خاص 
ایــران، منابــع ارزی حاصــل از تولیــد و صادرات 
نفت خام، حکم هیزم آتش افروخته شــده از فســاد 
را دارنــد و با هر میــزان تغییر در ایــن منابع رانتی، 
هم شدت و ضعف فســاد تحت تأثیر قرار می گیرد 
و هم شــدت و ضعــف دخالت دولــت در اقتصاد 
و نیز اســتبداد آن. بنابراین و به تعبیری در بســتری 
از دخالــت و تصــدی همیشــگی دولت هــا و نیز 
حاکمیت اســتبداد سیاسی، همه تاریخ یکصد سال 
اخیر ایران را می توان از فراز و فرود درآمدهای نفتی 
آن ترســیم کرد. در دوران سلطنت پهلوی اول، دو 
دوره متفاوت از نظر نــوع و مقدار درآمدهای نفتی 
دولــت قابل تمایز و تفکیك اســت. دوره نخســت 
از ســال 1300 تــا 1312 را دربرمی گیرد که طی آن 
درآمــد ســاالنه ایران مطابــق مفاد قرارداد دارســی 
معادل 16 درصد از ســود خالص شرکت نفت ایران 
و انگلیس بود. در این دوره هم به سبب ناچیزبودن 
ســهم ایران و هم حساب سازی های طرف انگلیسی 

انحصار تجــارت تریاك بــه امین التجــار اصفهانی 
داده شــد و گفته می شــد کــه خر کریــم را نعل 
کرده اســت.« )خاطرات و خطــرات، صص 390 
و 397( جریــان منظم و دائمی محاکمه مســئوالن 
ارشــد دولتی و مقامات کشوری و لشکری به اتهام 
اختــالس از نصرت الدوله فیروز، وزیرخارجه گرفته 
تا یاســایی، وزیــر بازرگانــی و منصورالملك، وزیر 
طرق و شــوارع، همگی از گسترش قاعده مند فساد 
در دســتگاه دولــت پهلوی اول، همــراه و هم زمان 
با گســترش دولت از یك ســو و تعمیق استبداد رضا 
شــاهی از ســوی دیگر حکایت دارد. بین سال های 
1304 تا 1318 شــمار وزارتخانه های کشور از هفت 
به 11 افزایش یافت و بودجه دولت از 24/8 میلیون 
تومان به 432 میلیون تومان رسید. )روزشمار تاریخ 

ایران، باقر عاقلی، جلد 1(.
در ایــن میان و با وجود شــهرتی که شــخص رضا 
شــاه در حسابرســی و مراقبت از امــوال عمومی و 
برخــورد بــا اختالس گــران برای خود دســت و پا 
کرده بود، شــاه خود در رأس شــبکه فساد دولتی و 
اقتصادی قرار داشت و دستگاهی خاص در سراسر 
کشــور و در تمام 20 ساله 1300 تا 1320 به گونه ای 
سیســتماتیك مأموریت داشــت تا امــالك مرغوب 
کشــاورزی و غیرکشــاورزی را در سراســر کشور 
بــه مالکیت شــخص رضــا شــاه درآورد. درنتیجه 
کارکرد مداوم و منظم این دستگاه عظیم، رضاخان 
که هنگام کودتای ســوم اســفند 1299 یك افســر 
میانه حال با دســتمزد اندك بــود، در زمان ترك ایران 
در شهریور 1320، حدود 68 میلیون تومان پول نقد 
در حســاب های بانکی خود داشــت که معادل 16 
درصد کل بودجه دولت در ســال 1320 بود. فقط 
به عنوان یك مقایســه، این رقم معادل تقریبًا 42 هزار 
میلیــارد )تریلیون( تومــان، برمبنــای بودجه 1395 

دولت است.
همچنیــن در هنگام ترك ایران، شــاه بیش از 5200 
ملك از مرغوب ترین امالك کشــاورزی و مسکونی 
سراسر کشور را مالك بود که ارزش آن تخمین زدنی 
نبود و شــاه اینك مخلوع، تحت فشــار اشــغالگران 
بریتانیایــی، ناچار شــد در روز 28 شــهریور 1320 
در شــهر اصفهان همــه این اموال نقــد و غیرنقد را 
در مقابل »یك ســیر نبــات« به فرزند ارشــد خود 

محمدرضا هبه کند.)همان(
با این همه در میان فســاد دســتگاه اجرایی و اداری 
ایران در دوران سلطنت پهلوی اول، البته به استثنای 
شــخص او، نباید راه به اغراق پیمود. اندازه دولت 
و اســتبداد دو عامــل بنیادینی هســتند کــه در هر 
جای جهان و هر سیســتمی به تنهایی یا با هم فســاد 
می آفرینند؛ اما این دو عامل »بســتر رودخانه« فساد 
را می ســازند. حجم این فساد بستگی مستقیم و تام 
و تمام بــه »منابعی« دارد که به سیســتم وارد و در 
آن رودخانه جاری می شــود. واقعیت این است که 
در سراســر ســال های 1300 تا 1320 و در مقایسه با 
کل فعالیت هــای عمرانــی صورت گرفتــه، مقدار 
منابع ورودی به کشور آن قدر نبود که بتواند به فساد 
فراگیر و گســترده از آن نوع کــه در دو دوره بعد، 
یعنی سال های دهه 1350 و 1380 رخ داد، بینجامد. 
به طور کلی به نظر می رســد نه صرفًا »منابع«، بلکه 

 اندازه دولت و استبداد دو 
عامل بنیادیني هستند كه در 
هر جاي جهان و هر سیستمي 

به تنهایي یا با هم فساد 
مي آفرینند؛ این دو عامل »بستر 

رودخانه« فساد را مي سازند
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در ســاحل دریای مازندران که به مدت 10 سال از 
1307 تــا 1317 به طول انجامیــد، معادل 10 میلیارد 
ریــال بود که معــادل هفت برابــر بودجه دولت در 
ســال 1317 و 30 برابر همین بودجه در سال 1308 
خورشــیدی شد )باقر عاقلی، تاریخ روزشمار ایران، 

صص 241 و 306(.
***

در مجمــوع افزایــش انــدازه و دخالــت و تصدی 
دولــت در اقتصــاد از یك ســو و افزایش اســتبداد 
به مثابه روی دیگر ســکه بزرگ شدن دولت از سوی 
دیگر،  ســلطنت رضا شاه را مانند هر سیستم سیاسی 
دیگری، به سرعت به سمت فساد سوق داد. این در 
حالی بود که در ابتدای شکل گیری دولت رضاخان 
او همراه با شــریك سیاســی اولیــه اش در کودتای 
ســوم اســفند 1299 چنان نیرومنــد و پرحرارت از 
عزم بی امان برای مبارزه با اشــرافیت و فســاد و نیز 
گســترش عدالت دفــاع می کردند که شــخصیت 
دلســوز و وطن پرســتی چون کلنل محمدتقی خان 
پســیان را شــیفته شــعارهای خود کرده بودند. در 
مــدت کمتــر از دو دهــه،  رضاخــان از هیئت یك 
افســر معمولی به بزرگ ترین زمیــن دار، بزرگ ترین 
کارخانــه دار و بزرگ تریــن صاحب ســرمایه ایران 
تبدیل شــد؛ اما هم او تــا حد توان و تــا پایان عمر 
کمابیش با فســاد مقام های دولتی و لشکری مقابله 
می کرد و به تناوب، افســران و وزیــران کابینه خود 
را عمدتــًا به اتهــام اختالس به زنــدان می انداخت 
یا حتی می کشــت. هم به این ســبب و هم به علت 
فقــدان منابع رانتی کافی، دولت و حکومت پهلوی 
اول به زمان نیاز داشــت تا چنان فاســد شود که در 
زمان حکومت پهلــوی دوم و در میانه دهه 1350، 
وزیر دربار در خاطرات خــود ابراز تعجب کند که 
پس »چــرا انقالب نمی شــود؟« نیم قرن زمان الزم 
بود تا جویبار فســاد پهلوی اول به سیالب خروشان 
غارتی تبدیل شــود که بساط ســلطنت پهلوی و هر 

سلطنت دیگری را در هم بریزد.■

برکناری رضا شــاه از سلطنت مؤثر واقع شد )همان، 
صص 469 تا 475(.

این افزایش ناگهانی و شدید درآمدهای ارزی ایران 
حاصل از صادرات نفت خام، رضا شــاه را حتی به 
فکر تأسیس »شــورای عالی اقتصاد« در سال 1315 
انداخت که در سال 1316 رسمًا به ریاست محمود 
مشــرف نفیسی تشــکیل شد و هســته اولیه سازمان 
برنامــه بعدی را شــکل داد. مأموریت این شــورا، 
برنامه ریــزی برای مصرف بهینــه منابع ارزی جدید 
در امــور زیربنایی و عمرانی بود. بــا این همه حتی 
در دوران دوم ســلطنت رضا شــاه، یعنی از 1312 تا 
1320 نیــز حجم منابع رانتی آن قــدر نبود که بتوان 
برمبنای آن یك »غارت ســازمان یافته« از نوعی که 
در دهه هــای 1350 و در بازه زمانی 1384 تا 1392 
اتفاق افتاد، انجام دهد. به عنوان یك مقایسه، به این 
اشاره بســنده می کنم که هزینه ســاختمان راه آهن 
سراسری از بندرماهشــهر در خلیج فارس تا گرگان 

نزاید کســی را که به بیگانه چنیــن خدمتی کند.« 
)زندگی و زمانه ســید حســن تقی زاده، ص 247(. 
گرچه بر  ســر سمت و ســو و ماهیت الغای قرارداد 
دارســی و عقد قرارداد جدید نفتی در ســال 1312 
اختالف نظر بســیار اســت و گروهی آن را خدمت 
و گروهی خیانــت می خوانند، اما شــواهدی متقن 
از بروز فســاد به معنای حقوقــی آن در جریان این 
تحول اقتصادی ـ سیاســی مهم تاریخ ایران در دوره 

سلطنت پهلوی اول، در دست نیست.
قــرارداد نفتی جدید میــان دولت ایران و شــرکت 
نفت ایــران و انگلیس که در هفتــم خرداد 1312، 
به تصویب مجلس شــورای ملی رسید، چه خدمت 
باشــد و چه خیانــت، نه تنها درآمد نفتی ســاالنه را 
به شدت افزود، به سبب تعمیم آن به سال های 1310 
و 1311، مبلغی معادل 15 برابر دریافتی ســال 1310 
عایــد دولت کرد )خواب آشــفته نفــت از قرارداد 
دارسی تا ســقوط رضا شاه، محمدعلی موحد، ص 

.)445
هم زمان و نه الزامًا بــه صورت تصادفی در آلمان و 
درست در همان ایام، دولت نازی به سر کار آمد و 
تنش در روابط بین الملــل به گونه ای باال گرفت که 
بــه افزایش تولید 50 درصــدی نفت ایران و افزایش 
شــمار کارکنان صنعت نفت از 31 هــزار نفر به 51 
هزار نفر شد. تا سال 1938 میالدی مطابق با 1317 
خورشــیدی، میــزان تولید نفت ایــران از 10 میلیون 
تن در ســال فراتر رفته و درآمــد ارزی ایران از این 
بابــت به 3/3 میلیون لیره افزایش یافت. رضا شــاه 
در گام بعدی و بســیار فراتــر از متن قرارداد 1933 
میالدی، در ســال 1940، یعنی 1319 خورشــیدی، 
شــرکت نفت را ناگزیر کرد که پرداخت ســاالنه به 
ایران، تحت هر شــرایط و عنوانــی »قرارداد جبران 
کســری درآمد« کمتر از چهار میلیون لیره نباشــد. 
گفته می شــود طرف بریتانیایی این فشــار مضاعف 
رضا شــاه بر خود را در بحبوحه جنگ جهانی دوم 
هرگز بــه او نبخشــید و در تصمیــم بریتانیایی ها به 

محمدتقی خان پسیان

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

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

خود را با اسکرین شما مطابقت داده و به شما اجازه انتخاب فونت و اندازه دلخواه را می دهند.
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این نوشــتار بر آن است تا به فساد اقتصادی به عنوان 
یکی از مهم ترین عوامل فروپاشــی سلطنت پهلوی 
اشاره کند. ناگفته پیداست که سخن گفتن از فساد 
اقتصــادی در دوران پهلــوی در میانــه دهه 1390، 
به ویــژه برای جوانانی که روزهــای رفته بر این دیار 
را تنهــا در میــان کتاب ها و تصاویر ضبط شــده به 
خاطر می آورند، امری دشــوار اســت. وقتی هنوز 
روان جمعی، زخم فســاد ســه هزار میلیاردی را به 
خاطــر دارد، وقتی هنوز بابک زنجانی در دادگاه با 
نیش و طعنه ســخن می گوید، وقتی خبر از پرونده 
17 هزار میلیارد تومانی )تقریبًا معادل حقوق ماهانه 
17 میلیــون کارگــر( مطــرح می شــود؛ وقتی وزیر 
اقتصاد در مراســم تودیع و معارفه مدیرعامل بانک 
ســپه اعالم می کند کــه در دو دولــت قبلی »بین 
700 تــا 800 میلیارد دالر درآمدهای نفتی داشــتیم 
و حــدود صد میلیارد دالر نیز از فروش شــرکت ها 
و واگذاری هــا، منابــع مالی برای دولــت به وجود 
آمــد. این منابع که حــدود 900 میلیارد دالر برآورد 
می شــود، معلوم نیســت در دولت های نهم و دهم 
صرف چه اموری شــده اســت«؛2 ســخن گفتن از 
فســاد دشوار می شــود؛ حتی اگر این پدیده قدرت 

انهدام سلطنتی با ادعاهای پهلوی را داشته باشد.
با ایــن  همه و علی رغم تمام دشــواری ها، نمی توان 
فراموش کرد که آنچه خشــم مردم را در دهه 1350 
علیه نظــام پهلوی تجهیــز کرد، اخبار منتشرشــده 

درباره انواع مفاســد و در میان آن ها فساد اقتصادی 
بود؛ بنابراین اگر پدیده ای بتواند نیروهای اجتماعی 
و سیاســی را تا به آنجا بســیج کند کــه در پیوند با 
دیگــر عوامل، در زمــره عوامل اصلی و برجســته 
سقوط یک نظام سیاسی محسوب شود، الزم است 
به ابعاد آن دقت و توجه شــود. این نوشــتار، اما در 
پی کالبدشــکافی فرایند تأثیرگذاری فساد اقتصادی 
بر ســقوط یک نظام سیاسی نیست، بلکه در تالش 
اســت تا با یادآوری گوشــه ای از مفاسد اقتصادی 
رژیــم پهلــوی، اهمیت توجــه بــه آن و ضرورت 
اقدامی مؤثر، ســریع و غیرنمایشــی با این پدیده را 

برجسته کند.
بسترهای سیاسی فساد

صاحب نظــران متعــددی در توصیــف و توضیــح 
ویژگی های ساختاری ســلطنت پهلوی ها از مفهوم 
»نظــام ســلطانی« بهــره گرفته اند؛ نظامــی که در 
آن قدرت در رأس نظام سیاســی متمرکز می شــود 
و ســنت ها و نیروهای اجتماعی )همان ســنت های 
نیم بنــد موجود( توان و یارای مهار نســبی قدرت را 
از دست می دهند. در ادامه، کانون و هسته سخت 
قدرت نیــز فاقد مســئولیت پذیری و پاســخگویی 
می شود. این همه در حالی است که پهلوی دوم پس 
از کودتای 1332، قدرت را در مسیر شخصی شدن 
پیش برد و وقتی در نیمه 1340 مدعی دستاوردهای 
انقالب شــاه و مردم )انقالب سفید( شد، نهادهای 

نظارتــی موجود مانند مجلس و همان احزاب مجاز 
نیــز از کارکرد افتــاده بودند؛ نه مجلــس محتوایی 
داشــت و نه احزاب فرمایشــی بنای نظارت. شــاه 
که خود را یکه و ســاالر می پنداشــت، مجهزشده 
بر درآمدهای نفت )که در دهه بعدی اوج تاریخی 
داشــت(، در کانون توزیع منافع رانت نفتی نشست 
و بــا توزیع آن برای خود، حامی دســت و پا کرد، 
رویه ای که قاعده دیگری در ساختار سیاسی وقت 
را آشکار کرد؛ قاعده ای که دانشمندان سیاست از 

آن با عنوان حامی پروری یاد می کنند.

بسترهای سیاســتِی فساد؛ انقالب شاه و 
مردم

اقتصــاد ایران، حتی تا اوایــل دهه 1340 یعنی حتی 
قریــب نیم قــرن پــس از بهره منــدی از درآمدهای 
نفت، متکی بر بخش کشــاورزی بــود. در ابتدای 
دهه 1340 که شــاه، بانگ انقالب سفید برداشت، 
حدود 75 درصد جمعیت کشور در روستاها ساکن 
بودنــد و یک پنجــم )20 درصــد( از ارزش افزوده 
اقتصاد کشــور در بخش کشــاورزی تولید می شد. 
باقی مانده اقتصاد میان دو بخش صنعت و خدمات 
با فاصله کمی توزیع شده بود. به این ترتیب که 38 
درصد ارزش افزوده در بخش خدمات و 41 درصد 
در بخش صنعت رقم می خورد که سهم نفت در آن 
بســیار باال بود؛ اما توزیع ارزش افزوده در پایان دهه 
40 تغییر محسوسی داشته است؛ تغییری که محدود 
به جابجایی اعداد نیســت، بلکــه حکایت از تغییر 
ساختار تولید اقتصادی در ایران دارد. در پایان دهه 
40، ســهم بخش کشاورزی نصف شده و به کمتر 
از 10 درصد رسید. سهم بخش خدمات نیز روندی 
کاهشی داشــت، اما نه با سرعت کاهش در بخش 
کشاورزی. سهم بخش خدمات در طول دهه 40 از 
رقمی معادل 38 درصد به 23 درصد کاهش داشته 
اســت؛ اما آنچه جایگزین این کاهش ها بود، بخش 
صنعت و افزایش سهم ارزش افزوده صنعتی بود. در 
طول دهه 40، سهم صنعت از تولید در کشور از 20 

فساد خانمان برانداز
چگونه فساد اقتصادی موجب فروپاشی سلطنت پهلوی شد؟

میکائیل عظیمي

شیوع فساد در جامعه مانند ابتال به سرطان است؛ جامعه و روان جمعی را از درون 
می خورد و منهدم می کند. بر اســاس تعریف سازمان بین المللی شفافیت، فساد، 
سوءاســتفاده از قدرت به نفع منافع شخصی است. این سازمان، فساد را بر اساس 
مقدار و بخشــی که فســاد در آن رخ می دهد به مفاســد کوچک، بزرگ و سیاســی 
تقســیم کرده و فساد سیاســی را دســت کاری و بهره برداری از سیاست ها، نهادها 
و مقررات و فرایندها به قصد تخصیص منابع توســط تصمیم گیران سیاســی تعریف 
می کند، سیاســتمدارانی که تالش می کنند با اســتفاده از موقعیت سیاسی خود، 

قدرت و همچنین موقعیت و ثروتشان را تثبیت و تحکیم کنند.1
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درصد به 68 درصد رســید که حکایت از آن دارد 
که ســهم ارزش افزوده صنعتی در کشــور طی یک 

دهه بیش از 3 برابر شده است.
بــا ورود به دهــه 1350 و افزایــش انفجاری قیمت 
نفت )شــوک اول نفتی( شاهنشــاه ایران، که خود 
را شاِه شــاهان می خوانــد، عزم هدایــت و رهبری 
ایرانیــان به ســوی دروازه های تمدن بــزرگ کرد و 
حکم به تزریــق دالرهای نفتی به اقتصاد ایران داد؛ 
دســتوری که آتــش پرلهیب تورم را چنــان باال برد 
کــه برای نخســتین بــار در دوره ســلطنت او، این 
شــاخص کلیدی، دورقمی شــد؛ اما این همه سبب 
نشد تا او خود را از تک و تا اندازد. چرا که قدرت 
انحصاری و نظام حزبی فرمایشــی با آغشته شــدن 
و مسلح شــدن به دالرهای نفتی توانســت بر قدرت 
انحصاری خــود بیفزاید و در موضــع توزیع کننده 
رانت، آشکارا تکیه نزند. در این دوره بود که سهم 
نفت در اقتصاد ایران 43 درصد در ســال 1340 به 
78 درصد در سال 1354 رســید. درآمدهای نفتی 
نیز از 22 میلیون دالر در سال 1333 به 555 میلیون 
در 1343، 17 میلیــارد دالر در 1353 و 20 میلیارد 
دالر در 1356 افزایش یافت. این همه در شــرایطی 
بود که ســاالنه یک ســوم از کل هزینه های کشور 
مربــوط به مخارج ارتش و پلیس بود. ســالی 1 تا 2 
میلیارد دالر صرف خرید اسلحه و تجهیزات نظامی 
می شد3 و بعدها در خاطرات خبر از واریز محرمانه 
یک میلیارد دالر درآمد نفت توســط شــرکت ملی 

نفت ایران به حساب شاه4 آشکار شد.

بــا دالرهــای نفتی، فســاد سیســتماتیک 
اقتصادی اوج می گیرد

در نیمــه نخســت دهــه 1350، قدرتمندترین نهاد 
اقتصــادی، بنیاد پهلوی بود. این بنیاد که با نام فرح 
پهلوی شــناخته می شــد و بانی بسیاری از اقدامات 
فرهنگــی و عمرانی در کشــور بود، به داالنی برای 
توزیــع رانت نفتی و پرداخــت حقوق های منظم به 
افراد منتخب تبدیل شــده بود. اگــر امروزه در اثر 
»تک گویی های همراه با عقده گشــایی« تصویری 
معصــوم و به بیــان جوانــان امروز، »ِملــو« از این 
بنیــاد عرضه می شــود، امــا در برابر تمــام کارنامه 
این بنیاد، یک پرســش ســهمگین اقتصادی مطرح 
اســت؛ پرسشــی که یکی از آموزه هــای کانونی و 
نقطه ثقل علم اقتصاد محســوب می شود: کارایی. 
ســخن بر سر آن اســت که اگر حتی آن کارنامه و 
اقدامــات فرهنگی و عمرانی، پذیرفتنی باشــد؛ آیا 
ایــن اقدامات با کمترین هزینه به انجام رســیده اند 
یا آنکه دستاورد به دســت آمده )با فرض یادشده(، 
»گران تر از معمول« به حساب مردم و اقتصاد ایران 

تمام می شده است؟
هــر چه بود امروز بــا اتکا بر آنچــه در منابع آمده، 
دارایی بنیاد پهلوی در سال 1349 برابر 2/8 میلیون 
دالر بود. در دهه 1350، این رقم 3 میلیارد دالر شد 
و در 207 شــرکت سهام داشــت.  این بنیاد از 63 
شاهپور، شــاهدخت، عمو، عمه، خاله و دایی زاده 
تشــکیل می شــد. 45 نفــر از خانــواده پهلوی 85 
درصد شرکت ها را در کنترل مستقیم یا غیرمستقیم 

داشــتند. همچنین بر اســاس گزارشی، بنیاد پهلوی 
در 20 شــرکت بیمه و مؤسسه ســرمایه گذاری، در 
15 شــرکت تولیدی صنایع فلزی، 12 شــرکت کود 
شــیمیایی و تولیــد الســتیک، 12 شــرکت صنایع 
نساجی، 10 شرکت معدنی، 50 شرکت ساختمانی، 
46 شــرکت صنایع غذایی و دامــداری، قریب 60 

شرکت بازرگانی و خدماتی سهام دار بود.5
ایــن مجموعه را بایــد در کنار این نکته گذاشــت 
که گفته می شــود هسته اصلی سرمایه داری صنعتی 
در دهه 1350، شــامل 300 خانــواده بود که از این 
تعداد 70 خانواده )23 درصد( مالک 67 درصد از 
صنایع مدرن بودند.6 هالیدی در کتاب خود اظهار 
کرده که در سال 1353، 45 خانواده بر 85 درصد 
شــرکت هایی کنترل داشتند که سود ناخالص آن ها 

بیش از 100 میلیون ریال بود.7

محــرک  اقتصــادی  سیســتماتیک  فســاد 
انقالب

نبایــد از خاطر برد و با گذشــت زمان و پیرشــدن 
انقالبیون دیروز و غفلت های جوانان امروز فراموش 
کــرد که »یکــی از پایه های اصلــی نارضایتی های 
مردم در انقالب 57، فساد مالی در میان قدرتمندان 
در دوران پهلــوی بــود.«8 به گونه ای که در ســال 
1357 فســاد مالی به یکی از مسائل سیاسی عمده 
ایران بدل شده و بخش اعظم انتقاد از شاه به قالب 
انتقاد از فعالیت هــای غیرقانونی اطرافیان نزدیک و 

حتی اعضای خانواده اش در آمده بود.9
در دورانی کــه تزریق درآمدهــا و دالرهای نفتی، 
کلنــگ و تیشــه مقاطعــه کاران را تیز کــرده بود، 
شــرکت های بزرگ برای واردات، صــادرات و نیز 
تعامــل با دولت نیــاز به مجوز داشــتند. مجوزهای 
دولتــی فقط به تعــداد معدودی از شــرکت ها داده 
می شــدند به این بهانه که تولید کارخانه ها بیش از 
اندازه نشود. برای گرفتن و نگاه داشتن یک مجوز 
نیاز بود که ســران شــرکت با افراد بانفوذ در تهران 
رابطه برقرار کنند. در زمینه مجوزها و دیگر مسائل 
روایت های معتبری در مــورد مقامات باال همچون 
شاهدخت اشرف و پسرش شهرام وجود دارد. مثاًل 
اینکــه این افراد بانفوذ، 10 درصد یا بیشــتر از یک 
شرکت جدیدالتأســیس را به طور مجانی می گرفتند 
تــا مجوز آن را تضمین کننــد. این گونه اقدامات و 
دیگر انواع فســاد به شدت قیمت فروش محصوالت 

داخلــی را افزایش مــی داد و در نتیجه بازار آن ها را 
در داخل و خارج محدود می کرد. سیا در گزارشی 
درباره فســاد خانــدان پهلوی می نویســد: »اخیرًا 
رئیس یکــی از بزرگ ترین بانک های ایران به یکی 
از مقامات ســفارت گفته که چنــدی پیش، توجه 
شــاه را به یکــی از معامالت اشــرف جلب کرده 
بود. گفته بود اگر جزئیات این معامله علنی شــود، 
بازتاب منفی خواهد داشــت. شــاه به این گزارش 
توجهی نکــرد. رئیس بانک می گفت اگر کســی 
دیگر جز اشــرف ایــن کار را کرده بود، 10 ســال 
حبس می کشید.«10 اما از همه غریب تر و مرموزتر، 
دکتر کریم ایادی بود که در گزارش های ســفارت 
امریکا، به عنوان »طبیب ویژه شــاه« نام گرفته و در 
عین حال آمده که او در شرکت های متعدد از قبیل 
شــرکت نفت پارس ســهام دارد. معمواًل بین 15 تا 
40 درصد ســهام این شــرکت از آن اوست. او در 
این گونه موارد از اســامی مختلفی استفاده می کند. 
گاه خــود را عبدالکریــم، کریــم و برخی اوقات 
ایــادی می خواند. تیمســار ایــادی در عین حال از 
حق انحصاری بهره برداری از میگوی خلیج فارس 
برخــوردار اســت. »در گزارش دیگری، ســازمان 
ســیا، ایادی را کانال اصلــی فعالیت های اقتصادی 
شــاه می داند و می افزاید که »زمانی حتی شایع بود 
که سهام شاه در شــرکت ماهیگیری جنوب هم به 

اسم ایادی ثبت شده بود.«11
بــا این همه اما شــاید یکی از رخدادهــای کم نظیر 
در تاریــخ اقتصــادی ایران در دهه هــای اخیر، در 
27 شــهریور 1357 رخ داد. در این روز کارمندان 
بانک مرکزی فهرســت 177 تن از افراد سرشــناس 
را کــه بالغ بر 2 میلیارد دالر از کشــور خارج کرده 
بودند، منتشــر کردند. این فهرســت نشــان می داد 
که شــریف امامی حدود 31 میلیون دالر، ارتشــبد 
اویســی 15 میلیــون دالر، نمــازی 9 میلیون دالر، 
آمــوزگار 5 میلیــون دالر، ســپهبد مقــدم 2 میلیون 
دالر، شهردار تهران 6 میلیون دالر، وزیر بهداری 7 
میلیون دالر و مدیرعامل شــرکت ملی نفت، بالغ بر 
60 میلیون دالر از کشــور خــارج کردند.12 اگرچه 
حســنعلی مهران )کســی که از 4 آبان 1354 تا 27 
بهمــن 1356، رئیــس کل بانک مرکــزی بود( این 

کریم ایادی

نباید از خاطر برد و با گذشت 
زمان و پیرشدن انقالبیون 

دیروز و غفلت هاي جوانان امروز 
فراموش کرد که یکي از پایه هاي 

اصلي نارضایتي هاي مردم در 
انقالب 5۷، فساد مالي در میان 
قدرتمندان در دوران پهلوي بود
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فهرســت را غیرواقعی، دروغ و حاوی بزرگ نمایی 
می داند، اما اذعان می کند که تهیه آن کار آســانی 
بوده و دولت وقت هیئتی به سرپرســتی یک قاضی 
دادگستری را مســئول رسیدگی کرد،13 امری که بر 
بدبینی مردم و تعبیرهای حاکی بر فســاد سیســتمی 

در رژیم دامن زد.

ما ادریک ما البانک!
دهه 1350، ســال های اوج گرفتن نظــام بانکداری 
کشــور و افزایش تابلــوی بانک هــای متعدد بود. 
در ســال 1341 بر اســاس گزارش بانــک مرکزی، 
65 درصــد کل دارایی های نظام بانکــی متعلق به 
بانک هــای دولتی و 34 درصد متعلق به بانک های 
خصوصی بود که از این رقم 21 درصد آن با سرمایه 
کامــاًل داخلی و 13 درصد با مشــارکت بانک های 
خارجی تأسیس شده بود؛ اما در سال 1354، از کل 
دارایی های بانکی ســهم دولتی ها درصد 54 درصد 
بود و ســهم بانک هــای خصوصی بــه 45 درصد 
افزایش یافتــه بود. همچنین در ســال 1340 نســبت 
دارایی هــای بانکــی از 23 درصد تولیــد ناخالص 
داخلــی به 62 درصد در ســال 1356 افزایش یافته 
بود. در این ســال ها با سرعتی شــگرف بانک های 
متعــددی همچــون داریوش، شــهریار، توســعه، 
گســترش خزر، گسترش آذربایجان، ایرانیان، تهران 

و فرهنگیان تأسیس شدند.
در بــادی امــر ایــن ارقــام را می تــوان نشــانی از 
رونــق اقتصادی تفســیر کرد؛ اما و هــزاران اما، از 
ویژگی های جوامع توسعه نیافته و به ویژه در ساخت 
رانتی که ســازمان سیاســی آن به شــدت متمرکز و 
بیشتر از آن، شخصی شده است، نهادها از کارکرد 
خــود باز مانده و به نامی بی محتوا بدل می شــوند. 
این گونه اســت نهــاد بانک که در غــرب در زمره 
عوامل توســعه بود، در بســتر اجتماعی-اقتصادی 
ایران به عامل مخل توســعه تبدیل می شــود؛ اتفاقی 
کــه در نهــاد دیوانســاالری )بوروکراســی( نیز رخ 
داده؛ نهادهایــی که باید قاتق نان می شــدند، قاتل 

فرصت ها و منابع شده اند!
در توصیــف شــرایط آن روزهــا، حســنعلی مهران 
)رئیس کل پیشــین بانــک مرکــزی در آن دوران( 
اظهارنظرهــای جالب توجــه و تأمل برانگیزی دارد 
که گویی بــرای پندآموزی در این روزها نگاشــته 
شــده اند: یک پدیــده در نظام بانکی کشــور این 
بــود کــه تعــدادی از گروه هــای صنعتــی بزرگ 
کشــور، صاحبان ســهام اقاًل یک بانــک بودند و 
یکــی از دالیل اصلی درگیری هژبر یزدانی با بانک 
مرکزی بــه همین علت بود که او نیز می خواســت 
یک بانک داشــته باشــد و از دید خود از این بابت 
از دیگــران کمبــودی نداشــته باشــد.«14 وی در 
جایی دیگر می نویســد: »در چارچوب برنامه های 
عمرانــی کشــور عالوه بــر تعیین اهــداف خاص 
بــرای هزینه های ســرمایه گذاری دولــت و اجرای 
طرح های زیربنایی، اهــداف معینی نیز برای بخش 
خصوصی در نظر گرفته شــده بــود. دولت متعهد 
بود که نیازهای اعتباری ایــن طرح ها را تأمین کند 
که بخــش خصوصی بتواند به این اهداف برســد. 

با اتخــاذ چنین سیاســتی عماًل بخــش خصوصی 
مجری برنامه های دولت شد و می توان از این فرایند 
به عنوان »دولتی شــدن بخش خصوصی« یاد کرد. 
اثــرات اجتماعــی آن نیــز خیلی زود بــروز کرد و 
بخش خصوصی را وارد محافل دولتی و معاشــرت 
بــا دولتمــردان کرد. مشــارکت بخــش خصوصی 
بــا بخش دولتی بــه همکاری از طریــق بانک های 
تخصصی محدود نمی شــد و سرمایه گذاران بخش 
خصوصی نیز با نزدیکی با کمیســیون های دولتی و 
اظهارنظــر، در تصمیم گیری ها و تنظیم سیاســت ها 
مشــارکت داشــتند و بــا مقامات بــاالی مملکت 
محشــور بودند کــه اگر هم بجا بــود، ولی بازتاب 
اجتماعی آن از دید مخالفان این بود که دولتمردان 
نیز در منافعی با بخش خصوصی شریک اند. وقتی 
مقامات دولتی و مســئوالن قیمت گذاری تولیدات 
عمده بخش خصوصی صبح ها در جلســات با هم 
وقــت می گذراندند و شــب ها در مجالس مهمانی 
یکدیگــر را می دیدنــد، از دیــد مخالفــان این طور 
می تواند وانمود شــود که این ها با هم منافع مشترک 

دارند«15.
اگر این روابط هنوز جا برای تفسیر و تعبیر و توضیح 
و حاشــیه دارند، اما جان کالم جای دیگری اســت 
که نشــان از فســادی سیســتمی در آن روزها دارد، 
فســادی که برای امروز نیز پندآموز است. مهران در 
جایی دیگر )ص187( می نویســد: »یکــی از مواد 
قانونــی، پرداخت نکردن وام به مدیــران و صاحبان 
سرمایه بانک هاست. در مواردی که صاحبان صنایع 
بزرگ خود صاحبان بانک ها یا اعضای هیئت مدیره 
بانک ها هستند، بسیار پیش می آید که این اشخاص 
بزرگ ترین وام گیرندگان نظام بانکی نیز خواهند بود، 
چه از بانک خود آن ها و چه در معامله متقابل با سایر 
بانک ها و این درســت وضعی بــود که در ایران دهه 
1340 و 1350 حاکــم بود.« این گونه بود که تعجب 
ندارد اگر گفته فردوست یادآوری شود که »از سال 
1350 تا ســال 1357 تنها در بازرســی شاهنشــاهی 
3750 پرونده سوءاســتفاده کالن تشــکیل شد که 
عمومًا به دادگســتری ارجاع شد، ولی پرونده ها طبق 
دستور شــفاهی وزیر دادگســتری بایگانی می شد و 

محمدرضا شاه نیز اهمیتی به این امر نمی داد.«16

بپذیریم که فساد خانمان برانداز است!
اگــر تنهــا نیم نگاهــی به عقــب بیندازیــم، انبانی 
پروپیمان از پندها و عبرت های غفلت از فســاد در 
امور اقتصادی و مالی دارد، شایســته اســت که این 
پدیده شــوم را به اندازه عمــق اثرگذاری آن مدنظر 
قرار داد. گزارش های ســازمان بین المللی شفافیت 
تصریــح می کنــد بر اســاس تجارب کسب شــده 
در مبــارزه با فســاد، این پدیده شــوم را تنها زمانی 
می توان کنتــرل کرد که نمایندگان دولت، صاحبان 
کســب  و کار و جامعــه مدنــی در مشــارکت بــا 
یکدیگر استانداردها و فرایندها را توسعه دهند. این 
ســازمان به این باور رسیده که فســاد را نمی توان با 
یک اقدام ریشــه کن کرد و مبارزه با آن گام به گام 
و پــروژه به پروژه اســت. در ایــن چارچوب، این 
سازمان برای مبارزه با فساد رویکرد غیرمقابله ای را 
ضروری می داند تا بتوان از این طریق تمام نیروهای 
اجتماعــی را دور میــز مذاکره برای مبــارزه با این 

پدیده گرد آورد.■
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1 . وب سایت سازمان شفافیت جهانی
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تدین، رسا، ص. 464
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1370 تهران ص 266

وقتي مقامات دولتي و 
مسئوالن قیمت گذاري 
تولیدات عمده بخش 

خصوصي صبح ها در جلسات 
با هم وقت مي گذراندند و 
شب ها در مجالس مهماني 

یکدیگر را مي دیدند، از دید 
مخالفان این طور مي تواند 

وانمود شود که این ها با هم 
منافع مشترک دارند
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بــه نظر می رســد، چنین فرضیه هایی بــا تقلیل گرایی 
اقتصــادی و فرهنگــی و همین طور بــا تعمیم گرایی 
بیش از اندازه، ســر از نــگاه تك علیتــی جبرگرایانه 
درمی آورنــد. درنتیجــه نمی توانند بســته بــه عوامل 
دیگری چــون نقش شــخصیت در تاریــخ، امکان 
خــروج از این چرخه یــا دور باطل را ببینند. به همین 
دلیــل، نمی توانند تفاوت های بین کشــوری را به رغم 
موقعیت های کم و بیش یکسان اقتصادی و فرهنگی 

توضیح دهند.
دولت ساختمان ساز مصلحت گرا در برابر 
دولت توسعه خواه ناکارآمد انعطاف ناپذیر

مــن در چارچــوب فرضیــه »دولــت خودگــردان 
حک شــده در اجتماع« یا »دولت ساختمان ساز« یا 
»دولت به مثابه فراسرمایه« که اندیشمندانی چون پیتر 
ایوانز، آلکســی دو توکویل، پیر بوردیو و جان فوران 
درباره آن به بحث پرداخته اند، بر این باورم که دولت 
در عین حال که ریشــه در خــاك فرهنگ و اقتصاد 
جامعه دارد، درجه ای از اســتقالل عمــل را نیز دارد 
که به آن توانایی ساختمان ســازی می دهد. دولت در 
خأل اجتماعی ظهور نمی کند. در این تردیدی نیست 
هر دولتی بر بســتر اجتماعی مبتنی بــر تاریخی بلند 
ظهور می کند. به بیانی دیگر، دولت ها مقید به قواعد 
غیررســمی از جمله آداب و سنن و رسوم هستند که 
در چارچوب »اصل وابســتگی به گذشته« به نوعی 
خود را تحمیل می کننــد. همین طور مقید به رعایت 
منافع طبقات و گروه های اجتماعی هستند که پایگاه 
اصلی شــان محســوب می شــوند؛ اما این بــه معنای 
تقلیل دادن نقش دولت به عروســك خیمه شب بازی 
نیست که صحنه گردان آن فرهنگ و اقتصاد یا طبقه 
مسلط است. دولت بســته به شخصیت دولتمردان و 
رهبران آن، می تواند به گونه ای عمل کند که به تدریج 

»شیوه تولید« جای خود را به ساخت اقتصاد مبتنی بر 
رانت نفت می دهد، »تضاد کار و ســرمایه« نیز جای 
خــود را به تضاد دولت و ملت می دهد. در ســاخت 
اقتصــادی مبتنی بر رانت نفت بروز تضاد و تشــدید 
آن درگــذر زمان و در تحلیل نهایی برافتادن دولت به 
دســت آحاد افراد جامعه، با خاســتگاه های مختلف 

اجتماعی و طبقاتی، اجتناب ناپذیر است.
فرضیه بافت قبیلگی و ایلیاتی جامعه ایران نیز تقریبًا چنین 
رویکردی دارد، با این تفاوت که به جای مبنا قراردادن 
ســاخت نفتی اقتصاد، بافت ایلیاتی جامعه ایران با وجه 
مشــخصه فرهنگی غارتگری و نخبه کشی را مبنا قرار 
می دهد. در اینجا، آنچه مانع توسعه و نیل به جامعه ای 
باثبات و دموکراتیك می شــود، خــوی قبیله گرای فرد 
ایرانی اســت. از آنجا که این خوی در تار و پود جامعه 
ریشه دوانده است، دولت برآمده از جامعه نیز به ناچار 
دارای همان خوی و سرشــت است. خوی و سرشتی 
که موجب رفتارهای خودکامه و خودســر سالطین در 
این سو و واداشتن جامعه قبیله گرا به سربریدن سالطین و 

تصاحب تاج و تخت آنان در آن سو می شود.
ایــن فرضیه هــا هــر دو در چارچوب آنچه »مســیر 
وابســتگی به گذشــته« نامیده می شــود، اصل را بر 
پیوســتگی تاریخــی می گذارند؛ یعنی تــا زمانی که 
ســاخت رانتی نفتــی و فرهنــگ ایلیاتــی جاری و 
باقی اســت، در بر همین پاشــنه چرخیــده و خواهد 
چرخید. یعنی اینکه، آنچه در گذشته رخ داده، فرجام 
اجتناب ناپذیر چنین ساخت های اقتصادی و فرهنگی 
بوده و گریزی از آن نبوده اســت. می توان گفت در 
آینــده نیز گریــزی از آن نخواهد بود. تــا زمانی که 
این ســاخت باقی اســت، چرخه رانت نفتی-دولت 
خودکامه-انقالب یا چرخــه فرهنگ ایلیاتی-دولت 

غارتگر-انقالب، پابرجا خواهد بود.

نارسایی فرضیه های استبداد رانتی نفتی و 
فرهنگ ایلیاتی در تبیین انقالب

از نظر من انقالب 1357 ریشه در دولت توسعه خواه 
انعطاف ناپذیــر سنت ســتیز دارد؛ انعطاف ناپذیری و 
گرایش اســتبدادی دولت هــای اول و دوم پهلوی به 
همان اندازه که ریشه در ساختار اقتصادی و فرهنگی 
جامعه دارد، تحت تأثیر ویژگی های شخصیتی رهبران 
این دولت ها هم بود. سنت ســتیزی کور آن دولت ها 
نیــز ریشــه در کوته بینی و خام اندیشــی رضاشــاه و 
محمدرضا شاه داشت. به این اعتبار، در کنار توجه به 
ساختارهای تعین بخش حوزه سیاست و قدرت، جایی 
خــاص هم برای »نقش شــخصیت در تاریخ« قائل 
هســتم. این فرضیه متفاوت از دو فرضیه شناخته شده 
در فضای جامعه روشنفکری ایران است. یکی فرضیه 
»اســتبداد نفتی« اســت که محمدعلی کاتوزیان به 
طور خــاص در کتاب اقتصاد سیاســی ایــران آن را 
پردازش کرده و دیگری هم فرضیه »بافت قبیلگی و 
ایلیاتی جامعه ایران« اســت که دکتر علی رضاقلی به 
طور خاص در کتاب جامعه شناسی خودكامگی به آن 
پرداخته اســت. دیدگاه های دکتر محمود سریع القلم 

هم در این چارچوب قرار می گیرد.
به صورت خالصه فرضیه اقتصاد رانتی نفتی یا استبداد 
نفتی این است که وجود منبع رانت نفت، موجب شده 
اســت که دولت در جامعه ایــران به نهادی فراقانونی 
تبدیل شــود که حتی به قانونــی که خود وضع کرده 
است، پایبند نباشــد؛ بنابراین سر از رفتاری خودکامه 
و خودســر درمی آورد که نتیجه آن بروز شکاف میان 
دولت و ملت اســت. فرجام این شکاف و تشدید آن 
در گذر زمان، شــورش و انقــالب ملت علیه دولت 
اســت. در اینجا، ساختار رانتی نفتی همان کارکردی 
را دارد که تضاد طبقاتی در رویکرد مارکسیستی دارد. 

ریشه های اقتصادی انقالب اسالمی؛ رویکرد علیت انباشتی
چرا تبیین های کاتوزیان، رضاقلی و سریع القلم برای وقوع انقالب ایران ناکافی هستند؟

نقش شــخصیت در تاریخ چیســت؟ چگونه برخی شــخصیت های تاریخ ســاز حتی 
در جوامع توســعه نیافته، توانســته اند پایه گذار پیشــرفت و توســعه باشند؟ چگونه 
می تــوان با توجه به شــخصیت حاکمان بخشــی از دالیل توســعه یــا اضمحالل یک 
کشــور را تبیین کرد؟ این ها پرســش هایی اســت که علــی دینی ترکمانی، اســتادیار 
مؤسســه مطالعات و پژوهش های بازرگانی به دنبال پاســخگویی به آن اســت. وی  با 
نقــد فرضیه هــای تك علیتی که ســاخت اقتصاد رانتی نفتی یا ســاخت اجتماعی مبتنی بر فرهنگ ایلیاتــی و قبیله ای را عامل 
اصلی وقوع چرخه دولت خودکامه، شــکاف دولت-ملت و انقالب می دانند، معتقد اســت ما بــرای تبیین صحیح تر علل وقوع 
چنین چرخه ای، به رویکرد چندعلیتی موســوم به »علیت انباشــتی« نیاز داریم که در آن، به ساخت اقتصادی و فرهنگی توجه 

شــود، نقش شــخصیت در تاریخ دیده شود و نقش عوامل خارجی مانند کودتای 28 مرداد هم مورد توجه الزم قرار بگیرد.

علي دیني تركماني*
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شاه و محمدرضا شاه عاقالنه تر و مصلحت گرایانه تر 
عمل می کردند می توانست رخ ندهد. همه آنچه این 
دو انجام دادند تحت تأثیر ســاخت اجتماعی برآمده 
از فرهنگ ایلیاتی یا ساخت اقتصاد رانتی نفتی نبود. 

نه تنها نبود،  اتفاقًا در جهت عکس آن بود.
و  کــور  سنت ستیزی-قومیت ســتیزی 
تشدید شکاف دولت-ملت در بلندمدت

تالش رضا شــاه بــرای نوســازی جامعــه از طریق 
جاانداختــن اجبــاری پوشــش خاص مردانــه مانند 
اســتفاده از کاله پهلــوی یــا جاانداختــن اجباری 
پوشــش خاص زنانه و کشــف حجاب، نه تنها ریشه 
در ســاخت فرهنگی اجتماعی یا قواعد غیررســمی 
زمانه وی نداشــت، در نقطه مقابل آن قرار داشــت. 
چنین تالشی ریشه در نگاه فرمالیستی وی به نوسازی 
اجتماعی داشــت که پیش شرط پیشبرد فرایند توسعه 
در چارچوب حتی دولت توسعه خواه اقتدارگرا نبود؛ 
بنابرایــن اصرار بــر انجام آن، آن هم بــه روش آمرانه 
و خشــن از باال به پایین و بــدون آنکه کوچک ترین 
گره گشایی بر سر پیشــبرد فرآیند توسعه داشته باشد، 
موجــب بــروز تضــاد ســنت و تجــدد و تعمیق آن 
درگذر زمان شــد. محمدرضا شــاه نیز به همان راه 
رفت و اشــتباه پــدرش را تکمیل کــرد. جایگزینی 
تقویم شاهنشــاهی به جای تقویم هجری شمســی، 
هیچ تأثیری که در پیشــبرد فرایند توسعه نداشت، از 
طریق برانگیختن جامعه ای که آداب و ســنن مذهبی 
را جزئی از هویت فرهنگی خود می دانســت، زمینه 
افزایش شــکاف دولت-ملت را فراهــم کرد. آنچه 
می خواهم بگویم این اســت که اگر چنین اقداماتی 
انجام نمی شــد و تغییرات در پوشش و مسائلی نظیر 
آن به عهده زمان گذاشــته می شــد، شکاف افزایش 
پیدا نمی کرد و سر از انقالب درنمی آورد. این مسائل 
دقیقًا مرتبط با نقش شــخصیت در تاریخ اســت. در 
همین مورد، می توانیم رضا شــاه و محمدرضا شاه را 
با حامد کرزای مقایسه کنیم. کرزای رهبر عاقل تری 
اســت. او درك می کند که در چــه بافت اجتماعی 
زندگی می کند. بنابراین به جای آنکه از رو شمشیر به 
روی ســنت بکشد، حرمت آن را با بر تن کردن لباس 
سنتی کشورش نگه می دارد و سعی می کند از طریق 
گاهی و آموزش، زمینه های الزم برای پیشبرد  ارتقای آ
تحوالت توســعه ای را فراهم کند و اصالح ســنت را 
در جایی که الزم اســت گام به گام و طی یك فرایند 

تکاملی به پیش ببرد.
قومیت ســتیزی کور رضا شاه نیز ریشه در شخصیت 
خشــن او و فرماندهان ارتش او داشت. رضاشاه در 
پی نیاز برحق آن روز جامعه ایران با تأســیس دولت-

ملت مدرنی که قانون گراتر و کارآمدتر از دولت های 
ناکارآمــد قاجار باشــد، تالش کرد اقتــدار نیروهای 
گریز از مرکز قوم گرا را از بین ببرد. در تجربه تاریخی 
کشــورهای توســعه یافته اروپایی نیز دولــت مطلقه، 
پیش شرط شکل گیری تحوالت توسعه ای بوده است. 
دولتــی که نظم را برقرار می کند و ملت را حول زبان 
و پرچم مشــترکی هویت می دهد. آموزش عمومی و 
نظام قضایی مدرن را سامان می دهد و زیرساخت های 
توســعه ای را فراهم می کند؛ اما مســئله این است که 
چنین تالشی با قومیت ســتیزی کور و خشن تفاوت 

برده نمی شد. جالب اینکه رهبران بعدی هند ازجمله 
جواهر لعل نهــرو، دخترش ایندیــرا و نوه اش راجیو 
گاندی نیز هیچ گاه تحت فشــار ســاختار اجتماعی 
هندو مذهــب، از اصول گاندی تخطی نکردند. این 

موارد مصادیقی از نقش شخصیت در تاریخ است.
از ایــن منظــر، همان طور کــه دولت هــای کارآمد 
و توســعه خواه بــه رهبــری رهبــران مصلحت گرای 
با شــخصیت سرنوشت ســاز عامل توســعه هستند، 
دولت های ناکارآمد یا توســعه خواه انعطاف ناپذیر نیز 
عامل اصلی انقالب ها هســتند. دولت های نوع اول 
هم فرآیند توســعه اقتصادی را به خوبی پیش می برند 
و هم در جایی که الزم اســت توانایی پوست اندازی 
سیاســی و پیش گیری از ایجاد شــکاف میان دولت 
و ملــت را دارنــد. دولت هــای کره جنوبــی و ترکیه 
مصادیقــی از چنین دولت هایی هســتند که به موقع، 
در دهه 1990، اجازه گــذار از نظام های دیکتاتوری 
نظامی به نظام های کثرت گرا را دادند و مانع از ایجاد 
شــکاف براندازانه میان خود و ســاخت اجتماعی با 

مطالبات افزایش یافته سیاسی شدند.
مســئله این است که پیشــبرد فرایند توسعه اقتصادی 
خواه ناخواه همراه با شکل گیری مطالبات اجتماعی و 
سیاسی جدید ازجمله تمایل نیروهای اجتماعی جدید 
برای حضور در ســاخت قدرت است. به این اعتبار، 
اگر فرایند توســعه از بعد اقتصادی به پیش رود، ولی 
از بعد سیاســی به دلیل تصلب و انعطاف ناپذیربودن 
دولت در بازکردن ساخت قدرت دچار انسداد شود، 
تضاد تشدید می شود. دو دولت کره جنوبی و ترکیه، 
از ایــن نظر یعنی درك شــرایط جدید و اجازه دادن به 
ورود نیروهــای سیاســی جدید در ســاخت قدرت، 
بســیار خوب عمل کرده اند. به این کشورها می توان 
گــذار از دیکتاتوری هــای نظامــی به نظام سیاســی 
کثرت گــرا در برزیل، آرژانتین و شــیلی را نیز اضافه 
کنیم. دولت های نوع دوم اگر هم در نوسازی جامعه 
تا حدی موفق باشند، در تحلیل نهایی به دلیل عواملی 
چون رویکردهای سنت ســتیز کور و توسعه آمرانه از 
باال به پایین از ســویی و انعطاف ناپذیری و ناتوانی در 
پوست اندازی سیاسی به هنگام از سوی دیگر، موجب 
بروز انواع شکاف های ترمیم ناپذیر می شوند. پهلوی 
اول و دوم مصادیقــی از چنیــن دولت هایی بودند. به 
این اعتبار، انقالب اســالمی در بستر روند تحوالت 
اجتماعی و سیاســی رخ داده طی سال های 13001 تا 
1357 اجتناب ناپذیــر بود، اما در عین حال، اگر رضا 

زمینه رهایی از اصل وابســتگی به گذشته و خروج از 
دور باطل خودکامگی و انقالب را فراهم کند و قطار 
تحوالت اجتماعی و سیاســی را بر ریــل نوینی قرار 
بدهد. برای روشن شــدن این بحــث به چند مورد در 
تجربه اخیر کشورها اشاره می کنم که چگونه دولت 
می تواند بر مبنای نقش شــخصیت در تاریخ، هویتی 
کم و بیش ســازگار با تحوالت توسعه ای دموکراتیك 

باثبات پیدا بکند و مسیر جامعه را تغییر دهد.
 نلســون مانــدال در آفریقــای جنوبی قــدرت را در 
جامعه ای به دســت گرفت که دارای تاریخی سرشار 
از تضــاد نژادی بود. وی اگر پس از به دســت گرفتن 
قدرت به سیاهان میدان می داد تا به سرکوب سفیدها 
بپردازند، چاشــنی دینامیت انفجاری نــزاع نژادی را 
فراهــم و این کشــور را درگیر جنــگ طوالنی مدتی 
می کــرد که نتیجــه آن تبدیــل آفریقــای جنوبی به 
سرزمینی سوخته بود. ماندال با درك موقعیت تاریخی 
خود مبنی بر اینکه رسالتش در ابتدا باید فراگیرکردن 
نهادهــای سیاســی و تأمین حقوق مدنی و سیاســی 
سیاهان باشد، تمام همت خود را بر سر برقراری آشتی 
ملــی به کار برد. تردیدی نیســت که اگــر نهادهای 
فراگیر سیاســی همراه با نهادهــای فراگیر اقتصادی 
تأمین کننده حداقلی از توزیع عادالنه ثروت و درآمد 
نباشــند، حقوق مدنی و سیاســی نیز عمیق نخواهد 
بود، اما واداشــتن جامعه سفیدپوســت به پذیرش این 
حقوق، خود گام بسیار مهمی به پیش بوده است که 
می تواند در مراحل بعدی بــا بازتوزیع ثروت تکمیل 
شــود. مورد مهم دیگــر، نقش ماهاتمــا گاندی در 
شــکل گیری بزرگ ترین دموکراســی جهان اســت. 
گاندی نیز در جامعه ای قدرت را به دست گرفت که 
سرشــار از تضادهای قومی و مذهبی بود. تضادهایی 
عمیــق که نه تنها جان او را، بلکه جان ایندیرا گاندی 
و راجیــو گاندی را نیز گرفت. از همان ابتدا، مطالبه 
جامعــه هندو مذهب هند از گاندی، به عنوان رهبری 
که مبارزه اســتقالل طلبانه را رهبری کرد و قدرت را 
به دســت گرفت، ســرکوب اقلیت مذهبی مسلمانان 
آن کشــور بــود؛ امــا گاندی بــا مسئولیت شناســی 
تاریخــی، موضعــی از زاویه دینی و مذهبی به ســود 
هندوها نگرفت و اصل را بر تأســیس دولتی فرادینی 
و فرا مذهبی گذاشــت. در این مــورد نیز اگر وی به 
ســوی هندوها جهت گیری و قواعد رسمی جامعه را 
در جهت بیشــتر میدان دادن به آنان تدوین می کرد، 
امروز از هند به عنوان بزرگ ترین دموکراسی جهان نام 

کودتای 28 مرداد 32
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فشار درونی برآمده از ســاخت اقتصادی یا فرهنگی 
جامعه نبود و دارای درجه ای از اســتقالل عمل بود. 
اگر در جهت بازشدن فضای سیاسی گام برمی داشت 
با مشــکل خاصی مواجه نمی شــد. بــه همین دلیل 
اســت که مهندس بازرگان پیش از پیروزی انقالب، 
در پاسخ به پرســش خبرنگاری که از او پرسیده بود 
رهبر انقالب چه کسی است، گفته بود »شاه«. وقتی 
خبرنگار، حیرت زده از این پاسخ، به ایشان گفته بود 
منظور مــن رهبری انقالب اســت، مهندس بازرگان 
پاســخ داده بود: »بله متوجه شــدم. شاه رهبر منفی 
انقالب اســت، چراکه با سیاست های نادرست خود 

موجب قیام مردم علیه خود شده است«.

 ریشه های اقتصادی انقالب اسالمی
انقــالب اســالمی ریشــه های اقتصادی قــوی هم 
داشــت؛ بنابراین، به مجموعه عوامل مذکور عواملی 
چــون نابرابــری بیش از انــدازه در توزیــع ثروت و 
درآمــد و حاشیه نشــینی را هم باید اضافــه کنیم که 
مرتبط با موضوع اصالحات ارضی و پیشــبرد فرآیند 
صنعتی شــدن اســت. اصالحــات ارضــی همچون 
تأســیس دولت-ملت مــدرن، اقدامــی صحیح در 
جهت بازتوزیع دارایی مهــم زمین، در میان دهقانان 
بــود. همین طور اقدام مهمی در جهت زمینه ســازی 
برای پیشــبرد فرایند صنعتی شدن از طریق میدان دادن 
به نیروهای اجتماعی جدیــد بود؛ اما هم اصالحات 
ارضی به طور ناقص اجرا شد و هم فرآیند صنعتی شدن 
به گونه ای پیش نرفت که مانع از رشــد حاشیه نشینی 
شــود. در چارچوب اصالحات ارضــی، زمین طی 
چند مرحله آن هم بر مبنای اصل پذیرفته و مشــروع 
»حق نســق« واگذار شــد؛ ولی امکانات لجستیکی 
الزم بــرای افزایش بهره وری در بخش کشــاورزی و 
همین طــور تأســیس صنایع صنعت-کشــاورزی در 
روستاها تأمین نشــد. درنتیجه، مهاجرت از روستا به 
شهر به تدریج افزایش یافت. مهاجران هر چند نیروی 
کار مورد نیاز پروژه های صنعتی در شهرها را تأمین و 
به پیشبرد فرآیند انباشت سرمایه صنعتی کمك کردند، 
اما بخش چشــم گیری از آنان تبدیل به حاشیه نشینان 
شهری و زاغه نشین شدند. نه جامعه دهقانی توانست 
به نقطه تجاری در تولید برســد و در ســطح باالیی از 
رفــاه قرار بگیــرد و نه جامعه کارگــری صنعتی، در 

شهرها سامان مناسبی پیدا کرد.
درواقع آنچــه از نظر اقتصادی اتفاق افتاد، درســت 
منطبق بر الگوهای رشد ویلتمن روستو و آرتور لوئیس 
بود که تنها بر انباشــت سرمایه و صنعتی شدن، بدون 
کید دارند.  توجه به موضــوع عدالت اجتماعــی، تأ
همین طور منطبق بر فرضیه ســایمون کوزنتس درباره 
رابطه میان رشــد و توزیع درآمد بــود. فرضیه ای که 

می گوید رشد در ابتدا همراه با نابرابری است.
 برنامه های ســوم و چهارم توســعه معمواًل از دیدگاه 
کارشناســان برنامه ریــزی به عنــوان برنامه های موفق 
ارزیابی می شــود که طی ســال های 1347-1342 و 
1351-1347 اجرا شــد. برنامه پنجم )1351-1356( 
از نظر پیگیری پروژه هــای جاه طلبانه ای که در پرتو  
افزایش درآمدهای نفتی، دنبال شــد مــورد نقد قرار 
می گیرد؛ چــرا که اقتصاد ظرفیت جذب آن برنامه ها 
را نداشــت؛ درنتیجــه تأثیــر آن دورقمی شــدن تورم 

داد«؛ اما برخالف باور وی، این اگرها در چارچوب 
رویکرد روش شــناختی خالف وقایــع، معنا دارند و 
اتفاقــًا می تواند موجب بروز نتیجه گیری مشــخصی 
بشــود. آبراهامیــان خــود در ادامــه ســخن مذکور 
می گوید: »ما می دانیم که میراث کودتا چهار پیامد 
قابل توجــه داشــت: 1. ملی زدایــی از صنعت نفت؛ 
2. نابــودی مخالفان ملی گرا؛ 3. مشــروعیت زدایی 
مرگبــار از نظــام شاهنشــاهی؛ 4. تشــدید طرز فکر 
پارانوئیــد )توطئه انگاری( غالب در سیاســت ایران. 
به بیانی دیگر، کودتا تأثیر عمیقی نه تنها بر سیاســت 
و اقتصــاد ایــران، بلکه بر فرهنــگ عمومی و امری 
گذاشــت که برخی آن ها را ذهنیت می نامند«. اگر 
ایــن پیامدهای چهارگانه مذکور را بــه عنوان میراث 
کودتا بپذیریم، در این صورت، آن روی دیگر سکه، 
در چارچوب روش شناسی خالف وقایع، این می شود 
که در صــورت نبود کودتا، به احتمــال زیاد، موازنه 
قــدرت میان جریان ملی گرا بــه رهبری دکتر محمد 
مصدق و شاه برقرار و امکان طی مسیر دیگری فراهم 
می شد، همین طور، مشــروعیت حکومت شاه سریع 
افول نمی کرد و ذهنیت دایی جان ناپلئونی نیز قوی تر 
نمی شــد. حتی پس از کودتا، اگر شــاه می خواست 
در ابتــدای دهه 1350 یا پیش تر از آن در دهه 1340، 
افــرادی مانند بختیــار و بــازرگان و صدیقــی را به 
نخســت وزیری برگزیند و فضای سیاسی را باز کند، 
به لحاظ نهادی با مشــکل خاصی روبه رو نمی شــد، 
همان طور کــه در مقطع انقالب با انتخاب دیرهنگام 
بختیار مواجه نشــد؛ یعنی، کافی بود اختیارات خود 
را محدود می کرد و متناســب بــا چنین محدودیتی، 
اختیارات نیروهای وابســته بــه دربار را کمی محدود 
می کرد. بــرای چنین امری، نیازی نبود که شــرایط 
حقوقی و ســاخت نهادی جامعه تغییر کند. او نه تنها 
چنیــن نکرد، حتی افــرادی مانند دکتــر علی امینی 
که دارای گرایش های سیاســی بازتر و مســتقل تری 
بودند را نیز از صحنه سیاســی حــذف کرد و میدان 
را بــه نیروهایی داد که کاماًل مطیــع او بودند. یعنی، 
با اتکا به منابع قدرت دولتی، الگوی حامی پروری را 
شکل داد که نتیجه آن نه تنها حذف نیروهای سیاسی 
دگراندیش وابسته به جبهه ملی، بلکه حذف نیروهای 
سیاسی کم و بیش مستقل وابسته به سلطنت نیز بود. 
او در شکل دادن به این الگوی حامی پروری، مقید به 

زیادی دارد. آن گونه که مورخان گزارش داده اند، در 
سال 1303، سرتیپ امیراحمدی، از فرماندهان نظامی 
رضا شاه، پس از خلع سالح خوانین لر، به رغم اعالم 
آمادگی آنان برای همکاری با حکومت، تمام آنان را 
قتل عام کرد. این داســتان طی سال های بعد در مورد 

قوم لر و سایر اقوام کم و بیش تکرار شد.
اگرهــای منطقــی از منظر روش شناســی 

خالف وقایع
وقایــع«  »خــالف  بــه  موســوم  روش  بــه  اگــر 
)Counterfactual( که در فلسفه، »شرطیه خالف 
واقــع« نامیده می شــود، عمل کنیم بــه همین نتیجه 
می رســیم که نقش شــخصیت در تاریخ را نمی توان 
نادیــده گرفت. همین طور نمی تــوان از نقش عوامل 
دیگری چون کودتای 28 مرداد و ســرنگونی دولت 
دکتر محمد مصدق گذشــت. اگر کودتا نمی شد و 
مصدق و جریان سیاســی جبهه ملی به عنوان نیروی 
متوازن کننده قدرت شــاه بر سر قدرت باقی می ماند، 
احتمــااًل وقایــع زنجیــره ای بعدی که یکــی پس از 
دیگری چاشــنی دینامیت انفجاری انقالب را تأمین 
کردند، به وجود نمی آمد؛ مانند منقبض شدن فضای 
سیاسی و سرکوب احزابی که در چارچوب جبهه ملی 
فعالیت می کردند، تأسیس احزاب فرمایشی »مردم« 
به رهبری اســدالله علم در سال 1336 و »ملیون« به 
رهبری منوچهر اقبال در ســال 1337 و »حزب ایران 
نوین« به رهبری حسنعلی منصور و امیرعباس هویدا 
در سال 1343 با هدف دموکراتیك نشان دادن فضای 
سیاســی کشــور، ارائه حق کاپیتوالسیون به امریکا و 
سرکوب واکنش اعتراضی روحانیون در فیضیه قم در 
15 خرداد 1342، دستگیری و تبعید امام خمینی)ره( 
بــه ترکیه، اجــرای ناقص اصالحــات ارضی، کاماًل 
منقبض کردن فضای سیاســی و به محاکمه کشــیدن 
نیروهــای سیاســی مســالمت گرایی چــون مهندس 
بازرگان در ســال 1345، ســوق دادن نیروهای جوان 
تحــت تأثیــر جبهه ملــی به تأســیس ســازمان های 
چریکــی، انحالل دو حزب فرمایشــی ایران نوین و 
مردم و تأسیس حزب فرمایشــی فراگیر رستاخیز در 

سال 1354.
حتــی اگــر پــس از کودتــا، شــاه بــه نقدهــای 
مسالمت جویانه افرادی چون مهندس بازرگان گوش 
می داد که در سال 1345 در دادگاه گفت »ما آخرین 
گروهی هســتیم که با شــما به زبان مسالمت سخن 
می گوییم«، احتمال پیش گیری از وقایع بعدی وجود 
داشت. اگر گوش شاه تیزتر می بود و صدای انقالب 
را نه در 9 دی ماه ســال 1357، بلکه سال ها پیش تر از 
آن، از زبان مشــاورانی چون احســان نراقی که وضع 
نابســامان جامعه را به او گزارش می کردند می شنید 
و فــردی مانند مهندس بازرگان یا دکتر غالمحســین 
صدیقــی را به نخســت وزیری برمی گزیــد و فضا را 
بازتــر می کرد، زمینه های ســقوط او تا حد زیادی از 

بین می رفت.
یرواند آبراهامیان در کتاب كودتا می گوید: »تمامی 
این اگرهــا در زمره تاریخ غیرواقعــی قرار می گیرند 
و به رغم اینکه جذاب هســتند بــر گمانه زنی صرف 
اســتوارند. این گونــه خیال پردازی هــای بی پایــان را 
می توان بدون رســیدن به هیچ گونه نتیجه گیری ادامه 
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فضای سیاسی در ســال 1356، موجب ترك برداشتن 
دیــوار حکومــت شــد. اگر چنیــن اقدامــی زودتر 
اجرا می شــد می توانســت موجب ترمیم مشروعیت 
حکومت شــود. اگر دچار توهم قدرت نمی شــد یا 
کمتر می شد و به نصایح مشاوران کم و بیش مستقل 
توجه می کرد، می توانست زودتر شروع کند. منظورم 
از می توانست این اســت که با مقاومت ساختاری از 
درون مواجه نمی شد. ساخت نهادی حکومت اجازه 
می داد که بدون تغییرات خیلی اساســی، اصالحات 
را اجــرا کند. کافی بــود از دامنه قدرت خود بکاهد 
و کم و بیش به آنچه در قانون اساســی مشروطه ذکر 
شــده بود تن بدهد. چنین نکــرد و وقتی به بازکردن 
فضای سیاسی مجالی داد، دیگر دیر شده بود؛ حکم 
نوشــداروی پس از مرگ ســهراب را داشت. شاید 
بهتر اســت بگوییم حکم نیروی تشجیع کننده بیشتر 
ملت و عمیق ترشدن ترك دیوار حکومت او را داشت. 
تن دادن بــه اصالحات دیرهنــگام در همه جا همین 
کارکرد را دارد. موجب خیزش های بیشــتر می شود، 
چرا که افکار عمومی چنیــن اصالحاتی را حمل بر 
ضعــف نظام و عقب نشــینی آن می کننــد و بنابراین 
جرئت ایستادگی بیشتر در برابر آن را پیدا می کنند. به 
این صورت، موازنه قدرت میان حکومت و انقالبیون 

به هم می خورد.
اگــر شــاه حتــی در ابتدای دهــه 1350 دســت به 
اصالحات سیاســی معطــوف به مشــارکت دادن به 
نیروهــای دگراندیــش مــی زد، ســاختار حکومتش 
متالشــی نمی شــد، می توان این نتیجه را گرفت که 
بیش از ساخت اقتصاد نفتی یا فرهنگ ایلیاتی جامعه، 
نقش شــخصیت او کــه عناصری از شــبه نوگرایی و 
سنت ستیزی کور و توهم قدرت را در خود داشت در 

وقوع انقالب اثرگذار بود.■
ایرادشــده علــی  * متــن مکتــوب ســخنرانی 
دینــی ترکمانــی، اســتادیار مؤسســه مطالعات 
و پژوهش هــای بازرگانــی، در تاریخ 9 بهمن 

1393 در مؤسسه دین و اقتصاد 

پی نوشت
1 . رضاشــاه هرچند در ســال 1303 رســمًا تاج گذاری 
کرد، اما پیــش از آن در مقام صدراعظم و فرمانده کل 
قــوا نفر اصلی پس از کودتای 1299 و ســقوط سلســله 

بود. قاجار 

این دیدگاه را دامن می زد که فرآیند انباشــت سرمایه 
صنعتــی رخ داده نــه در ارتباط با نیازهــای درون زاد 
داخلی، بلکه در ارتباط با تأمین نیازهای شرکت های 
چندملیتی خارجی شــکل گرفته است که کارکرد آن 
چیزی نیست جز گسترش توسعه نیافتگی؛ بنابراین، از 
منظر نظریه بازگشــت به خویشــتن، برای دستیابی به 
اســتقالل اقتصادی و فناورانه، باید بندهای وابستگی 
ایجادشده از طریق صنایع مونتاژ پاره و پیشبرد فرآیند 
توســعه بر توانمندی ها و قابلیت هــای داخلی متکی 
می شد؛ همین طور، با بازگشت به ارزش های بومی و 
ملــی و درك اهمیت آن ها باید هویت ملی بازتعریف 
و احساس حقارت در برابر فرهنگ غربی به احساس 

اعتمادبه نفس تبدیل می شد.
جمع بندی

نمی توانیم وقــوع انقالب را تنها به یــك عامل به نام 
ســاخت اقتصادی مبتنــی بر رانت نفت یا ســاخت 
اجتماعــی مبتنی بر فرهنــگ ایلیاتــی تقلیل دهیم. 
عوامــل بلندمــدت دیگری چون سنت ســتیزی کور 
رضا شــاه و محمدرضا شــاه نیز در مشروعیت زدایی 
از حکومــت پهلــوی نقــش جــدی داشــت. این 
سنت ســتیزی کور نیز ریشــه در نــگاه کوته نگرانه 
آنان به تحوالت توســعه ای داشت. همین طور عامل 
خارجی کودتا نیز نقش مهمی در به هم خوردن تعادل 
قوای سیاسی به نفع شاه در برابر نیروهای دگراندیش 
ملی گرا و حتی سلطنت گرای مستقل تر داشت. کودتا 
هر چند موجب تحکیم سلطنت محمدرضا شاه برای 
مدتی شــد، اما در بلندمدت چند پیامد مهم داشت. 
موجب مشروعیت زدایی از او و اقدامات صنعتی او و 
بسته شدن ساخت قدرت و در نتیجه حذف نیروهای 
سیاســی دگراندیشــی شــد که در صورت وجود در 
نظام تصمیم گیری، می توانستند مانع از شکست های 
رخ داده در عرصه اصالحات ارضی و رشد اقتصادی 
همراه با نابرابری باال بشــوند. همین طور، در صورت 
بازبودن فضای سیاســی، امکان کنترل فساد از طریق 
شکل گیری رســانه های آزاد و قدرت های همسنگ 

فراهم می شد.
مجموعــه عوامــل سیاســی، اقتصــادی، خارجی و 
شــخصیتی مذکــور موجــب شــگل گیری فرآیند 
چندعلیتی موســوم به »علیت انباشــتی« و تشــدید 
شکاف میان دولت و ملت در گذر زمان شد. در چنین 
شرایطی، تن دادن شاه به فشار کارتر مبنی بر بازکردن 

از اوایــل دهه 1350 بود. با وجــود این، در مجموع، 
برنامه های توســعه مذکور از منظر پیشبرد پروژه های 
صنعتی و تأمین زیرســاخت های صنعتی کشور موفق 
بودنــد. صنایع کارخانه ای مختلف تأسیس شــده در 
رشــته فعالیت هــای گوناگــون، از خودروســازی و 
ماشین ســازی و تراکتورســازی گرفته تا ذوب آهن، 
پایه هــای صنعتی شــدن ایــران را فراهــم کردند؛ اما 
ازنظــر همراه نبودن آن بــا توزیع عادالنه تــر درآمد، 
موفق نبودند. به بیانی دیگر، فرایند توســعه اقتصادی 
به صورت ناموزون پیش رفت. طبق آمار رسمی بانك 
مرکزی، طی سال های 1338 تا 1356، میانگین رشد 
تولیــد ناخالص ملــی واقعی برابــر  10.5 درصد در 
ســال بود. رقمی بیش از میزان رشد سالیانه چین در 
ســال های گذشــته؛ اما از آنجا  که این رشد همراه با 
توزیــع عادالنه درآمد نبود، در مقطع پیروزی انقالب 
یعنــی ســال 1356، ضریب جینی در حــدود 0/52 
بود. که ضریب بســیار باالیی است. جامعه دوقطبی 
شــده بود و کل ثروت تعداد کمی ثروتمند با ثروت 

اکثریت جامعه برابری می کرد.
نابرابری باال به همراه فســاد شــدید دربار، زمینه های 
مشــروعیت زدایی از حکومت را بیش از پیش فراهم 
کــرد. کودتای 28 مرداد، نطفه مشــروعیت زدایی از 
حکومت پهلــوی دوم را در دل جامعه کاشــته بود. 
از نظر اقشــار ســنتی و همین طور ملی گرای جامعه، 
حکومت دست نشــانده امریکا محســوب می شد و 
ایــن زمینه مشــروعیت زدایی از آن را فراهم می کرد. 
فساد از منظر آنان تنها به فساد مالی محدود نمی شد، 
فساد اخالقی را نیز دربر می گرفت که به غرب زدگی 
حکومت ربط داده می شــد. در چنین فضایی، رشد 
ســرمایه صنعتی در قالــب کارخانه های مختلفی که 
تأسیس شد، حمل بر رشد سرمایه وابسته )بورژوازی 
کمپرادور( می شــد که کارکرد آن تحکیم حلقه های 
وابستگی به ســرمایه جهانی از طریق تأسیس صنایع 

مونتاژ تولیدکننده کاالهای مصرفی بود.
شاه، با اســتفاده از فناوری شوروی سابق در صنعت 
آهن و فوالد، شاید می خواســت بین صنایع مونتاژ و 
پروژه های ساختمان ســازی صنعتی چون سدسازی 
با منشــأ انگلیســی و فرانســوی و امریکایی در یک 
سو و صنایع ســنگینی چون ذوب آهن با منشأ کشور 
سوسیالیستی شوروی سابق در سوی دیگر، موازنه ای 
برقرار و از این طریق استقالل عمل خویش را ثابت و 
مشــروعیت زدایی ناشی از کودتا را بازسازی کند؛ اما 

چنین اقدامی از این منظر بی ثمر بود. 
سنت ســتیزی کور، کودتا و نابرابــری بیش از اندازه 
همراه با فساد مالی دربار، زمینه های مشروعیت زدایی 
از شــاه را به شــدت فراهم کرده بــود. در این میان، 
باید به فضای فکری دهه های 1950 تا 1980 نیز اشاره 
کنیم. در ایــن دهه ها، در عرصه توســعه اقتصادی، 
نظریه های وابســتگی به رهبــری اقتصاددانانی چون 
آندره گوندر فرانك و پل باران زمینه های فکری برای 
نقد الگوی صنعتی شــدن در چارچــوب جایگزینی 
واردات مصرفــی را برای جامعه روشــنفکری فراهم 
می کرد. این نظریه ها در پیوند با نظریه »بازگشــت به 
خویشتن« دکتر علی شریعتی و »فرانتس فانون« که 
آثارش ازجملــه »دوزخیان روی زمین«، به قلم دکتر 
شــریعتی، به فارسی برگردانده شــده است، رفته رفته 

حاشیه نشینی در دوران محمدرضا شاه- عکس از مؤسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران
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ملی شدن نفت فتوا دادند و گسترش آن بسیار چشمگیر 
بــود. مرحوم مصدق می گفــت نهضت ملی، خلع ید 
و ملی شــدن نفت بــا همه عظمتی که داشــت، تمامًا 
احیای قانون اساسی انقالب مشروطیت بود. همین که 
آرای مــردم و حق شــهروندی عینیت پیــدا کرد و در 
قانون اساسی متبلور و مکتوب شد، موفقیت بزرگی بود. 
در مقابل، افول هایی هم داشتیم. دورزدن قانون اساسی 
و بــازی بــا آن، در واقــع دورزدن مــردم و انقــالب 
بود. در این قانون اساســی آرای مــردم نقش عمده   و 
تعیین کننده ای داشــت، طوری کــه حتی آن ماده ای 
که مربوط به سلطنت بود می گوید: سلطنت ودیعه ای 
است الهی که به موجب رأی مردم به شخص پادشاه 
واگذار می شــود؛ یعنی رأی مردم بود که حرف  نهایی 
را در رژیم سلطنتی موروثی می زد. متأسفانه ما همین 
موروثی و ســلطنتی بودن آن را دیدیــم و بد بد کردیم 
و رأی مــردم را ندیدیــم کــه به  به کنیم. بــه هر حال 
ساده اندیشــی هایی داشــتیم و در مقاطعــی آن قانون 
را نفــی می کردیم. این را ندیدیم که منشــأ تمام مواد 
قانون اساسی واقعًا آرای مردم بود؛ متمم قانون اساسی 

هم که همگی مربوط به حقوق ملت بود. 
رشــدی به این عظمت که در منطقه یك سر و گردن 
از همه باالتر بود، با دخالت روس و انگلیس و تقسیم 
ایران به شــمال و جنوب دچار افول شــد. کادرهایی 
که مشــروطیت ســاخته بود ازجمله شــهید مدرس، 
بــه قم مهاجــرت کردند و کابینه مهاجرت تشــکیل 
دادند. اســتقالل ایران دوباره بازســازی شد و در پی 
آن آزادی ها دوباره گسترش یافت. سپس هرج   و مرج 
شکل گرفت و مجلس به توپ بسته شد و دورزدن ها 
دوباره شــروع شد که در نهایت به  کودتای رضاخان 
انجامیــد. قرارداد وثوق الدوله که بنا بود امضا شــود، 
مدرس، مصدق و احمدشــاه  با آن مخالف بودند و 
رضاخان آمد تا با کودتا آن قرارداد را عماًل اجرا کند. 
چندی گذشت و رضاخان اقدامات خوبی هم انجام 
داد و می خواســت که شاه بشود. مصدق و مدرس با 

سلطنت او مخالف بودند. 
نخســتین کار رضــا شــاه دورزدن قانون اساســی بود 
و ســلطنت را از سلســله قاجار به پهلوی منتقل کرد. 
رضاشــاه در سال 1304 پادشــاه شد و در سال 1310، 
از راه غصب امــالك مردم بزرگ ترین فئــودال ایران 
شــد. در شش سال ســلطنت رضا شــاه همه امالك 
مردم غصب شــد. گویا در نظام فئودالی، پادشاه باید 

بزرگ ترین فئودال هم باشد تا بقا داشته باشد! 
در سال 1310، مهم ترین دورزدن قانون اساسی، »قانون 

ُمقدمین علیه امنیت و ســلطنت« بود، به طوری که هر 
ســه نفری که یک تشکل ایجاد می کردند یا آن هایی 
که مرام سوسیالیســتی و اشتراکی داشتند، در معرض 
اتهام بودند که علیه مملکت و سلطنت اقدام کرده اند 
و  این کار از 3 تا 10 سال زندان داشت. قانون مقدمین 
علیــه امنیــت و ســلطنت در یك مجلس فرمایشــی 
تصویب شــد و پس از تصویب این قانون دیگر کسی 

نمی توانست حرفی بزند. 
در ســال 1312 رضاشاه تمام اســناد قرارداد دارسی را 
در بخاری ریخت و همه را ســوزاند. قرارداد دارسی 
طــوری بود کــه 16 درصد کل منافع اعــم از تولید،  
حفــاری، بهره بــرداری، کشــتیرانی، حمل ونقــل و 
پاالیشــگاه در تمام اروپا، برای ایران می شــد. این 16 
درصد مقدار زیادی بود. رضاشــاه تمام این اســناد را 
سوزاند و کسی هم اعتراضی نکرد. پس از آن، قرارداد 
1933 امضا شــد که به ما از هر بشکه نفت صادراتی 
20 سنت می دادند. مردم چراغانی کردند که 16 شده 
20. آن 16 درصد از کل درآمد بود و این 20 ســنت از 
یك بشکه که با هم سنخیتی نداشت و عوام فریبی بود. 
داور و تیمورتاش واقعًا به تحکیم ســلطنت رضاشــاه 
کمك کردند، اما رضاشــاه هر که را تاجبخش او بود 
نابود کرد. امثال تقی زاده هم می گفتند ما می ترسیدیم 

در مورد قرارداد 1933 اعتراضی بکنیم. 
طبق قانون مقدمین علیه امنیت و سلطنت، متهمان باید 
به عدلیه و دادگستری می رفتند، اما دادگستری قضات 
شریفی داشــت که بوی انقالب مشروطه را می دادند 
و در نتیجــه متهمــان آنجــا در دادگســتری محکوم 
نمی شــدند. به تدریج کاری کردند که انتقال و تبعید 
این قضات -که طبق قانون اساســی حق انتقالشان از 
شهری به شــهر دیگر را نداشــتند- خیلی رایج شد؛ 
حتی رئیس دیوان عالی کشور را هم تبعید کردند. در 

دادگستری دخالت هایی شد که تابع سلطنت باشد. 
بازی دیگری که با قانون اساسی شد این بود: زمانی که 
محمدرضاشــاه )ولیعهد( می خواست با فوزیه، دختر 
پادشاه مصر ازدواج کند، در مجلس با یك قیام و قعود 
گفتند درست اســت که فوزیه مصری است، ولی به 
صفت ایرانی اســت و این دو با هم ازدواج کردند که 

البته پس از شهریور 1320 به طالق انجامید.
 شهریور 1320 پادشاه مملکت را با خفت  و خواری از 
اصفهان به خلیج فارس بردند و تبعید کردند و فرزندش 
محمدرضا هــم اعتراضی نکرد. روســیه، انگلیس و 
امریکا پس از شــهریور 1320 کشور را اشغال کردند 

و کسی به اشغالگرها اعتراضی نداشت.

ضمن تشــکر از گردانندگان مؤسسه دین و اقتصاد  و 
دکتر فرشــاد مؤمنی که مرا دعــوت کردند و با ادای 
احترام به شــهدای قبل و بعد از انقالب؛ من موضوع 
بازی با قانون اساســی یا دورزدن قانون اساسی انقالب 
مشروطیت که به فروپاشی ســلطنت انجامید را برای 
این بحث انتخاب کردم و از کتاب »پرتوی از قرآن« 
مرحوم طالقانی الهام گرفتم که ایشــان حکم اولیه در  

قرآن را رشد و گسترش امت واحده می دانند.
مــا در تاریخ رشــد زیادی کردیم. یکــی از تجلیات 
این رشــد، انقالب مشــروطیت بود کــه ابعاد زیادی 
داشــت و ملــت ما رشــدی کیفــی کــرد. در مورد 
چرخــه اســتبداد و هرج  و مــرج که در تاریــخ ایران 
بوده، مقاالت زیادی نوشــته  شــده است. از وقتی ما 
صاحب قانون اساســی و قانونگرایی شــدیم، قرار بود 
این چرخه اســتبداد ـ هرج ومرج متوقف شود و به یك 
توســعه موزون دســت پیدا کنیم. این تغییر کیفی که 
قانون اساسی ایجاد کرد این بود که دانشمندان و علما، 
از هر فکری آمدند و با هم نشستند و اندیشه   واحدی 
را به نام قانون اساســی انقالب مشروطیت امضا کردند 
و به رأی مردم گذاشــتند که تحول بزرگی بود. اکنون 
اگر به زمان خود نگاه کنیم، آیا 10 اندیشمند می توانند 

در کنار هم بنشینند و اندیشه ای را با هم  امضا کنند؟
قانون اساسی و تدوین آن یك سازماندهی و ساماندهی 
اجتماعی بود؛ با توجه به روحیه ما ایرانیان که هر کدام 
یك عقل کل هســتیم و کار تیمی انجام نمی دهیم و 
زیر بار یکدیگر نمی رویم، تدوین این قانون اساســی 

کار جمعی بسیار مهم و نقطه عطف بزرگی است. 
ما در ایران ســه نظام داشتیم؛ یکی نظام حالل و حرام 
فقهی که هزار سال سابقه داشت و در ایران نهادینه شده 
بود؛ دیگری نظام ریش سفیدی و فوق قانون که حرف 
آخر را تنها یك نفر بزند و سومی نظام قانون گرا بود. این 
ســه نظام در یك نظام به نام قانون اساسی یا قانونگرایی 
ادغام شد و این اتفاق از  تداخل این سه نظام جلوگیری 
کرد و نقطه عطفی برای توســعه امور شــد. از دیدگاه 
من این قانون  اساســی و بعد هم قانون مدنی مقوله های 
پایداری بودند و دستاوردهای زیادی هم داشتند. به یاد 
دارم دانش آموز هشــتم متوســطه بودم و زمان مصدق 
به یکی از روســتاهای اصفهان رفتم. آنجا کارگری از 
پاالیشــگاه آبادان آمده بود  که در مســجد باالی منبر 
می رفت و روضه ملی شــدن نفــت را می خواند و پای 
منبر هم کدخدا، مالك، مباشــر، مردم و ژاندارم همه 
با هم نشسته بودند. مالحظه می شود که نهضت ملی 
تا قلب روســتاها رفته بود و علما و مراجع بزرگی روی 

بازی با قانون اساسی و دورزدن مردم، مکانیزم فروپاشی سلطنت
سخنرانی لطف الله میثمی به مناسبت سالگرد پیروزی انقالب اسالمی
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15بهمن 1327 شــاه در دانشــگاه ترور  شد و پس از 
ترور،  ســرکوب شــروع و حزب  توده هــم غیرقانونی 
می شود. در سال 1328 مجلس مؤسسان دوم به  وجود 
می آید و در این مجلس بیشترین دورزدن قانون اساسی 
و آرای مــردم انجــام می گیرد. عــزل و نصب وزرا با 
دستور شاه انجام می شود، که قباًل ترتیباتی داشت و به 
این سادگی نبود. محمدرضاشاه انحالل مجلس را که 
ترتیباتی داشت، در یك ماده واحده انحالل مجلسین 
بدون مقدمــات انجام داد. وقتی دیدند دادگســتری 
برای پرونده های سیاســی کافی نیســت، دادگاه های 
نظامی تشکیل شــد. دادگاه نظامی هم از شاه دستور 
می گیرد. شــاه هم شاه بدون مســئولیت است که در 
قانون اساسی اصاًل مسئولیتی ندارد. ارتش عماًل دست 
شــاه است، درحالی که طبق قانون ارتش باید زیر نظر 
نخست وزیر باشد. دادگاه ها به دست یك نفر می افتد، 
انحالل مجلســین دســت یك نفر، قوانین هم که دور 
زده شد.  با قانون »مقدمین علیه امنیت و سلطنت« و 
»مؤسسان دوم« بود که همه مبارزان محاکمه شدند. 
ابتدا خود دکتر مصدق، بعد حزب توده، دکتر فاطمی، 
فدائیان اسالم، نهضت آزادی، مؤتلفه، ملل اسالمی،  
مجاهدین، گروه فلسطین و فداییان خلق و تمام سران 
از طریــق دادگاه نظامی و دورزدن های قانون اساســی 
محاکمه شدند. به یاد دارم مهندس اصغر بدیع زادگان 
ســال 1351 در دادگاه نظامی به رئیس دادگاه گفت: 
تیمســار، عکس اعلیحضرت باالی ســر شماســت، 
شــما هم که می گویید رئیس دادگاه و سرباز فداکار 
اعلیحضرت هســتید. ما هم که متهم بــه اقدام علیه 
اعلیحضرت هستیم، این چه دادگاهی است؟ ما از اول 

محکوم هستیم. 
با این دورزدن های قانون اساســی کار به جایی کشید 
که شــاه با تکیه بر ارتش و  طبقــه نظامیان و دورزدن 
مردم و قانون اساسی، تمام منتقدان را محاکمه کرد و 
به زندان انداخت. مهندس بازرگان، آیت الله طالقانی 
مفســر کبیر قرآن و دکتر سحابی که اسطوره تقواست 
در ســال 1342 محاکمه شــدند. در ســال 1343 در 
دادگاه تجدید نظر،  مهندس بازرگان گفت ما آخرین 
گروهی هســتیم که از قانون دفــاع می کنیم و پس از 
این چنین چیزی رخ نخواهد داد؛ البته پیش بینی ایشان 
به واقعیت پیوســت و پس از آن تمام گروه های مبارز 

کارشان مستند به  قانون نبود. 
ســال های 1342ـ1339 که دانشــجو بودم، مبارزات 

قانونی و ملی سراســر دانشــگاه تهران را فراگرفته بود 
و رهبران جبهه ملی مورد اکرام و احترام بودند. در این 
مدت از ســال 1341 به بعد که نهضت روحانیت هم 
شروع شــد اتحادی بین روحانیت و نهضت آزادی و 
جبهه ملــی به وجود آمده بود کــه اتحادی عمیق بود. 
مذاکراتی هم در این باره شروع شده بود. مرحوم امام 
هم بیانیه می دادند و برای همه ما انگیزه ایجاد می شد. 
در 12 خرداد 1342 تظاهراتی بسیار دموکراتیك انجام 
شــد که از میدان شاه )میدان قیام کنونی( شروع  شد 
و تظاهر کنندگان از جلوی خانه شــاه رد شــدند. شاه 
مجبور شــد در آن روز به خانه سپهبد نصیری برود و 
مخفی شــود. چند روز بعد، این حرکت در 15 خرداد 
سرکوب شــد. رژیم، آن نهضت را با دستگیری امام 
خمینی به یك شورش کور تبدیل کرد. اگر آن قیام و 
اتحاد ادامه پیدا می کرد، به قول شهید بهشتی انقالبی 
بس عمیق تر از 15 خرداد شکل می گرفت. همان طور 
که فردوست نقل می کند ظهر روز 15 خرداد مبارزان 
برای ناهار و نماز رفته بودند و در همان ســه ســاعت 
ارتش با مسلسل  در خیابان ها سنگر گرفت و تیراندازی 

شروع شد. 
در 26 اســفند 1329 قانــون ملی شــدن در مجلــس 
شــورای ملی تصویــب می شــود. مك گــی، یکی از 
معاونان وزارت خارجه امریکا به شاه می گوید جلوی 
تصویب این قانون را بگیرید. شــاه می گوید اگر من 
جلوی این قانون بایســتم، ناسیونالیسم ایران به قدری 
قوی اســت که مرا آب می برد؛ این نشان می دهد شاه 
پایگاه مردمی ندارد و از مردم می ترسد. بعد هم در 9 
اسفند که می خواست فرار کند به قول مصدق علمای 

9 اسفند مانع شدند. 
در 15 و 19 مــرداد رفراندومــی انجام  شــد و مردم از 
مصــدق حمایــت کردند. 25 مــرداد 1332 شــاه با 
هواپیمای شخصی از نوشــهر فرار می کند و به بغداد 
و بعــد ایتالیا می رود که مصــدق در دادگاه می گوید 

عجب سرباز فداکاری بود که ایران را رها کرد.
در آن شــرایط بحرانی اگر شاه فرار نکرده بود، اصالً  
مصدق مجبور نبود شــورای سلطنت تشکیل بدهد و 
آن مســائل پیش بیاید. به هر حــال مصدق هم در 9 
اسفند و هم 25 مرداد با رفتن شاه از ایران مخالف بود. 
می خواهم این نتیجه را بگیرم. شاه از این مردم کینه به 
دل راه داد و نفرت پیدا کرد که او را تنها گذاشــتند و 

مجبور بود فرار کند.

پیــش از 15 خرداد، وقتی امینی نخســت وزیر شــد، 
از شــاه تقاضا کرد که مجلســین را منحل کند. شاه 
هــم با اختیاراتی که پس از مجلس مؤسســان دوم به 
دســت آورده بود، آن را منحل کرد. مدتی که امینی 
نخســت وزیر بود بــا تصویب نامه دولتــی مملکت را 
اداره می کرد. امینی اصالحات ارضی را شــروع کرد 
و جالب این اســت کــه در دورانی کــه اصالحات 
ارضی انجام شــد و زمین ها تقسیم می شد، روحانیت 
مخالفتــی نداشــت. در دوره نخســت وزیری علم، 
انجمن های ایالتی و والیتی مطرح شــد. در آن الیحه 
زنان می توانســتند رأی بدهند  و قســم قرآن به قســم 
کتاب آســمانی تبدیل شــد. روحانیت فکر کرد این 
توطئه است و همچنین اعتقاد نداشتند که زنان بتوانند 
رأی بدهند و مخالفت ها آغاز شد. از سال 1341 دیگر 

نهضت روحانیت هم جزو مخالفان بود.
در دوران 1339 تا 1342، شاه زمزمه ای راه انداخت. 
به ویــژه علــم هــم آن را دامــن مــی زد کــه ما یك 
قانون اساســی و یك نظام شاهنشــاهی داریم و این دو 
را از هم تفکیك کرد. گرچه سلطنت در قانون اساسی 
بود، ولی مشــروط به رأی مردم بــود. دورزدن مردم و 
قانون در اینجا هم ادامه یافت و شاه هم روی آن تأکید 
می  کرد. ما می گفتیــم چرا این ها را تفکیك می کند؟ 
نظام ســلطنتی که در  قانون آمده اســت. پس از 15 

خرداد یك اصل دیگر هم به آن افزوده شد. 
وقتی شــاه جاده هراز را افتتاح کرد، صحبت معتدلی 
کرد و علمای زندانی آزاد شــدند. وی گفت باالخره 
مملکت ما  2500 ســال است نظام شاهنشاهی دارد و 
شاهنشــاهی را باالتر از قانون اساسی مطرح کرد. بعد 
هم در ششــم بهمن 1341، شش ماده را به رأی مردم 
گذاشت و انقالب سفید را مطرح کرد که به رفراندوم 

انقالب شاه و ملت، معروف شد. 
پس از 15 خرداد، نفیســی، شهردار تهران، در کنگره 
آزادمردان و آزادزنان گفت هرکس این مواد اصالحات 
را قبول ندارد )اول شــش ماده بود، بعــد آرام آرام 14 
ماده شــد( حق ندارد کاندیــدای انتخابات مجلس، 
مدیرکل، وزیر یا نخست وزیر شود. کاًل بخش عمده  
مردم را از چرخه دموکراســی و قانون اساســی حذف 
کردند. ســه اصل، برجسته و مهم شد: قانون اساسی، 

نظام شاهنشاهی موروثی و اصالحات شاهانه.
شاه حتی امینی را هم تحمل نمی کرد، کسی که عاقد 
قرارداد کنسرســیوم بود و به شاه خدمت زیادی کرده 
بود. باید توجه کرد که امینی منصوب خود شــاه بود. 
نخســت وزیر باید منتخب مجلس باشد و مجلس هم 
باید منتخب مردم باشد. هیچ کدام از این ها نبود. شاه 
امینی را هم برنتافت و به  سمت حکومتی فردی رفت.
 در نهایت این ســیِر دورزدن قانون اساســی پس از 15 
خرداد ادامه پیدا می کند تا اینکه شــاه به فکر تأسیس 
حزب رستاخیز افتاد و احزاب ساختگی ملّیون و مردم 
هم منحل شدند. بعد هم شاه گفت هرکس در حزب 
رستاخیر، نیاید اگر می خواهد ساکت باشد که هیچ، 
اگر می خواهد مخالفت کند بهتر است پاسپورتش را 
بگیرد و از ایران بیرون برود. این اوج دیکتاتوری بود. 

حــاال اصــول حاکــم بر کشــور بــه چهار رســید:  
قانون اساسی، رژیم شاهنشاهی و سلطنتی موروثی، 14 

ماده اصالحات و حزب رستاخیر.
مهندس بازرگان نشسته از سمت چپ در دادگاه
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مهندس ســحابی بــه نقل از یکی از دوســتان شــاه 
می گفت پس از 28 مرداد شــاه از مــردم نفرت پیدا 
کرده بود، نسبت به دانشکده فنی که مقاومت کردند 
و در 16 آذر ســه شهید دادند و هم زمان با گلوله هایی 
که به قلبشان می خورد، می گفتند »یا مرگ یا مصدق« 
ناراحت بــود. بنابرایــن به این جمع بندی رســید که 
دانشکده هایی را خودش تأسیس کند نظیر پلی تکنیك، 
علم و صنعت و صنعتی آریامهر؛ حتی می خواســت 
کالس  های تئوریك دانشکده فنی را نگه  دارد و تمام 
آزمایشــگاه ها  و کارگاه ها را به آریامهر منتقل کند که 
دانشــجویان فنــی مقاومت و مبارزه کردنــد و اجازه 
ندادند، ولی چند سال بعد همین دانشجویان آریامهر 
و پلی تکنیك مانند دانشکده فنی، ضدسلطنت شدند. 
ُمَشیدی و معینی که در جریان سیاهکل درگیر و اعدام 
شدند، از پلی تکنیك بودند. همین امر زمینه یأس شاه 

را از حکومت   کردن نشان می داد. 
شــاه با توسعه دانشــگاه ها  تکنوکرات هایی در دوران 
خود ایجــاد کرد. بورژوازی ملــی و خرده بورژوازی 
چپ که با کودتای 28 مرداد واقعًا زیر فشــار بودند، 
از شاه دورتر شدند. شــاه وقتی دید این تکنوکرات ها 
هم از او دور شدند، مأیوس تر شد. متهمانی که کتاب 
می خواندند، 10 ســال زندان داشــتند. کــدام قانون 
اجــازه می داد کتابخوان زندان بــرود. آن روزها اصاًل 
بحث اسلحه نبود، حتی ســاواك گاهی  اوقات به یك 
نفر ســاواکی اجازه می داد در گروه های کمونیستی 
نفوذ کند که این ها را گســترش بدهنــد و به 100 نفر 
که برســند دســتگیر کند تا به امریــکا بگوید اینجا 

کمونیست ها فعال هستند و از آن ها وام بگیرد.
به یاد دارم از سال 1349 به قدری زیر شکنجه مقاومت 
شد که بسیاری شــهید شدند. فاطمه امینی ، سادات، 
مهدی محســن و هوشــمند خامنه ای زیر شــکنجه 
شهید شــدند. هر بار که یکی شهید می شد یك یا دو 
ماه در کمیته مشــترك یا زندان اوین شکنجه متوقف 
می شد. ســاواکی ها از اینکه یکی زیر شکنجه کشته 
می شد ناراحت می شدند. اســطوره داستان شکنجه 
واقعًا به قدری معروف شــده بود که اساتید دانشگاه، 
تکنوکرات ها و فرهیخته ها هم به خاطر این خشونت، 
از شــاه دور شدند. به حدی که وقتی حقوق بشری ها 
به زندان قصر آمدند با یکی از آن ها انگلیسی صحبت 
کردم و گفتــم واقعًا فکر می کنید اعلیحضرت اجازه 
می دهد کاری انجام شود؟ گفت ما با ایشان صحبت 
کردیم،  بسیار جدی هستند و می خواهند فضای آزادی 
به وجود بیاید. بعد شاه صحبتی کرد و گفت ما از این 
به بعد دیگر شــکنجه نمی دهیم. قــرآن می گوید در 
انکارگری فراموشی زیاد است، یعنی تا حاال شکنجه 
بوده از این به بعد دیگر شــکنجه نیست. این را رسمًا 
اعالم کــرد. این حــق به جانبی مبارزان بــود و تمام 
تحصیل کرده ها و اســتادان دانشگاه کاماًل مرزشان را 
با ســلطنت جدا کردند. این موارد شــاه را از طبقات 
تحصیل کرده  ای که خود پرورش داده بود، دور کرد.

ســپهبد جم،  رئیس ســتاد شاه انســان تحصیل کرده  
و نســبتًا غیرخشــنی بود. در خاطراتش نوشــته است 
باالخره ما نمی دانســتیم ارتش زیر سایه اعلیحضرت 
آیین نامه اش چیست؟ آیا ما باید با شوروی بجنگیم؟ آیا 
باید کمونیست ها را سرنگون کنیم؟ آیا باید در جنگی 
که بین هندوســتان و پاکســتان اســت، با هندوستان 

درگیر شــویم؟ آیا با عراق درگیر شــویم؟ البته با همه 
این ها درگیری و دشــمنی داشــتیم و نمی دانستیم آیا 
باید با مردم خود درگیر  شــویم و هم زمان در ظفار هم 

بجنگیم؟ 
آن زمان وقتــی چریك های فدایی به ســیاهکل رفته 
بودند، تیمســار جم هم مخالف بود که ارتش با مردم 
درگیر شــود. می گفت ما نمی توانستیم از شاه بپرسیم 
وظیفه ما چیســت. قیام 30 تیر 1331 به این دلیل بود 
که مصدق می خواســت قانون اساسی مشروطه را احیا 
کند که ارتش زیر نظر نخست وزیر باشد و بتواند مانع 

توطئه هایی که ارتشی ها در انتخابات می کنند، بشود.
دکتر حسن ارســنجانی کتابی درباره 30 تیر 1331 و 
سازماندهی ســرکوب  نوشته اســت. اگر این کتاب 
خوانده شود می بینیم که کودتای واقعی در مقطع30 
تیر 1331 بایستی انجام می شــد؛ یعنی آلترناتیوی که 
می خواســت به جــای مصدق به رهبری قــوام حاکم 
شود. ارسنجانی نقش همه عوامل ارتجاع، امپریالیسم 
انگلیس و امریکا را بیان کرده اســت. ســپس در 28 
مرداد عده ای به کودتا کمك کردند و تاج بخشی شد. 
دیدیم شاه زاهدی را به چه روزی انداخت. زاهدی با 
تانك به رادیو آمد و آنجا را اشغال کرد. به هر حال شاه 
از زاهدی ناراحت بود، چون انســان جربزه داری بود 
و  از او می ترســید و او را بــه ُرم تبعید کرد و زاهدی 
در آنجــا با فالکت مرد. ســپهبد حجازی  هم بعدها 
خودکشــی کرد، حتی برادر شاه، شــاهپور علیرضا، 
که پــس از کودتا به شــاه گفته بود اگــر بخواهی با 
آخوندها نرمش نشــان بدهی من نیستم )او نیز مانند 
پدرش، رضاشاه، معتقد به خشونت بود( هواپیمای او 
هم سرنگون شــد. تمام آن هایی که تاجبخشی کرده 
بودند، به فالکت کشــیده شدند. شاه می گفت، آن 
کسانی که با من کار می کنند، باید زیرمجموعه خود 
من باشــند. منتی ســر من نگذارنــد. در مصاحبه ای 
هم که پیش از مرگش داشــت، از وی پرسیده بودند 
علت ســقوط شما چیســت؟ آیا با حقوق بشر مشکل 
نداشتید؟ گفته بود یك فراز و نشیبی با حقوق بشری ها 
داشــتیم. گفته بودند پس چرا شما تاج و تخت را رها 
کردید؟ گفت پدیده ای به نام اســالم انقالبی به وجود 
آمده بود که این اسالم هم انقالبی است و هم شدیدًا 
 ضدکمونیست است و آنجا مقام های ناتو به من گفتند 
چنین پدیده ای در ایران اســت و باالخره این آلترناتیو 
شماســت و دیگر قرار نیست با کمونیست ها از طریق 
پادگان و نظامی گری و مخارج زیاد مبارزه شود. این 
پدیده هم ایران را جلوی شــوروی نگه  می دارد و هم 
جلوی کمونیست ها می ایستد و هزینه ای هم برای ناتو 
و امریــکا ندارد. شــاه در اینجا مأیوس شــده بود که 

حامیان خارجی اش را از دست داده است.

به هر حال کسی که قانون اساسی و مردم و میثاق ملی 
را به حساب نیاورد، سرنوشت محتومش همین است. 
می دانیم که در قانون اساسی اصل والیت فقیه مشروط 
به پذیرش عامه مردم اســت، اما عده ای عامدانه روی 
پذیــرش عامــه تأکید ندارنــد و معتقدنــد مردم حق 
تشــخیص ندارند. چرا راهی که شــاه رفت ما دنبال 

کنیم؟
 من چهار بار زندان رفتم، زحمت کشــیدم و خون دل 
خــوردم. چــرا ایــن تجربه را تکــرار کنیــم و اصل 
والیت فقیه را مســتقاًل در کنار قانون اساسی قرار داده 
و حتــی آن را اولویت دهیــم، درحالی که خود مقام 
رهبری، قانون اساســی را فصل الخطــاب می دانند و 
از همیــن طریق به این جایگاه رســیدند. مرحوم امام 
می گفتند والیــت مطلقه دو مؤلفــه دارد: مؤلفه اول 
اینکه مقیده نیســت، یعنی مقید به چند  مورد نیست 
کــه افراد مهجور و دیوانــه را والیت کند یا پول صغار 
و پول های ســرگردان را والیت کنــد. مطلقه در برابر 
مقیده اســت نه اینکه مطلقه استبدادی است، مطلقه 
معنی قدرت نمی دهد. شــرحی که آیت الله العظمی 
صانعی و آیت الله العظمی منتظری درباره والیت مطلقه 
یا عامه دادند و در زمان امام هم منتشــر شــد این نبود 
که بعد بگویند مطلقه؛ اســتبدادیه تفســیر کنند، بعد 
هم بگویند اصواًل الهی است. مگر بارها مقام محترم 
رهبری اعــالم نکردند من منتخب خبــرگان رهبری 
هســتم. مگر خبرگان رهبری منتخب مردم نیســت، 
چــرا آن ها را الهی می کنیم و برای الهی بودن هم هیچ 

ویژگی نمی گوییم. 
روز 29 خــرداد 1388 مقــام رهبــری در خطبه  های 
نمازجمعه گفتند قانون اساســی فصل الخطاب است. 
دو، ســه بــار دیگر هــم گفته انــد که قانون اساســی 
فصل الخطاب است، در قانون اساسی، والیت فقیه هم 
هست. والیت فقیه هم مشــروط به پذیرش عامه مردم 
است. چرا این گونه بشود که بعضی انسان های اثرگذار 
در نظام جمهوری اســالمی بگویند این قانون اساسی 
برانداز اســت و هر حرکتی که با مّر قانون انجام شود، 
برانــداز اســت و واژه ای به نام برانداز قانونی شــکل 
 گیــرد. مؤلفــه دوم والیت مطلقه یا عامــه این بود که 
احکام اجتماعی قرآن بر احکام فردی که در رساله ها 
آمده است اولویت دارد و این پشتوانه ای برای تقویت 

قانون اساسی است.
من معتقدم »اجرای بدون تنازل قانون اساســی« واقعًا 
بحق اســت و واقعًا قانون اساسی »میثاق ملی« است. 
میثاقی است که همه ما را به هم پیوند می دهد. جایگاه 
رئیس جمهور، ولی فقیه، ســرباز، افسر، سپاه و همه را 
روشن کرده است. چرا ما این قانون را رعایت نکنیم.

مــن معتقدم در چنین شــرایطی اجرای بــدون تنازل 

اشغال ایران توسط نیروهای انگلیسی
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قانون اساسی تنها راه ممکن در این سرزمین است که 
همه به صلح و صفا می رســند و این بسیار مهم است. 
حاال من کلمه ای اضافه کنم؛ اجرای »بدون تنازل« و 
»بدون برجسته سازی«، حتی ما نباید یك اصل را هم 

برجسته کنیم.
در آســتانه ســالگرد انقالب هســتیم. ایــن انقالب 
چگونه پیروز شد؟ به گفته مرحوم بازرگان رهبر منفی 
انقالب، اعلیحضرت بودند.آنقدر دیکتاتوری کرد و 
قانون اساســی را دور زد که همه مــردم با دیدگاه های 
مختلــف با هــم متحد شــدند. شــاید بتــوان دلیل 
پیــروزی انقالب را در گفته حــاج داود کریمی)ره( 
جســت و جو کــرد. وی معتقد بود پیــش از انقالب 
هزار گروه کوچك -حتی پــس از 54 که مجاهدین 
ضربه خوردند- در ایران تشــکیل شده بود که با هم 
ارتباط نداشــتند، وقتی امام از عراق به پاریس رفتند و 
آنجا بلندگوی انقالب شــدند، تمام این ها با هم پیوند 
خوردند، یعنی پدیده عجیب تشــکیالتی در ایران رخ 
داد که در هیچ انقالبی به این شکل نبود و این پدیده 
وجه ایجابی پیروزی انقالب شــد. امام آمدند و تمام 
ایــن مبارزان را با هم پیوند دادند و ســرانجام انقالب 
به پیروزی رسید. این مکانیزم رهبری امام، ویژه  بود و 

همه گروه ها را به هم وصل کرد. 
به یاد دارم در ســال 55 که در زنــدان بودیم عضدی 
سربازجو )با نام اصلی ناصری( به زندان آمد و گفت 
از این به بعد کتاب »تضاد« مائو را اگر بخوانید زندان 
نــدارد. آن زمان خوانــدن آن کتاب 10 ســال زندان 
داشــت، یعنی در مکانیزم پیروزی انقالب یك اتفاقی 
افتاد و ارگان ســاواك هم دچار گســل و برش شــد. 
ساواك، گروه ها را سرکوب کرده بود، ولی خودش هم 
چیزی نداشــت بگوید. وقتی وحید افراخته بازجویی 
پــس داده بود و هم بریده و هم مأیوس بود، از طریق 
تك نویسی های او برای ساواك مشخص شد که 3000 
نفر سمپاتی به مجاهدین دارند و می توانند مبارز شوند. 
ما منتظر بودیم که این 3000 نفر دســتگیر شــوند و با 
آن ها صحبت کنیم. امروز و فردا شــد، نیامدند. بعد 
متوجه شدیم در ساواك بگومگوهایی است که ما اگر 
سرانجام این ها را سرکوب کردیم، خود ما چه داریم به 
این ها بدهیم؟ این همه روشنفکر را به زندان بیاوریم، 
شــکنجه دهیم و بعد هم زیر شــکنجه عده ای شهید 
شوند و سپس بیایند در زندان چریك شوند و بعد هم 

بیرون بروند؟
وقتی با شــهید رجایی در ســال 53ـ52 کار می کردم 
می گفت: دکتر اقبال تصریح کرده حرکت مسلحانه 
مجاهدین در دانشــگاه توده ای شــده است. اگر این 
حرکــت به 10 میلیون دانش  آموز ســرایت و ادامه پیدا 
کند، دیگــر نمی توان جلوی ایــن حرکت را گرفت. 
بعد ترسیدند. گفتند راه سیاست را باز کنیم که این ها 
دست کم کتاب بخوانند. مگر بازرگان در سال 1343 
نگفت ما آخرین گروهی هســتیم کــه از قانون دفاع 
می کنیم. اگــر واقعًا گوش می دادند، خودشــان هم 
این گونه نابود نمی شدند. به قولی اگر امام حسین)ع( 
را می گذاشــتند بــه کوفه برود و با مــردم بیعت کند 
)کوفــه دژ بالد مســلمین بــود(  به تدریــج هم بالد 
مســلمین دست امام حســین )ع( می افتاد، و هم امام 
حسین )ع( آدمی نبود که شمر و یزید را بکشد. اصاًل 
قصد جنگ نداشت. اصالح دینی و امر به معروف و 

نهی از منکر می شد. کوفیان تغییر عقیده ای می دادند 
و خونریزی هم نمی شــد. حتی در خطبه هایشان هم 
می گویند مــا یك دین و آیین داریم و همه مســلمان 
هســتیم و تا زمانی که شمشــیر بین ما نیاید، ما با هم 

متحد، برادر و برابریم.
مصدق در برابر مجلس مؤسســان، کارهای رضاشاه 
و قــرارداد 1933 اتمــام حجت کــرد و بعد خودش 
حجت شــد. مردم بــه او رأی دادند. مرحــوم امام با 
کاپیتوالسیون، شاه و دیکتاتوری مبارزه کردند، آنقدر 
اتمام حجت کردند که مردم، ایشان را به عنوان حجت 
پذیرفتند و گفتند »خمینی تو روحی از خدایی فریادی 
از دل هایــی، رهبر مایــی«. به هر حال ایــن مکانیزم 

پیروزی انقالب از این روند بود. 
ســؤال: طــرح بحثی که شــما داشــتید 
و به درســتی هــم صورت گرفــت این بود 
کــه در دوره پهلــوی یکــی از مشــکالتی 
که داشــتیم، اجرانکردن قانون اساســی و 
دورزدن قانــون اســت. به خوبی اشــاره 
کردیــد که در نتیجــه این رونــد، مبارزان 
وارد میدان شــدند و خــارج از چارچوب 
قانــون، حکومــت پهلــوی ســقوط کرد. 
پرســش من این اســت که آیا فقط وظیفه 
فعــاالن سیاســی و مدنی این اســت که از 
حاکمیــت بخواهنــد در چارچوب قانون 
عمل کنــد؟ یعنی  مــا باید بــازی را بدهیم 
دست حاکمیت و تنها وظیفه ما این است 
که به آن ها توصیه و از آن ها خواهش کنیم 
قانون اساســی را اجرا کنند یا اینکه فعاالن 
سیاسی و مدنی می توانند در راستای این 
پروژه و جلوگیــری از اینکه دوباره اتفاقی 
ماننــد خارج شــدن از چارچــوب قانون 

داشته باشیم، کارهایی را انجام دهند؟ 
همان طور که ترســیم کردم از انقالب مشروطیت ما 
هم رشــد و هم افول دشــتیم. احزاب رشد کردند. 
به اصطالح، بزرگان ما مانند دکتر شریعتی، مطهری، 
بازرگان هــا و حنیف  نژادها نوآوری هــای زیادی در 
قرائت شــان از اســالم داشــتند و توان مــردم را باال 
بردند و ســلطنت موروثی در ذهن ها ضعیف شــد. 
بررســی این موارد، مطالب مســتقلی می طلبد و باید 
ما رشــدهایی که از انقالب مشــروطیت تا پیروزی 
انقالب داشــتیم را بررســی کنیم. از یك ســو این ها 
بود و از ســوی دیگر به اعتبار این رشــدها، احزاب 
و دســتجات و تشــکل ها، خواســته ها و مطالباتــی 
داشــتند و معتقــد بودند که قانون اجرا شــود. حاال 
هــم همین طــور اســت،  شــما نباید معطل کســی 
بشوید، شــما می توانید با برادر و همسایه ات هم یك 
ســمن)NGO( تشــکیل بدهید یا یک تشکل ایجاد 
کنید. امــروزه همه می توانند در دنیای مجازی فعال 
شوند و همه می توانند از طریق احزاب و دستجات، 
در انتخابات حضور داشــته باشــند و  از حاکمیت 
هم بخواهند قانون اساســی را دور نزند و اگر موردی 
بــود برخورد کنند، ممکن اســت هزینه هم داشــته 
باشــد. مگر نیــاکان ما برای ایــن آب و خاك هزینه 
نداده انــد؟ همه هزینه دادند. قیام 30 تیر، شــهادت  
فاطمی، شهدای مؤتلفه و مجاهدین، شهدای جنگ 
تحمیلــی، همه هزینه دادند. من بــه یاد دارم پس از 

15 خرداد، حنیف نژاد اســتداللی داشت و می گفت 
حتی در زمانی که آزادی وجود داشــت، 90 درصد 
بچه هایی که از دانشــگاه فارغ التحصیل شدند، پی 
کار معاش می رفتند و10 درصد دنبال کار سیاســی 
بودند. حاال که قیام سرکوب شده و جلوی آزادی ها 
گرفته شده یک راه این است که ما به خانه عمه مان 
رفته و بخوابیم. این عین صحبت حنیف نژاد اســت. 
یك راه این است که بگوییم نامردی است که وقتی 
آزادی اســت بیاییــم به میدان و شــعار دهیم، وقتی 
آزادی ها ســرکوب شــد به خانه رفته و بخوابیم؛ باید 
با موانع آزادی مبارزه کرد. این حرف بســیار مهمی 
اســت. این یك تبصره به دموکراســی و قانونگرایی 
بود که من از حنیف نژاد شنیدم. وقتی موانعی بر سر 
قانون می آیــد، باید با آن ها مبارزه کرد. او می گفت 
موانع کیســت؟ ســاواك، ضداطالعــات، ارتش و 
دربار اســت. ما باید با این ســه مبارزه کنیم تا موانع 
آزادی ها برطرف شــود تا بتوانیم آزاد زندگی کنیم و 
عدالت برقرار کنیم. استقالل و آزادی در شعارهای 
مشروطیت هم بود. حرکت مبارزه مسلحانه از جایی  
شــروع شــد که نیت، آزادی ملت بود و اینکه موانع 
آزادی برطــرف شــود. در این راه هــم خیلی هزینه 

دادند. 
من در شماره 25 و 26 نشریه چشم  انداز ایران نقدی به 
مبارزه مسلحانه داشتم و گفتم واقعاً  ما به قانون اساسی 
انقالب مشــروطه ظلم کردیم، ما پس از 15 خرداد از 
صحبت های مهندس بازرگان در دادگاه این برداشت 
را داشــتیم که قانون را نفی کنیــم. از این رو قانون را 
نفــی کردیم. در دادگاه ها می گفتیم قانون اساســی و 
رژیم ســلطنتی را قبــول نداریم و به هــر حال مبارزه 
مســلحانه درازمدت را انتخاب کردیــم تا اینکه مردم 
گاه شــوند و خودشــان تصمیم بگیرند چه رژیمی  آ
باشد. این ها تندروی های مضاعف بود. اگر ما مانند 
میرزاکوچك خــان می گفتیــم قانون اساســی انقالب 
مشروطه را قبول داریم، ولی اسلحه را دستمان گرفتیم 
تا این قانون در سراســر ایران اجرا شــود، یعنی شــعار 
ما اجرای قانون و مبارزه مســلحانه بود، آن قدر هزینه 
نمی دادیم و این همه افراد شــهید نمی شدند. تنها نقد 
من به مبارزه مسلحانه این است که ما از این قانون که 

مبتنی بر آرای مردم بود استفاده نکردیم.
یاد دارم در ســال 1351 در زندان شــیراز بودیم. دکتر 
ســحابی به مالقات مهندس ســحابی آمد بعد گفت 
ساواك ما را خواسته و گفته بود شما چرا جلوی مبارزه 
مسلحانه مجاهدین نمی ایستید و ما گفتیم شما چرا به 
قانون عمل نمی کنید. این مبارزه خودش کمرنگ و 
بیرنگ می شود. ما تا آن لحظه متوجه نبودیم که منظور 
بازرگان از این جمله که ما آخرین گروهی هستیم که 
از قانون دفاع می کند چیســت؟ فکــر می کردیم او با 
قانون مخالف است، ولی از این جمله این درنمی آمد 
که با قانون مخالف باشــد، درواقــع پیش بینی کرده 
بود. ایشان خود در آستانه انقالب، گفت تنها چیزی 
که منافــع ما را تأمین می کند قانون اساســی اســت؛ 
البته ایشــان مؤید ما در مبارزه مسلحانه هم بود، ولی 
تفاوتی که داشــت و ما نمی دانستیم این بود که ایشان 
قانون اساسی را قبول داشت. ما در دادگاه ها و همه جا 

نفی می کردیم و هزینه اجتماعی زیادی دادیم.■
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شما چند سال نماینده مجلس خبرگان  ■
بودید؟

من در سه دوره اول تا سوم مجلس خبرگان رهبری  □
نماینده مردم بودم. 

با ایــن وصــف، در زمان رحلــت امام،  ■
خبــرگان  مجلــس  نماینــده  جناب عالــی 
مــورد  در  اندکــی  روایت هــای  بودیــد. 
جریــان منتهی بــه انتخاب مقــام رهبری 
جدید منتشر شده است. شما از جلسات 
مربوط به انتخاب رهبــری پس از رحلت 

امام چه در خاطر دارید؟ 
من نماینده مجلس خبرگانی بودم که می بایســت  □

جانشینی برای مرحوم امام پیدا می کرد. ما در خبرگان 
جمع شدیم. آقای هاشمی پیشــنهاد کرد که رهبری 
شــورایی بشــود. موافقان صحبت کردند، ولی کسی 
به عنــوان مخالــف صحبــت نکرد. پــس از کفایت 
مذاکرات رأی گرفتیم، که این پیشــنهاد رأی نیاورد. 
پیشــنهاد آقای هاشــمی این بود که ســه یا چهار نفر 
به صورت شــورایی رهبر بشــوند. بعد که رأی نیاورد، 
آیت الله گلپایگانی پیشنهاد شد. ایشان هم شخصیت 
فوق العــاده ای بودند، اما این جــور نبود که همه قبول 
داشته باشند ایشان بیاید و جای امام خمینی  بنشیند. در 
این مورد هم مخالفی نیامد صحبت کند، دال بر اینکه 
آیت الله گلپایگانی به این دالیل صالحیت ندارد. فقط 
یک نفر آمد و در مورد ویژگی های شــخصیتی ایشان 
صحبت هایــی کرد. عماًل اداره مجلس دســت آقای 
هاشمی بود. ایشــان به کفایت مذاکرات از حاضرین 
رأی گرفتنــد. پس از رأی به کفایت مذاکرات گفتند 
به آیت الله گلپایگانی رأی بدهید. رأی گرفتند و از 86 
نفر، حداقل نصف به عــالوه یک باید رأی می دادند 
که 20، یا 25 نفر بیشتر بلند نشدند. پس از آن آیت الله 
اراکی پیشــنهاد شــد. در مورد او هــم صحبت هایی 

شــد، ولی باز هم کســی به عنوان مخالف صالحیت 
ایشان صحبت نکرد، اما همه می دانستند که این  افراد 
نمی توانند کار امام خمینــی  را انجام دهند. آیت الله 
خوئی هم پیشــنهاد شــد و یک نفر آمــد و در مورد 
ویژگی های شــخصیتی و صالحیت هــای مرجعیت 
ایشان صحبت های خوبی کرد، ولی مخالفی هم نیامد 
صحبت کند. پس از کفایت مذاکرات آقای هاشمی 
گفتند برای آیت الله خوئی به عنوان جانشین امام رأی 
می گیریــم. رأی گرفتند و باز هــم دیدیم 10-20 نفر 
بیشتر بلند نشدند. چون می دانستیم که اگرچه آیت الله 
خوئــی صالحیت برای رهبری دارند، اما یک درصد 
هم احتمال نمی دادیم که ایشان از نجف بیایند تهران 
جای آقای امام خمینی  بنشینند، زیرا ایشان مرجعیت 
نجف را مقــام باالتری از این جایگاه می دانســتند تا 

بخواهند اینجا رهبر بشوند. 
آقای هاشمی گفتند آقای خامنه ای رهبر بشوند. ایشان 
هم عضو خبــرگان بودند و آن روز کنار من نشســته 
بودند. تا آقای هاشــمی این را گفتند، آقای خامنه ای 
بلند شــدند و گفتنــد »آیت الله مشــکینی! آیت الله 
مشــکینی!« یعنی اجــازه بدهید مــن مخالفت کنم. 
آقای مشکینی گفتند بنشــینید، حق ندارید صحبت 
کنید. ما هر تصمیمی گرفتیم باید اجرا کنید. ایشــان 
هم نشستند. آیت الله مشکینی به آقای هاشمی گفتند 
شــما که آقای خامنه ای را پیشنهاد کرده اید چه دلیلی 
دارید؟ آقای هاشمی گفتند موقعی که ایشان به عنوان 
رئیس جمهور به کره شمالی رفته بودند و داشتند برای 
مجلسین آنجا سخنرانی می کردند، احمد آقا می گوید 
وقتی امام این صحنه ســخنرانی را در تلویزیون دیدند 
گفتند آقای خامنه ای برازندگــی رهبری دارند. یک 
مطلب هم آیت الله محمدی گیالنی دارند که شــاید 

در آثار ایشان باشد.
این را آقای هاشمی گفتند؟ ■

بله، آقای هاشمی گفتند. □
یعنی قبــاًل با هم در ایــن مورد صحبتی  ■

کرده بودند؟
بله، صحبت کرده بودند. من یک وقتی پس از این  □

قضایا به آقای هاشمی گفتم که چطور شد شما آقای 
خامنه ای را پیشنهاد کردید؟ گفتند ما شب فوت امام 
نشستیم و این برنامه ها را تنظیم کردیم که چطور باشد 
و اگر هیچ پیشــنهادی رأی نیــاورد، آقای خامنه ای را 

پیشنهاد بدهیم.
خود آقــای خامنــه ای هــم در جریان  ■

بودند؟
نــه، ظاهــرًا خودشــان در جریان نبودنــد. اینکه  □

آیت الله مشکینی گفتند بنشــیند، منظورشان این بود 
که ایشــان مخالفت نکند و بگذارد این پیشنهاد ارائه 
شــود. شب فوت امام نشستند و تنظیم کردند که اول 
آقای فالن و بعد آقــای فالن و اگر رأی نیاورد، آقای 
خامنه ای و با هم تبادل نظر کرده بودند. باالخره آقای 
هاشمی گفتند آقای محمدی گیالنی مطلبی دارد که 
خودشان باید بگویند. ما هر کدام جلوی میزمان یک 
میکروفن داشتیم. میکروفن آقای محمدی گیالنی را 
درســت کردند که موقع صحبت، صدایشان در تمام 
مجلس پخش بشــود. ایشــان گفتند که پس از فوت 
یکی از آقایان من بــه خانه مراجع مختلف رفتم و در 
آخر به منزل  امام خمینی  رفتم که از ایشــان بپرسم. 
گفتند امام مریض است و به هیچ وجه مالقات ندارد. 
گفتم من تا مالقات نکنم از این خانه بیرون نمی روم. 
پــس از نیم ســاعت آمدند و به مــن گفتند که برای 
مالقات بیایید، ولی زیاد حرف نزنید، چون حال امام 
خوب نیســت. به اتاق امام رفتم. لحافش را کنار زدم 
و دستشــان را گرفتم و بوسیدم. ســالم کردم و آنجا 
نشســتم. گفتم سؤالی از شــما دارم. ما را در مجلس 

روایتی از جلسه خبرگان تعیین کننده
جلسه تاریخی خبرگان رهبری پس از رحلت امام خمینی  

در گفت وگو با آیت الله محمدعلی فیض گیالنی

روایت ها از جلسه حساس مجلس خبرگان رهبری در سال 1368 که منتهی به انتخاب رهبری جدید پس از رحلت امام خمینی  
شد، ناچیز و غیردقیق است. آیت الله محمدعلی فیض الهیجی گیالنی سابقه سه دوره نمایندگی مجلس خبرگان رهبری را دارند 
و در آن جلسه تاریخی نیز حضور داشته اند. در گفت وگوی پیش رو ایشان از جریان انتخاب مقام رهبری خاطراتی نقل کرده اند و 
از رأی گیری برای آیات عظام آقایان گلپایگانی، اراکی، خوئی و نیز شورای رهبری و در نهایت برای مقام رهبری سخن می گویند.

آیت اللــه فیض ســابقه حضور در محضر اســاتیدی چون آیــات عظام بروجردی )خــارج فقه( امام خمینی  )فقــه و دو دوره درس 
اصول(، مطهری )درس اصول(، صدوقی )لمعتین(، ســلطانی طباطبایی )رســائل، مکاســب و کفایه( و منتظری )شــرح منظومه 
ســبزواری( را دارند. ایشــان همچنین از امام خمینی  و مرحوم آیت الله محمدتقی بهجت در امور حســبیه اجازه دارند. آیت الله 
فیض الهیجی هم اکنون از اعضای جامعه مدرســین حوزه علمیه قم اســت. ایشــان در دوره های اول، دوم و ســوم عضو مجلس 

خبرگان رهبری بودند. ایشان همچنین هشت سال رئیس و قائم مقام دیوان عدالت اداری ایران بودند.
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خبرگان برای عزل قائم مقامی آیت الله منتظری دعوت 
کردند. )ما قبــاًل رأی گرفته بودیم کــه اگر جریانی 
برای امام پیــش بیاید، آیت الله منتظری جانشــین او 
باشــد و احتیاج به رأی نباشد( آقای محمدی گیالنی 
به امــام می گوید مــا را برای عــزل قائم مقامی آقای 
منتظری دعوت کردند. من می خواستم از شما بپرسم 
شــخصیتی کــه در تمام عمــر زندگی با شــما بوده، 
شخصیتی که شــما احتیاطات خودتان را در رساله ها 
به ایشان ارجاع می دهید. )یعنی ایشان االعلم فاالعلم 
بوده اند و پس از آقای امام خمینی، اعلم آقای منتظری 
بود(، حاال ما ایشــان را کنار بزنیم و از کار بیندازیم و 
دنبال شــخص دیگری برویم؟ اگر برای شما جریانی 
پیش بیاید ما به چه کســی رجوع کنیم؟ امام فرمودند 
شما خامنه ای را دارید. این را آقای محمدی گیالنی، 
پس از اینکه آقای هاشمی، آقای خامنه ای را پیشنهاد 
کردند، گفتند. برای آقای خامنه ای رأی گیری شد و 
از 86 نفر، 64 نفر به ایشان رأی دادیم؛ یعنی اکثریت. 

 شــما در جریان عــزل آقای منتظری  ■
چه رأیی دادید؟ 

به عزل رأی موافق دادیم. چون احساس کردیم که  □
نظر امام روی ایشان نیست و امام نمی خواهد آیت الله 

منتظری دست اندرکار باشد. 
آقای هاشمی نقل می کنند که آیت الله  ■

شــیخ محمــد یــزدی در آن مجلس جزو 
العظمــی  آیت اللــه  کــه  بودنــد  کســانی 
گلپایگانــی را مطــرح کردند. شــما چنین 

چیزی را به خاطر دارید؟
نه، یادم نیســت چه کســی آیت الله گلپایگانی را  □

مطرح کرد، ولی به یاد دارم که معرفی شــد و مخالف 
هم نداشت. یعنی کسی نیامد بگوید من به این دلیل 
با آیت الله گلپایگانی مخالفم. همه ما مخالف بودیم، 

ولی کسی نیامد بگوید به این دالیل مخالفیم. 
ایده شورای رهبری چرا رأی نیاورد؟  ■

می دانستیم که اگر به شورای رهبری رأی بدهیم،  □
پیدا کردن اعضای شورا کار سختی است. 

کســانی مانند آقایان مشــکینی، ســید  ■
احمد خمینی، موسوی اردبیلی، هاشمی 
و خامنــه ای به عنوان اعضای احتمالی این 

شورا مطرح نبودند؟ 
آقای مشکینی مجلس خبرگان را هم نمی توانست  □

اداره کنــد. آقــای هاشــمی مجلس را عمــاًل اداره 
می کرد. 

بــا توجه بــه قانــون اساســی ای که در  ■
ابتدای انقالب نوشــته شــد و به رفراندوم 
گذاشته شد و مردم هم به آن رأی دادند، 
وظیفــه بررســی اســتمرار شــرایط رهبــر 

که مســتلزم نظارت اســت  بــرای مجلس 
خبــرگان تعریف شــده بود. ایــن وظیفه تا 

امروز چگونه تحقق پیدا کرده است؟ 
نظارت بر رهبری در قانون اساســی آمده اســت،  □

ولی در این ســال ها کســی نیامد بحــث نظارت را به 
طــور جدی پیگیری کند. فقــط آیت الله علی محمد 
دســتغیب این کار را می کردنــد که اکنون در صحنه 

خبرگان حضور فعالی ندارند. 
پیش تــر از آن در دوره امــام خمینــی  ■

)ره( چطور؟
بلــه، اجــالس ســالیانه داشــتیم. ولــی آن زمان  □

هــم هیچ وقت کســی نیامد نســبت به امــام خمینی  
کوچک ترین ایرادی بگیرد.

رهبــری  ■ زیرمجموعه هــای  مــورد  در 
چطــور؟ مثاًل درباره بیت امــام خمینی  یا 

ستاد اجرایی فرمان امام؟ 
نــه، در این موردها هم هیچ وقت کســی صحبت  □

نمی کرد. جمع می شدیم، صحبت هایی می کردیم و 
بعد هم تمام می شد و می رفتیم. 

در  ■ مناقشــه  مــورد  مســائل  از  یکــی 
خصــوص انتخابــات آتی خبــرگان، بحث 
و  نگهبــان  شــورای  فقهــای  نظــارت 
آزمون گیری کتبی از داوطلبان است. در 
دوره ای که شــما نماینده مجلس خبرگان 
بودیــد، آیا ســاز و کار بررســی صالحیت 

داوطلبان به این صورت بود؟ 
در آن ســال هایی که ما خبره بودیــم، هیچ از این  □

صحبت ها نبود. 
شــما چرا برای مجلس خبرگان چهارم  ■

کاندیدا نشدید؟
خــودم نمی خواســتم کاندیدا شــوم، ولی اکنون  □

احساس کرده ام الزم است برای خبرگان پنجم دوباره 
کاندیدا شوم.■

کتاب بخوانید و هدیه دهید
نشر صمدیه به مدیر مسئولی لطف الله میثمی افتخار دارد که در مدت شانزده سال چندده 
کتاب سیاسی- راهبردی را به مرحله چاپ و انتشار رسانده است. در همین راستا بر آن 
است تا برای خوانندگان نشریه سیاسی- راهبردی چشم انداز ایران که عالقه مند به تهیه 
این کتاب ها هستند، با تخفیف ویژه 20درصدی، کتاب های درخواستی را ارسال کند. 

متقاضیان می توانند مبلغ محاسبه شده را به شماره حساب 7414258725، 
حساب پس انداز بانک ملت شعبه توحید، به نام لطف الله میثمی واریز نمایند.
کتاب فروش های سراسر کشور نیز می توانند برای سفارش کتاب، با مؤسسه توزیع سراسری 

»کتاب گستر« به شماره تلفن های 2-22024141 و 22019795 تماس بگیرند. 
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کشــور مــا در شــرایط حساســی بــه  ■
ســر می بــرد و جامعــه مــا را بحران های 
اقتصــادی، اجتماعــی و زیســت محیطی 
تهدیــد می کنــد. کارشناســان معتقدنــد 
حل این مشــکالت به عزم ملی نیاز دارد 
و تا زمانی که از تمام ظرفیت های کشور 
بــرای مقابلــه بــا ایــن بحران ها اســتفاده 
نشــود، مشــکالت حــل نخواهــد شــد. 
انتخابات پیش رو فرصتی برای اســتفاده 
از پتانسیل تمام نیروها است و بر اساس 
گفته مقــام رهبری که حق الناس باالتر از 
حق الله اســت، امیــد اســت انتخاباتی با 
مشــارکت حداکثری مردم برگزار شــود. 
به نظر شما با توجه به ظرفیت های قانون 

اساسی، چگونه این امر تحقق می یابد؟
بســم الله الرحمن الرحیم. اواًل مــن از زحمات  □

شــما در انتشــار این نشریه خوب تشــکر می کنم. 
دربــاره موضوعــی که فرمودیــد، اخیرًا بــا یکی از 
بزرگان قم صحبت می کــردم و جمله ای گفتند که 
مرا به فکر فرو برد. ایشــان می گفتند خداوند خیلی 
به این انقالب عنایت کرده و هر وقت به ســرازیری 
مشــکالت افتــاده، کمک خداوند بــوده که آن را 
برطرف کرده اســت. از این به بعد باید ســعی کنیم 

اشتباهات گذشته را تکرار نکنیم. نباید کاری کنیم 
که مردم از نظام دور شــوند و پشــتوانه مردمی نظام 
کم شــود. ما فکر نمی کردیم در ســال 92 خداوند 
چنیــن عنایتی کند و اجتمــاع عظیمی از مردم برای 
رأی دادن تشــکیل شــود که هم دنیا به این عظمت 
احتــرام بگذارد و هــم دوباره یک آشــتی ملی ولو 
در حــد محدود در جامعه اتفــاق بیفتد. این نعمت 
بزرگی بود و ما راهی جز آشــتی ملــی نداریم. این 
نمونه هایی که شــما عنوان کردید از رکود و بیکاری 
و خشکســالی و از همه مهم تر بحران های اجتماعی 
که اخبار آن در رسانه ها منتشر می شود باعث تأسف 
است. من هر روز روزنامه خراسان را تورقی می کنم. 
نکته ای که برایم عجیب اســت حجم جنایاتی است 
که در شهر مقدس مشهد اتفاق می افتد و هر روز در 
یکی دو صفحه این روزنامه جرائمی از قبیل دزدی، 
خیانت، فساد و قتل منعکس می شود که وقوع آن ها 
در این شــهر مذهبی جای تأمــل دارد. حاال ببینید 
وضعیــت در شــهرهایی که کمتر مذهبی هســتند، 

چگونه است.
ما در حال حاضر راهی نداریم جز اینکه به مدیریت 
صحیح روی بیاوریم که پشتوانه مردمی داشته باشد 
و بر اساس قانون عمل کند. اگر فردی مدیر خوبی 
هم باشــد، بــدون رعایت نظــم و قانــون نمی تواند 

کاری از پیش ببــرد. امیرالمؤمنین )ع( می فرمایند: 
»الله الله فی نظم امورکم«. ایشــان حتی در زندگی 
خصوصــی هم توصیه به داشــتن نظم می کنند و در 
کیــد دارند. یکی از  زندگــی اجتماعی هم بر این تأ
بزرگ ترین واجبات، رعایت نظم امور اســت؛ حتی 
اگر هیچ دلیل دیگری بر وجوب حکومت نداشــته 
باشــیم، وقتی عقل می گوید بــدون حکومت نظم 
امور از هم می پاشــد، همین کفایــت می کند. نظم 

هم بدون قانون نمی شود.
من معتقــدم همین قانون اساســی مــا، این ظرفیت 
را دارد که گره های ناگشــوده را بــاز کند؛ البته در 
صورت لزوم می شــود این قانون اساسی را تغییر داد، 
همان طــور که یک بــار این اتفاق افتــاد و برخی از 
اصول آن تغییر کرد، ولی فعاًل همین قانون اساســی 
می توانــد مبنای حرکت های بزرگی شــود. در رأس 
همــه مردم، این حکومت اســت که بایــد به قانون 
اساســی احترام بگــذارد؛ زیرا هرکــس در این نظام 
ُپســتی دارد، بر اســاس این قانون اساسی دارای آن 
مقام شده اســت. اگر قانون در جامعه به طور کامل 
اجرا شــود، مــردم هــم در امنیت به ســر می برند. 
هرکسی می داند که اگر بر اساس یک خط مشخص 
حرکت کند، مشــکلی برایش پیش نمی آید. کسی 
که ســرمایه گذار اســت، امنیت دارد که کارآفرینی 

قانون اساسی و مردم
در گفت وگو با آیت الله سید حسین موسوی تبریزی 

انتخابــات پیش رو خبرگان رهبری از اهمیت و حساســیت خاصی برای کشــور برخوردار 
اســت. همین اهمیت سبب شــکل گیری مباحثات و مجادالت فراوانی در عرصه سیاسی 
پیرامون این انتخابات شــده که مسئله بررســی صالحیت کاندیداهای انتخابات خبرگان 
یکی از محورهای این مباحثات است. به نظر می رسد بهترین معیار و مبنا برای گفت وگوی 
میــان رویکردهای مختلــف درباره انتخابات و نظارت بر آن، قانون اساســی باشــد. قانون 
اساســی ای که هم پشــتوانه انقالب و رأی مردمی و هم امضــای مجتهدان و مراجع تقلید 
را دارد. مســئله حضور سیاسی مردم و حق تعیین سرنوشت آنان بر اساس قانون اساسی 
و همچنیــن پیوند این امر با نظارت بر انتخابات را در گفت وگو با آیت الله موســوی تبریزی 
)دبیر مجمع مدرســین و محققین حوزه علمیه( مطرح کرده ایم. آیت الله موسوی تبریزی 
معتقد اســت همین قانون اساسی ما، این ظرفیت را دارد که گره های ناگشوده را باز کند و 
البته در صورت لزوم می شود این قانون اساسی را تغییر داد؛ همان طور که یک بار این اتفاق 
افتاد و برخی از اصول آن تغییر کرد. ایشان همچنین تأکید می کند که در رأس همه مردم، 
این حکومت است که باید به این قانون اساسی احترام بگذارد و اگر قانون در جامعه به طور 
کامل اجرا شود، مردم هم در امنیت به سر می برند. مشروح این گفت وگو در ادامه می آید.
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کند، کسی که اهل سیاست است، بدون نگرانی آن 
را دنبال می کند و هرکــس به هر طریقی می خواهد 
در جامعــه خدمتی انجام دهد، آرامش خاطری پیدا 
می کند. ریشــه نامالیمات اجتماعی در این اســت 
کــه عده ای چنان مغرور شــده اند که فکر می کنند 
هــر کاری بخواهند می توانند انجام بدهند و عده ای 
احســاس می کنند حتی در چارچوب قانون اساسی 
هــم نمی توانند کاری انجام دهنــد. با این اضطراب 

مملکت پیش نمی رود.
از  ■ بــه نظرتــان طبــق چــه راهــکاری 

ظرفیت های قانون اساسی استفاده کنیم 
تا نیروهایی کــه به حاشــیه رفته اند، وارد 

گود شوند؟
اواًل، بایــد روح اطمینــان در جامعــه بــه وجود  □

بیایــد که هرچــه اســتعداد دارنــد را در چارچوب 
قانون به کار ببرند و بدانند با حمایت قانون، کســی 
نمی تواند جلویشــان را بگیرد. این گونه اســتعدادها 
شکوفا می شود، ولی در شــرایط خوف، اضطراب، 
پارتی بــازی و رشــوه، هیــچ اســتعدادی شــکوفا 
نمی شود؛ ثانیًا، باید همه در همه موارد و همه شرایط 

به قانون اساسی عمل کنیم. 
مثاًل اصل ششم قانون اساسی می گوید  ■

در جمهوری اســالمی ایران امور کشور 
باید به اتکای آرای عمومی اداره  شود.

 در اصــل 52 مــی آورد: حاکمیــت مطلــق بر  □
جهان و انســان از آن خداست. خداوند انسان را بر 
سرنوشــت اجتماعی خویش حاکم ســاخته است. 
هیچ کس نمی تواند این حق الهی را از انســان سلب 
کند یــا در خدمت منافع فرد یــا گروهی دیگر قرار 
دهد و ملــت این حق خدادادی را از طریقی که در 

اصول بعدی می آید اعمال می کند.
در اصل 58، اعمال قــوه مقننه را از طریق مجلس 
شــورای اســامی که از نمایندگان منتخب مردم 

تشکیل می شود، بیان می کند.
در اصل 59، مسائل بسیار مهم اقتصادی و سیاسی 
و اجتماعــی از طریق مراجعه به همه پرســی و در 
اصــل شــصتم، اعمــال قــوه مجریــه را از طریق 
رئیس جمهوری که با آرای مردم انتخاب می شود، 
مدنظر قرار داده است. حال اگر این حق را شورای 
نگهبــان برای مردم بشناســد و بپذیــرد، باید همه 
مردم را صاحب حق بداند، جز در جایی که قانون 
با تصویــب نمایندگان مردم، از او گرفته باشــند. 
اصــل 37 اصل را بر برائت افراد می گذارد، یعنی، 
هیچ کس از نظر قانون مجرم شــناخته نمی شــود، 

مگر جرم او در دادگاه صالح ثابت شود.
پس هرکس از نظر قانون مجلس شــرایط رأی گرفتن 
و احــراز پســت و مقــام را دارد، نمی شــود او را از 
حقش محروم ساخت و خالف شرع و قانون است، 
مگر اینکه از نظر قانون جرمی مرتکب شــده باشــد 
که مانع ورود او در آن مقام باشــد یا جامع شــرایط 
مصوب مجلس نباشــد. شورای نگهبان فقط درباره 
اینکــه شــرایط دارد یا نه ممکن اســت مانند دولت 
نظارت کند و بدون دلیل حق ردصالحیت به صرف 

اینکه احراز صالحیت نکرده اند، را ندارد.

همان طور که می دانیــد مرحوم امام  ■
معتقد بودند احــکام اجتماعی بر احکام 
فــردی اولویــت دارد و حتــی می گفتنــد 
مــن  اجتماعــی  رســاله  اساســی  قانــون 
اســت. ایشــان اجتهاد مصطلــح را کافی 
نمی دانســتند و اســالم واقعــی را همین 
قانون اساســی و نظام جمهوری اسالمی 
می دانستند. شورای نگهبان هم بخشی 
از این قانون اساســی اســت. منتها یکی 
از اعضای شــورای نگهبان در نماز جمعه 
گفتنــد کــه تمــام اصــول قانون اساســی 
مشروط به اصل چهار است. اصل چهار 
هم مشــروط به موازین اســالمی اســت 
و موازین اســالمی هم مشــروط به فهم 
فقهای شــورای نگهبان اســت. این فهم 
هم معلوم نیســت که آیا مبتنی بر تک تک 
مواد قانون اساســی است که مشروعیت 
و مقبولیــت دارد یــا ایــن فهــم مبتنی بر 
آموزش های حوزه است که از نظر امام 
اجتهاد مصطلح اســت و احکام فردی و 
فرعی اســت. چطور می شــود معیار این 

فهم را تشخیص داد؟
ممکن اســت بگوییم قانون مقداری کلی گویی  □

دارد و اگــر در فرصتی دوباره نویســی شــود، باید 
مواردی تصریح بشــود تا کســی از آن سوءاستفاده 
نکند، ولی خیلی روشــن اســت که در اصل چهار 
که شــما اشــاره کردید کلیه مقررات جزایی، مالی، 
اقتصادی، فرهنگی، نظامی، سیاســی باید بر اساس 
موازین اسالمی باشــد. تمام فقهای ما گفته اند اهم 
بر مهم مقدم اســت. اگر انسانی در جایی مجبور به 
انتخــاب بین یک امر اهم و یک امر مهم باشــد، با 
اینکه آن مهم در شــرایط معمول باید اجرا می شــد، 
با وجود این اهم، حرمــت و وجوب آن مهم از بین 
می رود یــا درباره ضرورت ها و اضطرارهای فردی و 
اجتماعی اختالف هســت. امام )ره( می فرماید این 
ضرورت ها تنها ضرورت های شــخصی نیســت. در 
رابطه با مسائل اجتماعی نیز هست. مرحوم آیت الله 
نائینــی در کتاب اصول این مســئله را قبول ندارد و 
می گوید ضرورت فقط در احکام فردی است. امام 
می فرماید این مســئله اجتماعی هم هســت. اگر در 
امور اجتماعی نیز یک اضطراری باشد، آنگاه حرام 

اولی حالل می شود.
این قاطعیتــی که می گویند برای حفظ  ■

نظــام نمــاز را هــم می شــود تــرک کرد، 
مخصــوص مرحوم امام اســت و دیگران 

نگفته بودند؟

نظم عمومــی در اداره جامعه از همه چیز مهم تر  □
اســت. مثاًل مرحوم آخوند خراسانی به اصل برائت 
اشــاره می کند. هر چیزی که حرمتش ثابت نشده، 
اصــل بــر حلیت آن اســت. این ها به خاطــر بر هم 
نخوردن نظم جامعه است. اگر این اصول در اسالم 
نبود، مردم نمی توانستند زندگی کنند. در هر چیزی 
شــک می کردند که حالل اســت یا حــرام. این ها 
مربــوط بــه نظم امور اســت، اگر این نظم نباشــد، 

جامعه از هم می پاشد.
معیار فهم شــورای نگهبان باید مبتنی  ■

بر تک تک مواد قانون باشد که به امضای 
امام، علما و دانشــمندان رسیده است یا 

مبتنی بر اجتهاد مصطلح؟
این موضوع روشن است. شورای نگهبان، حافظ  □

قانون اساســی اســت. تا آنجایی که بــه یاد دارم در 
مجلس خبــرگان قانون اساســی اول، حدود 40 نفر 
از مجتهدیــن حضور داشــتند و آن قانون به امضای 
امام رســید. چنــدی پیش بعضی ها کــه خیلی اهل 
 فن نیســتند، گفته بودند مطرح کردن شورای رهبری 
خــالف والیت فقیه اســت. گویی این افــراد قانون 
اساســی اول را مطالعــه نکرده انــد. در آن قانــون، 
شــورای رهبری بوده و امام هم آن را تأیید کرده اند. 
امام یــک امر ضــد والیت فقیه را تأییــد نمی کنند! 
هیچ کــدام از فقهــا در رابطــه بــا شــورای رهبری 
مخالفتــی نداشــتند. خود امام در وصیت نامه شــان 
چندین بار از شــورای رهبری نام می برند.من عرض 
می کنم که همه مقامات در چارچوب قانون اساسی 
به آن مقام رسیده اند و باید کارهایشان در چارچوب 

قانون اساسی باشد.
وقتی می گویند همه اصول مشــروط  ■

به اصل چهار اســت، آیا راه تفسیر به رأی 
باز گذاشته نمی شود؟

این عبارتی است که می شود از آن سوءاستفاده  □
کرد؛ باید گفت بر اساس موازین اسالمی حکومت 
تشکیل شــده اســت. یکی از بزرگان در نماز جمعه 
گفتند گاهی قانونی در مجلس تصویب می شــود و 
ما در شــورای نگهبان می بینیم خالف شرع است. 
بعد می رویم در مجمع تشــخیص مصلحت، همان 
خالف شرع را می گوییم واجب است و باید انجام 
دهیم. این موازین اســالمی مصلحت را هم شــامل 
می شود. من از آغاز تصویب قانون اساسی تاکنون، 
ندیده ام کســی از فقهای شــورای نگهبــان بگوید 
فالن اصل قانون اساســی مخالف موازین شــرعی 
اســت؛ بنابراین تفســیر قانون باید بر اساس موازین 
اسالمی باشد، نه فهم فردی اعضای شورای نگهبان 

از فقه.
معیــار اینکــه بر اســاس ســلیقه فردی  ■

حکم نکنند چیست؟
ایــن را باید حقوقدانان و فقها توجه کنند. به یادم  □

دارم که از مرحوم امام پرسیده بودند در موارد اختالفی 
در قوانین عــادی، باید چکار کنیم؟ ایشــان فرموده 
بودند بر اســاس قول مشهور عمل کنید. آن زمان در 
جایی که خیلی اختالف بود، فقط به نظر امام مراجعه 
می کردند. در موارد بســیاری ازجمله قانون مجازات 

شوراي نگهبان، حافظ قانون 
اساسي است. تا آنجایي که به یاد 
دارم در مجلس خبرگان قانون 
اساسي اول، حدود 40 نفر از 
مجتهدین حضور داشتند و آن 

قانون به امضاي امام رسید
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اســالمی، امــام فرمودند که به نظر مرحــوم آیت الله 
منتظری مراجعه کنید. همین االن هم اگر نظر رهبری 
روی قانونی مثبت باشــد، دیگر شورای نگهبان آن را 
رد نمی کند. پس خالف شــرع نبودن، یعنی خالف 
موازین نبــودن که احکام حکومتــی رعایت مصالح 

جامعه و نظام را هم شامل می شود.
نظارت اســتصوابی در مجلس چهارم  ■

تصویب شــد. مجلس پنجم به این قانون 
یــک تبصــره زد و شــورای نگهبــان با آن 
تبصــره مخالفت کــرد. بعد به تشــخیص 
مصلحــت رفــت. آنجا بــا فــرض نظارت 
کشــور  وزارت  کــه  گفتنــد  اســتصوابی، 
بایــد بر اســاس اســتعالم از چهــار نهاد، 
صالحیت ها را تشــخیص دهد و بعد اگر 
کسی شــکایت داشت به شورای نگهبان 
مراجعه کند. درواقع شــورای نگهبان در 
اینجا باید حق الناس را رعایت کند. اینجا 
نظر مجمــع تشــخیص مصلحت بــه نظر 

شورای نگهبان اولویت دارد.
ســیر تاریخی این موضوع به این شــکل اســت  □

کــه در زمان امــام، یکی دو مورد شــورای نگهبان 
خواست دخالت کند، امام نگذاشتند. آخرین مورد 
هم این بود که بین وزارت کشــور و شورای نگهبان 
بگومگــو شــد. آقای محتشــمی پور، وزیر کشــور 
وقت، گفتند حتــی اگر آن ها مخالفــت کنند، من 
اسامی را در لیســت می گذارم؛ البته پادرمیانی هایی 
شد و آن شخص، خودش منصرف شد. حدود یک 
ســال پس از رحلت امام که هم قــرار بود انتخابات 
مجلس خبرگان انجام شــود و هم انتخابات مجلس 
شــورای اســالمی، عــده ای از افراد جناح راســت 
ســنتی می گفتند اگــر خط امامی ها بیایند ســر کار 
با رهبــری مخالفــت می کننــد. در انتخابات برای 
مجلس چهــارم، آیت اللــه رضوانــی، رئیس هیئت 
نظارت شــورای نگهبان بود. عده ای از ایشان سؤال 
کردنــد که این نظارت چگونه اســت؟ ایشــان هم 
نامه نوشتند و از شــورای نگهبان استفسار کردند و 
آنان گفتند این نظارت اســتصوابی اســت و گفتند 
بایــد احراز صالحیــت کاندیدا بشــود. این حرف 
خالف قانون اساســی بود؛ زیرا شورای نگهبان حق 
قانون گذاری خالف را ندارد؛ اما در همان سال این 
موضوع اجرایی شــد و در مجلس چهارم، شــورای 
نگهبان بر اســاس همین تفســیر، صالحیت حدود 
40 نفــر از نمایندگان مجلس ســوم را رد کرد. تازه 
در مجلس چهارم این قانون تصویب شــد؛ بنابراین 
خودشان قبول داشتند که این کار تا آن موقع قانونی 
نبوده اســت. اینکه شما می فرمایید در مجلس ششم 
بود و نــه مجلس پنجــم. مجلس ششــم تبصره ای 
زد کــه نظارت اســتصوابی را ملغی کند. شــورای 
نگهبــان مخالفت کرد و رفت به مجمع تشــخیص 
مصلحت. مجمع تشــخیص مصلحت این مشکل را 
تا حدودی برطرف کرد. گفت شورای نگهبان باید 
بر اســاس گزارش های چهار مرکــز نظر دهد؛ یعنی 
وزارت اطالعــات، نیروی انتظامــی، ثبت احوال و 
دادگســتری. باید حرف این ارگان ها مستند باشد و 
مدارک ارائه کنند. چنین روندی رد صالحیت ها را 

خیلی کاهش می دهد و مثاًل از 100 به 10 می رساند. 
منتها به ایــن موضوع عمل نمی شــود. می دانید که 
قوانین مجمع تشــخیص مصلحــت را مقام رهبری 
باید امضا کنند، بعد الزم االجرا می شــود. این قانون 
را مقــام رهبری امضا کرده اســت. اگر به آن قانون 
عمل کنند، خیلی از مشکالت حل می شود و اصاًل 
خیلی هــا که می داننــد پرونده دارنــد یا صالحیت 

ندارند، ثبت نام نمی کنند.
اصل مشکل از اینجاســت که می گویند صالحیت 
برای ما احراز نشده. مرحوم آقای محمدی گیالنی 
زمانــی که رئیس شــورای نگهبان بــود، گفت این 
افــرادی که ما تأییــد نکردیم، فکــر نکنید آدم های 
بدی هســتند. صالحیتشــان برای ما ثابت نشــده. 
مشــکل از این احرازنشــدن اســت. برخی افراد که 
همفکر خودشان هســتند، دو نفر آدم را می برند که 
شهادت بدهند و این صالحیت احراز می شود. افراد 
این جناح چون کســی را ندارند برای شهادت دادن، 
رد صالحیت می شــوند! یکی از دوستان روحانی ما 
در مجلس سوم به شورای نگهبان رفت وآمد زیادی 
می کرد. من از او پرســیدم جریان چیســت؟ گفت 
من تابه حال درباره چند نفر شــهادت داده ام و آن ها 

تأیید شده اند.
اخیــرًا گاهــی می بینیم ایــن نظارت اســتصوابی را 
به فرمایــش مقام معظــم رهبری مســتند می کنند. 
بله درســت اســت. ایشــان فرموده اند؛ اما نظارت 
اســتصوابی همان اســت که در قانون آمده اســت. 
مثاًل در قانون می گوید کســی که محکوم می شود 
به حدود اسالمی نمی تواند کاندیدا شود، ولی حتی 
اگر این حد جاری شــده و پنج سال گذشته است و 
در این پنج سال، آن فرد محکومیت کیفری نداشته، 
برای کاندیدا شــدن منعی ندارد. بــرای محکومانی 
که کمتر از ســه ســال محکومیت حبــس تعزیری 
داشــته اند و سه ســال از پایان محکومیتشان گذشته 
باشــد و دوباره جرمی مرتکب نشــوند می توانند در 
انتخابات شــورای شــهر، خبرگان و مجلس شورای 
اســالمی شــرکت کنند و از همه حقــوق اجتماعی 
بهره منــد می شــوند. قانون گــذاران مجلس چهارم 
هــم نخواســته اند افــراد را پــس از توبــه از حقوق 

اجتماعی شان محروم کنند. 

از زمســتان 74 تاکنون، شــش هفت   ■
که  داشــته ایم  رفراندوم گونــه  انتخابــات 
بــا وجــود محدودیت هــا بیشــتر مــردم 
رأی  اصالح طلــب  قانون گرایــان  بــه 
دادنــد. بــرای نمونه در زمســتان 74 در 
اصفهان افراد شاخص جناح راست رأی 
نیاوردنــد. پــس از آن خــرداد 76 بــود، 
بعــد شــوراهای اول و بعــد خــرداد 80. 
در خــرداد 84 هــم دور اول 16 میلیون 
اصالح طلــب بودنــد و 10 میلیــون طرف 
حضــور  هــم   88 انتخابــات  در  مقابــل. 
مردم چشــمگیر بــود و در 92 هم مردم 
یک نمایش عظیم از خود نشــان دادند. 
ایــن حضور دائمی دیگر لفظ نیســت که 
بشود تعبیر کرد که در عربی چه می شود 
و در فارسی چه می شــود. این را چگونه 
می شود به مســئوالن گفت که این روند 
را جــدی بگیرنــد و در معــادالت منظور 

کنند؟
اوایل انقــالب، عــده ای بودند کــه می گفتند  □

قانون می خواهیم برای چه؟! فقها بنشــینند و عده ای 
را منصــوب کنند که کارهــا را پیش ببرند. عده ای 
دیگــر مانند آیت الله شــیخ مهدی حائــری که رفته 
بودند پیش امام و گفته بودند قانون اساســی جدید 
می خواهیم چکار؟ همان قانون اساســی مشروطه را 
یکی دو بند آن را اصالح کنید. ایشان در خاطرات 
خود نوشــته اند کــه پس از گفتن ایــن حرف، امام 
سرشــان را پایین انداختنــد. آقای حائــری از امام 
می پرســد که آیا حــرف بدی زدم؟ امــام می گوید 
از قضا حــرف خوبی زدید، ولی دیــر گفتید. حاال 
دیگر اعالم کرده ایم که قانون اساسی جدید تدوین 

خواهد شد.
آقــای طالقانــی هم ایــن نکتــه را گفته  ■

بودند که چند بند قانون اساسی پیشین 
را عــوض کنیــم و وقتمان را صــرف امور 

مهم تر کنیم.
امام گفتــه بودند که پیش نویس قانون اساســی  □

را بــه رأی مردم بگذاریم. مهنــدس بازرگان اصرار 
می کنــد کــه مجلس مؤسســان تشــکیل شــود و 
می گوید چون به مردم وعــده داده ایم باید این کار 
انجام شود. در آن پیش نویس، برخی اصول ازجمله 
اصــل مربوط بــه والیت فقیــه نبود. آقــای طالقانی 
یک پیشــنهاد بینابینی را مطرح می کند که خبرگان 

تشکیل شود.
ایــن پیشــنهاد را مهندس ســحابی و  ■

آیت الله طالقانی داده اند؟
پیشــنهاد این بــوده که 70-80 نفــر از خبرگان  □

جمع شــوند و یکی، دوماهــه آن را تصویب کنند. 
علی ای حــال، امــام )ره( شــدیدًا مصــر بودند که 
قانون اساسی داشته باشــیم، چون قانون می تواند به 
همه مــا نظم بدهد و موجب وحدت همه بشــود و 
همین قانون اساســی اگر درســت اجرا شود، خیلی 
از مشــکالت را حل می کند. استصواب یعنی طلب 

حق و صواب که باید با موازین قانونی باشد.■
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این چنینــی نمی افتد، آدم ها اما یــاد می گیرند که از 
ســرمایه های خدادادی که داشــتند درست استفاده 
کنند. به جای جنگیدن با هم دســت در دســت هم 
بگذارنــد، به جــای نادیده گرفتن قوانیــن عادالنه با 
هم بــه عدالت رفتار کنند. همین تغییر رفتار اســت 
که موجب می شــود سرمایه هایی که دارند به نعمت 
تبدیل شود و موجب رشــد و شکوفایی و بهترشدن 
زندگی هــا و ایجاد امــکان و فضای مناســب برای 
زیست خوب شود. درواقع این تأیید همین آیه است 
که وقتی مردم خوب بشــوند و رفتار خوبی داشــته 
باشــند از زمین و آسمان نعمت می جوشد و می بارد 

و فزونی و برکت می آورد.
ِبِنْعَمِتِه  ■ ْصَبْحُتــْم 

َ
همان که می گویــد »َفأ

ِإْخوانًا«.2
بلــه دقیقًا. پس یک مســئله، انســانی اســت.  □

واقعیت این اســت که ما اگر بخواهیم مشکالت در 
کشــورمان حل بشــود، ابتدا و در وهلــه اول باید به 
مردم بیندیشیم. به اصالح نگرش، فرهنگ، تفکر و 
رفتار عمومی به معنای عام از صدر تا ذیل بپردازیم. 

این هــا نتیجه رویه هــای غلط درازمدتی اســت که 
انسان در پیش گرفته و به اینجا رسانده است.

در نشست ژاپن هم می گفتند نگوییم  ■
بحران آب، بگوییم بحران مدیریت آب!

بله درست تر همین است. قرآن هم به ما یاد داده  □
َقْوا َلَفَتْحنا َعَلْیِهْم  ْهَل اْلُقری آَمُنوا َو اتَّ

َ
نَّ أ

َ
است »َو َلْو أ

ْرِض«.1 اگر انسان ها به خدا 
َ
ــماِء َو اْل َبَرکاٍت ِمَن السَّ

ایمان داشــته و اهل تقوا باشــند یعنی عمل صالح و 
کار درســت انجام دهنــد، برکات آســمان و زمین 
نازل می شــود. یا امیرالمؤمنیــن )ع( در نهج البالغه 
خطــاب به مردم می فرمایند: پیــش از پیامبر یا پیش 
از آوردن اســالم، شــما بدتریــن مــردم در بدترین 
ســرزمین ها بودید، بین سنگ های سخت و مارهای 
کر زندگی می کردید، غذاهایتان بســیار بد و آبی که 
می نوشــیدید ناگوار بود. خالصه وضعیت زندگی و 
معیشت مردم در آن روزگار را بسیار سخت، دشوار و 
بد ترسیم می کند. با توجه به این واقعیات، می دانیم 
که وقتی پیامبر مبعوث می شوند، تغییر محیط زیست 
به این معنا کــه الگوی اقلیمی را تغییر دهند یا اتفاق 

اکنــون در شــرایط خاصــی هســتیم.  ■
محیط زیســت  و  بیــکاری  آب،  بحــران 
گریبان گیر جامعه شــده اســت و به قول 
مســئوالن، فساد سیســتماتیک در ارکان 
جامعه ریشــه دوانده است. اقتصاددانان 
جناح هــای مختلــف متفق القول انــد که 
اقتصاد دچار بحران شــده است. در این 
شــرایط امید همه این اســت–و راهی هم 
جز این نداریم-که طبق قانون اساســی 
موجود که هــر از گاهی انتخاباتی برگزار 
می شــود، مــردم اراده خــود را بــه منصه 
ظهــور رســانند و انســان هایی صالــح را 
برگزینند تا راه برون رفتی از وضع موجود 
بیابنــد و پیشــنهاد دهنــد. به ویــژه اینکه 
منطقه هم به شدت ناامن است و اگر یک 
انتخابات بتواند زمینه آشتی و بسیج ملی 
را فراهــم کند تــا بتوان در پرتــو آن برای 
حل مشــکالت و رفع مســائل به وحدت 
رســید، گامی بزرگ برداشــته ایم. شــما با 
توجه بــه تجاربی که داریــد بفرمایید چه 
ظرفیت های خالی در این قانون اساسی 
موجود اســت و چه مهارت های قانونی 
می تــوان بــه کاربســت و چــه راهــکاری 
می توان داد که انتخاباتی پرشورتر داشته 

باشیم و اراده مردم بیشتر جلوه کند؟
بســم الله الرحمن الرحیم. پیش از هر چیز تشکر  □

می کنم که لطف کردید و به من این فرصت را دادید 
که در خدمتتان باشم و با شــما و خوانندگان نشریه 
وزین چشم انداز ایران حرف بزنم. اجازه می خواهم 

با دو تقریر وارد این بحث بشوم.
تقریر اول اینکه، ما مشکالتی داریم که می توان آن ها 
را به دو دسته تقســیم کرد. یک دسته مشکالتی اند 
که مســتقیمًا انسانی هســتند، مانند مســئله فساد یا 
تهاجــم نرمی که بــه جامعه و فرهنــگ ما صورت 
گرفته اســت یا دوقطبی شدن و شکافی که بین مردم 
پیش آمده یا در حال پیش آمدن اســت. بخشــی از 
مشــکالت هم طبیعی یا به تعبیر دقیق تر غیرمستقیم 
به انســان برمی گردند؛ ماننــد کمبود آب یا موضوع 
محیط زیست که ریشه آن ها هم رفتار انسانی است.

انتخاب بدون استصواب خبرگان 
گفت وگو با حجت االسالم مسعود ادیب
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از کســانی که به یک معنا اپوزیســیون داخل نظام 
جمهوری اســالمی هســتند، توقع داریم بــه قانون 
اساســی ملتزم باشند؛ حتی اگر به آن اعتقاد ندارند. 
ایــن توقع را داریم و بجا هم هســت و اگر کســی 
بگوید من ملتزم نیستم، می گوییم تو داخلی نیستی! 
عین همین توقع را از کســانی که درون دستگاه های 
حکومتی هســتند هم داریم. اینکه اگر واقعًا معتقد 
به قانون اساسی نیستند، ملتزم به آن باشند. متأسفانه 
شاهد این هستیم که در جمهوری اسالمی کسانی بر 
اریکه قدرت نشسته اند و دستگاه هایی در اختیارشان 
اســت، حال به هــر طریق یا منصوب شــده اند یا به 
انتخاب مردم آمده اند؛ اما پیداست که به جمهوری 
اســالمی و قانون اساسی معتقد نیســتند. مسئله این 
است که متأسفانه در مقام عمل، به این نظام و قانون 
اساســی آن ملتزم هم نیســتند. انتظار ما این اســت 
که چه اپوزیســیون داخلی و چه پوزیسیون به قانون 

اساسی ملتزم باشند؛ بیش از این هم توقع نداریم.

در ســال 92 و در رابطــه بــا انتخابات  ■
هــم  رهبــری  مقــام  ریاســت جمهوری، 
گفتنــد کســانی که مــدل حکومتــی ما یا 
جمهــوری اســالمی را قبــول ندارنــد به 
شــرکت  انتخابــات  در  مملکــت  خاطــر 
کنند و رأی دهند، نکته مهمی اســت که 
در ادامــه بــه آن خواهیــم پرداخت؛ اما 
نکتــه ای کــه االن بایــد بــه آن بپردازیم، 
این است که کارشناسان هر دو جناح بر 
بحــران اقتصادی باور دارنــد. در مناظره 
آقایــان مصباحی مقــدم و رنانــی هم این 
اتفاق نظــر دیــده می شــد. هــر دو هم به 
آشــتی ملی برای رفع این مشکالت تأکید 
داشتند؛ یعنی در سطح کارشناسی هم به 
این توافق رســیده اند. حال می خواهیم 
ببینیــم که چــه راهکارهــا و مهارت های 
انتخابــات  برگــزاری  بــرای  قانونــی 

پرشورتری وجود دارد؟
به طور طبیعی همه انســان ها در زندگی و مسائل  □

خودشــان نگران هستند و تعقیب می کنند؛ یعنی این 
اصاًل نیاز به توصیه ندارد و هرکســی نگران و پیگیر 

در آن نقش مردم پررنگ نباشد، می توانند از این -به 
قول خودشــان-پیچ یا گردنه ای که انتخابات است 
و متأســفانه فکر می کنند یک نقطه بحرانی اســت، 
عبور  کنند. در حالی که تثبیت جمهوری اســالمی 
و مزایایــی که این جامعه دارد و باید بیشــتر ازاین ها 
بشــود، به این برمی گردد که حضوری دلگرم کننده 
و همراه با اقناع و رضایت از سوی اکثریت مردم در 

انتخابات داشته باشیم.
تجربه اقتصاد مقاومتی که در سال های  ■

1330 تا 32 داشــتیم، زمانــی که در اوج 
تحریــم نفتی بودیم از راه اعتماد مردم به 
دولت و بســیج مردمی بود که توانستیم 
آن گذار را پشــت ســر گذاریم و بودجه 
متوازنــی داشــته باشــیم و صادراتمان بر 

واردات فزونی گیرد.
در ســال های آغاز جنــگ تحمیلی نیــز چنین  □

بود. در این ســال ها با وجود صادرات پایین نفت و 
قیمت کم آن، نصف بودجه، هزینه جنگ و نصف 
دیگر صرف اداره کشــور می شد، مردم نیز همراهی 
کردنــد، چون قانع شــده بودند. یادم هســت آقای 
مهندس موسوی می گفت که »من در تبریز طی یک 
سخنرانی به مردم اعالم کردم که اگر یک وعده از 
ســهمیه روغنی که به شما اعالم کرده ایم را ندهیم، 
می توانیم پاالیشــگاه نفت آبادان را بازسازی کنیم؛ 
و مردم همه شــعار دادند که پاالیشــگاه را بازسازی 
کنیــد.« واقعیــت این اســت که هــر کار بزرگی با 
حضور جــدی مردم صورت می گیرد. نه فقط تجربه 
ملی شــدن نفت و تجربه جنگ که حتی رضا شــاه 
هم راه آهن را با پول عوارض قند و شــکر ســاخت. 
من نمی دانم که رابطه او در آن زمان با مردم چگونه 
بوده اســت، آیا مردم رضایت داشته اند یا نه؟ اما هر 
کار جدی و بزرگی با حضور مردم تحقق می پذیرد.

شعار اقتصاد مقاومتی هم که موردنظر  ■
مقام رهبری اســت، بدون حضور و تأیید 
مردم امــکان نمی یابد. حضور مردم هم 
در چارچوب قانون اساسی و میزان رأی 

مردم است که ممکن می شود.
اجــازه بدهید تعبیــری را اینجا اضافــه کنم. ما  □

هرکسی به سهمی که در به وجودآمدن این وضعیت 
نقشی داشته به اصالح بپردازد. مسئله اول این است 
که مردم را در محور رفع اشــکاالت موجودمان قرار 

دهیم.
اما تقریر دوم؛ درباره ســهم مــردم در حکومت دو 
دیــدگاه وجود دارد که به گمان مــن هر دو دیدگاه 
با توجه به شــرایط موجود باید به نکته مطلوبی ختم 
بشود. یک دیدگاهی است که به انتخاب و رأی مردم 
توجه دارد. اعــم از اینکه به والیت فقیه باور دارند یا 
ندارند و هر نظریه دیگــری را که پیگیری می کند، 
اصل را بر انتخاب و رأی مردم می دانند. کسانی که 
میــزان را رأی مردم می دانند، قانون اساســی هم بنا 
بر همین اصل تدوین شــده است به طوری  که حتی 
والیت فقیــه را منتخب مردم می داند؛ حال مســتقیم 
یا غیرمستقیم. کســانی که به هر حال رأی مردم در 
مشــروعیت و مقبولیت دادن به دستگاه حکومت را 
جــدی تلقی می کنند. نگاه دیگــری که اگرچه در 
متن قانون اساســی ما نیســت؛ اما در کشــور وجود 
دارد و اتفاقًا قدرت هم دارد و طرفدارانی هم جذب 
کرده، این است که از نظر شرعی، والیت فقیه ربطی 
بــه رأی مردم ندارد، ولی این نگاه هم قبول دارد که 
اگر شــرعًا و قانونًا و بر اساس معیارهای حقیقی هم 
رأی مردم دخیل نباشــد، در شرایط موجودی که ما 
هســتیم باید مردم قانع و راضی بشــوند. مشکالت 
داخلی که داریم و مشکالت منطقه ای )خوشبختانه 
هنــوز دامان ما را نگرفتــه، ولی در معرض تهدیدش 
هســتیم( به راحتــی می تواننــد جامعــه مــا را دچار 
بحران های برگشــت ناپذیری بکنــد؛ بنابراین بهترین 
راه حل، حضور و اقناع مردم و همدلی و همبستگی 

مردم است.
پس به نظر می رســد هم با تقریر سیاســی می شود و 
هم با تقریر دین شناســانه و انسان شناسانه می توان به 
اهمیت رأی و نقش مردم رســید. اگر واقعًا این نکته 
دریافت بشــود و در این فرصــت کوتاهی که پیش 
روســت، همه ارکان تأثیرگذار در جامعه و کشور به 
ســمت این بروند که این انتخابات یک نقطه تحولی 
برای حضور و مشارکت واقعی مردم باشد و خروجی 
آن یک موافقت و همبستگی عمومی باشد، برکات 
آســمان و زمین بر ما نازل خواهد شد؛ البته نه به این 
معنا که از فردای انتخابات دنیا کن فیکون می شــود، 
بلکه روندی شروع می شود و پا در راهی می گذاریم 
که مقصدش انشــاءالله همدلی و همراهی و تبدیل 
تخاصم هــا به رقابت های ســالم و ســازنده باشــد. 
از طــرف دیگــر عقالنیــت و حســاب و کتاب بر 
برنامه ریزی هــا و مدیریت ها حاکم شــود که بتوانیم 
بر مشــکالت زیســت محیطی و مدیریتی و امثالهم 
فائق آییم. پس توجه به این مســئله بسیار مهم است. 
حتی کســانی که بنا بر مبانی فکری شــان به اهمیت 
نقش مردم و ســازندگی مردم در سرنوشــت و آینده 
ما قائل نیســتند و به آن بــاور ندارند، الاقل به عنوان 
یک روش یا عامل اضطــراری و چاره درد خارجی 
و بالفعل به آن نگاه کنند و انشــاءالله این مســئله را 

جدی بگیرند.
بزرگ تریــن خطری که امروزه مــا را تهدید می کند 
این اســت که کسانی خیال می کنند با انتخاباتی که 

حضور مردم در انتخابات 92
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اصالح طلبــان و اصول گرایان معتدل هم 
به وجود آمد کــه انتخابات 92 را رقم زد. 
در قضیه برجــام هم مقــام رهبری اعالم 
بی طرفــی کردنــد و گفتنــد طبــق قانون 
برود مجلــس و مراحل قانونی توافق نامه 
طی شــود که چــون پایداری هــا منزوی 
شــدند، برجام در مجلس هم رأی آورد. 
ممکن اســت همین ائتالف نانوشــته در 
این انتخابات هم شــکل بگیرد و این سه 
جریانی که نــام بردند بتوانند جهت این 
مملکت را عوض کنند؟ یعنی ممکن است 
ائتالفی مبتنــی بر »نه« بــه افراطی گری و 

تندروی در هر دو طرف باشد؟
بلــه. ایــن می تواند خیلــی مؤثر باشــد؛ اما من  □

می خواهــم دو نکته غیر از ایــن بگویم. یکی اینکه 
توقعــی که از مقام معظم رهبری می رود این اســت 
که ایشان مهم ترین حافظ جمهوری اسالمی باشند. 
درســت اســت که رئیس جمهور نیز قسم خورده که 
نگهبان قانون اساســی و حافظ جمهوری اســالمی 
باشــد، اما بیــش از رئیس جمهور اولین کســی که 
این مسئولیت بر دوش اوســت، رهبری است. رهبر 
باید پاســدار اســالمیت و جمهوریت نظام و اجرای 
دقیق قانون اساســی و تأمین کالن منافع ملی باشد؛ 
لــذا نه تنها یــک نــوع بی طرفی منفی، الزم اســت 
نوعــی بی طرفــی مثبت را دنبــال کنند. ایشــان در 
برجــام بی طرفی مثبت داشــتند، یعنــی ضمن اینکه 
تصمیــم نهایی یا به تعبیری روند سیاســی مذاکرات 
را به کارشناســان واگذار کردند، اجــازه دادند که 
منتقدیــن برجام هم حرف هایشــان را بزنند و نقدها 
هم مطرح بشود و از طرف دیگر هم پیگیری کردند 
که کارهــا در روال قانونی انجام گیرد و مجلس هم 
ســهم خودش را ایفا کند، اجــازه ندادند که خارج 
از این ســازوکارهای قانونی اتفاقی بیفتد. به نظر من 
این خیلی مهم است. اگر ایشان حمایت نمی کردند 
و دست برخی ســازوکارهای غیرقانونی یا فراقانونی 
را بــرای تصــرف در امور باز می گذاشــتند، ممکن 
بود به این نتیجه نرســیم. بــه هر حال مملکت قانون 
دارد و ارکان آن تعریف شــده است، اما تجربه نشان 
داده که متأســفانه برخی نهادهای قانونی دقیق عمل 
نمی کنند و ســلیقه ای برخــورد می کنند که به آن ها 
انتقاد قانونی وارد است. برخی نهادها هم هستند که 
فراقانونــی و از جایی که وظیفه ندارند مداخالتی را 
اعمال می کنند. ما توقعمان با توجه به اهمیت شرایط 
موجود این اســت کــه مقام معظم رهبــری مراقبت 
کننــد تا هم نهادهای قانونی درســت به وظایفشــان 
عمل کنند و نهادهای فراقانونی خارج از چارچوب 
وظایف قانونی شان، دخالتی در امر انتخابات نکنند. 
اگــر این اتفاق بیفتد زمینه انتخاباتی ســالم تر و بهتر 

فراهم می شود که بنابراین مسئله دوم پیش می آید.
شما می گویید یک ائتالف نانوشته به وجود می آید، 
مــن می خواهــم بگویم کــه بیش از ایــن ائتالف، 
تقســیم بندی های سیاســی ما در حال تغییر است یا 
بگوییم که باید عوض بشــوند. تقسیم بندی هایی که 
ما در دهه اول انقالب داشتیم در دهه دوم متزلزل شد 
و جغرافیای سیاســی ما تغییر کرد. در دهه سوم یک 

مســئله دوم اینکه اگر مردم فهمیدند چه مشکالتی 
آن هــا  رأی  کــه  کننــد  احســاس  و  دارد  وجــود 
سرنوشت ســاز و تغییردهنده است، حضور پرشوری 
خواهند داشــت. در ســال 1388 مــردم حضوری 
عظیــم در انتخابات پیدا کردند. در ســال 1392 در 

ابتدا با یک حالت بهت با انتخابات مواجه شدند.
از ســاعت شــش بعدازظهــر بــه بعــد  ■

حضور مردم گسترده تر شد.
بلــه؛ چــون مــردم در ســال 92 با این حســاب  □

آمدند که یا بد می شــود یا بدتر! باورشــان نمی شــد 
کــه به راحتی بتواننــد تغییر رویــه ای را ایجاد کنند. 
اگرچــه با انتخاب آقای روحانی ایــن تغییر رویه در 
ســطوحی اتفاق افتاد، اما اگر مــردم از پیش بدانند 
کــه با رأی آن ها آرایش و طبیعتــًا گرایش مجلس یا 
ریاســت جمهوری عوض می شــود و احساس کنند 
که رأیشان مسیر کشور را می سازد و تعیین می کند – 
البته در دامنه ای که قانون اجازه می دهد و گســترده 
اســت و نه بیرون از آن – حتمًا عقل جمعی مردم به 
میدان می آید و حضور جدی خواهند داشت. ما در 
جنگ این را تجربه کردیــم. مردم، مال و زندگی و 
جوانانشان را دادند. در اواخر جنگ به خاطر اینکه 
جنگ قدری مزمن شــده بود و مردم خبر نداشتند 
چه اتفاقاتی در حال رخ دادن است، شور حضور کم 
شده بود؛ اما با تجاوزاتی که عراق در ماه های پایانی 
جنــگ انجام داد و پس از آن هم موضوع مرصاد و 
حملــه منافقین اتفاق افتاد، مردم دوباره متوجه خطر 
شدند و موجی عظیمی از حرکت مردم دوباره شروع 
شد. سخن من این است که مردم اگر بدانند و مطلع 
باشــند که تأثیرگذارند، به هیــچ عامل دیگری برای 

تحریک و تشویق مردم برای حضور نیاز نیست.
پــس از پذیرش قطعنامه در 27 تیرماه  ■

صدام یــک حمله کرد و نزدیــک هم بود 
که به اهواز برسد، اما مردم خیلی خوب 
بســیج شــدند. در مرصــاد هم صــدام به 
گروه رجوی قول داده بود که پشــتیبانی 
هوایــی از آن ها می کند کــه نکرد، چون 
وقتی با حضور مردم مواجه شد، دید اگر 
پشــتیبانی هوایی هم بکنــد فایده ندارد. 
واقعًا مقاومت مــردم در مقطع تأثیرگذار 
بــود. حــال اگــر انتخابــات 92 را در نظر 
بگیریم می بینیم که زمینه ای برای حضور 
مردم بــه وجود آمده بــود؛ مقام رهبری 
گفتنــد کــه جانــب کســی را نمی گیــرم. 
یــک ائتــالف نانوشــته ای بین اعتــدال و 

منافع و مصالح خود است. دو عامل می تواند موجب 
شــود که در یک زمینه و میــدان خاص، افراد دنبال 
منافع و مصالح خود نروند. یکی نادانی و جهل است 
که ندانند یک مســئله به منفعتشــان ختم می شود یا 
ندانند که منفعتشان از یک ناحیه ای در معرض خطر 
و تهدید است. یکی دیگر اینکه احساس کنند مدافعه 
و مقاومت فایده نــدارد. فرض کنید یک بیمار اگر 
شناختی نسبت به بیماری و عامل آن نداشته باشد به 
مقابله با آن نمی پردازد، از طرف دیگر هم اگر نسبت 
بــه بهبودی و رفــع بیماری ناامید بشــود و فکر کند 
که کار از کار گذشــته، نســبت به برطرف کردن آن 
بی تفاوت می شــود. در جامعه هم همین طور است. 
این دو عامل است که موجب می شود مردم نسبت به 
سرنوشت اجتماعی خود رفتاری حاکی از بی تفاوتی 
نشــان دهند. نمی خواهم بگویم بی تفاوت می شوند، 
بلکــه رفتــاری حاکــی از بی تفاوتی از خود نشــان 
می دهند. یک مســئله این است که مردم شناختی از 
مشکالت نداشته باشند؛ به همین دلیل شفاف سازی 
و اطالع رســانی درســت به مردم خدمــت به جامعه 
است. در پزشــکی می گویند درد بزرگ ترین نعمتی 
است که خداوند به انسان داده است، چون انسان را 
متوجه بیماری می کند. کســانی که شفاف سازی و 
اطالع رســانی می کنند و مشکالت جامعه را گوشزد 
می کنند، دشمنان جامعه نیستند. خیرخواهانی هستند 
که مانند سنسورهای حسی و اعصاب ادراک کننده 
درد هشــدار می دهند که در جایــی آفت و بیماری 
وجــود دارد. متأســفانه در بخش هایــی از جامعــه 
تفکری را می بینیم که گمان می کنند اگر مشکالت 
را بپوشــانیم و نادیده بگیریم، آن ها از بین می روند. 
در حالــی که واقعًا چنین نیســت. مــا اعضای یک 
خانواده ایم که دور هم داریم زندگی می کنیم و بیان 
مشــکالت به این معنا نیست که می خواهیم عضوی 
از این خانواده را متهم کنیم. به هر حال این مشــکل 
وجود دارد و همه با هــم باید کمک کنیم که آن را 
برطرف کنیم. پس برای اینکــه حضور مردم جدی 
و پرشــور بشــود، در همین فرصت باقی مانده باید به 
مردم توضیح دهیم که ما به لحاظ اقتصادی و امنیتی 
با توجه به وضعیتی که در سوریه و عراق و افغانستان 
هســت، با چالش هایی روبرو هستیم. به لحاظ فساد 
اداری در چه وضعیتی هســتیم؟ به لحاظ ابهامی که 
برای نسل جوان و آینده آن ها وجود دارد و خود این 
یکی از عوامل فســاد است، در چه موقعیتی هستیم؟ 
اگر بتوانیم نشان دهیم که چه مشکالتی داریم، مردم 
گاه کنیم و از آن ها برای اصالح و بهبود وضعیت  را آ
استمداد بجوییم، می توانیم انتخابات پرشوری داشته 
باشــیم. بــه جای بگیــر و ببند مطبوعــات، از آن ها 
درخواست کنند که جامعه را آسیب شناسی کنند. در 
صدا و سیما متأسفانه می بینیم رویکردی حاکم است 
که مشــکالتی کــه احیانًا مربوط بــه دولت می داند 
را به شــدت برجســته و بزرگ نشــان می دهــد، اما 
مشکالتی که به نهادها و بخش های دیگر حکومت 
مربوط می شــود را نه تنها بازتاب نمی دهد، بلکه علیه 
بازتاب دهندگان آن هم موضــع می گیرد. این به نفع 
و صالح جامعه نیســت. رسانه های آزاد سنسورهای 
حســی هستند که محدودکردن آن ها ممکن است به 

مرگ جامعه بینجامد.

اگر بتوانیم نشان دهیم که چه 
مشکالتي داریم، مردم را آگاه 
کنیم و از آنها براي اصالح و 

بهبود وضعیت استمداد بجوییم، 
مي توانیم انتخابات پرشوري 

داشته باشیم
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کردند که به خاطر ایران در انتخابات شرکت کنند. 
این جمله بســیار مهمی اســت که بایــد به آن توجه 
کنیم. آن هایی هم که دلبســته جمهوری اســالمی 
نیســتند از ایــن آرامــش و امنیت بهره مند شــده و 
دوســت ندارند این وضعیت تغییر کند و می خواهند 
که همین وضعیت در سمت وســوی بهتر شدن ثبات 

پیدا کند.
در تکمیل صحبت های شــما یادآوری  ■

این نکته مفید اســت کــه در قضیه برجام 
عــده ای از اپوزیســیون داخــل و خارج 
کشــور رســمًا یک بیانیــه دادنــد و گفتند 
درست است که ما این مدل حکومتی را 
قبول نداریم، اما منافع ملی برای ما مهم 
اســت و اینکــه مملکت ما بــه فصل هفتم 
شــورای امنیت برود و علیــه آن قطعنامه 
صــادر کنند و خطر جنــگ همواره باالی 
ســر مردم ما باشــد، در چارچوب منافع 
ملــی نیســت؛ بنابراین بین منافــع ملی و 
مصالح ملی با مدل حکومتی تفاوت قائل 
شــدند و برجام را تأیید کردند و پیروزی 
بزرگی هم در ســطح بین المللی به دست 
آمد؛ بنابراین یک گام پیش آمده ایم و در 
انتخابات آینــده هم اگر بی طرفی مطرح 
و رعایت بشــود یک گام دیگــر به جامعه 
مدنی نزدیک تر می شــویم و به تدریج رو 

به اصالح می رویم.
عقالنیت همیــن را حکم می کند. همه ما به هر  □

حال ساکن یک کشتی هستیم. هیچ کس نمی تواند 
بگوید مــن فقط زیر پای خودم را ســوراخ می کنم 
چون آب همه کشتی را غرق می کند. وقتی خطرات 
به وجود می آیند همــه باید به آن هدف واحدی که 
پوزیســیون و اپوزیســیون هــردو قائل هســتند و آن 
حفظ کشــور و منافع ملی مردم اســت، فکر کنیم. 
برای اختالف نظراتمان هــم به جای مبارزه قهرآمیز 
بایــد به رقابــت فکری و روشــنگری فکــر کنیم. 
ســاختارهای قانونی را رعایت کنیم و اگر کسی هم 
نقدی به ساختارهای قانونی دارد در یک چارچوب 
قانونــی می تواند نقــدش را مطرح کنــد. الزمه اش 
هم این اســت که اپوزیسیون و پوزیسیون بپذیرند به 
قانون التزام داشــته و در چارچــوب آن عمل کنند. 
پوزیســیون رفتاری کــه در چارچوب قانــون انجام 
می گیرد را به چالش نکشــد و اجازه دهد این رفتار 
صــورت بگیرد؛ حتی اگر از منظــر امنیتی هم نگاه 
کنیــم این رفتار قانونی ســوپاپ های اطمینان حفظ 
آرامش جامعه محسوب می شوند. اگر سوپاپ ها را 
ببندیم این چنین نیســت که همیشه بر اوضاع مسلط 
باشــیم، در یک لحظه ممکن اســت خدای نکرده 

انفجار اجتماعی پیش آید.
عــده ای تنگ نظرنــد و انتخابــات را به  ■

فتنه گره می زنند. تاکنون تعریف درستی 
هــم از فتنه ارائــه نداده اند؛ امــا می بینیم 
کــه آقای مطهــری می گوید مســائلی که 
موجــب اتفاقــات 88 شــد یک ســمتش 
احمدی نژاد بود که شــروع کننده هم او 

که اصاًل قانون نظارت اســتصوابی درســت نیست، 
امــا در مقام التزام بــه قانون اساســی گریزی از آن 
نیست و به آن تمکین می کنیم، با این حال اما همین 
دستگاه قانونی به ما می گوید که از چهار مرجع باید 
پرس وجو کنیــم. از ثبت احوال بــرای تأیید صحت 
اســناد ســجلدی، از نیروی انتظامی برای نداشــتن 
سوءپیشینه کیفری و پرونده انتظامی، از دادگستری 
برای نداشتن سوءپیشینه و از وزارت اطالعات برای 
اینکه فرد از عناصر غیر و جاســوس بیگانه نباشــد.  
طبــق این قانون اگر این چهار مرجــع فردی را تأیید 
کنند، دیگر اینکه این فــرد به درد مجلس می خورد 
یا نه به عهده شــورای نگهبان نیســت. کار شورای 
نگهبان و هیئت اجرایی تطبیق شرایط است. شرایط 
را قانــون مشــخص و آن هــا تطبیق می کننــد. کار 
شــورای نگهبان احراز صالحیت نامزدها نیســت. 
اگر آدمی به حســب قانون و به طور صوری شــرایط 
را داشــته باشــد، ولو اینکه به نظر شــورای نگهبان 
هم آدمی اســت که به درد مجلــس نمی خورد، اما 
باید تأیید شــود و ایــن را مردم تشــخیص می دهند 
که چه کســی به درد مجلس می خورد و چه کسی 
نمی خورد. متأسفانه اتفاقی که در نظارت استصوابی 
افتاده این است که شورای نگهبان می خواهد احراز 
کند که آیا این فرد بــه درد مجلس می خورد یا نه؟! 
ایــن خیلی خطرناک اســت. اتفاقــًا تجربه تاریخی 
ما نشــان داده است که مردم دلســوزانه تر از شورای 
نگهبــان در انتخاب نمایندگان عمــل می کنند. این 
مملکت که متعلق به یک عده خاص نیست، متعلق 
به هفتاد میلیون نفر اســت که اکثریتشــان مســلمان 
هســتند و آن ها هم که مســلمان نیستند دل در گرو 
مصالح و منافع این جامعه دارند و اهمیت منافع ملی 
را درک می کنند. من فکر می کنم یک تصمیم ملی 
برای جمهوری اســالمی از تصمیم شورای نگهبان 

بهداشتی تر هم است.
ملــت ما باهوش هســتند و از شــرایط موجود هم تا 
حــدودی اطالع دارنــد، بنابراین حتی کســانی که 
دلبسته جمهوری اســالمی هم نیستند، واقف اند که 
امروز امنیت ما و انسجامی که در کشور وجود دارد 
و مقاومتــی که در مقابل تهدیدهای بیرونی می کنیم 
در گرو آرامشــی اســت که در جمهوری اســالمی 
نصیب ما شده است. به همین دلیل هم فکر می کنم 
کــه مقام معظم رهبری در آن خطبــه نماز جمعه از 
کسانی که دلبسته جمهوری اسالمی نیستند دعوت 

بازتعریفی شــد و به شــکل جدید ظهور کرد که در 
اواخر دهه سوم دوباره در معرض برخی دگرگونی ها 
قرار گرفت. االن که در دهه چهارم انقالب هســتیم 
این تحول در تقسیم بندی ها دوباره در حال رخ دادن 
اســت که باید هوشمندانه آن را دنبال کرد تا به یک 
تعریف جدید برســیم. شاید دیگر تقسیم بندی چپ 
و راســت خیلی معنادار نباشــد؛ حتی تقســیم بندی 
اصول گــرا و اصالح طلــب را هــم کم کــم باید به 
تقسیم بندی های جدیدی تبدیل کنیم. اگر این اتفاق 
بیفتد آنگاه ســازمان دهی جدیدی در میان نیروهای 
سیاسی به وجود می آید. خیلی ها که دیروز هم جبهه 
با هــم نبوده اند، امروز می توانند با هم در یک جبهه 
قرار بگیرند. فرض کنیم همه به قانون ملتزم باشند و 
همه هم منافع ملی را دنبال کنند، آنگاه با محوریت 
این دو مؤلفه می توان امــکان یک گفت وگوی ملی 
را فراهم کرد. ما حتی نباید خواهان حذف کســانی 
که تندرو خوانده می شــوند، مانند جبهه پایداری و 
طرفداران آقای احمدی نژاد از صحنه سیاسی کشور 
باشــیم. آن ها هم باید باشــند و حرفشــان را بزنند، 
منتها ملتزم به قانون عمل کنند و هر وقت توانســتند 
اکثریــت مردم را اقناع کنند با رأی مردم کارها را به 

دست بگیرند.
آیــا اگر اتفاقی کــه در انتخابــات 92 و  ■

همچنین برجــام افتاد، در انتخابات های 
پیــش رو نیــز تکرار شــود، ما یــک گام به 
جامعــه مدنــی نزدیک تر نمی شــویم؟ به 
این معنا که هرکســی متناسب با وزنی که 
در جامعــه دارد رأی بیاورد؛ البته در پرتو 
نظارت اســتصوابی! االن مدیر مســئول 
یک روزنامه معتقد است که نماینده مردم 
است و رأی اکثریت مردم را دارد، اما در 
انتخابــات 92 نامزد انتخاباتی آن ها آقای 
جلیلــی 4 درصد بیشــتر رأی نیاورد؛ یعنی 
انتخابات تبدیل به یک وزن کشــی واقعی 
برای همه نیروها بشود که هر کسی وزن 
اجتماعی و میــزان مقبولیت ملی خود را 

بداند و متناسب با آن عمل کند.
ما به این نزدیک خواهیم شــد، اما اجازه بدهید  □

ابتدا در مورد نظارت استصوابی بگویم به عنوان یک 
شــهروند ایرانی تلقی و فهم من از موضوع این است 
که نظارت اســتصوابی دســت کم چیزی که در این 
چند ســال عمل شده اســت، با روح قانون اساسی، 
حقوق ملت، نگرش اســالمی و منافع ملی ســازگار 

نیست.
بــا مصوبــه تشــخیص مصلحــت که به  ■

امضــای مقــام رهبــری نیــز رســیده هم 
سازگار نیست.

بله؛ اما از آن طرف قانون اساســی گفته تفســیر  □
قانون به عهده شورای نگهبان است، ما هم که خود 
را ملتزم به قانون اساسی می دانیم، می پذیریم که اگر 
تفســیر شــورای نگهبان چنین نظارتی است، اعمال 
شود؛ اما خود شورای نگهبان پس از اینکه این تفسیر 
را کرده، در مجلس چهارم یک ســازوکاری را برای 
نظارت اســتصوابی معلوم کرده اســت. من معتقدم 

وقتي خطرات به وجود مي آیند 
همه باید به آن هدف واحدي که 

پوزیسیون و اپوزیسیون هردو 
قائل هستند و آن حفظ کشور 
و منافع ملي مردم است، فکر 
کنیم. براي اختالف نظراتمان 

هم به جاي مبارزه قهرآمیز باید 
به رقابت فکري و روشنگري فکر 

کنیم
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کــه پس از ایــن مناظره گریه می کــرده و می گفته 
وقتی امریکایی ها ما را دستگیر کردند، به من گفتند 
ما همه چیز شــما را می دانیــم و از همه آن ها فیلم و 
عکــس داریم، ولی می خواهیم تــو اعتراف کنی تا 
مســتند به اعترافات تو باشــد. می گفت من راضی 
نشــدم که اعتراف کنم واین ها با مته چند جای پای 
من را سوراخ کردند؛ اما من این درد را تحمل کردم 
و حاضر نشــدم به چیزی زبان بگشــایم که منافع و 
مصالح ملی ما را نادیده بگیرد؛ اما آقای احمدی نژاد 
در مناظره با مهندس موســوی ادعــا می کند که در 
زمان دولت شــما در ســاک حجاج مــواد منفجره 
گذاشته و برده اند به عربستان؛ ادعایی که سال هاست 
عربســتان تکرار می کند و ما انکار می کنیم که این 
قضیه هیچ ربطی به ایران و جمهوری اسالمی نداشته 
و خارج از چارچوب و مراحل قانونی بوده است، اما 
در این مناظره آقای احمدی نژاد ادعای عربســتان را 
تأیید و در مقام رئیس جمهور یک کشــور آن را علیه 
منافع کشــور تکرار می کند. وقتی که سال هاســت 
جمهوری اســالمی از موضع رسمی دارد این کار را 
انکار می کند، رئیس جمهور کشــور در مقام نقد به 
نخست وزیر وقت که نباید برخالف منافع ملی و در 
جهت تأیید ادعاهای عربســتان و به نفع این کشــور 

آن را تأیید کند.
ادعایــی کــه در هیــچ دادگاه طــرح و  ■

اثبات هم نشده است.
بله. این اتفاق ها بســیار تلخ بودنــد؛ البته برخی  □

رفتــار تندی هم که در خیابان ها روی داد، آتش زدن 
ســطل های زباله، اتفاقی که در نزدیکی پایگاه بسیج 
افتاد، فارغ از اینکه چه کســی و چــرا این کارها را 
کــرده، واقعًا اتفاق هــای تلخی بودنــد. اتفاق هایی 
که نمی توانیم از هیچ کدامشــان دلخوش و خرســند 
باشــیم. با همهاین ها اما نباید طوری برخورد شــود 
که برخوردی ناعادالنه باشــد و حقی از کسی ضایع 
شــود. اینکه کســانی به ناحق زیر ســؤال می روند 
نشان می دهد ما از اتفاقات تلخ عبرت نمی گیریم و 
تالش نمی کنیم که برای پیشــگیری از آن ها تدبیری 
درست بیندیشــیم؛ لذا من فکر می کنم این نگرشی 
کــه به فتنه در برخــی مطبوعات و رســانه ها مطرح 

برهــه ای از زندگــی شــورش هــم کرده 
باشند، باز می توانند در انتخابات شرکت 

کنند و کاندیدا شوند؟
بله؛ طبق مبنای فقهی مــا نباید قصه 88 را ادامه  □

دهیــم و هر چیزی را به آن گره بزنیم. در ســال 88 
باالخره اتفاقاتی از شروع ثبت نام کاندیداها تا حدود 
یک سال پس از انتخابات افتاد، در مجموع اتفاقات 
تلخی بودند. هیچ کدام از ما هم دلمان نمی خواست 
چنین بشود. حساسیتی هم که رهبری به خرج دادند 
و تعبیــر فتنه را بــه کار بردند ناظر به همین مســئله 
اســت؛ اما چه اتفاقات تلخی روی داد؟ یکی اینکه 
فضا به شــدت دوقطبی شــد، اتفاق تلــخ دیگر این 
بود که متأســفانه تعدادی از اعضای محترم شورای 
نگهبان از یــک کاندیدای خــاص حمایت کردند 
و حتــی یکی از آن ها در یــک میتینگ انتخاباتی به 
جای آقای احمدی نژاد ســخنرانی کــرد. اتفاق تلخ 
دیگر این بود کــه امکانات برابــری در اختیار همه 
گذاشــته نشــد، پیامک ها را در روز انتخابات قطع 
کردنــد و اتفاقــات بســیاری که همه تلــخ بودند و 

نمی خواهیم دوباره به همه آن ها بپردازیم.
تاریخ بازداشــت برخی از افراد یک یا  ■

دو روز پیش از انتخابات بوده است.
بله و خیلی چیزهــای دیگر که پرداختن به آن ها  □

ضروری نیســت. اتفاقات تلخی که موجب شد در 
جامعه تحریک ایجاد شــود و بدتر از آن ســخنرانی 
تحریک کننده آقای احمدی نژاد در روز یکشنبه 24 
خرداد بود و باز از همهاین ها بدتر که به نظر من یک 
فاجعه در انتخابات آن ســال بــود، مناظره بین آقای 
احمدی نژاد و مهندس موســوی بود. در این مناظره 
آقای احمدی نژاد منافع ملی را زیر پا گذاشت. یکی 
از دوســتان تعریف می کرد که چند روز پس از این 
مناظره با یکی از برادرانی که در حادثه اربیل توسط 
امریکایی ها دستگیرشــده بود، برخورد می کند. اگر 
به یاد داشته باشید، یکی – دو سال پیش از انتخابات 
88 امریکایی هــا به مرکزی در اربیل حمله کردند و 
چند تن از بچه های ما را گرفتند و آن ها را شــکنجه 
دادند. ایشــان هم یکی از همان دستگیرشده ها بود 

بود؛ یعنی آن هم یک فتنه بود. در هشت 
ســال احمدی نــژاد هــزار میلیــارد دالر 
درآمــد نفتی و غیرنفتی، معلوم نیســت به 
کجا رفت و کجا هزینه شــده اســت، این 
هم یک فتنه اســت. کســانی هســتند که 
فتنه هــای اصلی و بــزرگ را نمی بینند، اما 
انتخابات را به فتنه گره می زنند، با مواضع 
این افراد چگونه باید برخورد کنیم؟ یعنی 
چکار کنیم که چنین ذهنیتی از انتخابات 

وجود نداشته باشد؟
اجازه می خواهم که در اینجا هم پاسخ سؤال شما  □

را به دو بخش تقسیم کنم. ابتدا یک بحث فقهی و 
مبنایی را مطرح کنم و ســپس با شرایط سال 88 آن 
را تطبیــق بدهم. در بحــث مبنایی ما فرض می کنیم 
کسانی که در ســال 88 به نتایج انتخابات و شرایط 
پس از انتخابات اعتــراض کردند)چون اعتراضات 
هم دو بخش بود، برخی به نتیجه انتخابات اعتراض 
داشــتند و برخــی نیز به شــرایط پیش آمده اعتراض 
داشتند( علیه حکومت شــوریده اند. همه می دانیم 
کــه چنیــن نبوده، امــا بــرای بحث مبنایــی فرض 
می کنیــم که بوده اســت، در فقه بــه چنین افرادی 
می گویند باغی و باغی را باید از شــورش بازداشت. 
همیــن و چیزی بیشــتر از این نیســت، تعقیب الزم 
نیســت. یکی از منابــع اصلی همه فقهای شــیعه و 
ســنی در بحث »بغی« سیره امیرالمؤمنین در جنگ 
جمل اســت. در جنگ جمــل گروهی بغی کردند 
و علیــه حکومــت علی )ع( شــورش کردند. وقتی 
شــورش کردند امیرالمؤمنیــن ابتدا تالش کرد که با 
پرهیز از خشونت آن ها را به آرامش دعوت کند، اما 
وقتی آن ها نپذیرفتند و دســت به سالح بردند و آدم 
کشــتند، بیت المال بصره را غارت و رسمًا جنگ را 
آغاز کردنــد، حضرت با آن ها مقابله کرد. آن هم تا 
جایی که شورش متوقف شــد و نه بیشتر. همین که 
شــورش متوقف شــد حضرت اجازه ندادند که به 
اســرای آن ها تعرضی بشــود و اموال آن ها را غارت 
نکردند. عایشــه را با احترام به مدینــه برگرداندند و 
بقیه را هم وقتی پذیرفتند دســت از شــورش بردارند 
و مقابله نکنند، آزاد کردنــد و آزاد گذاردند. حتی 
مروان ابن حکم که سلســله جنبان اصلی این شورش 
بود وقتی که تسلیم شــدن خود را اظهار کرد، تعقیب 
نشــد. حال ما فــرض محال می کنیم کــه معترضان 
سال 88 شورشگر بوده اند، وقتی که شورش را کنار 
گذاشــته اند و می گویند می خواهیــم در انتخابات 
شــرکت کنیم و ملتزم به قانون اساســی هستیم، این 
یعنی قصه تمام شــده واین ها از شورش به زعماین ها 

برگشته اند و باید از آن ها استقبال کرد.
را  ■ انتخابــات  کــه  کســانی  بنابرایــن 

بنــا  بزننــد،  گــره  فتنــه  بــه  می خواهنــد 
بــر موازیــن فقهــی و تفســیری که شــما 
ارائــه می دهیــد کار درســتی نمی کننــد. 
درواقع طبق فرمایشــات شــما داســتان 
88 و موضوعاتــی از ایــن دســت اکنون 
تمام شــده اند و تداوم آن با مبناهای فقه 
شیعی هماهنگ نیست. طبق این نگرش 
فقهی حتی کســانی که ممکن اســت در 

شادی خیابانی پس از توافق هسته ای
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معین کرده و رأیی که مردم می دهند. قانون اساسی 
هم این چنین تدوین و تنظیم شــده است. پس کسی 
می تواند چنین باوری که مشروعیت حاکم از غیب 
می رســد داشته باشــد، اما در مقام عمل حق ندارد 
این ایده خود را تحمیل کند. چون اگر همین هفتاد 
میلیونــی که هیچ نقشــی در تعیین رهبــر ندارند و 
رأی آن ها مشــروعیتی به حاکم نمی دهد، با حاکم 
و رهبــر همراهی نکننــد، حاکم اگر امــام معصوم 
هم باشــد کارش پیش نمی رود. چــرا امیرالمؤمنین 
در جنگ ها نتوانســت از پس شــامی ها برآید و در 
نهایت منجر به ســقوط عراق شــد، چرا امام حسن 
مجتبی صلح کرد، چون مردم همراهی نکردند؛ لذا 
کســانی که حتی اعتقاد مبنایی هم ندارند به لحاظ 
روشــی و اینکه کاری از پیش بــرود، باید همراهی 
مردم را داشــته باشند؛ اما متأســفانه کسانی هستند 
که موضوع رفتارشــان اعتقادی نیســت و تنها منافع 
خودشــان را می بیننــد و در جهت منافع خودشــان 
امنیــت و ثبــات و آرامش را هم قربانــی می کنند.

این هــا اگر روزی برســد که ببینند همراهی شــان با 
رهبری برخالف منافعشان است، همراهی نخواهند 
کرد؛ اما در میان نیروهایی که جنبه منفعت طلبی در 
آن ها کمتر است هم متأســفانه بعضًا رفتار نادرست 
اصالح طلبان موجب هراس در آن ها شده است. ما 
باید تالش کنیم که نشان دهیم منافع و مصالح ملی 

و جمهوری اسالمی برای ما در اولویت است.
امیدمان هم این اســت که مقام معظم رهبری، مردم 
و مســئوالن را به رعایت قانون و رفتار در چارچوب 
کید ویژه  قانون اساســی دعوت کنند، به خصوص تأ
بــر رفتار مســئوالن اجرایی و کارگــزاران انتخابات 
داشته باشند که خودشــان را ملزم کنند به مر قانون 
رفتار کنند و رفتار ســلیقه ای انجام ندهند. از طرف 
دیگــر هم امیدواریم که این توصیه ها عملی شــوند 
و مردم و مســئوالن کاری کنند که در شرایطی که 
االن منطقه گرفتار آن شــده است، خدایی نکرده به 

ثبات و امنیتمان خدشه ای وارد شود.■

پی نوشت
َقْوا َلَفَتْحنا َعَلْیِهْم َبَرکاٍت  ْهَل اْلُقری آَمُنوا َو اتَّ

َ
نَّ أ

َ
1. »َو َلــْو أ

َخْذناُهْم ِبما کاُنوا 
َ
ُبــوا َفأ ْرِض َو لِکْن َکذَّ

َ
ــماِء َو اْل ِمَن السَّ

َیْکِســُبوَن«)اعراف/96( و اگر مردم شــهرها ایمان آورده 
و به تقــوا گراییده بودند، قطعًا برکاتی از آســمان و زمین 
برایشان می گشــودیم، ولی تکذیب کردند پس به ]کیفر[ 

دستاوردشان ]گریبان[ آنان را گرفتیم.

ُقــوا َو اْذُکُروا  ِه َجمیعــًا َو ال َتَفرَّ 2. َو اْعَتِصُمــوا ِبَحْبــِل اللَّ
َف َبْیــَن ُقُلوِبُکْم  لَّ

َ
ْعــداًء َفأ

َ
ِه َعَلْیُکــْم ِإْذ ُکْنُتْم أ ِنْعَمــَت اللَّ

اِر  ْصَبْحُتــْم ِبِنْعَمِتِه ِإْخوانًا َو ُکْنُتْم َعلی َشــفا ُحْفَرٍة ِمَن النَّ
َ
َفأ

ُکْم َتْهَتُدوَن  ُه َلُکــْم آیاِتِه َلَعلَّ ُن اللَّ ْنَقَذُکــْم ِمْنها َکذِلَك ُیَبیِّ
َ
َفأ

)آل عمران/103( و همگی به ریسمان خدا چنگ زنید و 
پراکنده نشوید و نعمت خدا را بر خود یاد کنید: آنگاه که 
دشــمنان ]یکدیگر[ بودید، پس میان دل های شــما الفت 
انداخت تا به لطف او برادران هم شــدید و بر کنار پرتگاه 
آتش بودید که شــما را از آن رهانیــد. این گونه، خداوند 
نشانه های خود را برای شما روشن می کند، باشد که شما 

راه یابید.

چارچــوب همین نظام و همیــن قوانین 
می خواهنــد. در انتخابات ســال 92 هم 
که مــردم پس از پیروزی آقــای روحانی 
برای شــادی به خیابان ها آمدند، با اینکه 
تعدادشان بیشــتر از آرای آقای روحانی 
بود و کسانی که در انتخابات هم شرکت 
نکرده بودند در جمعیت حضور داشتند 
و شــادی می کردنــد، امــا به یــک مأمور 
نیروی انتظامــی هم توهین نشــد؛ یعنی 
مردم بــا توجه به وضعیت منطقه و اوضاع 
و احــوال جهان نه تنها بــه براندازی فکر 
نمی کنند، بلکه اصــاًل رفتاری که بخواهد 
را  داخلــی  امنیــت  و  ثبــات  از  قــدری 
خدشــه دار کند هم انجــام نمی دهند. با 
این حال امــا برخی همچنــان از حضور 
مــردم می ترســند؛ برخــی کــه بــه خاطر 
منافعشــان اســت، اما بــرای برخــی این 
ترس جنبه منفعت طلبی نــدارد، چه باید 
کرد که ایــن ترس در ایــن بخش از بین 

برود و به مردم اطمینان کنند؟
اول دربــاره حضــور مــردم در روز 25 خــرداد  □

ســال 88 عرض کنم کــه مردم بــه هیچ وجه قصد 
تهدید نظام و تغییر ارکان آن را نداشــتند. هیچ کدام 
قصد مقابله با نظام جمهوری اســالمی را نداشتند. 
بســیاری از آن هــا جزو مردمی بودند که خودشــان 
و بچه هایشــان به جبهه های جنگ رفته بودند و در 
صحنه هــای دفاع از انقالب و نظام حضور مســتمر 
داشته اند. مردمی بودند که دلسوز این نظام و کشور 
بودند و اساســًا بــرای پایداری جمهوری اســالمی 
بــه میدان آمده بودند. این تلقی غلطی اســت – چه 
از جانــب گروهــی در درون نظام و چــه از جانب 
گروهــی که در خــارج مرزها هســتند - کــه القا 
می کنند این افراد علیه جمهوری اسالمی راه پیمایی 
کرده اند.این هــا آمده بودند بــرای تحکیم پایه های 
جمهوری اسالمی؛ اعتراضشان به یک رفتار و یک 
مقولــه خاص بود. این را باید یک افتخار بدانیم که 
مردم ما حاضرند با آرامش و بدون تنش برای حفظ 
منافــع و مصالح ملــی این چنین به میــدان می آیند. 
این افتخارآمیز و به نفع جمهوری اســالمی اســت. 
نکته مهم این اســت همین نگاهــی که می گویید، 
فاجعه را می ســازد. ممکن اســت کســی به لحاظ 
فقهــی بــر این باور باشــد که مردم هیچ نقشــی در 
مشروعیت بخشــیدن به حکومــت ولی فقیه ندارند. 
در مقابل کسانی هم هستند که معتقدند مشروعیت 
حکومــت ترکیبی اســت از صالحیت هایی که فقه 

می شــود و به آن دامن می زنند، برای کشور درست 
و خیرخواهانه نیست. ضمن اینکه تلخی آن اتفاق ها 
را نمی شــود انکار کرد. حال فرض می کنیم که این 
نگرش درســت است و گروهی قصد براندازی نظام 
را داشته اند، حال که پشیمان شده و برگشته اند؛ پس 
بیاییم از سیره امیرالمؤمنین تبعیت کنیم و از برگشتن 

آن ها استقبال کنیم.
تعقیــب و ادامــه مســئله فتنــه االن هیــچ جنبــه 
خیرخواهانــه ای بــرای نظام نــدارد و بیشــتر جنبه 
منفعت طلبی گروهی و جناحی پیدا کرده است که 
ســه عامل را می توان در پشــت آن بازشناسی کرد. 
یک عامل کم اطالعی و بی خبری اســت، نسبت به 
اینکه چــه موضوعاتی در جهت منافع ملی اســت. 
مع الوصف برخی افراد با حســن نیت و صداقت در 
یک مواضعی قرار گرفته اند که گمان می کنند طرد 
و حذف دیگران به نفع جامعه اســت. دلســوز نظام 
جمهوری اســالمی و به فکر پایداری آن هستند، اما 
فکر می کننــد که با طرد دیگران، بــا محدودکردن 
دایــره درونی و راندن افراد به بیــرون دایره دارند به 
جمهوری اســالمی کمک می کنند. فکر می کنند 
با خالص ســاختن نیروهای درون جمهوری اسالمی 
دارند بــه پایداری نظــام کمک می کننــد، این در 
حالی اســت که اساســًا با تنوع نیروها و کثرتی که 
در درون نظام شــکل می گیرد، جمهوری اســالمی 
پایدار می شــود. عامل دوم تنگ نظری و بینش های 
غلــط و رفتارهای نفســانی به نوعی عقده گشــایی 
اســت و این تعصبات نگران کننده هستند؛ اما عامل 
ســوم که از دو مورد قبلی به مراتب خطرناک تر هم 
است، این اســت که عده ای بر اساس منفعت طلبی 
بــه برخی حرف هــا و رفتارها دامــن می زنند. نه بر 
اســاس اطالعات اشــتباه و نه بر اساس تنگ نظری 
و تعصبات فکری، بلکه بر اســاس برنامه ریزی برای 
رســیدن به منافع شــخصی و گروهی اقدام به طرد 
دیگران کرده اند. این فاجعه ای اســت که کشور را 
می توانــد خدای ناکرده بــا بحران های جدی مواجه 

بکند.
و  ■ انتخابــات  از  از حاکمیــت  بخشــی 

رأی مــردم می ترســد. حتــی حرکت در 
چارچــوب قانــون اساســی را هــم قبول 
ندارند و معتقدند قانون اساســی اصولی 
دارد کــه قدرت ما را بــه خطر می اندازد. 
یک ترسی از حضور مردم در وجود این 
بخش نهادینه شــده اســت؛ امــا تجارب 
چنــد ســال اخیر بــه مــا نشــان داده که 
مردم ممکن است برای منافع این گروه 
تهدید محســوب شــوند، اما مطلقًا برای 
نظام جمهوری اســالمی تهدید نیستند. 
ایــن بخــش بــه بهانــه حفــظ نظــام در 
تالش اند که منافع خود را حفظ کنند. در 
خرداد سال 88 آن چند میلیون جمعیتی 
که به خیابان ها آمدند و اعتراض خود را 
با سکوت نشان دادند، اگر می خواستند 
تهدیدی برای نظام باشند، ارتش و سپاه 
هــم نمی توانســت آن را مهــار کنــد؛ اما 
واقعًا مردم مــا اصالح وضع موجود را در 

تعقیب و ادامه مسئله فتنه 
االن هیچ جنبه خیرخواهانه اي 

براي نظام ندارد و بیشتر 
جنبه منفعت طلبي گروهي و 

جناحي پیدا کرده است
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در جدال همیشگی آزادی و امنیت،  ■
عــده ای در ایران آزادی محور و عده ای 
آزادی محوری  اگر  امنیت محورهستند. 
باشــد، امنیت محورها قاعــده بازی را به 
هم می زننــد. اگر امنیت محوری باشــد، 
مشــارکت کــم می شــود. نســبت میــان 

امنیت و آزادی چیست؟
از قدیم نســبت دولت هــا و ملت ها ایــن بوده که  □

دولت هــا امنیت محور بوده اند. شــکاف میان دولت و 
ملت بر ســر همیــن موضوع بوده اســت. وظیفه ذاتی 
دولت، برقراری امنیت و حفاظت از حدود و ثغور است. 
مشــهور اســت که یک روز هرج و مرج بدتر از چهار 
سال جور است؛ لذا دولت ها همیشه دو وظیفه داشته اند؛ 
حفظ مرزهــا و کنترل اجتماعی و جلوگیری از هرج و 
مرج. از دیرباز، دولت خــوب را دارااَلمان می نامیدند. 
می گفتند دارالسالم است، دارالعاصمه است. یکی از 
معانی عاصمه پایتخت اســت؛ یعنــی جایی که امنیت 
دارد، از هرج و مرج عصمت دارد؛ خود کلمه اورشلیم 

یعنی دارالسالم. اور به معنی دار و شلیم یعنی سالم.

دوگانه آزادی و امنیت 
گفت وگو با سعید حجاریان

حد آزادی و امنیت مهم است. بعضی از دولت ها، 
دولت هــای کنترل گر و دولت همه جابین هســتند. 
ســاختمان کمیته مشــترک ضدخرابــکاری را اگر 
دیده باشــید، به شــکل دایــره ای بــود. اگر یک 
پاســبان داخل ســتون وســط می ایســتاد همه جا را 
می دید. یک نفره می توانست زندان را کنترل کند، 
ولی خودش نامرئی بــود. دولت های غربی نامرئی 
هســتند. همه جا دوربین دارند، اما اســتفاده از این 
دوربین ها تا کجا مجاز اســت؟ آیــا در اتاق خواب 

آدم ها هم می توانند دوربین بگذارند؟
دولــت همه جابیــن، می خواهــد همه جــا را ببیند و 
به مــردم می گوید مــن به خاطر خود شــما این کار 
را می کنــم، به خاطــر امنیــت خود شــما در مقابل 
تهدیدهایی همچون داعش، دولت ها می گویند قصد 
خیــر داریم. ما نیت را کنار می گذاریم، زیرا نیت را 
نمی شــود ســنجید. بعضی از دولت ها مانند استالین 
می گوینــد من به نیت امر خیر جاسوســی می کنم. 
در بین مردم ترســی می اندازد به اسم Spy Fobia؛ 
یعنی ترس از جاسوســی. زمان شاه می گفتند از هر 

سه نفر، یک نفر ساواکی است. مادر هم به فرزندش 
می گوید من حواســم به تو هست. مادر نماد امنیت 
است، کودک نشان آزادی است. کودک می خواهد 
بــدود، بازی کند و آزاد باشــد. مادر کنترل می کند 
و می گوید نیتم خیر اســت. دولت هم می گوید من 
مسئول امنیت ملی هستم، اما آیا این دو نیت از یک 

جنس است؟
یــک قاعــده کلــی داریــم کــه آزادی  ■

خوب اســت. آیا هر نــوع آزادی خوب 
است؟

تا آنجایی که افراد به خودشــان صدمه می زنند،  □
دولت می گوید به من چه؟ فردی می خواهد خودش 
را بکشــد یا مواد مخدر مصرف کند، دولت کاری 
ندارد، اما جایی که قرار اســت فــردی به بقیه مردم 
صدمــه بزنــد، دولت جلــوی او را می گیــرد. پس 
موضوع آزادی به قانون برمی گردد. پس رابطه قانون 
و آزادی یــک موضوع دیگر اســت. حال پرســش 

اینجاست که آیا مردم واقعًا آزادی می خواهند؟
اریــک فروم در کتاب گریــز از آزادی می گوید: 

در نگاه برخی اهالی سیاست، امنیت محوری و آزادی محوری در مقابل یکدیگر 
قرار داده شــده است؛ به گونه ای که تحقق آزادی در عرصه سیاسی مرادف با از 
بین رفتن امنیت معرفی شــده و نیل به امنیت مســتلزم محدود کردن آزادی ها 
تلقی شــده است. این در حالی است که نگاهی عمیق به این دو مقوله حکایت 
از همپوشــی و ارتباط متقابل و مســتقیم میان آن هــا دارد، نه رابطه معکوس و 
تقابلــی. آزادی اگر تحقق یابد به نهادینه شــدن امنیــت کمک می کند و امنیت 
بــه معنــای از بین بردن ترس و هــراس اجتماعــی و سیاســی و امن کردن فضا 
برای تعامل و کنش سیاســی، رکن و مبنای آزادی اســت. نســبت غامض میان 
ایــن دو مقوله را با دکتر ســعید حجاریان، تحلیل گر و فعال سیاســی، به بحث 
گذاشــته ایم. با توجه به در پیش بودن انتخابات، تبیین درســت از نسبت میان 
آزادی و امنیــت در میــان برگزارکننــدگان و ناظران انتخابات و ســایر نیروهای 
سیاســی و امنیتــی، می تواند بــه تحقق انتخابــات آزاد و امن و نهادینه شــدن 
امنیت مبتنی بر مشــارکت شــهروندان و پایگاه مردمی یاری رساند. حجاریان 
معتقد اســت دولت ها به طور سنتی امنیت محور بوده اند و بین امنیت و آزادی 
رابطه سرعت و دقت برقرار است. مشروح این گفت وگو را در ادامه می خوانیم.
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بعضــی از مردم می گویند مــا آزادی نمی خواهیم، 
دولــت همین کــه امنیت را بــرای مــا فراهم کند 
کافی اســت. مســئله آن ها نان، خانه و بهداشــت 
اســت. پس از فروپاشی شــوروی، مافیا ایجاد شد 
و خیلی هــا بدبخت شــدند. حقــوق خیلی ها قطع 
شد. بهداشت عمومی خصوصی شد. مردم گفتند 
ما آزادی نخواســتیم، همان زمان شــوروی برای ما 
بهتر بود. همین االن اگر کوبا یک دفعه آزاد شــود، 
مــردم خیلی بدبخت می شــوند. آنجا مــردم خانه 
و حقــوق دارند، اگــر یک دفعه آزاد شــود، حتمًا 
بدبخت می شــوند. می گویند صدرحمت  عده ای 
به کمونیســت ها؛ مانند جنینی که موقع بیرون آمدن 
جیغ می زند. می گوید آزادی نمی خواهم، در جای 
گرم و نرمی هستم و خورد و خوراکم به راه است. 
بــا اینکه از خون تغذیــه می کند و در جای تنگ و 
تاریک است باز می گوید آنجا بهتر است. عده ای 
می خواهند بــه خاطر یک لقمه نان و بهداشــت و 
امنیــت به دامــن دیکتاتورهــا برگردنــد. خیلی از 

دیکتاتورها هم از این قاعده استفاده می کنند.
االن اولویــت برای مردم ســوریه آزادی اســت یا 
امنیــت؟ اولویت برای مردم افغانســتان چیســت؟ 
مــردم اول به دنبال امنیت هســتند. مازلو می گوید 
پس از خورد و خوراک و ســرپناه و بهداشت، نیاز 
به امنیت اســت و پس از آن نیاز به آزادی اســت. 
اگر امنیت در جامعه وجود نداشــته باشــد، جامعه 
تبدیل بــه جنگل می شــود. هابز می گوید انســان 
گرگ انســان اســت. وی معتقد است هدف مردم 

از تشکیل دولت، ایجاد امنیت است.
حضــرت ابراهیــم هم به خــدا گفت:  ■

»رب اجعل هذا البلد آمنا«.
در ســوره قریش می گوید: »الیالف قریش«.  □

ایــالف از ائتالف مهم تر اســت. ائتــالف موقت 
است، ولی ایالف دائمی است.

در ادامه ســوره می گویــد این الفت  ■

در ســرمای زمســتان و گرمای تابستان 
پایــدار اســت. اگــر بخواهنــد پایدارتــر 
شــود، باید خــدای این خانــه را عبادت 

کنند.
ن  □ ْطَعَمُهم مِّ

َ
ــِذي أ خدایــی که چکار کرده؟ »الَّ

ْن َخــْوٍف«؛ یعنی نیازهــای اولیه  ُجــوٍع َوآَمَنُهــم مِّ
انســان، غــذا و امنیت اســت. بعد هرچــه جامعه 
بالغ تر باشــد، بیشتر به ســمت آزادی می رود. مردم 
کشورهای پیشرفته که نیازهای اولیه شان تأمین شده 

است، به دنبال آزادی هستند.
دو نوع آزادی داریــم: آزادی مثبت و منفی. برای 
به دســت آوردن آزادی باید دو کار کرد: یکی رفع 
موانع و دیگــری ایجاد مقتضیــات. اگر در زندان 
باشــی و به دست و پایت زنجیر بسته باشند، باید به 
دنبال رفع این محدودیت ها باشی. این معنی آزادی 
منفی اســت. آیا این کافی است؟ وقتی زنجیرها از 
پایــت باز شــد، می گویند برو مســابقه بده. خب، 
حاال اگر بدوی، برنده می شــوی؟ معلوم نیســت. 
باید پــس از آن، خورد و خــوراک خوب بدهند، 
اردو ببرند، مربی خوب برایت بگیرند، بلکه بتوانی 
ببــری. اگر به آدمی که تا حاال دهانش بســته بوده 
اســت، میکروفن بدهند، جیغ می زند، بلد نیســت 

حرف بزند.

مفهوم آزادی از چــه زمانی به وجود  ■
آمده؟

آزادی مقولــه جدیــدی اســت. قدمــا چنیــن  □
کلمه ای نداشتند. االن در دایره المعارف اسالمی، 
جلوی کلمه آزادی، خالی اســت. چون این کلمه 
اصاًل در قدیم نبوده. چیزی پیدا نکرده اند جلویش 
بنویســند. در قدیم آزادی به دو معنا وجود داشته؛ 
یکی حر در مقابل عبد. می گفتند فالنی آزاد است 
و فالنی بنده اســت. یکی هم آزادی از نفســانیت 
به معنای ســکینه و طمأنینه و آرامش بوده اســت. 

آزادی بــه معنای ملــت آزاد و مــردم آزاد، مفهوم 
جدیدی اســت که ســه، چهار قرن است به وجود 
 Freedom آمــده. قدیم ها داراالمــان بوده، امــا 
House )خانــه آزادی( نبود؛ بنابراین ما باید آزادی 

را تمرین کنیم تا یاد بگیریم.
در میــان حیوانــات هــم آزادی داریــم. بعضی از 
حیوانــات مانند ســگ اهلــی می شــوند. وقتی به 
سگ غذا بدهید، پاســبانی می کند و از پیش شما 
نمــی رود، آزادی نمی خواهــد، امــا بلبلــی که در 
قفس اســت تا در را باز کنید، فرار می کند. بعضی 
حیوانات مانند گرگ اصاًل اهلی نمی شوند. بعضی 
حیوانات مانند طوطی رفتار متفاوتی از خود نشــان 
می دهنــد، طوطــی هزینه-فایده می کنــد. با خود 
می گویــد این به مــا غذا و خانه داده اســت، پس 
بهتر اســت بمانم یــا فضا و رقابــت آزاد را ترجیح 
گاهــی نقش مهمی  می دهند؛ البتــه در این میان آ
دارد. مثــاًل بره ای کــه به غذای صاحبش وابســته 
اســت؛ اگــر بفهمد قصابــی کــه دارد او را پروار 
می کنــد می خواهد عید قربان ســرش را ببرد، لب 
بــه آن علف ها نمی زنــد. مولوی شــعری دارد که 
می گوید: »آن علف تلخ اســت کان قصاب داد/ 
بحــر لحم ما ترازویــی نهاد«. پــس همان طور که 
رفتــار حیوانات با هم تفاوت دارد، رفتار انســان ها 
هم متفاوت اســت. بعضی از آن هــا می گویند من 
می روم کارگر می شــوم و حقوق ثابــت می گیرم. 
بعضی ها قدرت ریسک بیشتری دارند و دنبال کار 
آزاد می رونــد. این افراد آزادی را دوســت دارند. 

طبیعت انسان ها با هم فرق می کند.
چطــور می شــود در جامعــه ای هــم  ■

آزادی و هم امنیت باشد؟
بین امنیت و آزادی رابطه سرعت و دقت برقرار  □

اســت. هر چقدر ســرعت بیشتر شــود، دقت کم 
می شــود و برعکس. همین طور برای حفظ امنیت، 
آزادی محدود می شــود و برعکــس. وقتی آزادی 
از حــد بگذرد، هــرج و مرج می شــود. باید دنبال 
نقطــه بهینه بود. حاال این نقطه بهینه در افغانســتان 
کجاست؟ در فرانسه کجاســت؟ در ایران، عراق، 
نــروژ و کشــورهای دیگر کجاســت؟ امریکا یک 
کشــور امنیتی اســت. مردم در آنجا ســالح دارند 
و اوباما هرچه ســعی کرد نتوانســت حق نگهداری 
اســلحه را ممنــوع کنــد؛ بنابرایــن امنیتی بودن در 
امریــکا خیلی نامرئی نیســت. در انگلیس و آلمان 
این امر نامرئی اســت. در عراق، ســوریه، ترکیه و 
ایران این امنیتی بودن پیداســت. شــما همیشــه در 
خیابان پلیــس می بینید. برای چه پیداســت؟ مگر 
نمی شــود کاری کرد که نامرئی شود؟ برای اینکه 
می گوینــد همیــن حضــور امنیتــی، امنیت آفرین 

است، چون بالغ نیستیم.

ال گــور، معــاون اول رئیس جمهــور  ■
اســبق امریــکا، در یک ســخنرانی به نام 
آزادی و امنیــت می گوید رئیس جمهور 
موظف اســت به آزادی هــای مصرح در 
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قانون اساســی وفادار باشــد و کنترل گر 
رئیس جمهــور  عین حــال  در  نباشــد؛ 
فرمانده کل قوا هم هست و برای حفظ 
ارتش در مقابل نیروهای مهاجم باید از 
هر وسیله ای ازجمله شکنجه اطالعات به 
دست بیاورد؛ یعنی یک شخص است که 
دو تا جایگاه دارد. یکی رئیس جمهوری 
کــه بــه قانون اساســی قســم خــورده و 
دیگــری فرمانــده کل قوا کــه وظیفه اش 
حفــظ ارتــش اســت. از اینجــا حملــه به 
عراق، اطالعات موازی، دورزدن ســیا و 
قانون بیــرون آمد. ال گور می گوید این 
خروج از قانون اساســی توسط فرمانده 
کل قوا، معضل افغانســتان و فاجعه عراق 
را بــرای ما به وجــود آورده اســت. این 
مشــکل به نوعی در کشور ما هم وجود 

دارد.
در امریــکا بین یــک امریکایی و یک خارجی  □

تفاوت وجود دارد. برای فشار و کنترل امنیتی روی 
یک امریکایی، دســت دولت خیلی باز نیست، اما 
برای خارجی هــا این محدودیــت را ندارند. وقتی 
یک عراقــی یا افغان را دســتگیر می کنند، او را به 
گوانتانامــو می برند و شــکنجه می کنند. می گویند 
برای حفــظ امنیت شــهروندان امریــکا هر کاری 

می شود انجام داد.
پــس از 11 ســپتامبر قانونــی تصویب  ■

کردند که آزادی شــهروندان امریکایی 
را هــم محــدود می کرد و ایــن مطلب را 

آقای ال گور توضیح داده است.
محدودیت در حد کنترل بود، نه شکنجه. □
کنترل ایمیل ها و تلفن ها بدون حکم  ■

قضایی هم بوده.
هــم  □ را  مــرکل  خانــم  تلفــن  حتــی  بلــه 

دولــت  نــام  بــه  اصطالحــی  کردنــد.  کنتــرل 
Intervantion)دخالت گــر( اســت؛ یعنی دولتی 
که در هــر کاری دخالت می کنــد. دولت امریکا 
دخالت گــر نیســت، ولی دولت ما هســت. دولت 
امریــکا نمی تواند در بازار آزاد دخالت کند. اوباما 
هر کاری کرد نتوانســت حق نگهداری ســالح را 
محــدود کند. بــا اینکه این همه آدم در آن کشــور 
کشــته شــدند، اما در ایران دولت بــازار را کنترل 
می کند و در بســیاری از امور اقتصادی و سیاســی 
دخالت می کند، حتی در اینکه چه کسی دانشگاه 
برود یا نرود، دخالت می کند. دولت قبلی که خدا 

می داند چقدر دخالت می کرد.
بــا  ■  88 25 خــرداد  ایــران در  مــردم 

اینکــه یک جمعیــت چندمیلیونی بودند، 
به ســمت نقاط حســاس تهــران حرکت 
نکردند. در ســال 78 هم ایــن عقالنیت 
هــم   92 خــرداد  در  و  داشــت  وجــود 
جمعیت زیادی برای جشن و پایکوبی به 

خیابان ها آمدند و کوچک ترین مشکلی 
برای کســی پیش نیامد؛ یعنی مردم ما به 
حدی از بلوغ رســیده اند که خودشــان 
و  می داننــد  را  امنیــت  و  آزادی  حــد 
خیلی از کنترل ها الزم نیســت. این همه 
حذف کردن هــا و خــودی و غیرخودی 

گفتن ضرورتی ندارد.
بگذارید من خاطره ای دربــاره خودم بگویم.  □

زمانی که آقای یونســی وزیر اطالعات بود، من را 
خواســتند و گفتند شــما و آقای عبدالله نوری در 
خطر هستید. آقای موســوی الری هم وزیر کشور 
بود. من هم عضو شــورای شــهر بودم. یک افسر 
حفاظــت شــخصیت ها پیش من آمــد وگفت باید 
برایتان تیم حفاظت بگذاریم. پرســیدم حداقل تیم 
چند نفر هســتند؟ گفت تیم ها دو شــیفت  هستند. 
هر تیم هم از ســه نفر تشــکیل شــده اســت. یک 
راننده، یک افســر ارشد و یک افسر جزء و همیشه 
دو نفر با شــما هســتند. من با خودم گفتم از یک 
طــرف امنیت برایــم مهم اســت و از طرف دیگر، 
می رفتم دفتر حزب، دفتــر روزنامه و جاهای دیگر 
که همیشــه دو نفر باید همراهم باشند. سر دوراهی 
مانــدم کــه نقطــه بهینه کجاســت؟ مــن هم یک 
جمع بنــدی کردم وگفتم یــک کلت به من بدهید، 
از خــودم محافظت می کنــم. چون در دهه 60 هم 
ترور شده بودم و با کلت از خودم دفاع کردم. این 
بار قبــول نکردند به من کلت بدهنــد و این اتفاق 
افتاد و ترور شدم. مسئله این است که برای هر فرد 
نقطه بهینه کجاســت؟ یک امریکایی می گوید من 
باید در خانه سالح داشــته باشم. همه امریکایی ها 
ســالح دارند و اگر کســی به حیاط خانه شان وارد 
شــود، شلیک می کنند؛ اما در پاسخ به پرسش شما 
بایــد بگویم، دولــت ادعایش این اســت که ایران 
در یک منطقه آشــوبناک است و دور تا دور ایران 
آشوب زده اســت. می گوید وقتی منطقه میلیتاریزه 

اســت، من هم بایــد برای حفظ امنیــت، کنترل را 
بیشتر کنم. مردم ما مردم نجیبی هستند.

ممکن اســت با وجود آزادی بیشــتر  ■
مشــکالت کوچکــی هم پیــش بیاید، اما 
قاطبــه مــردم درک درســتی از مفهــوم 

آزادی و امنیت دارند.
االن قانونی در کتابخانه ها اســت که می گوید  □

اگــر پنــج درصــد کتاب ها هــم دزدیده شــد، به 
کتابخوان شــدن مردم می ارزد. منظور ما از آزادی، 
آزادی های سیاســی از قبیل آزادی بیان و انتخابات 
است. مشــکل اینجاســت. بقیه امور حل می شود 
و تــا این ها حل نشــود، دربــاره بقیه امور مشــکل 
خواهیم داشت. واقعًا نمی شود همه مردم را کنترل 
کرد. دکتر ســروش بحث خوبی بــا عنوان آزادی 
به مثابــه روش دارد و می گوید دولت هایی هســتند 
کــه جلوی دهان مــردم را بســته اند و چون حرف 
مردم شنیده نمی شود، جاسوس می فرستند تا ببینند 
حرف مردم چیســت. بگذارید خود مردم حرفشان 
را بــه مقامات باال بگویند. چند وقت پیش، ما را به 
دانشکده فنی دانشــگاه تهران دعوت کرده بودند 
و مراســمی بــرای فارغ التحصیالن قدیمــی گرفته 
بودند. یــک برنامه صنفی بود. نگذاشــتند برویم. 
دانشــکده فنی که خانه ماست، نمی گذارند برویم 
آن وقت حرف از کرســی آزاداندیشی می زنند. آیا 
ما می خواستیم به دانشــکده فنی نفوذ کنیم؟ خانه 

ما آنجا بوده است.
به نظر شــما بــرای اســتفاده از همین  ■

ظرفیت های قانون اساسی چه باید کرد 
تا بتوانیم در مســیر مردم ساالری بیشتر 

حرکت کنیم؟
مــردم مــا کار عبــث نمی کننــد. اگــر ببینند  □

صندوق رأی الکی اســت، پای صندوق نمی روند. 
اینکــه کارت ملــی را اســکن کنند تــا ببینند چه 
کسی شــرکت کرده و چه کسی شــرکت نکرده، 
راه درســتی برای زیادکردن مشارکت نیست. برای 
افزایــش مشــارکت دو راه وجــود دارد. یک راه، 
تجربه ترکیه است که برگه رأی را به افراد می دهد و 
می گوید هفته بعد به صندوق بینداز. این طور برگ 
رأی ارزش پیدا می کند و تبدیل به کاال می شــود. 
کاندیدا می خرد و نام خودش را در آن می نویســد. 
الزم نیســت خود فرد برود؛ ماننــد کوپن می تواند 
بفروشــد. یک راه دیگر مانند اســترالیا اســت. در 
آنجــا اگر کســی رأی ندهــد، جریمه می شــود. 
می گوینــد صندوق گذاشــته ایم و هزینه کرده ایم؛ 
بنابراین باید مشــارکت کنید. هر دوی این راه ها بد 

است.
مــردم  ■ وقــت  هــر  مــا  مملکــت  در 

مشــارکت بیشــتری کرده انــد، آدم های 
معقول تری به کرسی ها دست یافته اند.

معلوم نیســت. اگر از روی اجبار باشــد، رأی  □
سفید زیاد می شود.■

در امریکا بین یک امریکایي 
و یک خارجي تفاوت وجود 
دارد. براي فشار و کنترل 

امنیتي روي یک امریکایي، 
دست دولت خیلي باز نیست، 

اما براي خارجي ها این 
محدودیت را ندارند. وقتي 

یک عراقي یا افغان را دستگیر 
مي کنند، او را به گوانتانامو 
مي برند و شکنجه مي کنند. 
مي گویند براي حفظ امنیت 
شهروندان امریکا هر کاري 

مي شود انجام داد
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ما حدود 120 سال است قانون اساسی  ■
داریم و قانون گرایی کمابیش در مملکت 
جاری اســت. وجــه امتیاز قانون اساســی 
جمهوری اسالمی نسبت به قانون اساسی 
مشروطه این است که همه در قبال قانون 
اساســی برابــر هســتند و آرای مردم مهم 
اســت. روز 24 خرداد 1392 مقام رهبری 
در تقویــت قانون اساســی و قانون گرایی 
گفتنــد کــه حق النــاس باالتــر از حق الله 
اســت. به نظر می رســد این بیان رهبری 
بیان کامل تری از قانون اساســی باشــد و 
مبنای اصل پنجم و ششــم قانون اساســی 
هــم پذیــرش رأی عامــه مردم اســت. به 
نظر شما آیا اگر این بیانات راهنمای عمل 
شورای نگهبان و مســئوالن شود تحولی 

در انتخابات صورت خواهد گرفت؟
بسم الله الرحمن الرحیم. برای پاسخ به این پرسش  □

و بــرای اینکه بدانیم در شــرایط فعلی چه باید بکنیم 
باید فارغ از قضاوت هایی که در سطح جامعه می شود، 
واقعیت هــا را مبنای تحلیل خودمان قرار بدهیم. برای 
تحلیــل جامعه امــروز باید اواًل، تحلیلــی واقع گرایانه 
از شرایط ســال 88 و پس از آن داشــته باشیم؛ ثانیًا، 
نمی توانیم بدون شناخت دقیق طرف مقابل این تحلیل 
را داشته باشیم؛ ثالثًا، باید فارغ از قضاوت های سیاسی 
رایج درباره مقام رهبری صحبت کنیم و در این مورد 

باید عموم جنبه ها را در نظر بگیریم.
به هرحال انقالبی در ایران رخ داد که منشــأ دگرگونی 
عظیمی بود و روابط سیاسی و اجتماعی را در جامعه 
ما عوض کرد. به نظر من تصور اینکه تحولی به بزرگی 
و عمق انقالب اسالمی یک بار دیگر بتواند رخ بدهد 
ناممکن است. انقالب در باور تک تک مردم تغییراتی 
به وجود آورد که بعید می دانم چنین تحولی بار دیگر 
رخ بدهــد. نه تنها در ایران، فکــر می کنم که در کل 
دنیا امکان ندارد چنین تحول عمیقی رخ بدهد. علت 
اینکه می گویم چنین امکانی وجود ندارد این اســت 
که امکانات ارتباطاتی در سطح دنیا آن قدر زیاد شده 
اســت که آن تحول یک باره و به آن شــدت و عمق 
دیگر رخ نمی دهد. شرایط اجتماعی امروز به گونه ای 
اســت که خیلی از بده بســتان های ارتباطی به راحتی 
انجام می شــود و منع و حصر اطالعــات امکان پذیر 
نیست و انباشتی صورت نمی گیرد که پس از شکست 
آن ســیل روانه شود و همه چیز را دگرگون کند. چنین 
تحوالت عمیقی نظیر اینکه مثاًل کمونیسم در روسیه 
حاکم بشــود یا در ایران انقالب اســالمی رخ بدهد 

ممکن نیســت؛ زیــرا امروز همه داده ها در دســترس 
است، ولی در زمان انقالب، مردم ناگهان با داده های 
زیــاد و جدیدی مواجه شــدند که قباًل بــا آن داده ها 
تماسی نداشتند یا به این مقدار از داده تماس نداشتند. 
به همین دلیل من فکر می کنم چنان تحولی دیگر رخ 

نمی دهد.
نکته دیگر اینکه در دوران پــس از رحلت امام )ره(، 
در عین حال کــه نقدهایی به حذف نیروها هســت، 
اما وجود مقام رهبــری به عنوان نیرویی که از ابتدا در 
انقالب حاضر بوده است برای کسانی که می خواهند 
کشور و آرمان های انقالب را به تفریط بکشانند و از 
بین ببرنــد، بازدارندگی هم دارد. مثاًل همین جمله ای 
که در سؤال مطرح کردید مصداق همان بازدارندگی 
است. وقتی مقام رهبری گفتند اگر کسانی جمهوری 
اســالمی یا نظام را دوســت ندارند، کشورشان را که 
دوســت دارند، بیایند به خاطر کشورشان رأی بدهند. 
این جمله عمق زیادی دارد و در حقیقت همان جنبه 
بازدارندگی اســت که در تفکرات مقام رهبری وجود 
دارد؛ تا همان طور که در این ســمت بیشترین جدیت 
را به خرج می دهند، در سمت دیگر نیز جدیت دارند 
نگذارند انقالب از آن سر بام بیفتد و نظام از ماهیتش 
خارج شود. ایشــان در حقیقت آن بازدارندگی را نیز 
دارند. هرچند به گمان ما که در این سمت قرار داریم 

شدت این بازدارندگی ها متوازن نیست.
یعنــی جلــوی چــپ افراطی و راســت  ■

افراطی را بگیرند؟
بله وجــود مقام رهبــری، با اینکه ممکن اســت  □

بعضی دیدگاه هایشــان با آرمان ها و دیدگاه های ما در 
مورد قانون اساســی متفاوت باشــد، مانع و بازدارنده 
دیدگاه هــای افراطیونی اســت کــه می خواهند وجه 
مردم ساالری کشــور را از بین ببرند. انتقاد ما به وضع 
موجــود به خاطر این اســت که فکــر می کنیم وجه 
مردم ســاالری جمهوری اســالمی در معرض تحدید 
است و کنش سیاســی ما نیز در همین راستاست. ما 
می بینیم کــه بخش عمــده زیرمجموعه های رهبری 
از مردم ســاالری پروا دارند. به همین دلیل ما از آن ها 
انتقاد می کنیــم و به خاطر همین انتقادها اســت که 
تحت فشار هســتیم. کسانی هستند که فکر می کنند 
مردم هیچ نقشی در حکومت ندارند، اما مقام رهبری 
در مقابل این طرز تفکر افراطی ایستاده اند. جمله های 
»رأی مردم حق الناس اســت« و »اگــر نظام را قبول 
ندارید به خاطر مملکت رأی بدهید« به همین منظور 
اســت تا مقابل افرادی که می گویند مردم هیچ نقشی 
ندارند و حکومــت امری صرفًا الهی اســت و حتی 

نظارت بر آن را از عهده خبرگان منتخب مردم خارج 
می دانند، بایســتند؛ بنابراین اگرچه در این سو با قرائت 
اصالح طلبانه از قانون اساســی موافق نیســتند، اما در 
آن ســو در مقابل آن گروه که اساســًا قانون اساسی را 
در برابــر والیت فقیه هیچ می انگارد هم ایســتاده اند. 
گروهی کــه تازگی ها حتی ســعی می کنند این گونه 
مواضعشــان را که قباًل آشــکارا اعــالم نمی کردند، 

صریح تر اعالم کنند.
در جریان ســال 92 و ماجــرای برجام  ■

دیدیم که گروه موســوم به پایداری خیلی 
محدود ماندند.

بله. آن ها خیلی دوست داشتند مقام رهبری مواضع  □
آن ها را تأیید کنند، اما این طور نشد، چون ایشان منافع 
ملی را بر مطالبات ایدئولوژیک آن ها ترجیح دادند. از 
جمله مطالبات ایدئولوژیک آن ها حذف نقش مردم از 
حکومت بود که مقام رهبری مقابل این خواسته آن ها 
ایستاده اند. این ارزش دارد و ما باید تصریح کنیم که 
در عین حال که برخی وجوه مردم ساالری در معرض 
تحدید است و ما سعی می کنیم از آن دفاع کنیم، اما 
بعضی وجوه مردم ساالری را مواضع مقام رهبری دارد 
حفظ می کند. کشــور به این مواضــع و کمک های 
ایشــان نیاز دارد. اگر این مواضــع را در نظر بگیریم، 
کمک می کند که واقع بینانه تر مسائل را ببینیم. مردم 
می فهمنــد که بــرای حفظ منافع ملی بــه نقش مقام 
رهبری نیاز اســت. کما اینکه در برجام کاماًل روشن 
شــد که ما برای حفظ منافع ملی در موضوع هسته ای 
بــدون حمایت مقام رهبــری نمی توانســتیم با جهان 
تعامل کنیم. اگر ایشــان کمــک نمی کردند دولت 
نمی توانســت برجام را پیش ببرد؛ بنابراین همه به این 

قانون گرایی و اعتمادسازی
تداوم کشور در مسیر قانون اساسی مهم تر از پیروزی در انتخابات است

گفت وگو با دکتر علی شکوری راد
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درک رسیده اند که بدون کمک مقام رهبری نمی شد 
این اتفاق بیفتد. در عین حال مقام رهبری هم می دانند 
که ما اصالح طلبان _که گاهی ما را مزاحم خودشان 
تلقی می کنند_ وجودمان برای جامعه الزم اســت. به 
نظر می رسد اگر نقش اصالح طلبان از جامعه حذف 
شــود، افراطیون از مقام رهبری هم به ســرعت عبور 
می کنند. رهبری در گذشته بدین مضمون گفته اند که 
برای اداره کشور به دو بال نیاز است؛ بال اصالح طلب 
و بــال اصول گــرا. ایــن بــاور رهبری اســت، اما در 
جاهایی که از نظر ایشان اصالح طلب ها پا روی خط 
گذاشته اند، ایشــان موضع گیری و برخورد کرده اند؛ 
بنابراین جامعه ما به توازنی رســیده است که این توازن 

برای تداوم موجودیت نظام الزم است.
هــر دو جناح قانــون اساســی را قبول  ■

دارند. رهبری هم بارها گفته اند که قانون 
اساسی فصل الخطاب است.

ببینیــد در حال حاضر به لحاظ نظــری دو گروه  □
برانــداز وجــود دارند. یک گروه آن هایی هســتندکه 
وجه اســالمیت جمهوری اســالمی را قبول ندارند و 
نمی خواهند و بــه همین دلیل خواهان نفی جمهوری 
اســالمی اند؛ اما براندازان فقط این ها نیســتند. گروه 
دیگر براندازان آن هایی هســتند که وجه مردم ساالری 
و مردمی بودن جمهوری اســالمی را قبول ندارند. به 
همین دلیل به نظر من افرادی که وجه مردم ســاالرانه 
حکومــت را نمی پســندند نیــز براندازند. ایــن افراد 
هیچ وقت اجباری نداشــته اند به قانون اساســی اعالم 
وفاداری کنند و بگویند ما قانون اساسی را کاماًل قبول 
داریم و به آن ملتزم هســتیم، امــا اصالح طلبان بارها 
تأکید کرده و قسم خورده اند که به قانون اساسی پایبند 
و وفادارند. شــاید روزی الزم باشد معلوم شود که آیا 
این افراد حاضر هستند برای وفاداری به قانون اساسی 

قسم بخورند یا نه؟
و  ■ غربــی  را  اساســی  قانــون  عــده ای 

غیرمذهبی می دانند و آن را نمی پذیرند. 
کاش پیشــنهادی می شــد تمــام نهادهــا 
همان طــوری کــه نماینــدگان مجلــس به 
قانون اساســی قســم می خورند به قانون 
اساسی قسم یاد کنند و این کار را شورای 

نگهبان هم انجام می داد.
بلــه. این هم نکته ای اســت که وجــود دارد. در  □

تحلیل حوادث 88 نباید فکر کرد فقط مردم بودند که 
عقالنیت به خــرج دادند. من فکر می کنم همان قدر 
کــه مردم عقالنیت به خــرج دادند، حاکمیت هم به 
سهم خود عقالنیت به خرج داد. آن جمعیت میلیونی 
در شــهر تهران ممکن بود خیلــی زود حاکمیت را به 
این نتیجه برساند که دســت به اسلحه ببرد ولی آن ها 
اجازه نداشتند دست به اسلحه ببرند و دست به اسلحه 
نبردنــد. مواردی هــم که در راهپیمایی ســکوت در 
میدان آزادی از مردم کشــته شدند به نظر من دستور 
از باال نبود. یک پایگاه بسیجی بود که نیروهایش در 
آنجا دچار ترس یا عصبانیت شده و به هر حال دست 
به اســلحه بردند و به ســوی مردم تیراندازی کردند. 
اگــر در منطقه نگاه کنید می بینید که نتیجه تحوالت 
منطقــه تحت عنوان بهار عربی در برخی کشــورها به 
خشونتی شدید منجر شــد؛ اما در کشور ما هم مردم 
و هم حاکمیت نگذاشــتند جنگ داخلی بشود. در 
سوریه نیز اعتراضات مردم ابتدا مسالمت آمیز بود، اما 

حکومت سوریه با خشونت وحشتناکی با مردم مواجه 
شد و ماجرا به سمت سرکوب نظامی رفت و االن پنج، 
شش سال اســت که جنگ داخلی در سوریه جریان 
دارد و صدها هزار نفر جان خود را از دست داده اند و 

میلیون ها نفر آواره و بی خانمان شده اند. 
ســوی  ■ از  ســوریه  در  خشــونت 

کشورهای خارجی هم تشدید شد.
بله وقتی در داخل کشــور تعارض نظامی شــروع  □

بشــود، از خــارج از کشــور هــم ممکن اســت این 
خشونت ها شارژ بشود. شروع این خشونت ها از داخل 
بود و بعد از خارج شارژ شد. چهار ماه اول اعتراضات 
مردم ســوریه مسالمت آمیز بود، ولی پاسخ حکومت، 
خشــونت نظامی و کشــتار بود. این، دامنه خشونت 
را مدام تشــدید می کــرد و زمینه کشیده شــدن پای 

کشورهای خارجی را در این اعتراضات ایجاد کرد.
همان موقع که هنوز کار در ســوریه به جنگ داخلی 
نکشیده بود ما به عنوان جمعی از پزشکان به بشار اسد 
نامه نوشتیم و گفتیم تو که پزشک هستی و وظیفه ات 
این اســت که جان مردم را نجات بدهی چرا کشــتار 
می کنی. پزشکانی که این نامه را امضا کرده بودند با 
برخورد امنیتی مواجه و احضار شــدند. تذکر گرفتند 
و از مناصب خود برکنار شــدند. بــه آن ها می گفتند 
بشاریون! دو سال پس از این نامه و برخوردهای امنیتی 
ســنگین با امضاکنندگان، آقای شیخ االســالم، سفیر 
ســابق ایران در سوریه که از اصولگرایان است، گفت 
بشــار اســد در برابر اعتراضات مردمی اسلحه به کار 
گرفت و کشــتار کرد. مستشارانی از ایران رفتند آنجا 
و گفتند در مقابل مردم اســلحه را کنار بگذار و باتوم 
به دست نیروهایت بده که فقط بزنند نه اینکه بکشند. 
منتها این کار را وقتی کردند که سرکوب نظامی مردم 
از حد گذشــته و تعداد کشته شدگان بسیار زیاد شده 
بــود. ســردار همدانی هم این مطلــب را تأیید کرد و 
گفت ما به بشار اســد گفتیم مردم خودت را نکش، 
فقط بزن. این نشان دهنده این است که می خواستند از 
تجربه مهار اعتراضات مردم در حوادث 88 در سوریه 
اســتفاده کنند، اما خیلی دیر به این فکر افتادند؛ یعنی 
معلوم بود حکومت در ایران به این جمع بندی رسیده 
بــود تا آنجا که ممکن اســت با خشــونت حداقلی، 
اعتراضات را جمع کنــد؛ بنابراین ما این عقالنیت را 
باید بشناسیم و قدر بدانیم. همان طور که مردم به این 
جمع بندی رســیده اند که برای ایجاد تحول در جامعه 
نباید از خشــونت اســتفاده کنند، طرف مقابل هم به 
این جمع بندی رســیده اســت که خشــونت بیش از 
حــد موجب افزایش تضادها و تنش ها می شــود و هر 
خشونتی می تواند خشونت بیشتری ایجاد کند؛ لذا به 
حداقل خشونت برای مهار اعتراضات قناعت کردند. 
به نظر می رســد حداقل مقام رهبری کاماًل استنکاف 
دارند از اینکه در این گونه حوادث خون ریخته شود و 
تا آنجا که توانسته اند مانع خونریزی شده اند؛ البته این 
حرف به معنای توجیه یا قابل قبول دانســتن خون های 
ریخته شده و سرکوب های امنیتی اعمال شده نیست. 
اشتباه حاکمیت این بود که اساسًا اعتراضات قانونی، 
مدنی و سیاســی مردم را تهدید امنیتی برای کشور و 
نظــام تلقی کرد. حرف من این اســت که پس از این 
اشــتباه، مقام رهبری مانع از اعمال خشونت بیش از 

حد توسط نیروهای نظامی و امنیتی شده اند.
بازداشت های هدفمند و خیابانی زیاد بود. باتوم و گاز 

اشک آور به دست نیروها داده بودند تا تلفات حداقلی 
باشــد و نه حداکثری. بنابراین چکیده حرف من این 
اســت که عقالنیت در ایران در دو سمت وجود دارد 
و این فرصت خوبی برای همه اســت. این عقالنیت 
مانع شد کشور در ورطه یک نزاع خشونت بار داخلی 
بیفتد. ما می دانیم اگر خدای ناکرده چنین اتفاقی بیفتد 
کانون هایی در نقاط مرزی ما وجود دارد که مســتعد 
هستند فاز اعتراضی سیاسی پردامنه را اگر به خشونت 

کشیده بشود، به سمت جنگ داخلی ببرند.
زمــان  ■ همــان  در  غربــی  مطبوعــات 

مطالبی نوشتند که نئوکان ها در امریکا از 
اوباما می خواســتند به نفــع اصالح طلبان 
وارد درگیــری شــود، امــا اوبامــا می گفت 
ما به دموکراســی قائلیم و دموکراســی دو 
مؤلفــه دارد یکی آرای مــردم و دوم اینکه 
مخالفیــن نبایــد ســرکوب شــوند و روی 
تأکیــد  خیلــی  مخالــف  ســرکوب نکردن 
داشــت. با این حال نئوکان هــا می گفتند 
دخالت نظامــی باید کــرد. نئوکان ها هم 
مهندس موســوی و هم حرکــت او و هم 
نظام جمهوری اســالمی را قبول نداشتند 
و می خواســتند ایــن دو را بــه جــان هــم 
بیندازنــد، اما در کشــور عقالنیتی بود که 

این ماجرا به جنگ داخلی تبدیل نشد.
به نظر من بایــد فارغ از هیجانــات و مالحظات  □

سیاسی واقعیت ها را بیان کنیم و متناسب با واقعیت ها 
تصمیم بگیریم. امروز ما در آستانه انتخابات مجلس 
و خبرگان شاهدیم که مجموعه حاکمیت و مردم وارد 
مسیری شــده اند و کشور به نقطه ای رسیده است که 
ادامه مسیر پس از انتخابات دو جهت خواهد داشت. 
نتیجــه انتخابات تعییــن می کند که کشــور به کدام 
جهت خواهــد رفت و روی کدام ریــل قرار خواهد 
گرفت. از این نظر انتخابات پیش رو بســیار حساس 
است. آیا ما تصمیم می گیریم که کشور بر مدار قانون 
اساسی و روی ریل تداوم انقالب اسالمی و جمهوری 
اســالمی پیش برود یا اینکه نه مسیر تفاوت می کند و 
به سمتی می رود که به آرمان های قانون اساسی پشت 
کند و فقط هیئت حاکمه بقای خودش را تضمین کند 
و نه بقای قانون اساســی و دستاوردهای پیشین را. از 
همین جهت این خیلی مهم است که ما بدانیم در این 
انتخابات بیش از آنکه پیروزی ما اهمیت داشته باشد، 
تداوم کشور در مسیر قانون اساسی اهمیت دارد. این 
را باید بدانیم و هر اقدامی الزم است انجام بدهیم که 

این مسیر و به خصوص صندوق رأی از دست نرود.
یعنی حق شهروندی و قانون اساسی و  ■

جامعه مدنی؟
بله. امروز بدون اینکه گفت وگوی مستقیمی شکل  □

بگیرد درک مشترکی وجود دارد؛ یعنی علی رغم اینکه 
این قــدر در تریبون ها بــه اصالح طلب ها بــد و بیراه 
گفته می شــود، اما معتقدم رهبــری نظام می دانند که 
اصالح طلب ها نســبت به قانون اساسی وفادارند و از 
این نظر احســاس نگرانی نمی کنند، چون اگر ایشان 
احســاس نگرانی جدی داشــتند، برخوردهایی که با 
اصالح طلب ها می شود از آنچه هست شدیدتر می بود. 
این مقــدار برخوردهای تند بــا اصالح طلبان حاصل 
نگرانی دســتگاه های امنیتی و نظامی و بخش هایی از 
جناح سیاســی مقابل است که جدا از رهبری، نگران 
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سرنوشت خودشان هســتند؛ یعنی رهبری به نظر من 
بیش از آنکه به سرنوشت شخص خودشان فکر کنند، 
به سرنوشت انقالب و کشور فکر می کند و من به این 
اعتقــاد دارم و فکر می کنم گفتنــش هم می تواند در 
ســطح جامعه خوب باشد، اما پذیرشش ممکن است 

در بین برخی اصالح طلب ها خیلی راحت نباشد.
اوایل ســال 80 حــدود هشــتاد نفر از  ■

ملی-مذهبی هــا و نهضــت آزادی ها را به 
جرم براندازی دســتگیر کردنــد و به طور 
متوســط هزار صفحه از هر نفــر بازجویی 
گرفتند. طی یک ســال و نیم بازداشــت و 
دادگاه بــه این نتیجه رســیدند کــه این ها 
برانداز نیستند. اعاده حیثیت نشدند و به 
آن ها خیلی فشــار آمد تا آنجا که مهندس 
ســحابی در این رابطه گفتــه بودند من در 
زندان سه بار از خدا طلب مرگ کردم، ولی 
وقتــی از زندان بیرون آمدند در راســتای 
منافــع ملی و بــا توجه به اوضــاع داخلی و 
خارجی مملکت، گفتند خدا نکند یک مو 

از سر آیت الله خامنه ای کم شود.
بله همین طور است. منتها این نیروهای رده پایین تر  □

از این ها بیش از آنکه نگران منافع ملی باشــند، نگران 
سرنوشت خودشان اند. همین افراد هستند که قضایا را 
تند می کنند تا موجودیتشان ضرورت بیابد. در برخی 
برهه هــا و بزنگاه ها هم روی رهبری تأثیر می گذارند، 
ولی رهبری مســیرش منافع ملی اســت و این کمک 
می کنــد به ما تا دنبال این باشــیم که از رهبری جلب 
اعتماد کنیم و اعتمادســازی بکنیم و امیدوار باشــیم 
اگر این اعتمادســازی ما نتیجه بدهد برای کل کشور 
عایــدات و خیرات زیــادی خواهد داشــت؛ بنابراین 
برای کســانی که از ما می پرسند برنامه شما چیست؟ 
من می گویم که برنامه ما قانون گرایی و اعتمادسازی 
اســت. من بارها گفته ام اگر رهبری بدانند و اطمینان 
کنند که ما اگر موقعیتی در حاکمیت داشــته باشیم، 
به قانون همان طور که تاکنون گفته ایم وفادار خواهیم 
بود و به آن عمل می کنیم و ارکان نظام را قبول داریم 
و چارچوب ها را حفظ می کنیم- واقعًا اگر رهبری به 
این مطالب اطمینان پیدا بکنند که ما به این گفته پایبند 
خواهیم بود- آن وقت برای اصالحات میدان بازتری 
فراهم خواهد شــد. اگر نگرانی های ایشــان برطرف 
شــود، نفعش به تمام مردم و کشــور خواهد رســید؛ 
بنابراین ما برای اینکه به کشور و منافع ملی سود برسانیم 
مهم ترین وظیفه مان ابراز قانون گرایی و اعتمادســازی 
است. هرچند در برهه هایی این کار سخت می شود و 
آن قدر از طرف مقابل اظهار بی اعتمادی می شــود که 
آدم ناامید می شود، ولی نباید بگذاریم این ناامیدی بر 
ما غلبه بکند و ما باید بر این ناامیدی غلبه پیدا بکنیم و 
بتوانیم به روند قانونگرایی و اعتمادسازی ادامه بدهیم. 
در بحران های بســیار عمیق اســت کــه می تواند این 
اعتمادها ایجاد بشــود؛ یعنی وقتی در بحران ها بتوانیم 
رفتار درست از خودمان نشان بدهیم، آن وقت اعتماد 
ایجاد می شود. من فکر می کنم در انتخابات آینده این 

فرصت ممکن است به وجود بیاید.
در حــوادث 88 نیروهــای امنیتــی در جهــت منافع 
خودشــان مطالبی را برجســته و از آن استفاده کردند 
که ما نمی توانیم آن هــا را نادیده بگیریم. در آن زمان 
برخالف نظرات شفاف رهبران سیاسی عده ای در بین 

مردم شعارهایی دادند و کل حرکت را زیر سؤال بردند 
آن هم در نزد کســانی که در آن طرف نشســته بودند 
و به صحنه نــگاه می کردند. مثاًل شــعار »نه غزه نه 
لبنان جانم فدای ایران« یا »استقالل آزادی جمهوری 
ایرانی« که اسالم در آن حذف شده بود و این شعارها 
را نیروهــای امنیتی و صدا و ســیما برجســته کردند. 

هرچند این شعارها به هیچ وجه فراگیر نبود.
آقــای کروبــی هــم همــان زمــان این  ■

شعارها را محکوم کرد.
بله. امــا نیروهای امنیتی دنبــال بهانه ای بودند که  □

بتوانند کل جریان را به حاشیه و انفعال ببرند و آن قدر 
این مطالــب را گفتند و گفتند که عــده ای از طرف 
مقابــل باور کردند؛ بنابراین در طرف مقابل عده ای بر 
اساس باورشــان دارند این برخوردها را می کنند، ولی 
عده ای هم هســتند که می دانند این طور نیست و این 
خبرها نیست، ولی به نفعشان است این حرف ها را قبول 
و تکــرار کنند. این دو گروه با هم فرق دارند و ما باید 
کاری کنیم آن ها که چنین حرف هایی را باور کرده اند، 
این باور از ذهنشان پاک بشود. نمی توانیم اجازه بدهیم 
این باور اشــتباه برای آن ها باقــی بماند و بعد بگوییم 
این مشکل آن هاســت. این فقط مشکل آن ها نیست. 
مشکل ما هم هست. مشکلی هست که ما باید بکوشیم 
تا آن را برطرف کنیم. منظور من آن هایی است که این 
حرف هــا را باور کرده اند وگرنه آن ها که خودشــان را 
به خواب زده اند را نمی شــود بیــدار کرد؛ اما آن ها که 
صداقــت دارند و باور کرده انــد آنچه رخ داد حرکتی 
براندازانه بوده اســت را  باید از این فکر بیرون بیاوریم. 
باید به سراغ این افراد برویم. در برخوردهای شخصی 
تقریبًا همه نیروهای آن ها به لحاظ شــخصی نیروهای 
این سمت را قبول دارند و باور دارند که این ها وفادارند 
و دنبال براندازی نیســتند، اما باورهای جمعی شــان با 
باورهای فردی شــان فرق دارد؛ یعنی باورهای جمعی 
آن ها به آن ها تحمیــل و به هویت جمعی آن ها تبدیل 
شده اســت. امروز شما می بینید که تندترین نیروهای 
طرف مقابل که من اسم نمی برم، در مواجهه حضوری 
مــا را نیروهایی کــه در انقالب مشــارکت کرده اند، 
متدین هســتند و به نظام جمهوری اســالمی وفادارند 
می دانند؛ یعنی همان احتراماتی را به ما می گذارند که 
به نیروهای خودشان می گذارند. این نشان می دهد آن 
باور جمعی که ابراز می کننــد این ها فتنه گر و برانداز 
هستند، باور عمیقی نیســت و باور واقعی شان نیست، 
اما منافعشــان ایجاب می کند که در تریبون هایشان از 
این انگ ها بزنند؛ بنابراین باید آن هایی را که باورشــان 
گاه کنیم،  شــده با برخوردهای روشنگرانه و عاطفی آ
اما آن ها که منفعت دارند را نمی شود کاری کرد. آن ها 
بــه این تنش ها دامن می زنند. به نظر من مهم ترین کار 
برای انتخابات پیش رو این اســت که بــا وفاداری به 
قانون، اعتمادســازی کنیم و اگر فرصتی فراهم آمد و 
در انتخابات پیروزی نسبی حاصل شد بعد از انتخابات 
این اعتمادســازی و قانون گرایی را ادامه بدهیم. نباید 
تصور کنیم در ایــران گروهی می توانند،گروه دیگر را 
حذف کند و بعد به تنهایی و با خیال راحت کشور را 
اداره کند. عماًل هم در ســال های اخیر ثابت شد که 

هیچ جناحی نمی تواند جناح مقابلش را حذف کند.
یعنی به این دســتاورد برســیم که هیچ  ■

جناحــی نمی تواند جناح دیگــر را حذف 

کند. در این صورت، قوه مجریه آدم های 
شایســته را می تواند برای اجرای کارهای 

کشور در نظر بگیرد.
بله جناح ها بایــد عماًل 80 درصد نیروهایشــان به  □

طور مشترک در خدمت کشور و در نهایت 20 درصد 
نیروهایشان در پی رقابت با هم باشند. چون مشترکات 
اداره کشــور 80 الی 90 درصد اســت. مثاًل برای حل 
مشــکل آلودگی هوا دیگر این جناح و آن جناح فرقی 
ندارند و باید آلودگی هوا، بحران بیکاری، بحران فساد و 
بحران آب و مقابله با تحریم ها را با همدیگر از بین برد.

آقای حجاریــان معتقد اســت مجلس  ■
آینده، مجلس تکنوکرات ها خواهد بود.

متأســفانه هنــوز فضای کشــور آن طور کــه باید  □
نیســت. در خبرها آمد کــه باز هم ســخنرانی آقای 
موســوی الری را عده ای به هم زده انــد؛ البته این به 
هم زدن سخنرانی ها هست، اما در عین حال مشخص 
اســت که آن ها به هیچ عنوان نمی توانند بســیج نیرو 
کنند و فقط 10 الی 15 نفر در هرجایی می توانند جمع 
کنند و عماًل آن طرف، توان بسیج نیرویش را از دست 
داده است. تا جایی که عده ای می گویند کسانی که 
سخنرانی یاسوج را به هم زده اند، همان کسانی هستند 

که سخنرانی اهواز را به هم زده اند. 
تکیــه طــرف مقابــل روی باورهــای ایدئولوژیــک 
طرفدارانش بــود، اما این باورهــای ایدئولوژیک در 
سال های اخیر و به دلیل شدت فساد دولت اصولگرا به 
شدت تضعیف شده است. در قضیه برجام نیز خیلی 
ریزش نیرو داشتند؛ یعنی نیروهایشان را علیه مذاکرات 
و برجام بســیار تهییج کردند، اما وقتی رهبری موضع 
حمایتی از مذاکره کنندگان و نتیجه مذاکرات گرفتند، 

باورهایشان را از دست دادند.
فکــر نمی کنیــد اگــر شــعار انتخابات،  ■

برجام و نابرجام بشــود، طیف وسیع تری 
به نفــع اصالح طلب ها رأی بدهند؟ چون 
قضیه جنگ و نجنگیدن و تقابل و تعامل در 

این شعار وجود دارد.
باید برای پاســخ به این ســؤال اول مشخص کنیم  □

ما این شــعار را برای چه کســی مطرح می کنیم؟ آیا 
ما این شــعار را برای طبقه متوسط مطرح می کنیم که 
تحصیل کرده است و تحلیل سیاسی دارد؟ یا شعار را 
برای توده های ضعیف تر جامعــه مطرح می کنیم که 
فقط با عینیات سر و کار دارد و تحلیل سیاسی خاص 
و جانبدارانه ای هم ممکن اســت پشــت رفتارهایش 

وجود نداشته باشد؟
منظور این اســت که با وجود آنکه فکر  ■

می شــد عامه مردم که یارانه می گرفتند به 
آن جریــان رأی خواهنــد داد، اما دیدیم 
وقتی افراد در صحبت های دکتر روحانی، 
نه به »جنگ«  و نه به »تقابل« را شنیدند، به 

ایشان رأی دادند.
بــه نظر من تنها روحانی نبود که جذب رأی کرد.  □

مــن فکر می کنم تدبیری که در رهبری اصالح طلبان 
به منصه ظهور رســید باعث شد مردم بیایند و به آقای 
روحانــی رأی بدهند. تدبیری که موجب شــد آقای 

عارف به نفع آقای روحانی از انتخابات کنار برود.
بلــه این مکمــل بــود، اما اینکــه مردم  ■

نمی خواستند کشور در ورطه جنگ بیفتد 
دلیل اصلی نبود؟ 



95
ره 

ما
شـ

    
|   

 94
ن 

هم
و ب

ی 
  د

  | 
42

95
ره 

ما
شـ

    
|   

94
ن 

هم
و ب

ی 
  د

  | 
43

ببینیــد این ها را آقای روحانی گفتــه بود، ولی در  □
نظرســنجی ها میزان رأیش 8 درصد بود. سه روز آخر 
کــه رأی دکتر روحانی باال رفت به خاطر عقالنیت و 
تدبیــری بود که اصالح طلبان در ســطح رهبری بروز 
دادنــد و منجر به اعتماد مردم شــد و آن هــا نیز پای 
صندوق های رأی آمدند و به آقای روحانی رأی دادند. 
به نظر من، این موضوع نقش زیادی داشــت؛ اگرچه 
که آن حرف ها هم نقش داشت، ولی نقش اصلی را به 
نظر من نداشت. به نظر من ما باید شعاری بدهیم که 
در مردم این حس را ایجاد کند که رأیشان مؤثر است. 
بیایند پــای صندوق ها و رأی بدهند. البته این شــعار 
باید در تداوم شــعارهای ســال 92 باشد و دربرگیرنده 
حمایت از دولت و همین طور سیاست تنش زدایی در 

سطح داخلی و خارجی باشد. 
و همچنین تداوم برجام؟ ■
بعضی ها نظر شــما را دارند، اما مــن معتقدم که  □

برجام لزومًا شــعار خوبی برای توده های مردم نیست. 
علت مخالفت من هم این است که توده ها می گویند 
برجام انجام شد و شعاری برای آینده تلقی نمی شود. 
باید شــعار جدیدتــری بگوییم کــه در عین حال که 
نشان دهنده تداوم حرکت برجام است، وجه جدیدی 

هم بر آن اضافه شده باشد.
انتخابــات  ■ ایــن دوره  کــه در  اتفاقــی 

شــاهد آن هســتیم اتفاق نادری است که 
شــاید مشــابه آن فقط در مجلس ششــم 
اتفاق افتــاده بود و اینکــه از االن مردم با 
شــور زیــادی دارنــد جریــان انتخابات را 
پیگیری می کنند. به نظر شما چه کارهایی 
می شــود برای مجلس خبــرگان کرد؟ اگر 
در خبرگان باالی 50 درصد مردم شرکت 
کننــد مخالفان جمهوریــت و آرای مردم 

رأی کمی می آورند. 
این بار اوضاع شــهر تهــران در انتخابات خبرگان  □

خیلی حســاس شــده اســت، چــون تفوق لیســت 
اصالح طلبان بر لیست طرف مقابل خیلی بارز است؛ 
لــذا این ها امیدی ندارند به اینکه اگر در تهران رقابتی 
شــکل بگیرد، بتوانند رأی تهران را کسب کنند؛ البته 
اصالح طلب ها را اگــر رد صالحیت کنند، می توانند 
این استراتژی را در یپش بگیرند که اگر بر فرض شش 
اصالح طلب را تأیید صالحیت کردند، آن وقت لیست 
اصالحات شامل آن شش نفر و نفراتی از لیست رقیب 
می شــود با این هدف که افراطیون حذف شوند. این 
امکان پذیر است. آن ها موقعیت شکننده ای در تهران 
دارند؛ مگر اینکه افرادشان را ببرند به حوزه های دیگر 

و از تهران بروند.
برای خبــرگان با اعــالم کاندیداتوری حســن آقای 
خمینی و آقای هاشــمی و آیت الله امینی در مجموع 
وضع بدی نیســت، اما ما باید مراقب باشیم کسانی با 
احســاس اینکه وضع خوب اســت، مسائلی را مطرح 
نکنند که آن ها نگران بشــوند. بایــد مرتبًا به التزام مان 
به قانون اساســی و حفــظ حرمت رقبــای انتخاباتی 
تأکید کنیم تا حساسیت ها کاهش پیدا کند و بتوانیم 
انتخابات خوبی داشته باشیم؛ البته طرف مقابل دائمًا 
کارهایی می کنــد که این اتفاق نیفتــد. اینکه رقیب 
نمی گذارد تجمعات انتخاباتی شــکل بگیرد یا اینکه 
آقای خاتمی را ممنوع التصویر و ممنوع الخبر کرده اند 
همه بر برنامه های آن ها بــرای انتخابات داللت دارد. 

آن ها بنا دارند در این انتخابات اوضاع را کنترل کنند 
و هیچ چیزی از دستشان در نرود.

ما دو نقطه عطف مهم در ایران داشتیم  ■
که از نظر راهبردی خیلی مهم است. یکی 
25 خرداد 88 که به دعوت کســی هم آن 
جمعیت به خیابان نیامد. اگر آن جمعیت 
راهشــان را به ســمت اماکن حساس کج 
می کردند، هیچ کس نمی توانســت مانع 
آن ها بشــود. این یــک نقطه عطــف بود؛ 
چــون احمدی نــژاد روز پیــش از آن بــه 
مــردم خــس و خاشــاک گفته بــود. نقطه 
عطف دوم روز 25 خرداد 92 بود که پس 
از اعالم نتایج انتخابــات و روی کارآمدن 
آقــای روحانــی، مــردم سراســر ایــران با 
جمعیتی چشــمگیر به خیابان آمدند و به 
جشن و پایکوبی پرداختند. به هیچ کسی 
هم توهین نکردند. آیا این نشــان دهنده 
واقعیت ملت نیســت که درون و محتوای 
خودش را نشــان داد؟ مردم خودشان به 
این عقالنیت رسیده اند که آزادی هایشان 
را گرامــی بدارنــد و در عین حــال در این 
مســیر به کســی توهین نکنند و در محور 
قانــون حرکت کنند. مــردم نمی خواهند 
وضعیت کشــور شبیه کشــورهای عراق و 
مصر شود. در ایران بعضی ها می خواهند 
انتخابات را به فتنه گــره بزنند و کاری هم 
به عملکــرد دکتر احمدی نــژاد ندارند که 
از 84 تــا 92، هشــت ســال مملکــت را به 
آن شــکل مدیریت کرد. چگونه می شود 
این همپوشانی آزادی و امنیت برای همه 
نیروها تفهیم شود که مردم ما همین اند و 

نفاق ندارند؟ 
منافــع برخی ها اقتضا می کند کــه مملکت را در  □

شــرایط امنیتی نگه دارنــد، چون در شــرایط امنیتی 
عماًل تصمیم گیــری به عهده نیروهای امنیتی می افتد 
و از دســت نیروهای سیاسی مملکت خارج می شود. 
اگر در قوانین کشور دقت کنید می بینید که در قانون 
تأســیس وزارت اطالعات این مضمون آمده اســت: 
»وظیفه وزارت اطالعات کسب و پردازش اطالعات 
است«؛ بنابراین کار سیاسی، قضایی و عملیات وظیفه 
وزارت اطالعــات نیســت؛ یعنــی وزارت اطالعات 
ضابــط قضایــی نیســت. وزارت اطالعــات نیروی 
عملیاتی و نیروی سیاســی نیســت. دستگاه سیاسی 

کشــور، وزارت کشــور و خود دولت است؛ لذا اگر 
تصمیم سیاسی بخواهد گرفته شود، این بر عهده وزیر 
کشــور اســت. وزارت اطالعات تصمیم گیر سیاسی 
نیســت. وزارت کشور مســئول امنیت کشور است و 
نــه وزارت اطالعــات. وزارت اطالعات فقط باید به 
وزارت کشور سرویس اطالعاتی بدهد. همان طوری 
که نیروهای انتظامی هم باید در داخل کشور سرویس 
انتظامــی و عملیاتــی بدهند. در مرزهــا هم نیروهای 
نظامی باید این ســرویس را بدهند. بســیج هم برای 
جرائم آشــکار در مــواردی به عنــوان ضابط قضایی 
شــناخته شده است که آن هم موارد محدودی است. 
متأســفانه با وجود این تفکیک در ساختار حکومت، 
کشــور به گونه ای دیگر اداره می شــود؛ یعنی وزارت 
اطالعات در جاهایی می شــود تصمیم گیر؛ یعنی گاه 
برای نصــب یک نیرو از وزارت اطالعات اســتعالم 
می شــود آیا این نیرو صالحیت دارد یا ندارد در حالی 
که تشخیص صالحیت داشــتن یا نداشتن یک نیرو 
بر عهده وزارت اطالعات نیست و وزارت اطالعات 
بدون هیچ قضاوتی فقط باید سوابق فرد را بدهد، ولی 
متأســفانه وزارت اطالعات در اینجــا نظر می دهد و 
اگر نیروی سیاســی یا اجرایــی در موضع ضعف قرار 
داشته باشــد، این نظر را می پذیرد. از طرفی می بینیم 
کــه وزارت اطالعــات زنــدان دارد و گاه عملیــات 
انجام می دهد درحالی که نباید چنین باشد. همچنین 
نیــروی امنیتی دیگــری به نام اطالعات ســپاه ایجاد 
شــده است. این نیرو نه ضابط قضایی است و نه حق 
دارد اطالعــات را حتی یــک روز ذخیره کند؛ چون 
طبق قانون هیچ نهادی حق ندارد اطالعات را جز در 
مورد نیروهای خودش نگه دارد و باید ســریع آن را به 
وزارت اطالعات منتقل کند، اما اطالعات سپاه تقریبًا 
به اندازه خود وزارت اطالعات کســب، نگهداری و 
پردازش اطالعات می کند و بعد چون خودش نیروی 
عملیاتی هم هست، عملیات انجام می دهد و به عنوان 
ضابط قضایی عمل می کند و خودش هم زندان دارد. 
در حالی کــه قانون وزارت اطالعــات خیلی خوب 
بود؛ البته ممکن اســت نواقصی داشــته باشد که باید 
برطرف شــود، اما قانون خوبی بود که می خواســت 
وزارت اطالعات حاکم نباشــد، بلکه فقط سرویس 
اطالعاتی بدهد. البته اکنون به نظر می رســد چالش 
حدود اختیارات بین قــوه قضاییه و آن ها وجود دارد. 
به نظر می رســد مقام های قضایی نمی خواهند زیر بار 
حاکمیــت وزارت اطالعات یا اطالعات ســپاه قرار 

داشته باشند. ■

شادی بعد از انتخابات 92 - عکس از خسرو پرخیده، خبرگزاری مهر
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محورها مربــوط به حوزه های انتخابیه آنان اســت. 
جالب توجه آنکه مشکالت مناطق نیز به نوعی بحران 
تلقی شده و با مسائل کالن و ملی و عمومی کشور 
گره خورده اســت و گشــایش آنان عزم عمومی را 
می طلبــد. از نمایندگان منتقــد دولت انتظار می رود 
کــه در ضمن مطرح کردن مشــکالت و بحران ها با 
توجه بــه وضعیت مالی دولت کــه از آن هم کاماًل 

خبر دارند راه های برون رفت را نیز ارائه دهند. 
برجام و رفع تحریم ها

تصویب برجام در یك جلســه علنی انجام پذیرفت. 
نماینــدگان موافق، آن را واقعیت رهایی از بن بســت 
تلقی کردند و پرداخت هزینه و بهادادن به کاســبان 
تحریم چــه داخلی و چه خارجی را کنار گذاردند. 
یکی از نمایندگان بــه قیمت نفت 100 دالر در چند 
ســال گذشته اشــاره کرده که به دلیل کاهش سهم 
ایــران در بــازار نفت ســاالنه قریب بــه 60 میلیارد 
دالر یعنی ســه برابــر بودجه ارزی ســال جاری،  به 
جیب خاندان آل ســعود ریخته شده است و ساالنه 
حــدود شــش میلیــارد دالر بــه دالالن داخلــی و 
خارجی تعلق گرفته و به اســتناد گزارش رسمی مرکز 
پژوهش های مجلس عدم النفع تحریم ها 700 میلیارد 
دالر بوده اســت. منافع ناشــی از راه اندازی هر فاز 
میدان پارس جنوبی نیز ســاالنه حداقل ســه میلیارد 
دالر اســت که بــا راه اندازی نشــدن 10 فــاز پارس 
جنوبی ساالنه حداقل 30 میلیارد دالر از منافع خود 
چشم پوشــی کرده ایم و به جیب دیگران ریخته ایم، 
حال  آنکه باید ارقام فســاد پرونده هــای امثال بابك 

زنجانی را هم به آن اضافه کرد.
بحران رکود

نماینــدگان درباره مشــکالت اقتصــادی عمدتًا دو 
رویکرد را مطرح کرده اند. کمیسیون اقتصادی برای 
رهایی از رکود پیشــنهاد افزایش ســرمایه بانك ها را 
در قالب ارائه الیحه دوفوریتی از ســوی دولت داده 
اســت، افزایش ســرمایه بانك ها و به تبع آن افزایش 
توان تسهیالت دهی بانك ها می تواند راهکار درمانی 
فوری و فوتی قلمداد شــود. ایــن دیدگاه به اصالح 
ســاختار اقتصادی از درون معتقد است و به گزارش 
مرکــز بررســی های اســتراتژیك مجمع تشــخیص 
مصلحت نظام اســتناد می کند که موضوع تحریم ها 
حداکثر 20 درصد از مشــکالت اقتصادی کشور را 

مشــخص کند و تنها به صورت بــرآوردی، نرخی را 
اعالم می کننــد که به دلیل نبود شــفافیت در مورد 
هزینه کردهــا و مخارج، در دولت قبل بوده اســت. 
برخــی هم در طــرح بحث ها بــه آمارهایی اشــاره 
می کنند که محصول دوره خودشان است. آن ها در 
طول هشــت سال دولت پیش که مشکالت بسیاری 
به وجود آمــد، حرفی نزدنــد، درصورتی که اکنون 
به عنوان کارشــناس دائمــًا با بحث هایــی که دیگر 
مارك ســیاه نمایی نمی خورد، دولت را به باد انتقاد و 
تخریــب گرفته و تضعیف می  کنند. باید از این عده 
پرســید چرا در دوران دولت قبلی به وظایف نظارتی 
خود عمل نکرده اند؟ گویا در آن دوران مســئولیتی 
نداشــته اند و اکنــون به دنبــال تبرئه خود هســتند، 

حال آنکه قباًل مهر تأیید به عملکردها زده اند.
در ایــن باره نطق هــای نمایندگان در آخرین ســال 
مجلس نهم، از 29 شــهریور تــا 25 آبان ماه 1394 
بررسی شده است. در این مدت به غیر از یك جلسه 
که به تصویب برجام اختصاص یافته و یك جلسه هم 
درباره اســتیضاح وزیر راه و شهرســازی، 17 جلسه 
علنی برگزار شده است. نطق های نمایندگان فارغ از 
گرایش های جناحی و فراکسیونی و عضویت آن ها 
در کمیسیون های تخصصی بررسی و خالصه ای از 

آنان در نظر گرفته شده است.
در ایــن دوره زمانــی دو مســئله کالن در ســخنان 
آن ها منظور شده اســت، یکی برجام به عنوان مسئله 
راهبــردی نظــام و موضوعی فراجناحــی و دیگری 
ضرورت هــای پیگیری فاجعه مصیبت بــار منا. بقیه 

اینجا خانه ملت اســت، سیاه نمایی نمی شود، باید با 
مردم روراســت بود. این بیان نمایندگانی اســت که 
در دو دوره دولت پیشــین، از طرح مباحث انتقادی 
پرهیز داشــتند. ای کاش با طرح مشکالت در زمان 
خود و ارائه راه برون رفت از آن ها از بروز بحران ها و 

بن بست ها پیشگیری می کردند.
اجالســیه چهارم دوره نهم مجلس شورای اسالمی 
رو به پایان اســت و انتخابات مجلس آینده در هفتم 
اســفندماه 1394 برگزار می شــود. فرصت باقیمانده 
برای نمایندگان غنیمتی اســت تا دین خود را نسبت 
به مــوکالن خود ادا کرده و با ایــراد نطق های خود 
نشــان دهند که هّم و غّم آن ها مســائل و مشکالت 
حوزه هــای انتخاباتی اســت و بدین وســیله آن ها را 
به مســئوالن گوشــزد کنند. نطق های میان دســتور 
نماینــدگان دارای دو بخــش اســت: بخشــی بــه 
مشــکالت حوزه انتخابیه و بخش دیگر به مســائل 
کالن و ملــی مملکت اختصــاص می یابد. آن ها به 
رأی دهندگان خود پیام می دهند که درباره مشکالت 
منطقه خود سکوت نکرده و پیگیر رفع آن ها بوده اند 
و بدین ترتیــب بــاری را از دوش خــود برداشــته و 
نارســایی ها و کمبودها را بر گردن دولت و مسئوالن 
می اندازنــد. پیام دیگر آنان یادآوری مشــکالت به 
مســئوالن اســت تا در بودجه بندی ســال آینده که 
اکنون با تدوین برنامه ششم توسعه همراه شده است 
بودجه مورد نیاز پروژه ها و طرح ها منظور شــود. در 
این میــان نمایندگانی هم که کاندیــدای انتخابات 
آینده هســتند شــانس خــود را برای انتخاب شــدن 

افزایش می دهند.
برخــی نمایندگان هم به گونه ای ســخن گفته اند که 
گویی تمامی مشکالت یک  شبه و با روی کارآمدن 
دولت تدبیر و امید به وجود آمده است و می گویند 
از حاشــاکردن مشــکالت کشــور، اگر قــرار بود 
مشــکلی حل شــود، اکنون یك کشــور بــی درد و 
مشــکل داشــتیم. آنان در طرح مباحث علیه دولت 
روحانــی اهداف خاص سیاســی را دنبــال کرده و 
می خواهنــد دولــت را متهــم به کــم کاری کنند یا 
نســبت به معضالت و مشــکالت بی تفاوت نشــان 
دهنــد. قابل توجه آنکه دولت جدید هنوز نتوانســته 
میــزان بدهی هــای دولت قبلــی را بــه پیمانکاران 

فائزه حسني

بحران های موجود از زبان نمایندگان

به دلیل كاهش سهم ایران در بازار 
نفت ساالنه قریب به 60 میلیارد 

دالر یعني سه برابر بودجه ارزي سال 
جاري،  به جیب خاندان آل سعود 
ریخته شده است و ساالنه حدود 

شش میلیارد دالر به دالالن داخلي 
و خارجي تعلق گرفته و به استناد 
گزارش رسمي مركز پژوهش هاي 
مجلس عدم النفع تحریم ها ۷00 

میلیارد دالر بوده است
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شرکت پدیده شاندیز مشهد سخن گفت. نمایندگان 
خواهــان افزایش نظارت بانــك مرکزی بر بانك های 
خصوصــی بودند. اشــاره آن هــا به برخــی از این 
بانك هاست که با سوءاســتفاده از ضعف نظارتی و 
نادیده گرفتن مصوبات شورای پول و اعتبار در مورد 
نرخ سپرده ها، با نرخ 26 یا 28 درصد اقدام به جذب 
ســپرده می کنند و با نرخ 36 درصــد به واحدهای 
نیازمند تســهیالت داده، آن هــا را به ورطه نابودی و 

انهدام می کشانند.
گرچــه برخی نماینــدگان می گویند بایــد از آمار و 
اخبار مأیوس کننده پرهیز کرد، اما همچنان آمارهایی 
از تریبون مجلس قرائت می شــود و نارسایی ها را به 
دولت نســبت می دهند. آنان می گویند سهم بخش 
کشــاورزی در تولید ناخالــص ملی از 15/9 درصد 
در ســال 93 به 10 درصد رسیده است. سهم بخش 
ساختمان در رشــد اقتصادی 93، صفر بوده است. 
نقدینگی تا پایان خرداد 94، 27 درصد رشــد داشته 
و به رقم 816 هزار میلیارد تومان رسیده است. ورود 
ســاالنه بیــش از 25 میلیــارد دالر کاالی قاچاق از 
دی مــاه 1392 به بعد،  روند نزولی در بازار ســرمایه 
با کاهــش 38 درصدی و 202 هــزار میلیارد تومان 
ســرمایه  در بــورس از بیــن رفته، محورهــای دیگر 
انتقادها در حوزه اقتصاد، به دولت اســت. به گفته 
آنان ارائه بسته های شعارگونه راه حل اساسی نبوده و 
پاك کردن صورت مسئله و انکار این چالش ها درمان 

درد نیست.
بحران زیست محیطی

بحــران دیگــر، زیســت محیطی اســت؛ ازجملــه 
ریزگردهــا به خصــوص در منطقه خوزســتان که به 
گفتــه نماینــده مربوطه، خوزســتان در ایــن بحران 
محصور و در حال جان دادن اســت. مدیریت منابع 
آب نیز از اهمیت ویژه ای برخوردار است. طرح های 
غیرکارشناســانه انتقال آب برای مصارف غیرشــرب 
و در نتیجــه نابودی کشــاورزی آن منطقه و تبدیل 
رودخانه پرآب بــه کانال بدبــو و فاضالب )به طور 
مثــال رود کارون( از مشــکالت منطقه خوزســتان 
است. بی توجهی به مسائل زیست محیطی در کارون 
و زاینده رود و مماشــات محیط زیست و بی توجهی 
به مسائل امنیتی، اجتماعی، سیاسی و محیط زیست 
به عنوان عامل، دست افراد غیرکارشناس و البی گری 
برخی، از مســائلی اســت که بایــد موردتوجه قرار 
گیــرد. انتقــال آب به اســتان های مجــاور به عنوان 
اقدامی ناعادالنه که باعث نابودی کشاورزی منطقه 
می شود از مسائلی است که نمایندگان در نطق خود 
به آن پرداخته و همچنین بــه احیای تاالب ها )برای 
کید کرده اند.  نمونه تــاالب بختگان در فــارس( تأ
نماینــدگان به موضوع حقابه اصفهــان از زاینده رود 
و خشــك کردن ســدها مانند سد وشــمگیر گرگان 
اشــاره کرده اند. بحران آب در مناطق دیگری مانند 
دشــت قزوین نیز وجــود دارد. موضــوع دیگر این 
اســت که مصرف آب در صنعت، کارشناسی نشده 
به طوری که برای یك تن فوالد باالی 100 مترمکعب 
آب هدر مــی رود و خروجی آن برای مردم اصفهان 
آلودگی آب وهوا و ایجاد بیماری های صعب العالج 
اســت. بنا به گفته نمایندگان درباره آب روســتایی 

را دنبال می کنند، همکاری نکردن بانك ها با کسانی 
که فعالیت های اقتصادی دارند، همه بیانگر شــرایط 
ســخت رکودی در کشور است. هشداری که چهار 
وزیــر کابینه در نامه خود مطرح کرده بودند این بود 
که رکــود به بحران اجتماعی تبدیل می شــود. نکته 
مهم راه برون رفت از این شــرایط اســت. نمایندگان 
دراین باره قانون رفع موانــع تولید را تصویب کردند 
و به انتقاد از رویکرد پرداخت نکردن یارانه به بخش 

تولید پرداختند.
محور دیگر ســخنان نماینــدگان دربــاره نرخ تورم 
اســت. در ســال گذشــته نرخ تــورم 15/6 درصد 
اعالم شــد و بر این اساس قرار بود کاهش نرخ سود 
ســپرده ها و به تبــع آن کاهش نرخ تأمیــن مالی که 
بزرگ تریــن چالش بنگاه های اقتصاد اســت، انجام 
گیرد. این کاهش از اردیبهشــت ماه در شورای پول 
و اعتبار 2 درصد تصویب شــده اســت. بنا به گفته 
نمایندگان تــا 21 مهرماه به دلیل نظارت نکردن بانك 
مرکزی بر مؤسســات غیرمجاز و بر بازار بین بانکی 
شــاهد اجرانشــدن این مصوبه هســتیم و نرخ تأمین 
مالــی حدود 28 درصد اســت و این بــرای اقتصاد 
کشــور ســّم مهلکی است. با وجود شــرایط ضد و 
نقیض، 180 هزار میلیارد تومان ارزش بازار ســرمایه 
در کشور کاهش یافته، شاخص از 85 هزار واحد به 
حدود 60 هزار واحد رســیده و این وضعیت نیازمند 

اصالح ساختار درونی است.
یکی از نمایندگان در نطق خود، کاهش نرخ ســود 
تسهیالت مناسب با نرخ تورم را با این پرسش مطرح 
کــرد که در نرخ تورم 43 درصد ســود تســهیالت 
25 درصــد بود، حال کــه نرخ تورم بــه 15 درصد 
کاهش یافتــه اســت، آیا انتظــار نمــی رود که نرخ 
تســهیالت بانکــی از 27 درصد به زیــر 15 درصد 

کاهش یابد؟
ناکارآمدی سیستماتیك و فساد گسترده

یکی از نمایندگان در نطق خود مبارزه جدی با فساد 
و برخورد با رانت خــواران و اختالس گران را مطرح 
کرد و هشــدار داد که نظام بانکی از مؤسســات و 
افراد فاســد با اختالس هــای چندمیلیاردی حمایت 
می کند و در رســانه ها نامشان با الف و ج و د و... 
یاد می شــود و دراین باره از مؤسســه میزان یاد کرد. 
همچنیــن نماینده دیگــری درباره مشــکل مردم با 

تشکیل داده و 80 درصد آن مربوط به سوءمدیریت 
در اقتصاد کشور بوده است. مثاًل اجرانکردن قانون 
مبارزه با قاچاق کاالو ارز که ساالنه 25 میلیارد دالر 
به اقتصاد کشــور ضربه می زند، ارتباطی به موضوع 
تحریــم ندارد یــا اتخــاذ سیاســت های ضدتورمی 
به جای سیاست های ضدرکودی که بیشتر بنگاه های 
اقتصــادی را بــه تعطیلی کشــانده چــه ارتباطی به 
تحریم هــا دارد؟ ایــن در حالی اســت کــه دیدگاه 
دیگر رفع تحریم ها را برای حل مشــکالت ضروری 

می داند.
کیــد بر اقتصاد  نمایندگان حامــی دیدگاه اول، با تأ
مقاومتی بــه ارائه آمارهــا و نمونه هــای متفاوتی از 
مشــکالت و نارسایی ها پرداخته اند که به گفته وزیر 
صنعت، معــدن و تجارت، نه تنها امــکان خروج از 
بحــران رکود تا پایان ســال جاری وجــود ندارد که 
برای رســیدن به وضعیت مطلوب تا سال 1397 باید 
منتظر ماند. دیــدگاه دوم نیز درباره اقتصاد مقاومتی 
نیــاز به یك راهبــرد نو را مطرح کرده اســت. یکی 
از نمایندگان گفته اســت برنامه های تســکینی فقط 
می تواند دردهای اقتصاد ایــران را به تعویق بیندازد. 
فقط و فقط باید یك بازنگری و بازمهندســی جدی 
در اقتصاد ایران داشته باشــیم. به گفته وی تا قانون 
سرمایه گذاری خارجی اصالح نشود با توان داخلی 
رشــد بیش از ســه درصد امکان پذیــر نخواهد بود. 
نماینــدگان درباره تــورم و رکود کمرشــکن نیاز به 
اســتراتژی اقتصادی مدون و مشخص را پس از 36 
ســال مطرح کرده اند، به گونه ای که از برخوردهای 
شــعاری و کلیشــه ای بــا اقتصــاد مقاومتــی پرهیز 
شــود. اشــاره آنان به دلواپسان اســت که روزی با 
کاغذپاره خواندن بیانیه ها و تحریم ها توســط دولت 
گذشته، کشــور به جایی رسید که امروز درآمدهای 
دولــت تنها کفــاف هزینه های جــاری را می کند و 
باعث شــده که طرح های عمرانی معطل بماند. در 
حــال حاضر 70 درصد پروژه های عمرانی اشــتغال 
ناقص دارند و تنها حدود پنج درصد از کارخانه ها با 
ظرفیت کامل کار می کنند. این نمایندگان به دولت 
هم توصیه کرده اند به جای متمرکزشــدن بر وام های 
مصرفــی مانند وام خــودرو به توانمندی هــا و ارائه 

تسهیالت تولیدی و حمایتی متمرکز شوند.
تأمین نشــدن نقدینگــی کافــی ســرمایه در گردش 
شــبکه  توســط  نیمه تمــام  طرح هــای  تکمیــل  و 
بانك هــا و بــازار ســرمایه و مشــکالت ناشــی از 
واگذاری هــا و خصوصی ســازی از مواردی اســت 
که نماینــدگان به کرات بــه آن پرداخته اند. به گمان 
آنــان خصوصی ســازی ها کاماًل از اهــداف اصلی 
منحرف شــده و تخصیص مناســب به بخش تولید 
صورت نگرفته است. از سرجمع تسهیالت پرداختی 
حــدود 300 هــزار میلیــارد تومان و شــاید کمتر از 
30 درصد به بخش صنعت و تولید داده شده است.

هزینه هــای بــاال در تولیــد، کاهــش ســودآوری 
کارگــران،  اخــراج  تولیــدی،  فعالیت هــای 
 پرداخت نشــدن به موقع حقوق آن ها، کاهش ارزش 
ســهام شــرکت ها، پرداخت نشــدن مطالبات توسط 
دســتگاه های دولتی، کاهش اعتبــارات عمرانی و 
عدم پرداخت به پیمانکارانی که فعالیت های عمرانی 

سیاست موفق دولت و هدایت هاي 
مقام رهبري را در دوركردن سایه 
جنگ از كشور كه مورد حمایت 
مراجع و رضایت اكثریت مردم 

هم بوده است باید پاس داشت و 
كمك كرد تا دولت در مسیر رونق 

اقتصادي، دفاع از آزادي هاي قانوني 
و حقوق شهروندي و حاكمیت قانون 

و مبارزه با فساد فراگیر و بهبود 
وضع معیشت مردم با موانع كمتري 

پیش رود
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برســد و به مشکلی تبدیل شده است، از موضوعاتی 
بود که نمایندگان مطرح کردند بنا بر گفته نمایندگان 
اگر درباره آسیب ها و تهدیدها و بحران های موجود 
غفلت کنیم و ضرورت مشــارکت مــردم در امور و 
حقوق اساســی آن ها را نادیده بگیریم یا آن را امری 
صــوری و تزئینی تلقی کنیــم آرمان های انقالب به 
بوته فراموشی سپرده خواهد شد. به قول نمایندگان، 
ضــرورت توجه و نــگاه به مســائلی از قبیل رکود و 
بی رونقــی در اقتصاد، غول خفتــه بیکاری، خروج 
مغزهای کشور، پایین بودن سرمایه اجتماعی، امید و 
اعتماد مردم، رشــد اعتیاد و طالق و حاشیه نشینی را 
به عنــوان مخاطرات پیش رو مطرح کرده اند که باید 

برای آن ها چاره اندیشی کرد.
وحدت در داخل ـ عزت در خارج

یکــی از نمایندگان حامی دولت بــه موضوع امنیت 
کشــور پرداخت. وی گفت سیاست موفق دولت و 
هدایت های مقام رهبری را در دورکردن سایه جنگ 
از کشور که مورد حمایت مراجع و رضایت اکثریت 
مردم هم بوده است باید پاس داشت و کمك کرد تا 
دولت در مســیر رونق اقتصادی، دفاع از آزادی های 
قانونــی و حقوق شــهروندی و حاکمیــت قانون و 
مبارزه با فســاد فراگیر و بهبود وضع معیشــت مردم 
بــا موانع کمتری پیش رود. ایــن نماینده افزود برای 
تقویت جایگاه عزتمند منطقــه ای و جهانی باید در 
صحنه داخلی نیز وحدت و همدلی میان گروه های 
سیاســی ـ اجتماعی تقویت شود و افزود وحدت به 
معنای نبودن اختالف نیست و به معنی رفع خشونت 
و قانون شــکنی و تالش برای آزادی همه اندیشه ها، 

سلیقه ها و گرایش ها در چارچوب قانون است.
مجلــس در دوره نهم تا تاریــخ 25 آبان ماه 1394، 
370 جلسه علنی داشته است. در این جلسات 346 
مورد پرســش از مســئوالن و وزرای دولت و شــش 
مورد استیضاح آنان و 20 مورد هم تحقیق و تفحص 
مطرح شــده اســت که برخی رد شــده و برخی نیز 
تحت بررسی یا طرح در جلسه علنی است. همچنین 
412 طرح ارائه شده از سوی نمایندگان در مقابل 190 
الیحه از ســوی دولت قــرار دارد، برخی از طرح ها 
به صورت قوانین مصوب به دولت ابالغ شــده است 
و بعضی هم تحت بررســی است و برخی هم مسترد 

یا بایگانی شده است.■

مطــرح کــرد و خواهــان تســهیل اجــرای قانون و 
پاسداری از حق انتقاد و اعتراض شد.

نماینــده دیگــری لزوم ارزیابــی برنامه های رســانه 
انحصــاری در غیــاب رقابــت رســانه ای را مطرح 
کــرد. ایــن نماینده چنددســتگی در بدنــه صدا و 
ســیما، سردرگمی مراکز استان ها و ضعف شدید در 
برنامه هــای تدارك دیده شــده را از ضعف مدیریت 

دانست و آن را غیرقابل چشم پوشی عنوان کرد.
بحران های اجتماعی

وضعیت معیشــتی فرهنگیــان و رتبه بنــدی معلمان 
از مــواردی بود کــه در نطق نماینــدگان آمده بود، 
به طوری که گفته شد مشــکالت معلمان را صوری 
و تصنعی نمی شود مدیریت کرد. همچنین بازسازی 
مدارس تخریب شــده و مدارس فرسوده و کپری از 
دیگر مســائلی بود که نمایندگان بــه آن پرداخته اند. 
همچنین حدود چهار میلیون بازمانده از تحصیل بین 
شش تا 18 ســال و 9 میلیون و 700 هزار بی سواد از 

مشکالت آموزشی کشور عنوان شده است.
و مشخص شــدن  اجتماعــی  آســیب های  بحــران 
تولیــت آن و حذف موازی کاری درباره بهزیســتی 
نیز در ســخنان ناطقان آمده اســت. کودکان کار، 
زنــان بی سرپرســت، آمار باالی خودکشــی و قتل، 
حاشیه نشینی که به شکل ناهنجاری نمود پیداکرده 
و موضوع معتادان متجاهر خیابانی در ســطح شــهر 
تهــران نیــز از موضوعاتی بــود که بــه آن پرداخته 

شده اند.
حقــوق عقب افتاده بازنشســتگان و همسان ســازی 
حقوق کارگــران درحالی کــه می توان ســود 1200 
شرکت متعلق به شستا و 90 هزار میلیارد تومان بدهی 
دولت به تأمین اجتماعی را برای آن در نظر گرفت، 
همچنیــن  پرداخت نشــدن معوقات بازنشســتگی از 
مشــکالتی بود کــه نمایندگان در نطــق خود به آن 
پرداخته انــد. کارکنــان صندوق آینده ســاز که ابتدا 
به صورت غیرقانونی شــکل گرفته و اســتمرار یافت 
و کارگران مشــمول قانــون کار و تأمین اجتماعی را 
به اجبار به آن صندوق منتقل کرده اند، ولی در حق و 
حقوق آنان اجحاف می شود و به دلیل اعمال نفوذ و 
البی گری تابه حال نگذاشته اند خواسته های اعضای 
صندوق که بیش از 13 هزار نفر هســتند به سرانجام 

500 میلیون دالر در بودجه 93 تصویب شده که تازه 
در ابتدای شش ماهه دوم سال در حال ابالغ است و 
این یعنی از دســت رفتن فرصت، به عالوه فرسودگی 
شبکه های انتقال آب شــهری و روستایی را هم باید 

به این مشکالت افزود.
مشکالت کشاورزان و بحران اشتغال

کشــاورزان به علت خشکسالی در ســال های اخیر 
قادر به بازپرداخت وام خود نشــده اند، به این دلیل 
نمایندگان خواهان استمهال وام آنان بودند. همچنین 
مطالبات کشــاورزان درباره خرید حمایتی دولت و 
نظارت نکــردن بر خریــد تضمینــی و عدم حمایت 
جــدی صنــدوق بیمه محصــوالت کشــاورزی و 
بازنگــری حــق امتیاز چاه آب بر اســاس ســهمیه 
شهرســتانی از مشــکالت آنــان اســت. نمایندگان 
می گویند واردات بی رویه، کشــاورزی و صنعت را 

به قهقرا کشانده است.
نماینده ای هم 52 میلیارد دالر واردات و 25 میلیارد 
دالر کاالی وارداتی قاچاق را مطرح کرد، به گونه ای 
که با 20 هزار دالر آن، یك فرصت شــغلی پایدار از 
کشور رخت برمی بندد و در این رویکرد صیانت از 
تولید داخلی و اشــتغال جوانان در نظر گرفته نشده 
است. آمار نشــان می دهد پنج میلیون نفر بیکار در 
کشــور وجود دارد و بنــا بر گفته وزیر رفــاه نه تنها 
شــغل جدیدی ایجاد نشده، یك میلیون شغل هم در 
کشور در طول دو سال از دست رفته است. یکی از 
نمایندگان حذف 27 هزار پست سازمانی در وزارت 
نفت را مطرح کرده است که در نتیجه تبدیل وزارت 
نفــت در مناطق جنوب به ده ها شــرکت جداگانه با 
صدها عضــو هیئت مدیره اســت. وی از واگذاری 
16 دکل حفاری مستقر در خلیج فارس به چینی ها و 
هندی ها و ترخیص پنج دکل ایرانی از حفاری شمال 
و 20 دکل از حفــاری جنــوب و در نتیجه بیکاری 
4000 نفر انتقاد کرده اســت. نماینــدگان از دولت 
خواستند گزارش خود را درباره 4000 میلیارد تومان 
که در بودجه 94 به ایجاد اشتغال اختصاص یافته بود 
و 5200 میلیــارد که برای یارانه تولید مصوب شــده 

بود، ارائه دهد.
مذاهب و قومیت ها

یکــی از نمایندگان فراکســیون اهل ســنت به تقابل 
پیچیــده دنیای غرب با اســالم پرداخت، به گونه ای 
که آن ها با دامن زدن به اختالف های داخلی، قومی 
و مذهبی و متهم کردن اسالم به خشونت و تروریسم 
برنامه ریزی کرده اند. وی راه برون رفت را در ایجاد 
فضــای گفتمــان و آزادی بیــان، برداشــتن فضای 
امنیتی و مبارزه جدی بــا عوامل تفرقه آفرین و تغییر 
سیاســت های تبعیض آمیز به خاطر مذهب و قومیت 

توصیف کرد.
نماینده دیگری اعتماد به قومیت ها را باعث انسجام 
اجتماعی و افزایش ســرمایه اجتماعی قلمداد کرد و 
گفت انســجام ملی و ســازگاری اجتماعی در گرو 
احتــرام متقابل به فرهنگ ها و نفــی تبعیض حقوق 
شهروندی و همگرایی درونی زیر چتر قانون اساسی، 
فرهنگ ملی و اسالمی است. این نماینده حاکمیت 
کامــل قانون اساســی را به عنوان یك خواســت ملی 
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در گفت وگــوی پیشــین بــه ضرورت  ■
تحــزب در ایران اشــاره کردید. در عین 
حال بحث شــد که به دلیــل ویژگی های 
جامعــه ایران تاکنون این ســازمان دهی 
در حدنصــاب ایجاد نشــده و بــه همین 
دلیل هم در عرصه اقتصاد و هم در عرصه 
سیاســت ما ســازمان هایی کوچــک و با 
عمــر کوتاه داریــم. با این وجــود به نظر 
می رســد شــهید بهشــتی در چارچوب 
همیــن جامعه به این جمع بندی رســیده 
بود که می توان در ایران حزب تشــکیل 
در  ســازمان دهی  تجربــه  شــاید  داد. 
مجاهدیــن و نهضت آزادی هم ایشــان 
را به این نتیجه رســانده بود. به نظر شما 
آیــا در حــال حاضــر زمینه بــرای تحزب 
در کشــور وجود دارد؟ در شرایط فعلی 
می بینیــم کــه اقبــال بــه ایجاد ســمن ها 
)NGO( در کشــور ایجاد شده است. آیا 
این گرایش را می تــوان به نوعی گرایش 
برای تحــزب هم دانســت و آیا می توان 

سمن ها را جایگزین احزاب بدانیم؟
آیت الله شــهید دکتر بهشــتی با دقت بســیاری  □

هم تجربه تاریخ ایران و هم جهان را بررســی کرده 
بودنــد. در آثار ایشــان هــم دائمًا به ایــن موضوع 

ارجاع داده می شــود. شــهید بهشــتی معتقد بودند 
حتــی واکاوی تجربه های 100 ســاله اخیر ازجمله 
در مشــروطیت نشان می دهد در کنار عوامل دیگر، 
فقدان تشکیالت باعث شد سر مردم بی کاله بماند 
درحالی که هزینه ها و جان فشانی ها سهم تحقق یافته 
مردم بود. از نظر ایشــان در مشروطیت آن هایی که 
سازمان یافته تر بودند توانستند منفعت بیشتری ببرند، 
گرچه متأسفانه منافع آن ها با منافع ملت هم راستایی 
کافی نداشــت. ایشــان همین تحلیــل را در تجربه 
نهضت ملی شــدن نفت هم داشتند. عالوه بر این، 
ایشــان انقالب اکتبر روسیه و انقالب فرانسه را هم 
بررسی کرده بودند و همین نتیجه گیری را داشتند. 
به همین دلیل معتقد بودند باید ســازمان یافته عمل 
کرد و در غیر این صــورت اهداف انقالب محقق 
کید می کنم سازمان دهی  نمی شــود؛ البته باز هم تأ
شــرط الزم و کافی نیســت، اما یکــی از مهم ترین 

شروط الزم است.
در گفت وگــوی پیش اشــاره کــردم ظرفیت های 
ســازمانی نه یک شــبه ساخته می شــود و نه قابلیت 
واردکردن دارد، بلکه باید آرام آرام انباشــته شــود. 
شــهید بهشتی با اســلوب روش شــناختی خاص و 
منحصربه فرد خود از اســالم ادله کافی داشتند که 
سازمان یافتگی از زاویه آرمان خواهی دینی نیز یک 

مسئله ضروری است و باید برای آن تالش کرد.

نزدیک به یک دهه پس از شــهادت دکتر بهشتی، 
جان کنت گالبرایت، اقتصاددان شــهیر امریکایی، 
کتابی به عنوان آناتومی قدرت نوشــت. این کتاب 
به فارسی هم ترجمه شــده و یک شاهکار از ایشان 
اســت. وی در این کتــاب تاریخ بشــر را از زاویه 
ســازوکارهای اعمــال قدرت به ســه دوره تقســیم 
می کند: دوره نخســت، دوره ای اســت که اعمال 
قدرت از طریق زور بود و اســم آن را قدرت تنبیهی 
می گذارد؛ دوره دوم، دوره اعمال قدرت تشــویقی 
اســت که در این دوره بیشــتر از طریق پول اعمال 
قدرت می شــود و دوره ســوم مربوط به ربع پایانی 
قرن بیستم به بعد اســت که در آن شیوه دیگری از 
اعمال قدرت که نام آن را قدرت اقناعی می گذارد 
مطرح می شــود. قــدرت اقناعی یعنــی قانع کردن 
مخاطب از طریق عرضه استدالل و منطق و شواهد 
کافی؛ یعنــی تربیت فکری. وی بیــان می کند در 
عصــری که قــدرت اقناعــی مؤلفه اصلــی اعمال 
قدرت است نظام های آموزشی و پژوهش و آزادی 
بیان نقش مهمی در شــکل گیری و پایداری قدرت 
دارند. در این دوره اگر بخواهیم صرفًا با پول و زور 
اعمال قدرت کنیم هزینه ها به میزان زیادی افزایش 
می یابد، اما از کارآمدی چندان خبری نخواهد بود 
و بایــد از قدرت اقناعی اســتفاده کــرد. گالبرایت 
می گوید در عرصه اجتماعی کانون اصلی پیشــبرد 

مشارکت همگانی مهم ترین عنصر بقای نظام
گفت وگو با فرشاد مؤمنی درباره حزب جمهوری اسالمی

در شــماره پیشــین و در ادامه سلســله مباحث مربوط به بررسی تجربه 
حزب جمهوری اســالمی، با فرشــاد مؤمنــی گفت وگویی داشــتیم. وی 
در آن گفت وگــو به ضرورت ایجاد تحزب در کشــور بــه عنوان یک عامل 
مهم توسعه  اشــاره کرده و در همین راستا دستاوردهای حزب جمهوری 
اســالمی را بر شمرده است. در این شماره بخش دوم گفت وگو با مسئول 
کمیتــه دانش آمــوزی حزب جمهــوری اســالمی را می خوانیــد. مؤمنی 
معتقد اســت تنها راهی که یک سیســتم می تواند بــه حیات خود ادامه 
داده و دســتاوردهای مثبت داشته، استفاده از مشارکت همگانی است. 
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قدرت اقناعی ظرفیت ســازمانی است. وی معتقد 
اســت حتی اگر گروهی منطق برتر داشته باشد اما 
ظرفیت ســازمانی کافی نداشــته باشــد، نمی تواند 

اهداف خود را پیش ببرد.
این موارد نشــان می دهد که ایجاد ظرفیت سازمانی 
تا چه اندازه در شــرایط کنونی جهان مهم اســت و 
این ظرفیت در هر حوزه ای بــه وجود بیاید )به طور 
مثال در حوزه اجتماعی در قالب سمن ها(، می تواند 
کمک کننده و مؤثر باشــد، اما سرنوشت هر جامعه 
توسط ظرفیت های ســازمانی در حیطه های اقتصاد 
و سیاســت تعیین می شــود. در میــان این دو حوزه 
هــم امر سیاســی تقدم دارد. تا زمانــی که درزمینه 
ســازمان دهی نیروهای سیاســی پس افتادگی داشته 
باشــیم، تزلــزل هم در ســاخت سیاســی و هم در 

ساخت اقتصادی اجتناب ناپذیر است.
در مــورد اینکه آیا ظرفیت ایجاد تحزب در کشــور 
وجود دارد یا نه باید از دو جنبه این پرســش بررسی 
شــود. جنبه نخست وقوف روش شناختی و معرفتی 
در بــاب ضرورت تحزب اســت کــه در این زمینه 
امروز بیش از همیشــه به این ضرورت اذعان شــده 
و توافــق عمومی وجود دارد. جنبه دوم این اســت 
که بستر نهادی و به ویژه بســتر سیاسی و اجتماعی 
مهیا باشــد که برداشــت من این است در این زمینه 
هم چنــان محدودیت هــای جــدی وجــود دارد و 
ازجمله به همین خاطر اســت که در آهنگ توسعه 
ملی تا این اندازه کندی و نوســانات خســارت بار 

داریم.
بــه نظــر می رســد از ایــن زاویــه دوم  ■

موانع بزرگ و جدی وجود دارد.
بلــه. یکــی از مهم ترین محدودیت هــا، درکی  □

اســت که از بایســته های توســعه ملی در ســطوح 
بــاال وجــود دارد. اگــر درک از توســعه، روزآمد 
شــود شــیوه برخورد تغییــر می کند. متأســفانه ما 
ایــن درک نظری در حدنصــاب را نمی بینیم و در 
عمل با آن هایی که می خواهند شــفاف باشــند و با 
دســت رو در بازار سیاســت مداخلــه کنند خیلی 
خشــن تر برخورد می شــود. به عقیده من اگر بشود 
به شــکل غیر سیاست زده نشــان داد منافع ملی و 
حتی منافع دورمــدت امنیتی ها و انتظامی ها در این 
اســت که اقتصاد و سیاست هرچه ســازمان یافته تر 
باشــد، این برخورد همه یا هیچ که باعث تغییرات و 
دگرگونی های بســیاری در ایران شده، تغییر خواهد 

کرد.
بــا ایــن توضیحات به نظر می رســد از  ■

دیدگاه شــما یکــی از مهم ترین الزامات 
توســعه، دســتیابی بــه ظرفیت ســازمانی 

است.
در ادبیات توســعه گفته می شــود چهار مفهوم  □

سرنوشت ســاز وجــود دارد کــه امکان دســتیابی 
بــه یــک درک فراگیــر از مفهوم توســعه را فراهم 
کــرده اســت. ایــن چهــار مفهــوم عبارت اند از: 
توسعه انســانی، توســعه پایدار، جامعه یادگیرنده و 
تاب آوری. شرح و بســط این مسئله که چگونه در 

پرتــو این ها مفهوم درک از توســعه به مثابه دانش یا 
رشــته علمی برجســته کننده »تفاوت ها« در شرایط 
و مســائل دو گروه عمــده از کشــورهای جهان، 
جای خود را به دانشــی داده اســت کــه بر ترکیب 
خردمندانه »تشــابه ها« و »تفاوت ها« استوارشده و 
به یک درک یگانه و فراگیر از امر توســعه رسیده، 
از حوصله این جلسه خارج است و باید در فرصتی 
دیگر به آن پرداخت، اما یک مسئله حیاتی آن است 
که عنصر گوهری در تمامی این مفاهیم تکیه بر دو 
مؤلفه اســت: دانش ضمنی )دانشــی که از طریق 
کار مولد حاصل می شــود( و ظرفیت سازمانی. در 
ادامــه از میان ایــن مفاهیم تنها بــه توضیح اجمالی 
Resilience یــا همــان تاب آوری می پــردازم که 
نشــان می دهد ما حتــی در درک واقعی این مفهوم 
حیاتــی نیز دچار مشــکل هســتیم. آنچــه به عنوان 
اقتصاد مقاومتی در کشــورمان مطرح شــده است، 
در ســطح بین المللی و البته ابتدا در چارچوب مهم 
اولویت هــای قدرت هــای بزرگ صنعتــی با عنوان 
Resilience )تاب آوری( مطرح شــده و به لحاظ 
مفهوم و محتوا، گســتره و عمق بیشــتری دارد. در 
اقتصــاد مقاومتی ما حرف هــای بزرگی زده ایم، اما 
میــزان بایســته کار در باب فهم عمیــق از محتوای 
Resilience صورت نگرفته و از منظر نهادســازی 
نیز بایسته های حرکت به این سمت دیده نمی شود. 
کید مجدد می کنم  اساس مسئله Resilience که تأ
ابتــدا در ارتباط با کشــورهای توســعه یافته مطرح 
شــده، این است که گفته می شود قرن 21 قرن بروز 
شــوک های متعدد برون زا است. در این چارچوب، 
مطرح می شود در مقیاس جهانی آن هایی که جهان 
را اداره می کننــد انگیزه، توانایی یــا ترکیبی از این 
دو را بــرای کنتــرل آن ندارند، ولــی درنهایت این 
شــوک ها وجود دارنــد و کنترل آن ها دســت هیچ 
کشــوری نیســت. تغییرات فنــاوری، آب و هوایی 
و شــوک های مالــی نمونه هایی از این شــوک های 
برون زا هســتند. پیامدهای این شوک ها لزومًا منفی 
نیســت و درون آن فرصت ها و تهدیدهای هم زمان 
وجــود دارد. با این توصیــف مفهوم تاب آوری این 
اســت که ما بایــد در جســت وجوی قابلیت هایی 
باشیم که به طور هم زمان هم اغتنام و بهره گیری از 
فرصت هــا را حداکثر کند و هم تهدیدها به حداقل 

برسد.

این مســئله تا جایی اهمیــت دارد که مجمع اقتصاد 
جهانــی گــزارش ســال 2013 را بــه ایــن مســئله 
اختصاص داد. گزارش توسعه انسانی بانک جهانی 
در ســال 2014 هم در مــورد اهمیت تاب آوری در 
بقــای نظام ملی در همه کشــورها اســت. یکی از 
گزارش های ســاالنه برنامه توسعه ملل متحد هم در 
همین حوزه بود. با این حال اگرچه آســیب پذیری 
ما از شوک های برون زا از قدرت های بزرگ صنعتی 
بیشــتر است، اما کمتر از آن ها به ادبیات موضوع و 

ابعاد اهمیت آن توجه کرده ایم.
در چارچوبی که مفهــوم اقتصاد مقاومتی در ایران 
بســط پیداکرده حتی در سطح شــعارها نیز عمدتًا 
تنها وجه دوم این مفهــوم یعنی حداقل کردن هزینه 
تهدیدهــا موردنظر بوده و این هم در ســطح نظری 
اســت؛ و نه در عمــل. واقعیت این اســت که این 
شــوک ها دربردارنده فرصت های بســیار مهمی نیز 
هستند. ما باید نهادهایی داشته باشیم که صرف نظر 
از گروه بندی هــای متداول جناحی بــه دنبال منافع 
ملی باشــند. به عنــوان یک نمونه جهان ســومی در 
این زمینه معمواًل نحوه اغتنام فرصت های ناشــی از 
بحران سال 2008 در بازارهای مالی جهانی شده از 
ســوی چین مورد بحث قرار می گیرد. مطالعات در 
ســطح جهانی نشان داده، به واسطه آنکه چین مازاد 
تراز پرداخت های قابل توجهی دارد آن ها بیشــترین 
ســود از بحران 2008 را بردند. این گزارش ها نشان 
می دهد چینی ها از دل این بحران توانستند نیازهای 
راهبردی خود را در ســطح بین الملل تا سال 2050 
تا ســطح قابل اعتنایی تأمین کنند. ما هم در اثر این 
بحران می توانســتیم نیازهای راهبردی خود را در اثر 
کاهش شــدید قیمت ها در آن دوران تا یک چهارم 
قیمت تأمیــن کنیم. این فرصــت بزرگی بود که از 
کشــور دریغ شــد. توجه به این تجربه از آن جهت 
اهمیت دارد که کارشناســان خبره جهانی معتقدند 
به دلیل اینکه ریشه های این بحران به صورت بنیادی 
حل نشــده، هرچند ســال یک بار بحــران موضعی 
مانند بحــران اســپانیا و یونان داریــم و پس از هر 
چنــد بحران موضعی، بحرانی در حد 2008 یا حتی 
فراتــر به وجود می آیــد. این بدان معناســت که در 
چند ســال آینده ممکن اســت باز هم با این بحران 
روبه رو شــویم و اگر بتوانیم در مورد شفاف کردن 
و منطقی کــردن نحــوه برخورد بــا موجودی ارزی 
کشــور به یک اجماع ملی برسیم و همه جناح های 
قدرت بر محور منافع ملــی توافق کنند، می توان از 
این فرصت استفاده کرد؛ اما استفاده از این فرصت 
در ســطح باالیی در گرو دانــش ضمنی و ظرفیت 
ســازمانی انباشته در هر کشور اســت. در غیر این 
صــورت فرصت هــای آینده هم از دســت خواهند 
رفت. همین مثال توضیــح می دهد برای حرکت به 
سمت توسعه ســازمان دهی در بازارهای سیاست و 

اقتصاد تا چه اندازه مهم است.
شــدیدترین  ■ مصــدق  زمــان  در  مــا 

تحریم هــا را داشــتیم، امــا مصــدق برای 
مقابله بــا تحریم به مردم تکیه داشــت و 

در ادبیات توسعه گفته مي شود 
چهار مفهوم سرنوشت ساز وجود 
دارد که امکان دستیابي به یک 
درک فراگیر از مفهوم توسعه 
را فراهم کرده است. این چهار 

مفهوم عبارت اند از: توسعه 
انساني، توسعه پایدار، جامعه 

یادگیرنده و تاب آوري
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مــردم به دولت اعتماد داشــتند. این دو 
عامل باید پایه هــای یک اقتصاد مقاومتی 

باشند.
همان طــور که گفتم در ســطح نظری وفاق رو  □

به افزایشــی وجود دارد مبنی بــر اینکه با یک توازن 
دوگانه روبه رو هستیم؛ یعنی درهم تنیدگی تمام عیار 
اقتصاد و سیاســت و البته با تقدم امر سیاســت. در 
امر سیاســی هم گفته می شود مشــارکت همگانی 
مهم تریــن عنصــر تضمین کننــده بقــا بــرای نظام 
ملی اســت. به همیــن دلیل باید یــک کار اقناعی 
پذیرفتــه ای انجــام دهیم تا نشــان بدهیم ســاختار 
قــدرت درصورتی کــه به احــزاب شناســنامه دار و 
باهویت اجازه شــکل گیری بسط فعالیت ها بدهد، 
امنیــت ملــی را تضمیــن می کند. در ایــن حالت 
هزینه ها هــم کاهش می یابد و کشــور می تواند در 
این منطقــه پرتنش گام های بزرگ به ســمت ثبات 

ریشه دار مردمی بردارد.
شــما در جلســه پیــش بحــث جامعه  ■

غارتگــر را دربــاره ویژگی جامعــه ایرانی 
مطــرح کردیــد و آن را یکــی از موانــع 
ایجــاد تحــزب در کشــور دانســتید. در 
کنــار آن بحث نهادســازی بــرای ایجاد 
ســازمان هــم مطرح شــد. اینجــا گویی 
یــک دور باطل به وجــود می آید. به این 
مفهــوم کــه جامعــه توســعه نیافته دولت 
توســعه نیافته را ایجــاد می کنــد و دولت 
توســعه نیافته نمی توانــد نهــاد پشــتیبان 
بــرای توســعه را ایجــاد کنــد. در چنیــن 
شرایطی راه برون رفت از این دور باطل 

چیست؟
زمانــی کــه گفتــه می شــود امــری خصلــت  □

اجتماعــی دارد یعنی همه زیرسیســتم های اجتماع 
در شکل گیری آن دخیل هســتند و اگر قرار است 
تغییری اتفاق بیفتــد باید در همه عرصه های حیات 
جمعی تغییر ایجاد شــود. وقتی به موضوع فرهنگ 
و اجتماع اشــاره می شــود؛ یعنی وجــه از پایین به 
کید اســت، اما وقتی کــه از اقتصاد و  بــاال مورد تأ
سیاست صحبت می شود وجه باال به پایین آن بیشتر 
موردنظر است. در تمام تجربه های موفق توسعه در 
دنیا و حتی در مقاطع موفق تجربه دار ایران مشاهده 
می کنیم که حرکت هــای منحصرًا از باال یا حرکت 
منحصرًا از پایین پاســخگو نیســت و باید در هر دو 
ساحت تغییر به وجود آید. هم باید کمک کرد که 
بلوغ فکری ســاخت سیاســی ارتقا یابــد و هم باید 
گاه شــوند که در این مسیر همکاری کنند.  مردم آ
فرمانروایــان حاکمــان باید متوجه شــوند که منافع 
دورمدت آن ها در این است که ظرفیت های دانش 
ضمنی و ســازمانی ارتقا یابد تا قدرت مقاومت در 
گاه  برابر شوک ها افزایش پیدا کند. مردم هم باید آ
شــوند که مسیر حرکت به ســمت نجات این است 

که یاد بگیریم همکاری کنیم.
در جلســه پیش اشــاره کردم که آدام اســمیت در 
ربع پایانی قرن 18 مسئله تقسیم کار را صورت بندی 
نظری کرده اســت. ما هنوز در قــرن 21 به اهمیت 

این موضوع آن چنان که بایسته است، پی نبرده ایم و 
بیــش از 90 درصد بنگاه های اقتصادی ما هنوز پنج 
نفر و کمتر هســتند. درنتیجه تخصصی شدن امور، 
تقسیم کار و اســتفاده از صرفه های ناشی از مقیاس 

وجود ندارد.
البتــه این نکتــه وجــود دارد که اگر یــک دولت 
گاه و عمیق داشــته باشیم سرعت و  توســعه گرا، آ
شتاب حرکت به وضع مطلوب افزایش می یابد و در 
آن صورت دور باطل ترســیمی شما نیز موضوعیت 

خود را از دست می دهد.
گاهی مردم تأکید زیادی  ■  شــما روی آ

داریــد. حنیف نــژاد معتقــد بــود مــردم 
گاهی باالیــی دارند و مثاًل شــاه  ایــران آ
را بــا معاویــه مقایســه می کننــد. آنچه ما 
نیــاز داریــم دانــش راهبــردی و دانش 
ســازمان دهی اســت. آیا به نظر شما در 
ایــن زمان مــا این دو دانــش را داریم یا 

اینکه باید آن را به دست آوریم؟
در ادبیــات توســعه بــرای درک اینکــه چــرا  □

ســاخت های توســعه نیافته دائمًا توســعه نیافتگی را 
بازتولیــد می کننــد از مفهوم قفل شــدگی به تاریخ 
یا وابســتگی به مســیر طی شده اســتفاده می شود. 
در چارچــوب ایــن مفهوم، نــگاه نظریه پــردازان 
توســعه بــه تاریخ تحــول پیداکرده اســت. زمانی 
که پدیده وابســتگی به مســیر طی شــده به صورت 
دقیق مــورد مطالعه قرار گرفت یافتــه محوری این 
بود که کلید اصلی وابســتگی به مســیر طی شــده 
وابســتگی به مســیر ذهنی اســت. این مســئله در 
جامعــه ما به نحو بایســته هنــوز مــورد توجه قرار 
نگرفته اســت. وابستگی به مســیر ذهنی اثر خود را 
روی ســازمان دهی هم می گذارد. به نظر من اینکه 
با اشــاره های غیرروشــمند به یک جنبه خاص که 
دامنه نفوذ و گســتره اجتماعی آن هم اندازه گیری 
گاهی کافی دارد بیشتر یک  نشده بگوییم جامعه آ
گاهی زمانی می تواند  تعارف یا روحیه دادن است. آ
نیرومحرکــه تغییر باشــد کــه به صــورت یادگیری 
جمعــی دربیاید. یادگیری جمعــی هم در باالترین 
سطح در ســازمان های سیاســی و اقتصادی شکل 

می گیــرد. یقینًا بخش هایی از مــردم در حیطه هایی 
گاهی برای  گاهی هایــی دارند، امــا اینکه ایــن آ آ
تغییر کفایت می کند یا نه پاســخ منفی اســت. در 
حوزه حاکمیتی هم زمانــی که تصمیم گیری ها در 
حوزه سیاست و اقتصاد را بررسی می کنیم می بینیم 
کیفیت این تصمیم ها به هیچ عنوان برای تغییر کافی 
نیســت. اینکه مــا می بینیــم در یــک دوره زمانی 
نزدیک بــه هفتاد ســال در تمام اســناد برنامه های 
توســعه کشور به مسائل یکســانی اشاره شده و تنها 
عبارت ها تغییر کرده، اما مضمون و محتوا همچنان 
ثابت و بالتغییر اســت، نشان می دهد آنچه به عنوان 
برآیند برای حرکت رو به جلوی سیســتم اقتصادی 
و اجتماعی عرضه می شــود مبتنی بر شــناخت های 

تبدیل شده به هویت جمعی باکیفیت نیست.
دلیل اینکه این برنامه ها نتوانســته اند  ■

به توسعه بینجامند چیست؟
این ها در باالترین سطح، هزینه غفلت از جلب  □

مشارکت همگان اســت که جامعه )دولت و ملت( 
آن را می پــردازد. اگــر بنا به مشــارکت و همدلی 
باشــد کیفیــت تصمیم گیری هــم ارتقــا می یابد. 
این مســئله ای اســت که در ابتدایی ترین دفاع ها از 
مردم ســاالری مطرح می شــود؛ یعنی کیفیت باالتر 

عقول جمعی از عقل فردی.
در سال 1358 سندی توســط دولت وقت با عنوان 
برنامه توسعه و تکامل نظام جمهوری اسالمی ایران 
منتشر شد. این ســند یکی از مشارکت جویانه ترین 
اســناد توســعه در ایــران و در عین حــال یکی از 
باکیفیت ترین اســناد در این زمینه اســت. در حال 
حاضــر در ایــن زمینــه گاه این نقد شــتاب زده و 
غیرکارشناســی مطرح می شــود که انقالبیون زمانی 
گاهــی کافــی  کــه روی کار آمدنــد دانــش و آ
نداشتند؛ اما من ادعا می کنم این سند به لحاظ بنیه 
و کیفیت از تمام اســناد پس از خــود قابل توجه تر 
اســت. دلیل آن هم شــفافیت و مشــارکت جویی 
خارق العــاده در نظــام تصمیم گیــری و تخصیص 

منابع در آن دوره است.
یکــی از پرافتخارتریــن دســتاوردهای جمهــوری 
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اســالمی، سرمایه گذاری عظیم روی نیروی انسانی 
است؛ اما از این سرمایه ها استفاده نشده است. 

متفکــران بســیار بزرگــی مانند نوآم چامســکی و 
میشــل فوکو معتقدند رابطه بین دانش و قدرت باید 
جدی گرفته شــود و تــا زمانی که ما روی مســئله 
وابستگی به مسیر ذهنی خوب کار نکنیم در سطح 
تصمیم گیری و در ســطح مردم حتی ممکن است 
در مسیر داده های تحریف شده هم قرار بگیریم. در 
سطح نظری گفته می شــود ذخیره دانایی بشر یک 
ذخیره نامحدود است و برخالف سایر منابع تولید، 
دچار کمیابی نیست، اما سطح توسعه یافتگی در هر 
جامعــه تابعی از توانایی حکومــت و اندازه قابلیت 
ملی در قالب ظرفیت های ســازمانی در استفاده از 

این دانایی است.
این ها نکته های قابل اعتنایی است که اگر به صورت 
غیــر سیاســت زده آسیب شناســی شــوند و طــرز 
برخــورد دولت با مــردم، مردم با دولــت و مردم با 
مــردم را اصالح کند می توانــد کمک بزرگی برای 
اداره کشــور باشــد چرا کــه ظرفیت های انســانی 

غیرسازمان یافته، اما قابل اعتنایی داریم.
برگردیــم به مســائل حــزب جمهوری  ■

اســالمی. شــما در جلســه پیــش توضیح 
دادید که حزب جمهوری اسالمی قائم به 
فرد بود )شهید بهشــتی( اما چشم انداز 
ایــن بود کــه طی یــک فرآیند 10 ســاله با 
آموزش هایی که داده می شــود کم کم به 
ســمت نظم قائم به ســازمان برســید. در 
چنین برنامه ای نقش و اهمیت شخصیت 
دکتر بهشــتی بســیار مهم اســت. با این 
توصیف چرا زمانی که کشــور در معرض 
تــرور بــود اقدامــات الزم بــرای امنیــت 

ایشان انجام نشد؟
واقعیت این اســت کــه عمــوم عالقه مندان به  □

ملــک و دین در حــد توان خود به آیت الله شــهید 
دکتر بهشــتی دائــم تذکر می دادند کــه محافظت 
بیشتری داشــته باشــند. اطالعات به دست آمده از 
گروه های ترور مجاهدین خلق نشــان می داد حتی 
برای من کــه یک عضو درجه چندم و در ســطح 
مســئول شــاخه دانش آمــوزی حزب بــودم برنامه 
ترور داشــتند. در این حالت برای شــهید بهشتی به 
طریق اولی برنامه ترور ریخته شــده بود و این برای 
ما مشــخص بود. در اســناد ســه جلدی که وزارت 
اطالعات در مورد ســازمان مجاهدین خلق منتشــر 
کرده، دست نوشته ای وجود دارد که نشان می دهد 
سازمان مجاهدین در سال 54 برای حذف فیزیکی 
دکتر بهشــتی به جمع بندی رســیده بودند؛ البته ما 
این موضــوع را بعدها متوجه شــدیم، اما در همان 
دوران هم نشــانه هایی وجود داشــت. بــا این حال 
آیت الله شهید دکتر بهشتی قبول نداشتند که حزب 
جمهوری اســالمی و کشــور تا این اندازه به وجود 
ایشــان وابســته اســت. عالوه بر این معتقد بودند 
کــه حتی اگر حزب و کشــور تا این حد به ایشــان 
وابسته است باز هم هزینه جداشدن حکومت گران 

از مردم بسیار بیشــتر از هزینه ترورهاست. به همین 
دلیــل در مقابــل محافظت هــای شــدید مقاومت 
می کردنــد و حتــی در مــورد داشــتن محافظ هم 
در نهایــت بــا اتمام حجــت شــرعی امــام خمینی 
اصل مســئله را پذیرفتند. حتی پس از ترور شــهید 
مطهری هم آیت الله شــهید دکتر بهشتی محافظت 
بیشــتر را نمی پذیرفتند و معتقــد بودند ما این هزینه 
را بپردازیــم، اما رابطه مردم با حاکمانشــان امنیتی 
نشــود. شاید اگر ایشان امروز بودند و می دیدند که 
ترورها تا چه اندازه باعث جداشدن حکومت گران 
از مردم شــده، محافظــت بیشــتر را می پذیرفتند. 
برداشــت من این اســت خســارت های نرم افزاری 
تروریســم مجاهدین خلق و اثر آن روی مناســبات 
دولــت و ملت کمتر از حمله صــدام به ایران نبود. 
بســیاری از به هم ریختگی ها و عدم شــفافیت ها در 

کشور نتیجه تروریسم مجاهدین خلق بود.
در گفت وگویی که سعید شاهسوندی  ■

با چشــم انداز ایران داشت، مطرح کرد 
کــه هدف انفجار، شــهید بهشــتی بود و 
چون ساختمان سست بود وسعت اتفاق 
بزرگ تر شد. رجوی هم اعالم کرده بود 
که ما رهبران کیفی جمهوری اسالمی را 
تــرور می کنیم تا نظام کم کیفیت شــود و 
نتواند خــوب مدیریت کنــد و در نتیجه 
توده ها با مسئوالن درگیر شده و مبارزه 
تــوده ای شــود. در عمل هــم می دیدیم 
کــه هیچ فــرد ارتجاعــی در آن زمان در 
لیســت ترور مجاهدین نبود و تنها افراد 

کیفی ترور می شدند.
حدود ســال 63 یــا 64 در نشــریه راه مجاهد  □

مقاله ای با عنوان مغزِکشــی یا مغزُکشی نوشته شد. 
در ایــن مقالــه تحقیقی نشــان داده شــد که روش 
مجاهدین خلــق پس از انقالب در چارچوب طرح 
»فونیکس« است که امریکایی ها علیه جنبش های 
آزادیبخش در منطقه راه انداختند. این مقاله نشــان 
می داد صرف نظــر از اینکه عامالن حذف چه نیتی 
داشته باشند، حذف، به هر شکلی که اجرا شود در 

راستای همان طرح فونیکس است.

به یــاد دارم زمانــی که تیم تــرور آیت الله شــهید 
دســتغیب را بــه تلویزیــون آوردند، مجــری برنامه 
از آن ها پرســید شــما را چگونه متقاعد کردند که 
یک پیرمرد تا این درجه نورانی را به قتل برســانید. 
جوانــی که عضو ایــن گروه بود گفــت زمانی که 
این مأموریــت را به ما دادند خودمان هم برآشــفته 
شدیم. چراکه تا پیش از آن وقتی دستور ترور کسی 
می آمــد به مــا می گفتند که این فرد یا مناســباتی با 
دربار داشــته یا با دالل ها، زمین خوارها و... ارتباط 
دارد اما در مورد آیت الله دســتغیب هیچ یک از این 
اتهامات مصداق نداشــت. در جواب به آن ها گفته 
شــده بود وجود آیت الله دستغیب عاملی برای مهار 
تضادهای رژیــم در یک منطقه بزرگ در کشــور 

است و به همین دلیل باید از بین برود.
در راه مجاهد مقاله ای نوشــته شد که  ■

در آن ســه تشــکل روحانیت غیرمکتبی، 
تروریســم  و  ضدبهائیــت  انجمــن 
امریکایی را معرفی می کرد. در این مقاله 
اشاره شــده بود که روحانیت غیرمکتبی 
تکفیــر می کنــد، انجمــن ضدبهائیت که 
نفــوذ  تشــکیالتی دارد، تصفیــه می کنــد 
و درنهایــت تروریســم امریکایــی تــرور 
می کند. هر سه این روش ها هم به دنبال 
حــذف هســتند. افــرادی ماننــد شــهید 
بهشــتی و شــهید باهنر که توسط تکفیر 
و تصفیــه حذف شــدنی نبودند، از طریق 
تروریسم امریکایی که عامل آن سازمان 
مجاهدین بود، حذف می شدند. پس از 
اتفاق هفتم تیر آقای باهنر در جلســه ای 
عنــوان کرده بودنــد که قرار اســت یک 
کنفرانس حزبی تشــکیل شــود و اعضای 
حزب کــه در انجمــن حجتیــه بودند از 
حــزب خــارج شــوند. تخمیــن ایشــان 
این بود کــه 40 درصد اعضــای حزب از 
حجتیه بودند، اما چندی بعد ایشان هم 

به شهادت رسیدند.
امام خمینی پس از شــهادت شهید بهشتی تعبیر  □

زیبایی بــه کار بردند و گفتند از ایــن طرز ترور ما 
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می فهمیم کــه آن ها با خوب ها، بد هســتند ولی با 
بدها، خوب هستند.

در گفت وگویی که ما با آقای موسوی  ■
تبریزی داشــتیم ایشــان گفتنــد که همه 
نانوشــته ای  توافــق  بــه  انقــالب  ســران 
رســیده بودند که در پست های کلیدی 
از چپ ها و مجاهدین اســتفاده نشــود. 
آیــا ایــن برخــورد به نوبه خــود یک نوع 
حــذف نبود؟ و آیا نمی توان آن را عاملی 
برای شــروع مبارزه این گروه ها با نظام 

دانست؟
گاهی شــما از موضع طرز برخورد شــخصی به  □

ایــن اتفاق نــگاه می کنید، اما زمانی بــا یک نگاه 
سیســتمی و بــا توجــه به فضــای آن زمان کشــور 
وضعیت را تحلیل می کنید. ازنظر موضع شخصی، 
شهید بهشــتی به اصالح این افراد و گروه ها معتقد 
بودنــد. این رویکرد مبنــای قرآنی هم دارد چرا که 
وقتی خداوند موســی را به ســوی فرعون می فرستد 
می گوید با او نرم صحبت کن شــاید او هم اصالح 
شــود؛ یعنی گویی خداوند رحمــان و رحیم حتی 
از اصــالح فرعون هــم مأیوس نیســت. زمانی که 
دولت موقت مهندس بازرگان اعالم اســتعفا کرد و 
جمع بنــدی امام هم این بود کــه فعاًل دولت جدید 
شکل نگیرد، مســئولیت اداره دولت هم به شورای 
انقالب محول شــد. قرار بر این بود هرچه سریع تر 
نهادهای قانونی مســتقر شــده، مجلس تشــکیل و 
رئیس جمهور هم از طرف مردم انتخاب شــود. در 
نتیجه این تغییر، مســئولیت های شهید بهشتی بسیار 
زیاد شد و ما چند ماه با ایشان مالقات نداشتیم. به 
همین دلیل برای انجام هماهنگی موردنیاز در حیطه 
مســئولیت خود، من وقت مالقاتی از ایشان گرفتم 
و به دیدنشــان رفتم. پس از دیدن ایشان گریستم و 
گفتم اگر مــن این مســئولیت را پذیرفتم به اتکای 
کمک هــای شــما بود، امــا االن که شــما حضور 
ندارید اگر افرادی از حزب جذب مجاهدین خلق 
یا چریک های فدایی شــدند من مسئولیت آن را در 
قیامت نمی پذیرم و از شــما می خواهم در این زمینه 
فکری بکنید. ایشــان در پاســخ به مــن گفتند دعا 
کن خداوند به من فرصت بیشــتر بدهد چرا که در 
این صــورت حتی رجوی را هــم اصالح می کنم. 
با اوصافی که ما از رجوی شــنیده بودیم برداشــت 
مــن این بود کــه او اصالح پذیر نیســت و به همین 
دلیل با تعجب از دکتر بهشــتی پرسیدم، آیا رجوی 
را هــم اصالح می کنید؟ ایشــان خندیدند و گفتند 
شــاید به نظر تو عباراتی که بــه کار بردم یک رجز 
باشــد، اما من به تجربه عملی این حرف را می زنم. 
من کســانی از بزرگان حزب توده را به اشتباه بودن 
مسیرشــان قانع کردم که رجوی شاید در استاندارد 
شاگردان آن ها هم نیست. این طرز برخورد شخصی 
دکتر بهشــتی بود؛ یعنی با مبنای قرآنی ایشان حتی 
از اصــالح رجوی هــم مأیوس نبودنــد، اما از نظر 
سیســتمی و فضای حاکم بر کشــور شیوه برخورد 
دیگری الزم بود. چریک هــای فدایی خلق در آن 
زمان در کردستان فعال بودند، حتی در درون خود 

تصفیه های خونین داشتند. به اعتبار این فضا و البته 
آنچه پس از ســال 1354 بر مجاهدین خلق گذشته 
بود، به صورت عمومی این دیدگاه وجود داشت که 
به این گروه ها نمی تــوان اعتماد کرد. طبیعتًا زمانی 
کــه نهادهــای نظام تشــکیل می شــدند و اعضای 
این ها تغییر می کردند، این حکم می توانســت تغییر 
کند. اتفاق هایی هم که بعدها مشــاهده شــد نشان 
می داد این حکم بجا بود. ایــن تصمیم تنها مربوط 
به اشــخاص خاص نبــود. در میــان غیرروحانیون 
افرادی مانند مهندس بازرگان یا عزت الله ســحابی 
که به رواداری شهره بودند هم با این تصمیم موافق 
بودنــد. این یک نظر عمومی و مبتنی بر تجربه های 
گذشــته بود. در آن زمان اگر کسی غیر از این فکر 

می کرد غیرطبیعی بود.
چه شــد که حزب پــس از اتفاق هفتم  ■

تیر نتوانســت به روند خــود ادامه دهد 
و درنهایــت منحــل شــد. گویــا آیت الله 
هاشــمی رفســنجانی به ادامه کار حزب 
مصر بودند، اما امام رأی به انحالل داد.

تجربه عملــی حزب جمهوری اســالمی تقریبًا  □
تمام کسانی را که نســبت به اصل ضرورت تشکل 
تردیدهایــی داشــتند متقاعد کرد که ســازمان یابی 
نیروهای طرفدار انقالب اســالمی بسیار ضروری و 
گاهی پس از شهادت آیت الله  حیاتی اســت. این آ
دکتر بهشــتی جنبه ملی پیدا کرد. حتی سوءتفاهم 
کســانی که با هر انگیزه ای مخالف شــهید بهشتی 
بودنــد هــم از بیــن رفــت. در عین حــال پس از 
شــهادت ایشــان جایگاه و منزلت ایشــان بیش از 
پیش برای همه آشکار شد. شــهید رجایی یکی از 
اســتثناترین چهره های انقالب اســالمی هستند که 
هیــچ گاه به انــدازه کافی در مورد ایشــان صحبت 
نشــده و حتی طی 10 ســاله اخیر شبیه ســازی های 
بســیار فاجعه آمیزی هم از ایشــان صــورت گرفت 
که مظلومیت ایشــان را بیشــتر کــرد. آقای رجایی 
با اینکه عالقه بســیاری به شــهید بهشــتی داشتند، 
هیــچ گاه عضویت در حــزب را نپذیرفتند، اما پس 
از شــهادت آقای بهشتی، خودشــان به شهید باهنر 
به عنــوان دبیرکل حــزب مراجعه کردنــد و گفتند 
به عنوان یــک انجام وظیفه ملی آمادگی دارم روزانه 

چند ساعت در خدمت به حزب جمهوری اسالمی 
باشــم. این یک رویکرد عمومی بــود و ما هم که 
عضــو حــزب بودیم فکــر می کردیم یــک میراث 
خون بــار به ما رســیده و ما باید از تمــام توان خود 
استفاده کنیم که این میراث به صورت کارآمد باقی 
بماند. انصاف این است که تالش های بسیاری هم 
صورت گرفت، ولی واقعیت این اســت که به دلیل 
ضربه های ســنگینی که حزب دیــده بود، وضعیت 
بســیار ســخت شــد. از فاصله هفتم تیر تا هشــت 
شــهریور دو نفر از عزیزترین دبیرکل های حزب را 
از دست داده بودیم. اوضاع به گونه ای شده بود که 
از کل اعضای هیئت مؤسس، دو نفر شهید شدند، 
یک نفر جدا شــده بــود و دو نفر دیگر هم چندین 
برابــر ظرفیت خــود بــار اداره کشــور را به دوش 
داشــتند. به طور طبیعی این روند باعث شد که سر 
حزب با بدنه رابطه کمی پیدا کند. در این شــرایط 
و در وضعیت ابتدای انقالب این گسســتگی سبب 
شــد کم کم کسانی به ویژه در شهرستان ها کارهایی 
می کردند که رهبران حزب و ما که در دفتر سیاسی 
حزب بودیــم آنها را تأیید نمی کردیم. در این مدت 
شکایت های بسیاری در مورد طرز عمل واحدهای 
حزب به ویژه در اســتان ها از ناحیه افراد مورد وثوق 
امام خمینی به ایشان رسید. در این فاصله امام چند 
بار از آقایان هاشــمی و خامنه ای خواســته بودند به 
این شــکایت ها توجه کنند، اما واقعیت این اســت 
فشــار کاری روی دوش آن هــا و فاصله ای که بین 
شــهید بهشتی و شــهید باهنر و باقی اعضای حزب 
از نظر نفوذ و اقتدار وجود داشــت باعث شــد این 
خواســته جنبــه عملیاتی پیــدا نکند؛ البتــه آقایان 
هاشــمی و خامنه ای تالش زیادی کردند که حزب 
بماند و فعالیت داشــته باشد. تا جایی که من اطالع 
دارم امــام روزی آقایــان خامنــه ای و هاشــمی را 
خواســته بودند و گفتند میزان شــکایت هایی که از 
حزب جمهوری اسالمی می رسد از حدود متعارف 
باالتــر رفته و به همین دلیل از آن ها خواســته بودند 
فعالیت هــا را تا زمانی که اطمینــان بدهند به اندازه 
کافی برای حزب وقت دارند، متوقف کنند. بحث 
امام روی انحالل حزب نبود، اما این توقف تا امروز 

هم ادامه پیدا کرد.■



95
ره 

ما
شـ

    
|   

 94
ن 

هم
و ب

ی 
  د

  | 
52

اجتماعــی و عقیدتی خود کوتاهی نمی کردند و بر 
رشد و بالندگی خود می افزودند.

در اردیبهشت 1340 »نهضت آزادی ایران« تأسیس 
شــد و چون خبر آن به شــیراز رســید، تنی چند از 
اعضــای انجمــن اســالمی دانشــجویان ـ ازجمله 
نگارنــده ـ پــس از خوانــدن و بررســی مرامنامــه 
و اساســنامه نهضت و ســؤال از ســوابق سیاســی 
بنیان گذاران آن و کسب شناخت و اطمینان نسبی، 

به عضویت نهضت آزادی درآمدیم.
ســال 1340 سالی سرشــار از حوادث سیاسی بود. 
در تیرماه این ســال  به ما اطالع دادند که نخستین 
»کنگره انجمن های اسالمی ایران« در شهریورماه 
در مشــهد با حضور آیت الله ســید هادی میالنی، 
مرجــع سیاســی آن روز، برگزار می شــود. برای ما 
دانشــجویان شهرســتانی خبــر هیجان انگیزی بود، 
زیــرا تا آن زمــان ارتباط مــا با دیگــر انجمن های 
اســالمی بســیار کم بود. افــزون بر آن، بــا بزرگان 
مذهبی و رهبران اصالح اندیشه دینی از نزدیك آشنا 
می شدیم. چهار نفر از اعضای انجمن به نمایندگی 
انتخاب شــدیم تا در کنگره انجمن های اســالمی 
ایــران شــرکت کنیــم. در روزهای آخــر مردادماه 
1340 برای کسب اطالع از برنامه کنگره به انجمن 
اسالمی مهندســین تهران رفتیم. در آنجا به ما خبر 
دادنــد که کنگره، به  جای مشــهد در تهران برگزار 
می شــود، زیــرا آیت اللــه میالنی گفته که مشــهد 
محیط کوچکی اســت و به علت جّو امنیتی صالح 
نیست کنگره در مشهد تشکیل شود. بهتر است در 
محیط بزرگی مانند تهران برگزار شود. ما نمایندگان 
شیراز گفتیم چون از شــیراز به قصد مشهد و بیش 
از همــه زیــارت امام رضا )ع( حرکــت کرده ایم و 
یك هفته به تشــکیل کنگره مانده است، به زیارت 
امام رضا )ع( می رویم و برای شــرکت در کنگره به 

برمی گردیم. تهران 
با قطار به مشــهد رفتیم و در خانه یکی از دوســتان 
ســاکن شــدیم. همان روز به زیارت امام رضا )ع( 
مشــرف شــده و صبح روز بعد عازم منزل آیت الله 
ابتــدای کوچه حجت االســالم  میالنــی شــدیم. 
خسروشــاهی را دیدیــم. بــرای نخســتین بار او را 
می دیدیم، پس از آشــنایی همراه ما به خانه آیت الله 
میالنی برگشت. همین که آیت الله میالنی ما را دید 
و آقای خسروشــاهی مــا را به ایشــان معرفی کرد، 
با لطــف مخصوصی ما را پذیرفتند و احوال پرســی 

مذهبــی نواندیــش در آن کتابخانــه گــرد آمــده 
بــود. یکی از منابــع تغذیه ایــن کتابخانــه جناب 
حجت االسالم والمســلمین سید هادی خسروشاهی 
بود که آثار مذهبی روز و تازه منتشرشده را از قم به 

شیراز می فرستاد.
در ســال 1339، بــه علــت تحــوالت جهانــی و 
اســتقالل طلبانه  و  آزادیخواهانــه  جنبش هــای 
کشــورهای گرفتــار اســتعمار کهنه و نــو، به ویژه 
جنبش اســتقالل طلبانه مردم الجزایر، کوبا، کنگو، 
ویتنــام و چنــد کشــور دیگــر در آســیا، آفریقا و 
امریــکای التیــن، جبهه  ملی ایران هــم به نام جبهه  
ملــی دوم تجدید فعالیت کرد. در این دوره بیشــتر 
دانشجویان به کار سیاسی روی آوردند. ما اعضای 
انجمن اسالمی، جدا از انجمن اسالمی هم به کار 
سیاســی پرداختیم. این فعالیــت جداگانه به معنای 
جدا دانستن دین از سیاســت نبود، بلکه به آن معنا 
بــود که اعضــای انجمــن، پیــش از آموختن علم 
سیاســت و کســب تجارب اجتماعی، سیاست زده 
نشــوند و بدون تجربه و ممارســت سیاســی فریب 
راهزنــان اندیشــه را نخورنــد، زیــرا هنگامی کــه 
گاهی نســبتًا  شــخص، به ویژه جوانان دانشــجو، آ
خوبــی از اوضــاع سیاســی، اجتماعــی و تاریخی 
کشــور خود و جهان نداشته باشــد و از تجربه های 
تاریخــی گذشــتگان آمــوزش  نگرفته باشــند در 
مســائل سیاســی و اجتماعی »عمل زده« می شــود 
گاهانــه به دنبال هر جریــان ظاهرفریبی به راه  و ناآ
می افتند و ابزار دســت سیاست بازان و شکار آسان 
ســوداگران می شــوند. ازایــن رو اعضــای انجمن 
اســالمی دانشــجویان ضمن اینکه با هــر گرایش 
سیاســی بــه فعالیت های سیاســی می پرداختند، در 
چارچوب انجمن اســالمی نیز از وظایف آموزشی، 

کودتای 28 مرداد 1332 زنگ خطر و هشداری هم 
برای مّلیون و هم مذهبی هــای ایران بود. بالفاصله 
پــس از کودتــا، گروهی از فعاالن ملــی و مذهبی 
»نهضت مقاومت ملــی« را بنیان گذاری کردند و 
گاه ســازی در میان  به افشــاگری ماهیت کودتا و آ
مردم ایــران و نهادهای بین المللی پرداختند. لزوم و 
ضرورت کار فرهنگی ریشــه دار و بنیادین در میان 
همه قشــرها، گروه ها و افراد دلســوز احساس شد. 
دانشــگاهیان، چه دانشــجو و چــه هیئت علمی، به 
گاهی خواهی و دانش پژوهی، بیشتر  علت ویژگی آ
از دیگران این ضرورت را احســاس کردند. انجمن 
اسالمی دانشجویان دانشگاه تهران بر فعالیت خود 
افزود و دانشــگاه های تازه تأســیس شــیراز، مشهد 
و اصفهان، انجمن اســالمی دانشــجویان تشــکیل 
دادنــد. من در آن ســال ها دانشــجوی دانشــکده 
ادبیات دانشــگاه شــیراز بودم. در ســال 1338 با 
چنــد نفر از دانشــجویان دانشــکده های پزشــکی 
دانشــجویان  اســالمی  »انجمــن  کشــاورزی،  و 
دانشگاه شــیراز« را پی ریزی کردیم. پس از اینکه 
چند نفر دیگر از دانشــجویان بــه عضویت انجمن 
درآمدنــد، نخســتین برنامه ای کــه طراحی کردیم 
افزایش ســطح معلومات مذهبی و اجتماعی اعضا 
بود. ازایــن رو به یاری چنــد نفر از افــراد باتجربه 
در مســائل جدید مذهبی، به ویژه زنده یاد آقاشــیخ 
مجدالدیــن محالتــی )روحانی نواندیــش، فرزند 
آیت اللــه آقاشــیخ بهاءالدین محالتی کــه تازه از 
حوزه قم فارغ التحصیل شــده بود( به شیراز آمده، 
کالس هایــی در زمینــه عقاید، مســائل اجتماعی، 
سیاســی، تاریخی و علمی تشکیل دادند و هر هفته 
ضمن برگزارشدن این کالس ها، افرادی از اعضای 
انجمن مأمور می شــدند مطالبی را آماده کنند و در 
جلســات هفتگی انجمن ارائه دهنــد و دیگر اعضا 
هم به نقد و بررســی و پرســش و پاسخ پیرامون آن 

بپردازند.
افزون بر این کالس ها، برای افزایش ســطح دانش 
عمومی اعضا، کتابخانــه ای مختصر از کتاب های 
مذهبی روز نیز تأســیس شــد که بیشتر آثار زنده یاد 
آیت اهلل میالنيمهندس بازرگان، آیت اللــه طالقانی و دیگر بزرگان 

دانشگاهیان و افشاگری کودتا
خاطراتی از دوران عضویت در انجمن اسالمی دانشگاه شیراز

محمدمهدي جعفري
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کردند. با خاطره خوبی از ایشــان به خانه برگشتیم. 
در مشــهد با جهان جدیدی از بزرگان اندیشه دینی 
آشنا شدیم. دوســتان همفکر تازه ای یافتیم. جناب 
ســیدان ما را به مدرســه علوی مشهد دعوت کرد، 
جمعیــت قابل توجهی بــه افتخار هیئــت نمایندگی 
دانشگاه شــیراز گرد آمده بودند. استاد محمدتقی 
شریعتی نیز حضور داشتند و سوره »عصر« را تفسیر 
کردند. برای نخســتین بار تفســیر جدیدی از آیات 
قرآن می شــنیدم. اســتاد گفتند »صبر« در فرهنگ 
قرآنی به معنای پایداری و اســتقامت است و مفهوم 
منفی شــکیبایی را ندارد. با آقــای طاهر احمدزاده 
در منــزل مالقات کردیم، ایشــان هــم تحلیل های 
سیاسی از مبارزات ملت های دربند به ما ارائه کرد. 
از کتاب »زندگی مــن« نهرو، صفحاتی را برای ما 
خواند و به مبــارزات آزاد یخواهانه و عدالت طلبانه 
خودمــان امیدوار کــرد. در بخش تبلیغات آســتان 
قدس با مرحوم »فخرالدین حجازی« دیدار کردیم. 
از فعالیت های خودشــان برای مــا تعریف کردند و 
یك شــماره از نشریه آستان قدس را به هر یك از ما 
هدیه داد. دوستان انجمن اسالمی دانشجویان ما را 
در باغ ملك آباد به ناهار دعوت کردند. با خاطراتی 
خــوش و کوله بــاری از حرف های نــو و باارزش 

مشهد را به قصد تهران ترك کردیم.
کنگــره انجمن هــای اســالمی در تهران تشــکیل 
مهندسان،  دانشــجویان،  اسالمی  انجمن های  شد. 
معلمان، پزشــکان، بانوان، کانون تبلیغات اسالمی 
و... در کنگره شــرکت داشــتند. جلســه افتتاحیه 
کنگره در »دبیرســتان کمال« در خیابان ســمنگان 
برگزار شد. دبیرستان کمال متعلق به گروه فرهنگی 
اخــالق بود. مدیر دبیرســتان دکتر یدالله ســحابی 
و دعوت کننــده اصلــی کنگره مهنــدس بازرگان، 
به خاطر شــرکت در مراســم 30 تیــر در ابن بابویه، 
در زنــدان بودند؛ امــا آیت الله طالقانــی، آیت الله 
کمره ای، آیت الله ســیدصدرالدین جزایری، استاد 
مرتضــی مطهــری و حجت االســالم ســید هادی 
خسروشــاهی آزاد بودنــد و در جلســات کنگــره 
شــرکت کردند. کنگره یــك روز هم در باغی واقع 
در روستای »حســنك در« باالی ســدکرج، جاده 
چالوس تشکیل شــد. افزون بر بزرگواران یادشده، 
عالمه طباطبایی هم در آن حضور داشــت و به طور 
خصوصی و غیررســمی ســخنان بســیار باارزش و 
آموزنده ای گفتند که من برخی از آنان را یادداشت 

کردم.
کنگــره قطعنامه ای صادر کــرد که از مفاد آن هیچ 
چیزی به یاد نــدارم. قرار شــد دبیرخانه ای دائمی 
برای کنگره تأســیس شــود که محل آن در شرکت 
ســهامی انتشــار، خیابان باب همایون، ســرای سبا 
طبقه سوم تعیین شــد و مهندس بازرگان را به عنوان 
دبیرکل این دبیرخانه انتخاب کردند که بعدها وقتی 

از زندان آزاد شد این مسئولیت را پذیرفت.
پس از پایان کنگره ما نمایندگان شــیراز با دســتی 
پر و آموزه هایی نو و تجربه هایی گران بار به شــیراز 
برگشــتیم و گــزارش کنگره را به انجمن اســالمی 

دادیم و مأموریت خود را به پایان رساندیم.■

من سال 1366 یا 1367 به  عنوان عضو شورای عمومی 
دفتر تحکیم وحدت به عنوان نماینده انجمن اسالمی 
از دانشــگاه شهید چمران در نشســت سراسری دفتر 

تحکیم که در مشهد برگزار شد شرکت کردم.
نشســت شــورای عمومی دفتر تحکیم عمومًا سالی 
یک  بار به صورت تشکیالتی و برنامه ریزی شده برگزار 
می شد و نمایندگان همه  دانشگاه ها و مؤسسات آموزش 
عالی کشور در آن شرکت می کردند و عالوه بر تحلیل 
و بررســی مسائل سیاسی روز به تدوین خط مشی ها و 
برنامه های سال آتی می پرداختند. در انتخابات شورای 
مرکزی آن ســال من به  عنوان  عضو شــورای مرکزی 
تحکیم  انتخاب شــدم. تا سال 70، پنج دوره به عنوان 
عضو اصلی شــورای مرکزی پی درپی انتخاب شدم و 
ســال 71 هم مشاور شورا بودم. مباحث توسط مسئول 
تشکیالت یا کمیته  سیاسی و عقیدتی یا کمیته  انقالب 
فرهنگی به فراخور و با توجه به برنامه یا توسط اعضای 
شــورای عمومی با چند امضــا در دســتور کار قرار 
می گرفت و  توسط کمیته یا عضو پیشنهاددهنده ارائه 
می شــد و دانشگاه ها به نقد و بررسی آن می پرداختند 
و نهایتًا در جمع رأی گیری می شــد و جزو مصوبات 
نشست قلمداد می شــد. هر دانشگاهی به فراخور در 

جهت اجرای آن برنامه ریزی می کرد.
آن سال شــرایط جامعه و فضای دانشــگاه ها، برخی 
قرائت های رســمی نســبت بین حاکمیت و فعالیت 
دانشــجویان را برنمی تافت. وجود نمایندگان آیت الله 
منتظری در دانشــگاه ها و نظارت آنان بر فعالیت های 
انجمن ها و تشکل های دانشجویی گاه چالش هایی را 
به همراه داشــت. یکی از این نمایندگان در دانشگاه 
تهران دارای سلیقه  خاصی بود که مورد انتقاد انجمن 
اسالمی دانشجویان دانشــگاه بود؛ البته این رابطه در 
حــدی نبود که به منازعه تبدیل شــود؛ اما بدون تنش 
هم نبود. شــاید ورود مرحوم امام به این مسئله و بیان 
اینکه »همان طور که مراجع حق دارند در سرنوشــت 
کشــور دخالت داشته باشــند، یک دانشجوی جوان 
هــم حق دارد«، در یادها مانده باشــد. یــا ورود امام 
در مســئله  تفکیک جنســیتی که در دانشــگاه تهران 
در کالس درس و در دانشــکده  ادبیات توســط این 
نماینده پیگیری می شد و امام دستور برچیدن آن بساط 
را دادند  به خاطر داشــته باشــید. این ها عکس العمل 
امام به تفکری بود که بســته فکــر می کرد و در مورد 

پیش گفته مداخله در سیاســت را فقط حق مجتهدین 
می دانســت؛ اما مرحوم امام با این تفکر برخورد کرد. 
آن دوره دانشــجویان تمام قــد در انتخابــات مجلس 
حاضر شــدند و لیست مســتقلی از جامعه  روحانیت 
دادنــد. در ترســیم فضــای آن روز نمونه هایی را نقل 
می کنــم و به نشســت مشــهد برمی گــردم. درواقع 
می خواهم کمی فضا را ملموس کرده باشــم. وجود 
جنگ و دفاع از کشور و فضای متأثر دانشگاه از این 
مسئله خود بر فضای سیاسی داخل دانشگاه و جامعه 
خیلی مؤثر بــود و گاه برخی مســئوالن تاب  و تحمل 
برخی انتقادات را نداشــتند. دقیقًا بــه خاطر دارم که 
دفتر تحکیم برای پیشبرد مؤثرتر دفاع و جنگ با رژیم 
بعثی  با استفاده از استراتژی دفاع همه جانبه یا جنگ 
همه جانبه خواســتار بســیج کلیه  امکانات و نهادها و 
وزارتخانه ها در جهت دفع تجاوز دشــمن و دستیابی 
به پیروزی در جنگ بود.  از  این  رو ســتاد پشــتیبانی 
جنگ دانشگاه ها که متشکل از سه نهاد و تشکیالت 
بود با حضور یــک نماینده  از طرف وزیر علوم، یک 
نماینــده  از دفتر تحکیم و یک نماینــده  هم از جهاد 
دانشگاهی شکل گرفت. من پس از مهندس شمس 
وهابی که معاون دفاعی دانشــگاه تهران شــده بودند 
به عنوان نماینده تحکیم در  یک دوره  دو ساله حضور 
داشــتم و آقای رحمتــی، رئیس جهاد نیــز از جهاد 
دانشگاهی حضور داشتند و آقای اکبر ابدی هم ظاهرًا 
نماینده وزیر بودند. فضای دانشگاه هم فضای جبهه 
و جنگ بود و این خود در فضای سیاسی دانشگاه اثر 
می گذاشــت. این امور باعث شده بود که عده ای از 
آن در جهت نوعی تفکر مرید و مرادی یا بهتر بگویم 
نوعی اطاعــت بی چون و چرا از بزرگان و مســئوالن 
حکومتی استفاده کنند و اجازه ندهند که دانشجویان 
به طرح نظرات یا انتقادات خود بپردازند؛ البته تحکیم 
به مناســبت هایی گاه به  صورت حضوری یا از طریق 
بیانیه ها نظرات دانشجویان را منتقل می کرد. مثاًل در 
سالروز وحدت حوزه و دانشگاه، آقای وحید احمدی 
و جمعی از شورای مرکزی در قم با آیت  الله منتظری 
دیدار کردند و انتقاداتی مطرح  شد. البته آن زمان هنوز 
از دوگانگی ها و اختالف  مشــی هایی کــه بعدها بین 
مرحــوم امام و آقای منتظری بروز کــرد خبری نبود. 
آن ها به نحوی نماینده امام در دانشگاه ها هم محسوب 
می شدند؛ هرچند مرحوم حاج احمد خمینی چندان 
به این امر باور نداشت؛ و هنگام گله  ما پس از نشست 
مشــهد از برخورد برخی نمایندگان در دانشــگاه ها، 
اشاره ای داشت به اینکه شــما ایراداتی که می گیرید 
به ایــن برمی گردد که آقای منتظری را قبول ندارید و 
حاال از نمایندگان ایشــان انتقاد می کنید و به تعبیری 

والیت تعبدی و والیت تعقلی
تحکیم وحدت آزادیخواهی را در کنار عدالت طلبی نشاند

داوود سلیماني
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چون رویتان نمی شود که از آقای منتظری انتقاد کنید، 
از نمایندگان ایشــان انتقاد می کنید؛ البته این حرف ها 
را تلویحًا به ما گفتند. در آن جلســه آقای شکوری و 
وحید احمدی و من حضور داشــتیم و پس از نشست 
مشــهد بود. البته ما برخالف تصــور حاج احمد آقا، 
اصــاًل نیت و منظورمان آن نبود و آنجا هم به ایشــان 
گفتیــم. به هرحــال در چنین فضایی یکی از مســائل 
مهمــی که در نشســت سراســری و عمومی تحکیم 
توسط دوســتان مطرح شــد بحث اطاعت بی چون و 
چــرا از والیت بــود. عده ای والیت تنــوری را مطرح 
می کردند و استدالل خود را داشتند که البته در اقلیت 
بودنــد و به »والیت تعبدی« تعبیر می شــد و عده ای 
می گفتند که پذیرش ســخنان نباید بدون تعقل باشد 
یعنی »والیت تعقلی« را قبول داشــتند و اکثریت نیز 
متمایل به این نظر بودند که حتی باید درباره  ســخنان 
گاهانه عمل کرد. این بحث ها بعدها  خدا اندیشید و آ
تحت همین تعبیر والیت تعبدی و تعقلی در جامعه و 
نشریات مطرح شــد و مخالفان و موافقانی پیدا کرد. 
در همان جلسه ای که گفتم پس از نشست پیش حاج 
احمد آقا رفتیم. ایشــان از این بحث در نشست مطلع 
بود و حتی اشاره کرد و تا جایی که به خاطر دارم، ابراز 
خشنودی یا رضایت امام را از اینکه دانشجویان به این 
مباحث می پردازند و دانشــگاه زنده و بانشاط است یا 
دانشجویان زنده و بانشاط اند، بیان کردند؛ البته آقایان 
دکتر وحید احمدی و دکتر علی شــکوری هم بودند 
که اگر اشــتباه می کنم یا روایت دقیق تری را به خاطر 
دارند انشالله بازگو خواهند کرد یا تصحیح می فرمایند.

غــرض اینکه دانشــجویان برای برگردانــدن تعادل و 
جلوگیری از راســت روی ها و بستن فضا در آن زمان 
هم به  نوبه  خود تالش های زیادی می کردند. جریان 
دانشــجویی در آن زمان به نظرم جریان زنده بانشاط 
و پرتحرکی بود و به عنوان چشــمان بــاز جامعه، ناظر 
جریان ها بود و کژی هــا را برنمی تافت و یک روحیه  
انقالبی متناســب با شــرایط کشور داشــت. چه در 
حوزه سیاســت داخلــی و عملکرد دولــت و نهادها 
و چــه در حوزه  سیاســت خارجی حــرف و تحلیل 
داشت و در جهت اهدافی که عمدتًا عدالت طلبانه و 

استکبارستیزی بود حرکت می کرد.
فعالیت های دانشجویی تحکیم از حس عدالت خواهی 
دانشــجویان در آن برهه زمانی ناشــی می شــد، مثاًل 
در آســتانه  انتخابات مجلس چالش های دانشجویان 
بــا تفکــر راســت و محافظــه کار آن دوره  و طــرح 
گالیه هایی بــا امام منجر به ســخنرانی معروف امام، 
درباره اســالم امریکایی و اسالم ناب محمدی شد. 
محور این ســخنرانی  »جنگ فقر و غنا« بود و اتفاقًا 
دفتر تحکیم در پوسترهای انتخاباتی خود برای مجلس 
ســوم از همین شعار اســتفاده کرد تا بگوید مجلس 
آینده باید مجلس جنگ فقر و غنا باشد. این نمونه ها 
گرایش جنبش دانشــجویان مسلمان به عدالت گرایی 
را در آن برهــه نشــان می دهــد. هرچنــد تحکیم از 
آزادی هــا نیز دفاع می کرد، ولی شــعار آزادی خواهی 
شعار آن دوره نبود یا حداقل حضور کمرنگی داشت 
و بیشــتر عدالت گرایی محوریت داشت، البته جنبش 
در ادامه فعالیت خود با شــروع برخی دستگیری ها به 
 درســتی آزادیخواهی را در کنار عدالت طلبی نشاند. 
ایــن امر باالخص پــس از پایان جنــگ و در دوران  
ریاســت جمهوری آقای هاشمی رفســنجانی شعار و 

حرکت غالب دانشجویان بود.■

کالمم را با توضیحی پیرامون تاریخچه جنبش 
دانشــجویی در دهه 50 براســاس مشاهداتم 
جنبــش  ویژگی هــای  ســپس  می کنــم.  آغــاز 
دانشــجویی در آن دوران را بیــان و در انتها 
ویژگی هــای جنبش دانشــجویی امروز را نقد 
می کنــم. من روایتگر مشــاهداتم در دهه 50 

هستم.
بــرای این روایــت چند ویژگی قائل هســتم؛ بعضی 
از ویژگی هــای آن دوران مثبت بــود و بعضی جزو 
دشواری های آن دوره به شمار می آید. گفتمان امروز 
دانشــجویی با گفتمــان آن روز متفاوت اســت. آن 
زمان، گفتمان غالب بر جنبش دانشجویی، گفتمانی 
انقالبی بود، اما امروز در ســطح ملــی و بین المللی 
گفتمان انقالبی نداریم. به همین دلیل ســخن گفتن 
از دو حــوزه گفتمانی بســیار متفاوت کار ســختی 
اســت. ترجمه این دو دوره به زبان هم کار ساده ای 
نیســت. مفهــوم Text )متــن( و Context )زمینه( 
پارامترهایی ارتباطی اند که در این زمینه راهگشاست. 
هــر گفته ای تــا در متن خودش فهمیده نشــود یا از 
متن خــودش جدا نشــود، اصاًل به خوبــی فهمیده 
نمی شود. دکتر شــریعتی در کتاب »اسالم شناسی« 
جملــه زیبایی دارد که می گویــد »تو قلب بیگانه را 
می شناســی چون در ســرزمین مصر بیگانه بوده ای، 
اگر بیگانه نباشــی، قلب بیگانــه را نمی توانی خوب 
بشناسی«. بنابراین اگر شرایط زمانِی سخنی از خود 
آن سخن جدا شود، آن سخن تغییر کارکرد می دهد.
پیش از انقالب در زندان شیراز که زندان کریم خانی 
بود و امروز به موزه کریم خانی تبدیل شــده، زندانی 
بودم. وقتی متن از Context جدا شود، این می شود 
کــه بچه های مــن در بازدیــد از آن زنــدان -موزه 
امروز- تعجب می کردند که چه جای خوبی زندانی 
بوده ای. علت هم این است که امروز آن زندان خیلی 
تغییر کرده و به ارگ کریم خانی برگشــته است؛ اما 
آن زمان به قدری سلول ها کوچک و تعداد زندانیان 
زیــاد بود که همــه مجبور بودیم به پهلــو بخوابیم و 

امکان خوابیدن به صورت غیرکتابی نبود. این شرایط 
دهه 50 بــود، اما امروز که همــه دیوارهای زندان را 
برداشــته اند و با نقش و نگار تزییــن کرده اند دیگر 
شــبیه آن زندان نیست. این یک نمونه سخت افزاری 
بــود. نمونه نرم افزاری این می شــود که اگر شــعر، 
سرود، قصه و فیلم های سینمایی که در دهه 50 بسیار 
مقبولیت داشتند را ببینید، متوجه می شوید آن ها نسل 
متفاوتی با نســل حاضر بوده اند. بنابراین شناســاندن 

گفتمان مهم دهه 50 بسیار دشوار است. 

چرخش گفتمانی در جنبش دانشجویی
در آن دوران چرخشی گفتمانی در جنبش دانشجویی 
رخ داد. ســال 1350 آغاز مبارزه مســلحانه در ایران 
است.گروه های چریکی مجاهدین خلق، گروه های 
مسلح مذهبی، گروه های فداییان خلق و مارکسیست 
به مبارزه جذب می شدند و گفتمان مبارزه مسلحانه 
در این دهه، روی جنبش دانشــجویی سایه انداخت 
و مبارزات ســابق دانشجویی که عمدتًا صلح جویانه 
بــود، انقالبی و مســلحانه شــد. در آن زمان حوزه 
عملی یا پراتیك جنبش دانشجویی از جنبش سیاسی 
متأثر می شــود، یعنی جنبش دانشــجویی در جنبش 
سیاسی و انقالبِی بیرون دانشگاه محوریت پیدا کرد.

مــن هم وارد حــوزه مبارزات سیاســی شــدم و دو 
مرحله مبارزه دانشــجویی و مبارزه سیاســی را با هم 
تجربــه کردم. دانشــجو بودم که به زنــدان افتادم و 
بعــد به گروه های چریکی و مخفی پیوســتم و وارد 
مراحل پس از انقالب و اصالح جنبش دانشــجویی 
شــدم. در نتیجه از نزدیك این امــور را تجربه کردم 
و یک جانبه به این مســائل نــگاه نمی کردم و نگاه 
چندوجهی داشــتم. مــن هم از حــوزه علمی، هم 
حوزه سیاســی و هم از حوزه فرهنگی به این جنبش 
نــگاه می کنــم. توجه به یک حوزه انســان را دچار 
یکجانبه نگــری می کند و باعث می شــود جنبه های 
دیگر یک موضوع را نبیند، چون در تحقیق تاریخی 
بایــد روایتگر را تا حدودی شــناخت و دغدغه ها و 
عالیق او را دانســت، الزم است بگویم من در سال 
1348 وارد دانشــگاه پهلوی شــیراز شدم. آن زمان 
دانشگاه پهلوی شــیراز و دانشــگاه صنعتی آریامهر 
)صنعتی شــریف( دو دانشــگاهی بودند که خارج 
از نظــام رســمی آموزش عالــی کار می کردنــد و 

استقالل حوزه دانشجویی 
از نهادهای سیاسی

مقایسه تجربه جنبش دانشجویی دهه پنجاه با شرایط امروز

هادي خانیكي*
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ویژگی های متفاوتی داشتند. سبك و سیاق آموزشی 
این دو دانشــگاه با نظام آموزشــی رسمی کشور به 
محوریت دانشــگاه تهران متفاوت بود.1 ســال دوم 
دانشگاه شــیراز بودم که زندانی شدم و از دانشگاه 
اخراج شــدم. پس از ســربازی دوبــاره در کنکور 
شــرکت کردم. این بار وارد دانشگاه علم و صنعت 
ایران شــدم. مدتــی هم آنجا بودم که خواســتند مرا 

دستگیر کنند و من تا زمان انقالب فرار کردم.
بنابراین دوره مبارزات دانشــجویی مســالمت جویانه 
پیــش از دهه 50 و مبــارزات رادیکال پــس از دهه 
50 را دیــده و تجربه کــرده ام. فرازوفرودهای مهم و 
مؤثر بر دانشگاه مانند برآمدن گروه مجاهدین خلق، 
تغییر ایدئولوژی آن ســازمان در ســال 54 و تأثیری 
که بر دانشــگاه گذاشت را دیده ام. دکتر شریعتی و 
تأثیری که بر دانشــگاه داشت و حتی تأثیر او پس از 
درگذشــتش در ســال 56 را به چشم دیده ام. تأثیری 
که امام و انقالب بر دانشگاه گذاشتند را نیز دیده ام. 
همه این مراحل باعث شد دوره دانشجویی من کمی 
طوالنی شــود. سی وچند سال طول کشید تا توانستم 

دکترا بگیرم. 
ازنظر عالیــق من به رغــم اینکه دانش آمــوز خیلی 
خوبی بودم و نفر 11 کنکور سراســری شــدم، ولی 
علــوم پایه را انتخــاب کردم. تصــور می کردم اگر 
بخواهیــم تحولی در کشــورمان رخ بدهــد، باید به 
اصالح رشــته های علوم پایه مانند ریاضی، فیزیك،  
شیمی و نظریه ها بپردازیم. سخت است آدم رتبه باال 
داشته باشد و خانواده اش را متقاعد کند که مهندسی 
انتخــاب نکند و ریاضی بخواند، ولــی من این کار 
را کــردم. البته مدتــی بعد به این نتیجه رســیدم که 
علوم پایه نیز ســرابی بیش نیست و باید مشکل را در 
حوزه های دیگر جســت وجو کرد. آن زمان رشته ای 
به نام National Development تأســیس شده بود 
که بین علوم انسانی و مهندسی مشترك بود. وارد این 
رشــته شــدم، اما پس از مدتی اخراج شدم. پس از 
اخراج و زندان، به مدرســه راه و ســاختمان قدیم و 
عمران کنونی آمدم که آن هم ناتمام ماند. درنهایت 

از جامعه شناسی و بعد ارتباطات سر درآوردم.
بایــد بگویم امثــال من فرصت خوبی داشــتیم و در 
زمان خوبــی زندگی کردیم. خیلی از فرازوفرودهای 
بزرگ در عرصه جهانی را دیدیم. حســینیه ارشــاد، 
مطهری، امــام )ره(، انقالب، گروه های سیاســی، 
زندان، آزادی و فلســطین، همه این ها را دیدیم. اگر 

حرفی می زنیم مبتنی بر چنین مبناهایی است.
مشخصه های تاریخی جنبش دانشجویی 

دهه 1350
1. آغاز مبارزه مسلحانه

نخستین مشخصه تاریخی جنبش دانشجویی دهه 50 
به نظر من تحولی اســت که از مبارزه مسلحانه آغاز 
شد. بهمن 49، هم زمان با واقعه سیاهکل در دانشگاه 
شــیراز بودم. مهدی سامع، یکی از دانشجویان مؤثر 
دانشگاه شیراز، در واقعه سیاهکل نیز شرکت داشت. 
پیش از دهه 50 جنبش دانشــجویی عمدتًا کارهایی 
با بهانه های صنفی که جهت گیری سیاســی داشت، 
انجام می داد. مثــاًل یادمان هایی مانند 16 آذر برگزار 

می کرد. به طورکلی فضای غالب دانشگاه ها تا پیش 
از دهه 50 فضای روشنفکری با صبغه های فرهنگی، 
هنری و ادبی بود؛ یعنی می شــد فضای دانشــگاه ها 
را بــا فضــای ُجنگ های سیاســی و کتاب هایی که 
در آن زمان منتشر می شــد، نزدیك دانست؛ اما پس 
از دهــه 50 گروه های سیاســی پیرامون گفتمان های 

به اصطالح سیاسی می چرخید.
مذهبــی  نیروهــای  پررنــگ  حضــور   .2

دانشجویی
دومین مشخصه تاریخی جنبش دانشجویی دهه 50، 
ـ دانشجویی نسبت  حضور پررنگ تر جنبش مذهبی 
به جنبش مارکسیســتی ـ دانشــجویی است. فضای 
دانشــگاه ها که محل رقابت بین اندیشــه مذهبی و 
مارکسیســتی بود به مرور زمان صبغه دینی بیشــتری 

پیدا می کند.
پیــش از دهــه 50 ادبیاتی کــه در دانشــگاه مطرح 
می شــد به مباحــث مرحوم مهندس بــازرگان یا آثار 
شهید مطهری و آثار اولیه مرحوم دکتر علی شریعتی 
محدود می شــد. در حوزه فرهنگــی، هنری و ادبی 
مارکسیست ها نسبت به مذهبی ها دست باال داشتند.

در ســال 1350 در دانشــکده فنی دانشــگاه تهران 
برنامــه ای اجرا شــد کــه  ســخنران آن برنامه آقای 
میرزازاده )نعمت آذر( شاعری با صبغه مذهبی بود. 
عنوان ســخنرانی هم »شعر تســلیم و شعر مقاومت« 
بود. دانشــجویان مذهبی برگزارکننده این سخنرانی 
بودند و دانشــجویان مارکسیســت موافق این مراسم 
نبودند. آقای آذر در آن سخنرانی یکی از شعرهایش 
را خوانــد و آن را به طنز به پرویــز نیک خواه تقدیم 
کرد. بخشــی از آن شعر این بود: »از شهروند فاجعه 
می آید، آنك فجیع، زشــت، تماشایی، یاران مشورید 
او را امان دهید، مردی که در محله شــهدا، دژخیم 
را فرشــته بخواند«. این ســخنان گفتمان دهه 50 را 

نشان می دهد.
پرویز نیک خواه که از نیروهای فعال کنفدراســیون 
دانشــجویان خــارج از کشــور بــود و گرایش های 
مارکسیســتی داشــت، اواخر دهه 40 دســتگیر شد. 
او متهم بود با گروهی که قصد ترور شــاه را داشتند 
در ارتباط بوده اســت. نیک خواه در ایام دستگیری 
در مصاحبه ای تلویزیونی از گذشــته اش عذرخواهی 

کرده بود و پیشــرفت هایی که در چارچوب انقالب 
شاه و مردم صورت گرفته را ستوده بود. گفت وگوی 
دانشجویان هم در آن جلســه این بود که چه کسی، 

چقدر بر سر حرفش ایستاده یا نایستاده است.
نقــش دکتر شــریعتی و فعالیت های منظم حســینیه 
ارشــاد در پررنگ ترشدن جنبش مذهبی دانشجویان 
بســیار مؤثر بــود. گرچه مبارزه مســلحانه بهمن 49 
در سیاهکل شروع شــد، اما با دستگیری هسته اولیه 
مجاهدین خلق در شــهریور 50 مشــخص شــد یك 
گروه بزرگ مذهبی هم مشغول مبارزه مسلحانه اند. 
گاهی مذهبی دانشجویان کمك  این مطلب به خودآ
کرد. همچنین محاکمات و اعدام ســران این گروه 
و فعالیت های حســینیه ارشــاد حضوری پررنگ به 
جنبش دانشــجویی مذهبی داد. به این ترتیب فضای 
دانشگاه ً در اختیار دانشجویان مسلمان قرار گرفت.

3. روابــط مثبــت گروه هــای مذهبــی و 
کمونیستی

ســومین ویژگــی، رابطــه دو گروه فعــال مذهبی و 
فعــال کمونیســتی در دانشــگاه با یکدیگر اســت. 
در ســال های 50 تا 54 میان دانشــجویان مسلمان و 
مارکسیست مواجهه ای رقابتی وجود داشت. فضای 
غالب این بود که با یك دشــمن روبرو هســتند و در 
عیــن حال با همدیگر رقیب هســتند. هــر دو گروه 
این فکر را داشــتند که چگونه در مبارزه علیه شــاه 
و امپریالیســم که گفتمــان غالب آن دوران اســت 
قدم هایی بلند بردارند و اینجاست که می توان گفت 
نگاه هــا، یــا گفتمان ها خیلی هم خصمانه نیســت. 
یعنی ارتباطات نســبتًا خوبی ازنظر مناسبات و روابط 
شخصی با همدیگر دارند، ولی بر سر هر مسئله ای با 

هم رقابت دارند.
سیاســی  ســازمان های  از  پیــروی   .4

برون دانشگاهی
چهارمین ویژگی این اســت که جنبش دانشــجویی 
دهــه 50 بــه پیروی از ســازمان های سیاســی بیرون 
از دانشــگاه تمایــل داشــت؛ یعنی بــرای مذهبی ها 

مجاهدین کانون بود و برای مارکسیست ها فداییان.
در دانشــگاه هایی که قدرت رژیم در آن کمتر بود، 
مانند دانشــکده فنی دانشــگاه تهران که سرســرای 
کنونی دانشــکده فنی، فضایی بود که اعالمیه های 
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مجاهدین خلق یا فداییان به زمین چسبانده می شد و 
دانشجویان به صورت حلقه ای آن ها را می خواندند. 
در طول روز انتظامات یا گارد جرأت نداشــت بیاید 
و اعالمیه هــا را جمع کنــد و دانشــجویان این ها را 
می خواندنــد، ولی وقتی کســی دســتگیر و معلوم 
می شــد از ســمپات های طرفداران این گروه ها بوده 
و این اطالعیه ها را چســبانده است، آن وقت ماجرا 
عوض می شد. آرزوی هر دانشــجوی فعال مذهبی 
یا مارکسیســت این بود که به گروه های صادرکننده 
این اعالمیه هــا بپیوندد. بدون اغراق می توانم بگویم 
دهه 50 تأثیرگذارترین دوران جنبش دانشــجویی بر 
تحوالت بیرون از دانشــگاه بــود. مثاًل 15 خرداد در 
محالت مرکزی و جنــوب تهران یا محالت مذهبی 
دیگر تهران یا در بعضی از شهرهای بزرگ تظاهرات 
300 ـ 200 نفره ای برگزار می شــد. مردم شــعارهای 
تندی می دادند و پراکنده دســتگیر می شــدند. این 
وقایع مختص تهران نبود. در شــیراز که بودم، ســال 
50 به خصــوص در ایام عاشــورا و شــب های احیا، 
نخستین طراحی اعتصاب ها یا برنامه های دانشجویی 
در مســاجد فعال شــهر برپا بود و شعارهای مناسب 
از عاشــورا یا گفته های حضرت علــی )ع( انتخاب 
می شد و در مساجد شــعارها به صورت دسته جمعی 
داده می شــد و پراکنده می شــدند. از معروف ترین 
کارهای ما در شیراز این بود که در آستانه جشن های 
2500 ســاله، یعنی آبــان 1350، یک ماه دانشــگاه 
شــیراز را تعطیل کردیم و این جریان انعکاس زیادی 

داشت.
عید فطر آن ســال هم عده ای از دانشــجویان فعال 
دانشــگاه شــیراز نزد مرحوم آیت الله محالتی که از 
مراجع مهم و روشــن بود رفتند و در مورد دستگیری 
دانشــجویان مذهبی مجاهدین که در آن زمان پیش 
آمــده بود صحبــت کردند. نماز عید فطــر را آقای 
محالتــی به شــیوه حضرت امــام رضــا )ع( برگزار 
کردند. پشت سر ایشان دانشجویان شعار می دادند و 
وارد مسجد می شدند. این امر در آستانه همان روزی 
بود که شــاه وارد شــیراز می شــد. حضور این جمع 
و شــعارهای آن هــا و صحبت های آقــای محالتی، 
شکســتن فضای پلیســی شــهر چنــد روز مانده به 
جشــن های 2500 ســاله بود. جمع در آن شرایط نام 
امــام را بردند و به ضرورت محاکمه علنی مجاهدین 
اشــاره و خطر اعدام آن ها را مطرح کردند؛ بنابراین 
فعالیت های دانشــجویی به بیرون از دانشگاه کشیده 

شد.
اگــر کانون های فعــال در تهران، دانشــگاه تهران، 
دانشــگاه صنعتی شــریف، پلی تکنیك، دانشــگاه 
تربیت معلم کنونی و دانشــگاه علــم و صنعت بود، 
در شهرســتان ها بیش از همه دانشــگاه شیراز، تبریز 
و نفت آبادان و پس از آن ها دانشــگاه های مشــهد، 
اصفهــان و اهواز جزو دانشــگاه های فعــال بودند. 

به مرور شهرهای کوچک هم فعال شدند.

یــک توجــه میانــی: تفکیــك ســه مرحلــه 
جنبش دانشجویی پیش از انقالب

به طور کلــی باید در ســه مرحله ایــن فعالیت ها را 
تفکیک کرد:

الف( دوره اول از سال50 تا 54
در این دوران، دانشگاه تحت سیطره جنبش چریکی 
بــود و عنصــر »تبعیــت از جنبش هــای چریکی« 
برجســته است و دانشــجویان به خودســازی بسیار 
می پرداختند. خودسازی شــان بیشــتر بــه این دلیل 
بود که شایســتگی حضــور در این گروه هــا را پیدا 
کننــد. برنامه کوه پیمایــی، برنامه هــای مطالعاتی و 

جامعه گردی در این دوران بسیار معروف است.
ب( دوره دوم سال 54 تا 55

ســال 54 با تغییر ایدئولوژی سازمان مجاهدین خلق 
بخــش عمده ای از نیروهای ســازمان مارکسیســت 
شدند. این امر در یك پروسه دموکراتیك رخ نداد. این 
ماجرا یک بحث فکری نبود و به تصفیه حساب های 
خونینی داخل ســازمان منتهی شــد. کســانی مانند 
مجید شــریف واقفی و مرتضی صمدیه لباف توسط 
دوستان خودشان به شهادت رسیدند. اگر این اتفاق 
ناگــوار را تحلیل گفتمان کنید به این می رســید که 
دانشــجویان شــیفته ای را که همه چیزشان را در یك 
گــروه خالصه می دیدند، حــاال می دیدند آن گروه 
فروپاشــیده و در ایدئولوژی آن، شــکاف گفتمانی 

بزرگی به وجود آمده است. 
آرم ســازمان مجاهدیــن خلق آیه ای داشــت که آن 
آیــه حذف شــد و تصفیه های خونینی بــه راه افتاد؛ 
از آواره کــردن تــا بــه شهادت رســاندن آن هــم به 
فجیع ترین شــکل ممکن. برای نمونه وحید افراخته 
قاتل همکالســی اش بود. این یک کشــتن ســاده 
نبود، به این صورت بود که مواد ســوزاننده در شکم 
او جاســازی کردند تا منفجر شــود و بدنش شناخته 
نشــود. عده ای گمان می کردند حذف آیه برای آن 
است که زیردست و پا نیفتد، اما فاصله بین برداشتن 
آیــه و آنچه رخ داد، تأمل برانگیز اســت. شــرح این 
هجــران و خون جگــر را می توانــم این طور بگویم، 
جامعه ای که به گروهــی که اعتبار و مذهب دارد و 
قدم در راه رهایی برمی دارد امید بســته بود و حاضر 
بود همه امکانــات مادی و معنوی خود را در اختیار 
آن ها بگذارد، یک باره چنین عملکردی می بیند. آن 
زمــان اگر چریکی از زندان فــرار می کرد، در خانه 
مــردم به روی او باز بود، امــا با این اتفاق ها یک باره 

احساس شد به همه این مردم خیانت شده است.
در ایــن دوره بی اعتمادی شــدیدی بین مذهبی ها و 
مارکسیست ها شــکل گرفت. حتی بچه هایی که در 
انجمن اســالمی فعالیت می کردند شک داشتند که 
بچه های انجمن اسالمی هم تغییر ایدئولوژی داده اند 
یا نه. بسیاری از دانشجویان که چهره های برجسته ای 

در فعالیت هــای دانشــجویی بودنــد تحت تأثیر این 
جریان دچار انفعال و سردرگمی شدند و گاه مبارزه 
را رهــا کردنــد یا به آن بدبین شــدند. در برخی هم 

گرایش های افراطی راست ایجاد شد.
شــهید دکتر دادمان در ســال 1354 وارد دانشکده 
فنی شــد. وقتی بــا چنین وضعیتی روبرو شــد، این 
لشکر ازهم پاشیده را توانست دوباره جمع کند. کار 
ســختی بود، اما او آن را انجــام داد. به هر حال در 
فاصله 54 تا 55 ضربه کاری به جنبش دانشــجویی 
و به خصوص بخش مذهبی خورد. گروه های مسلح 
و مخفی اغلب لطمات جدی دیدند و به دام ساواك 
افتادند و بسیاری از آن ها کشته شدند. من این دوران 
را دوران »تمایــز یا هویت یابــی« می نامم. در همین 
دوران دانشجویان مذهبی بر عنصر مذهبی خودشان 

کید کردند. بیشتر تأ
ج( دوران سوم پس از سال 55

این دوران تأثیر بســیاری بر انقالب داشــت. در این 
دوران هســته های کوچك و شبکه های بزرگی شکل 
گرفت. فوکو معتقد اســت که »قــدرت« الزامًا در 
ســاختی متمرکز بروز و ظهور پیــدا نمی کند، بلکه 
می تواند در هسته ها و سطوح خرد هم ظهور کند. با 
لطمه دیدن گروه های مســلح و از بین رفتن رابطه آنها 
با جنبش دانشجویی، هسته های دانشجویی در حوزه 
عمومی و در شهرســتان های مناطق خودشــان فعال 
شــدند و توانســتند تأثیر زیادی بر جامعه بگذارند؛ 
یعنی هویت یابی در مرحله پیش به آن ها شبکه ای از 

قدرت داد.
5. تحول در ساخت مدیریت دانشگاه ها
ســاخت مدیریــت دانشــگاه ها پیــش از دهــه 50 
ســاختی نسبتًا بوروکراتیك و مســتقل بود و دانشگاه 
بــا مدیریــت افرادی ماننــد مرحوم دکتــر علی اکبر 
سیاســی که به استقالل دانشــگاه باور داشت اداره 
می شــد، اما از ســال 50 به بعد مدیریت دانشــگاه 
ساختی فرمانبردارانه تر و خشونت آمیزتر پیدا کرد که 
عمدتًا آمرانه و تابع سیاســِت قدرت و گارد دانشگاه 
بود و اســتقاللی در آن دیده نمی شد. سال 51 گارد 
دانشــگاه که بخش ویژه ای از پلیس بود برای مقابله 
با دانشجویان تأسیس شد. جلد دوم و سوم از کتاب 
پنج جلدی اسناد دانشجویی در ایران، به نقش گارد 
دانشــگاه می پردازد. این کتاب در زمان دولت آقای 
خاتمی منتشــر شد و حاوی اســنادی است که تنها 
در نخست وزیری سابق موجود بود. بعضی از اسناد 
خیلی جالب اســت. برای مثال در یکی از این اسناد 
آمده اســت که ســاواك برای اینکه به وجهه بعضی 
از مدیــران دانشــگاه ها ضربه بزند در آن دانشــگاه 
اعتصاب هایــی را طراحی می کرد تا ناتوانی مدیریت 
آن دانشــگاه را نشان بدهد و به این ترتیب آن ها را از 

عرصه مدیریت بیرون کند.
6. گسترش فعالیت ها به خارج از کشور

فعالیت هــای جنبش صرفًا داخل کشــور نبود و در 
خارج از کشــور نیز فعال بود. در این دوران جنبش 
دانشجویی خارج از کشــور پایه ریزی شد. در وجه 
عمومی تر آن کنفدراســیون دانشجویان  بود که البته 

در این دوره بي اعتمادي 
شدیدي بین مذهبي ها و 

ماركسیست ها شكل گرفت. 
حتي بچه هایي كه در 

انجمن اسالمي فعالیت مي كردند 
شک داشتند كه بچه هاي انجمن 

اسالمي هم تغییر ایدئولوژي 
داده اند یا نه
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در آن انشعاب های مختلفی شکل گرفت؛ همین طور 
در انجمن اســالمی دانشــجویان. انجمن اســالمی 
دانشــجویان خــارج از کشــور بیشــتر گرایش های 
فرهنگــی داشــت و کمتــر در حوزه های مســتقیم 
داخلــی دخالت می کرد؛ اما در دهه 50 بیشــتر وارد 
حوزه سیاست شــدند و در برابر آن حتی تشکیالت 
دیگری مانند ســازمان دانشــجویان مسلمان هم در 

امریکا شکل می گیرد. 
تحول درون انجمن های اســالمی دانشجویان خارج 
از کشــور و درون کنفدراســیون نیــز  اهمیت دارد. 
دکتــر مجتهــدی، بنیان گذار و رئیس مدرســه البرز 
می گوید یك روز در دانشــگاه فنی در حال تدریس 
بــودم که وزیر وقــت دربار تمــاس گرفت و گفت 
شاه می خواهد شــما را ببیند. قرار گذاشتیم و رفتم، 
ولی خیلی نگران بودم. می ترســیدم پیشــنهاد بدهند 
که وزیر علوم شــوم، چون از بوروکراســی حاکم بر 
وزارت علوم در آن زمان باخبر بودم و آشنایی داشتم 
و این امر را اصاًل قبول نداشــتم. شاه بدون مقدمه به 
او می گوید دو کار را به شــما پیشــنهاد می دهم که 
یکی از این دو را باید بپذیری؛ یکی اینکه این فضای 
دانشــجویی در خارج از کشور فضای بدی است و 
می خواهم سرپرســتی برای آن تأسیس کنم. با توجه 
به ارتباطاتی که شما دارید یا این مسئولیت را بپذیرید 
یا در امر دوم که تأســیس دانشــگاهی خارج از قیود 
بوروکراتیك است، کمک کنید. شاه طرح دانشگاه 
صنعتی را می دهد. دکتــر مجتهدی می گوید به من 
اجازه بدهید فکر کنــم. یک هفته ای را فکر کردم. 
بــا هر کســی که مشــورت کــردم همــه می گفتند 
تأسیس یک دانشــگاه کار بسیار سختی است. بهتر 
است پیشــنهاد اول را بپذیری چون هم حقوق ارزی 
می گیری هم امکانات خارج از کشور خوب هست 

و هم خانواده ات خارج از کشور هستند. 
آقای مجتهدی می گوید هر چه فکر کردم دیدم کار 
دوم اگرچه کار بسیار سختی است، اما خیلی به نفع 
کشور اســت. پیشنهاد دوم را پذیرفتم، اما در عوض 
شــرط هایی گذاشــتم. منظورم از طــرح این جریان 
این بود که ببینید مســئله جنبش دانشــجویی خارج 
از کشــور به اندازه ای جدی شده بود که حتی شاه 
دنبال راه حلی بود تا میزان واکنش دانشجویان ایرانی 
خارج از کشــور را کم کند. موضوع بســیار جدی 
بود، چــون به حوزه بین الملل مربوط می شــد. کما 
اینکه تظاهرات دانشــجویان علیه شاه مقابل سازمان 
ملل و رادیکالیزه شــدن جنبش دانشجویی خارج از 

کشور ازنظر تاریخی مهم و قابل بررسی است.
7. فراگیری جنبش دانشجویی

هفتمین ویژگی، فراگیری جنبش دانشجویی بود. به 
این معنا که به مرور زمان از ســطح کانون های فعالی 
که پیش تر گفتم جلوتر می آید و مؤسســات آموزش 
عالی و خصوصی را نیز در برمی گیرد و وارد استان ها 

و شهرستان ها می شود.
مشخصه های سیاسی جنبش دانشجویی 

دهه 1350
1. سیاست به مثابه کانون گفتمانی 

به نظر من این موارد ویژگی های دهه 50 است؛ یعنی 

مبنا سیاست اســت و سیاســت در کانون گفتمانی 
آن هاســت.  »خلق، کالم خطیبانی را گوش می دهد 
که سخنانشــان سربی اســت« یعنی جز آن هایی که 
سخنانشان سربی است گویا سخن دیگری به سادگی 

شنیده نمی شود. 
2. آرمان خواهی و ایدئولوژیك بودن

جنبش دانشــجویی در دهه 50 جنبشــی آرمان خواه 
وجــه  دو  دوران  ایــن  در  و  بــود  ایدئولوژیــك  و 
هویتــی مذهبی ـ مارکسیســتی داشــت؛ البته بعضی 
از تقســیم بندی هایی کــه پس از 50 یــا پیش از آن 
داریــم، در دهه 50 یا دســت کم در مرحله اول دهه 
50 کمرنگ است،  یعنی ویژگی های ملی هم خیلی 
پررنگ نیســت؛ مانند تفکیکی کــه اکنون داریم یا 

پیش از این داشتیم.
هــم گفتمــان مذهبی و هــم گفتمان مارکسیســتی 
جهان وطنی بود و توجه بیشــتری به مســائل جهانی 
داشــت تا مســائل ُخرد و بومی، البته ایــن به معنای 
بی توجهی به مســائل ملی نبود. آن ها به مسائل ایران 
هم اهتمام جدی داشــتند. شهید مطهری در مقدمه 
کتاب خدمــات متقابل اســام و ایــران می گویند 
هیچ یك از بحث های من-اینکه اسالم و ایران در یك 
دادوســتد و تعامل با همدیگر هستند- به این اندازه 
اســتقبال نشــد. ایدئولوژیك بــودن و آرمان خواهی 
جنبش دانشجویی در آن زمان پررنگ بود. توجه به 
مسائل ویتنام،  الجزایر، فلسطین و امریکای التین بر 

همین اساس بود.
3. رادیکالیزه کردن تمام فرصت ها

ویژگی دیگر جنبش دانشــجویی این بود که به تمام 
فرصت هایی که در دانشــگاه وجــود دارد، توجه و 
آن ها را رادیکالیزه می کرد. یعنی مســجد، ســینما، 
خوابگاه، سلف ســرویس همه اماکنی سیاســی در 

دانشگاه بود.
در همیــن مســجد دانشــگاه تهــران کــه مســجد 
رســمی بود، بیــن دو نماز بچه ها معمــواًل یك مقاله 
می خواندند. یکــی از آن مقاالت معروف که بعدها 
هم منتشر شد »نماز، تســلیم انسان عصیانگر« بود، 
مــن نمازم را وقتــی می خوانم که خورشــید غروب 
نکرده باشــد. نوع نگاهی که به نماز شده بود بسیار 
تأمل برانگیــز اســت. کالس های قرآن مــاه رمضان 
دانشگاه شیراز فضایی بود که در آن مفاهیم سیاسی 
طرح می شــد و فیلم هایی مانند »رزم ناو پوتمکین«، 
»نسل اژدها« و »فارنهایت 451« در دانشگاه نمایش 

داده می شد.
آن زمــان در خوابگاه ها رقابت بســیاری برای تعیین 
نماینده دانشــجویان در خوابگاه بــود، چون به این 

وســیله می توانســتند از اتاق عمومــی خوابگاه برای 
مراسم های مورد نظرشان استفاده کنند. شعرخوانی ها 
و نمایش هایی که اجرا می شــد و نظرات دانشجویان 

در آن بین همه فرصت هایی مؤثر بود.
4. ساخت حوزه عمومی جدید

ویژگــی دیگــر اینکــه در ایــن دوره »حوزه هــای 
عمومی«  جدیدی ســاخته شــد. هابرماس بحثی با 
عنــوان »حوزه های عمومی« دارد و در آن می گوید 
که افکار عمومی در حوزه های آزاد شکل می گیرد 
و بعد تســری پیدا می کند و تأثیر می گذارد. معتقدم 
که تحوالت اجتماعی و سیاسی در ایران را به کمك 
ایــن حوزه های عمومــی باید شــناخت. مثاًل حوزه 
عمومی در تهران حســینیه ارشــاد، مســجد الجواد، 
مســجد جاوید، مســجد خلیلی و مسجد خوزستان 
بود. این ها مساجد مؤثری بودند. با ایجاد محدودیت 
توسط رژیم حوزه های عمومی از مساجد، سالن های 
دانشگاه یا کالس های رسمی به جاهای دیگر تسری 
یافت. دانشــجویان معمواًل درس هــای فوق العاده را 
طراحی می کردند؛ مانند درس هایی که در دانشگاه 
صنعتــی مرحوم شــهید مطهری یا افــراد دیگر ارائه 
می دادند یا درس هایی که آقای محمدرضا حکیمی 
در دانشگاه ادبیات دانشگاه تهران درباره نهج البالغه 
داشــت. محدودیت ها در دانشــگاه گروه های فعال 
دانشــگاه های مختلف را به برنامه کوهنوردی سوق 

می داد و همین برنامه ها در کوه اجرا می شد.
5. نیرومندی وجه اجتماعی فعالیت ها

قوی بودن وجه اجتماعی این فعالیت ها ویژگی دیگر 
بود. در حوادثی مانند زلزله و ســیل نخستین گروهی 
که معمواًل کمك می کرد دانشــجویان بودند. برای 
مثال سال 50  در شیراز خشکسالی باعث شد اغلب 
دامداران، دام های خود را به مبلغ بسیار کم بفروشند 
و بســیاری از آن ها تلف شدند. ما در دانشگاه شیراز 
کمك هــا را جمع می کردیم و بــه مناطق و کوه های 
صعب العبوری می بردیم که معمواًل هیچ نهاد دولتی 
وارد آنجا نمی شــد و ما با طراحی سیاسی می گفتیم 
این کمك هــا از ناحیه امام خمینی آمــده یا از ناحیه 
دانشجویی است و درنهایت ریشه مشکالت آن ها را 

به رژیم و مانند آن برمی گرداندیم.
6. خودسازی دانشجویان 

دانشــجویان هــم از نظــر معرفتــی و هم بــه لحاظ 
برخورد با نامالیمات و سختی ها سعی در خودسازی 
داشــتند، البته جنبه های افراطی هم در این کار دیده 
می شــد. دو کانون مهــم فعالیــت در آن دهه یکی 
کوهنوردی بیرون دانشگاه و دیگری کتابخانه درون 

دانشگاه بود.
7. ارتباطات گســترده با نیروهای فکریـ  

سیاسی
ارتباط خوب دانشــجویان با هــم، ویژگی دیگر آن 
دوران بود. جنبش دانشــجویی، جنبشــی گشــوده 
بــود کــه ارتبــاط نزدیکی بــا گروه های سیاســی و 
شــخصیت های مطــرح روشــنفکری و نظــری از 
مرحوم طالقانی تا شــهید مطهری و شــریعتی گرفته 
تا چهره های برجســته و گروه های مطرح هر شهری 

داشت. 

هم گفتمان مذهبي و 
هم گفتمان ماركسیستي 

جهان وطني بود و توجه بیشتري 
به مسائل جهاني داشت تا مسائل 
ُخرد و بومي، البته این به معناي 
بي توجهي به مسائل ملي نبود
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عیــن  در  رســمی  فعالیت هــای  نقــد   .8
استفاده از فرصت رسمی

جنبش دانشــجویی از فرصت های رســمی به خوبی 
اســتفاده می کرد، ولی ناقد فعالیت های رســمی هم 
بــود. به خصوص فعالیت هــای فرهنگی و هنری که 
تحت تأثیر دفتر فرح بود. نشریاتی مانند »فردوسی« 
یا »نگین« امکان حضور بســیاری از روشنفکران را 
فراهم کرده بود، ولی جنبش دانشجویی به روشنفکر 
یا متفکر رســمی خیلی تن نمی داد. برای مثال چون 
دکتر حســین نصر موقعیت رســمی داشت، جنبش 

خیلی با او رابطه نزدیکی نداشت. 
همچنیــن در این دهه کتاب هــای زیادی به صورت 
غیررســمی منتشــر می شــد. کتاب هایــی بــا جلد 
ســفید که مجوز نداشتند و نام مســتعار روی آن ها 
می گذاشــتند. این کتاب ها نفوذ زیادی داشتند. به 
همین دلیل کسانی فرصت طلبانه با آن سبك و سیاق 
کتاب چاپ می کردند. مثاًل ســال 51 کتاب شعری 
به نام »با ستاره ها« منتشر شد که نام شاعرش مهدی 
رضایی بود. همه فکر می کردند که او همان مهدی 
رضایی اســت که اعدام شده است. درنتیجه کتاب 

خیلی پرفروش شد.
گرایــش جنبش دانشــجویی در آن زمان به ســمت 
فرهنــگ و هنــری بود که صبغه سیاســی داشــت. 
اغلب دانشــجویان با شعر عاشــقانه چندان میانه ای 
نداشــتند. به قول آقای ســایه »هنگام بوســه و غزل 
عاشــقانه نیست رنگ آتش و خون دارد این زمانه«. 
شعر شاملو یا شــفیعی کدکنی همین ویژگی را دارد. 
مثاًل شاملو می گوید که موضوع شعر شاعران پیشین، 

زندگی نبود و گرایش های عاشقانه را نقد می کند.
9. داشتن ساختار تشکیالتی

جنبش دانشــجویی ساختار تشکیالتی داشت. دلیل 
اینکه دانشــجوی فعال ســال گذشــته، دانشــجوی 
منفعل ســال بعد بود این بود که او حاال دیگر رابطه 
تشکیالتی پیدا کرده بود و کار را به شخص دیگری 
می ســپرد. این ویژگــی موجب گســتردگی پایگاه 
مردمی آنها شــد و جلســات مختلف حتی تا حوزه 

شهرستان ها و روستاها پیش رفت. 
***

اگــر خالصه بگویــم، جنبش دانشــجویی در دهه 
50 قادر بود یك نســل مؤســس در دانشــگاه و یك 
نســل متفکر و مؤثر را رشد بدهد. آن ها اتکابه نفس 
داشــتند. در بحران های مختلف قرار گرفتند و آن ها 
را پشت سر گذاشتند. شــاید تفاوت یك دانشجوی 
مســلمان پیش از انقالب با یک دانشجوی مسلمان 
پــس از انقالب این باشــد که دانشــجوی پیش از 
انقالب پشــتش به جایی گرم نبــود که از او حمایت 
کنــد. مدیریت جایی را نداشــت و خــودش برای 
خودش امکانات می ســاخت. تفــاوت مهم تر دیگر 
این بود که دانشــجوی مســلمان با افرادی که دچار 
پرسش هایی معرفتی شــده بودند و در جنبش کمتر 
فعالیــت می کردنــد، رابطه صمیمانه تــر و گرم تری 
برقرار می کردند. آن فرد را از خودشــان نمی راندند. 
بــه همین دلیل رفتار دانشــجویان آن زمان هم درون 
دانشــگاه و هم بیرون خیلی مؤثر بود. دانشــجویان 

فعال سیاســی به خصوص دانشــجویان مذهبی جزو 
گروه های مرجع در دانشــگاه بودنــد. آنها گروهی 
انگشت شمار بودند که با قدرت تشکیالتی خود در 
دانشــگاه مؤثر بودند. آنها با زور یا خشــونت کاری 
نمی کردند، بلکه تأثیرگذاری شــان از اخالق، سلوك 

و موقعیت درسی آن ها ناشی می شد. 
اگر آن دانشــجویان را تبارشناســی کنیــد، می بینید 
آن ها معمواًل ورودی های برتر دانشــگاه بودند که با 
فعال شدن در حوزه سیاســی از درس عقب افتادند. 
آن هــا بهره هوشــی بــاال و موقعیت علمــی خوبی 
داشتند. شــاگردان ممتاز کنکور و دانشگاه بودند و 

این در مؤسس و متفکربودن آن ها تأثیر داشت.
مقایســه جنبش دانشجویی امروز با دهه 
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اگــر بخواهم به جنبش دانشــجویی امروز نگاه کنم 
و تفاوت هــای آن را بــا دهه 50 بیــان کنم با نگاهی 
انتقادی بخش هایی از وضعیت جنبش دانشــجویی 
حاضــر را پیشــرفته تر و مثبت تــر و بخش هایــی را 
ضعیف تــر و منفی تــر از آن دوران می بینــم. مــن 
معتقد نیســتم که باید در گذشــته ماند، اما معتقدم 
نباید گذشــته را سرشــار از ندانم کاری و حماقت و 
ناتوانــی دانســت. به هر حال کســانی در حدی که 
می توانســتند و می فهمیدند کارهایــی کردند که آن 
کارها ادامه دادنی هم هست. همیشه گفته ام یکی از 
مشــکالت ما این است که نســبت تجربی نداریم یا 
نســبت تجربی ضعیفی داریم. گفت وگو بین امروز 
و دیروز ما به ســختی برقرار می شــود و همیشه نو که 
به بــازار می آید کهنه می شــود دل آزار، درحالی که 
می توان نو که می آید کهنه را بازتولید کند و جزئی از 
ســابقه و ریشه خودش بداند. حال مختصر وضعیت 
امــروز جنبــش دانشــجویی را در این مشــخصه ها 

توضیح می دهم:
اول اینکــه جنبش دانشــجویی امــروز برخالف  ●

گذشته که زبان سیاست، زبان غالب آن نیست. زبان 
فرهنگــی، اجتماعی و هنری هــم دارد. این را جزو 
اشــتباهات می دانم که جنبش دانشجویی در حوزه 
سیاست محدود شــود. جنبش دانشجویی در حوزه 
وسیع تر از حوزه سیاست شکل گرفته، به همین دلیل 
اســت که شما می بینید میل به ابراز هویت فرهنگی، 

هنری، ادبی دارد.
دوم اینکه به دلیل میل به استقالل و شالوده شکنی  ●

برخــالف جنبــش دهــه 50 کــه خــود را تابعی از 

تحــوالت بیرون می دیــد، میل دارد که خــود را در 
کانون تحــوالت قرار دهد؛ اما ایــن الزامًا به آن معنا 
نیســت که توانایی آن را هم دارد یــا قابلیت آن ها را 
هم پیدا کرده اســت. امروز نگاه جنبش دانشجویی 
به خودش این اســت که در کانون اســت. به همین 
علت با گروه های سیاســی بیرون و با جامعه نســبتی 

انتقادی دارد.
ســوم اینکه به ســوی هویت های متفاوت حرکت  ●

می کند. جنبش هایی پیرامــون فعالیت های فرهنگی 
است. جنبش هایی پیرامون فعالیت های علمی است. 
جنبش هایــی دنبال فعالیت های صنفی دانشــجویی 
اســت و این مــوارد با هم متفاوت اســت و همه نیز 
جزو جنبش های اجتماعی اســت. بــه نظر من نباید 
جنبش هــای اجتماعــی را در حــوزه آن بخش که 

سیاسی است ببینیم.
چهارم اینکه وجه اجتماعی آن کمرنگ اســت،  ●

یعنــی آن تمایلی که در مقایســه با دهه 50 داشــتیم 
که با حوزه هــای اجتماعی، بخش هــا و گروه های 
مختلف در جامعه ارتباط برقــرار کند، خیلی به این 
سمت گرایش ندارد و درواقع خیلی نخبه گراست و 

به باقی ماندن در حوزه خود تمایل دارد.
پنجــم اینکه تفکــر و نظــرورزی در آن به مقدار  ●

زیادی واکنشی و عاطفی است. پرسش هایش را در 
واکنــش به محیط پیرامونش تعریف می کند تا اینکه 
اســتراتژیك تر یا درازمدت تر ببیند. برای همین است 
که به مســائل جهانی زیاد توجه نمی کند. نسبت به 
جنبش دانشــجویی در دهــه 50، می بینید که در آن 
چرخه یا پارادایم دین وزری، ملیت ورزی که در ایران 
وجود داشــته کــه هر دو هم از نوعــی افراطی گری 
ســر درمی آورند. این هــم به همان میــزان به نوعی 
گرفتار می شود. حتی جریان های دانشجویی که در 
حوزه های فکری قابل شناخت است می بینیم، مقدار 
زیادی واکنش هایی نســبت به عملکرد حکومت یا 
گروه هــای محافظــه کار یا حتی نســبت به عملکرد 
گروه هــای اصالح طلــب دارنــد. به عبارت دیگر به 
نظر من مطالب را معرفت شناســانه و نظرورزانه دنبال 

نمی کند و مسائلش، مسائل روزمره است.
ششم اینکه، ضعف ســازمانی دارد، یعنی واضح  ●

است که نهادهای مدنی در جامعه ما ضعیف هستند 
و بــه دنبال آن نهادهای دانشــجویی هــم نهادهای 

شکننده ای هستند.
هفتــم اینکه متأثر از حوزه هــای جهانی به مفهوم  ●

»جهان گرایی« شــده است. بســیاری از این مسائل 
خوب هضم نشده و الزامًا به مسئله درخور جامعه ما 
تبدیل نشده است. مثاًل جنبش محیط زیست که در 
جوامع صنعتی شکل گرفته و قدرتمند است با جنبش 
محیط زیســت در جامعه ما بسیار متفاوت است، اما 

می بینیم به این تفاوت ها کمتر توجه می شود.
هشــتم اینکه در قالــب جنبش هــای فرهنگی یا  ●

هویتــی مانند ســبك زندگــی یا هویت هــای بومی 
قابل مشــاهده تر اســت. در هــر جا کــه محدودیت 
بیشــتری بــرای آن وجود داشــته در آنجــا خود را 
بیشــتر بروز و ظهور داده است. آلن تورن، در یکی 
از نقدهایی که نســبت به جامعه مــا دارد، می گوید 

گرایش جنبش دانشجویي 
در آن زمان به سمت فرهنگ 
و هنري بود كه صبغه سیاسي 

داشت. اغلب دانشجویان با شعر 
عاشقانه چندان میانه اي نداشتند. 
به قول آقاي سایه »هنگام بوسه و 
غزل عاشقانه نیست رنگ آتش و 

خون دارد این زمانه«
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جامعه ایرانی سرشــار از »من«هاســت؛ یعنی هر جا 
من ها بیشــتر است، جنش دانشــجویی هم در آنجا 
بروز و ظهور بیشــتری پیدا کند؛ مانند همین ســبك 

زندگی یا همین گرایش های هدایتی. 
نهــم اینکه زبان نقدش یا زبــان به حرف آمدنش  ●

به خصوص در مورد عام دچار آســیب اســت، یعنی 
باز منظور نظرم آن وجوه سیاســی اش است. به عنوان 
یك جنبش سیاسی اشــاره کردم در آن زمان گرچه 
جنبش سیاســی بود، ولی به فیلم و نقد فیلم و سینما 
و همه این ها توجه داشــت، اما این ها گویا حوزه ای 

خارج از حوزه سیاسی هستند.
دهم اینکه عزم و اراده شکننده تر دارند، در نهایت  ●

آن جریانی را که در شــرایط ســخت در برنامه های 
کوه و در روزهای ســخت گیری ها به زندگی تجربه 
می کرد، با وضعیتــی که البته در این دوره از زندگی 
متفاوت است، عزم و اراده اش هم در پیگیری امور، 
عزم و اراده شــکننده ای می شــود. وقتی در وزارت 
علوم بودم و می خواستم با گروه های دانشجویی قرار 
بگذارم، یکی از مشکالت تعیین وقت مالقات بود. 
دانشجویان می گفتند ساعت هشت صبح خیلی زود 
اســت و ما نمی توانیم بیاییم. این نشانه آن است که 

عزم و اراده آنها درخور نقد است.
در دانشگاه شیراز ما دو نشــریه دانشجویی هفتگی 
با امکانات حداقــل درمی آوردیم. برای آن نشــریه 
دانشجویی جمعی 10، 11 نفره تالش می کردند مثاًل 
برای یک شماره سه نفر به سه شهر تهران، اصفهان و 
مشهد رفتند تا با دکتر شریعتی و آقای آزرم و آیت الله 
منتظــری مصاحبــه کنند. ایــن اراده دانشــجویان 
آن زمــان با آن امکانــات محدود برای یك نشــریه 
دانشــجویی بــود. معتقدم عزم و اراده دانشــجویان 
امروز  با اینکه ســطح اطالعات گسترده تر است، از 

قبل کمتر است. 
دید تاریخــی در بازخوانی تجربه جنبش 

دانشجویی
چیزی که االن مهم اســت این اســت کــه در مورد 
فعالیت هــای دانشــجویی باید دید تاریخی داشــت 
و این گونه باید با گذشــته خودمان انتقادی برخورد 

کنیم.
در ســفری به چین، با شهردار شــانگهای که فردی 
دانشــگاهی بود مالقات کردم. او ماجرای انقالب 
فرهنگی چین و فرســتادنش به کار اجباری را برایم 
تعریف کرد. می گفت تصــور حاکمان در انقالب 
فرهنگــی این بود که اگر روشــنفکران به میان توده 
مردم بروند ویژگی های روشنفکرانه شــان- بحث از 
آزادی و دموکراسی-کم می شود و آنگاه از عدالت 
و مهرورزی حرف می زننــد. انقالب فرهنگی چین 
برای این تغییرات بود. شــهردار شــانگ های درباره 
شــیوه اخراجــش از دانشــگاه گفت موقــع اخراج 
کالهی کاغذی بر ســرم گذاشتند و مرا در دانشگاه 
چرخاندند و ســپس از دانشــگاه بیرونم کردند. سه 
ســال در یك روســتا کار کردم، ولــی انصافًا در این 
ســال ها هیچ یک از نظراتم در مورد مسائلی که قباًل 
مهم می دانســتم تغییــر نکرد. یکــی از همراهان ما 
گفت پس شــما چرا هنوز از مائو تعریف می کنید؟ 

گفت مائو بخشی از تاریخ ماست. این تمثیل زیبایی 
بود. انسان وقتی بزرگ می شود عکس های کوچك 
خود را از آلبوم درنمی آورد. یعنی به هر مرحله ای که 

می رسد، نباید گذشته خود را نفی کند. 
جنبش دانشــجویی هم مانند جنبش فکری، دینی یا 
سیاســی در ایران از گذشته خود نباید فاصله بگیرد. 
اینکــه بنای هــر مرحله ما بر نفی مرحلــه پیش از ما 
استوار باشــد، عالمت گسستی در گذشته ما است. 
امیدوارم شما این تجربه را داشته باشید که مانند نسل 
ما بنا را بر نفی گذشــته خود نگذارید. بنای جنبش 
دانشــجویی در دهه 50 نفی مبارزات مســالمت آمیز 
گذشــته بود. به همین دلیل است که می بینیم چه در 
حوزه مبارزات مذهبی و چه مبارزات مارکسیســتی، 
اول سعی کردند بناهای گذشته را تخریب کنند. این 
از ضعف هــای عمده آن دوران بود. امیدوارم بدانیم 
تالش دوستان ما در آن دوره، چه آن هایی که هستند 
و چــه آن هایی که رفتند، با توجه به فهم و عزم آن ها 

تالشی حداکثری بوده است.
البتــه من به عوامل تأثیرگذار در جنبش دانشــجویی 
دهه 50 اصاًل نپرداختم. به گروه های سیاسی داخلی، 
ساخت حکومت ایران، جنبش های به اصطالح ملی 
و سوسیالیســتی جهان اشــاره ای نکردم. بحث من 
ایــن بود که ازنظر تاریخــی روی چه عناصری برای 
شــناخت آن دوره بایــد تکیــه کرد وگرنــه در مورد 
جنبش های الجزایر، فلسطین، ویتنام و کوبا گفتنی ها 
بسیار است؛ حتی جنبش های تاریخی در ایران مانند 
جنبش جنگل، جنبش مشروطه یا نهضت ملی شدن 

صنعت نفت باید مطالعه شود. 
خودسازی و آرمان خواهی

آن دوران ما ســعی زیادی در خودســازی داشــتیم. 
فکر می کردیم چون آرمان خواه هســتیم، اگر زندان 
بیفتیــم باید بتوانیم مقاومت و مبارزه کنیم و از منافع 
خودمان بگذریم. دانشــجویان شیراز در نهایت رفاه 
بودنــد. اگــر آن فضای رفاهی را که وجود داشــت 
ترسیم کنم، ممکن اســت بگویید پس چرا در برابر 
چنین وضعیتی مخالفت و مبارزه می کردید. دانشگاه 
شــیراز حتی برای آمــوزش رانندگی دانشــجویانش 

آموزشگاه رانندگی خاص داشت.
آن زمان یك شب تصمیم گرفتیم به گورستان برویم. 

گورستان انسان را به یاد آخرت می اندازد. به این نکته 
حتی فعاالن غیرمذهبی هم اشــاره داشتند. مصطفی 
شــعاعیان که مارکسیســت بود می گوید هر شــب 
جمعه، به مســگرآباد می رفتم و ایــن را نتیجه گیری 
می کند کــه جــادوی دیالکتیك را بنگر، قبرســتان 
زنده را به جامعــه پرتاب می کرد. قبرســتان رفتن ما 
وجهی سیاســی داشــت. وســط هفته و ساعت دو 
بعد از نیمه شــب بر سر مزار ســران عشایر فارس که 
اعدام شدند مانند حبیب الله خان شهبازی رفتیم که 
مبارزاتی علیه شــاه داشــتند. این امر درست پس از 
ماجرای ســیاهکل بود. عکس 9 نفر از چریك های 
فدایی خلــق را تکثیر کــرده بودند و بــرای هریك 
هــم 100 هزار تومــان جایزه تعیین کــرده تا هرکس 
این هــا را بگیرد یا از آن ها نشــانی بدهد این جایزه را 
دریافت کند. از قبرســتان که برگشتیم در آن شرایط 
یعنی وسط هفته، چهار، پنج جوان از قبرستان دارند 
گاهی ما را دستگیر کردند.  برمی گردند، گشــت آ
آن ها باور نمی کردند، ســاعت دو پس از نیمه شــب 
ما دانشــجویان دانشگاه پهلوی شیراز آمده ایم فاتحه 
بخوانیم. تا صبح افســرنگهبان می پرســید راستش را 
بگویید برای چه کاری آنجا بودید؟ هر چه می گفتیم 
برای فاتحه خوانی باور نمی کردند. تصور می کردند 
مثاًل ما آمده ایم شــیره بکشــیم، یا مشروب بخوریم 
یا از خوابگاه فرار کرده ایم. ســرانجام به این تحلیل 
رسیدند که ما آمده ایم شــیره بکشیم ما هم کلنجار 
نرفتیم و قبول کردیم. او هم گفت اشــکالی ندارد، 
باالخره دانشــجو هم بایــد از زندگی اش لذت ببرد. 
قصــدم این اســت بگویــم دیدگاه هایی اســت که 

نمی پذیرد دانشجو برخالف عادت حرکت کند.
پرهیز از نقد یک طرفه

دانشــجویی که وارد حوزه کمك رســانی می شود، 
می توانــد به عنوان یك گروه پیشــاهنگ عمل کند؛ 
به بچه های محــروم درس می دهد و دریافت هایش 
ایــن  عضــو  خــودش  و  می شــود  اجتماعی تــر 
دنیای شبکه هاســت،  امروز،  دنیای  شبکه هاســت. 
شبکه ها ترکیبی از شبکه های اجتماعی یا شبکه های 
سنتی هســتند. دانشــجو وقتی با جامعه خود تعامل 
کند، دیــدگاه نخبه گرایانه اش به دیدگاهی عمومی تر 
تبدیــل می شــود. قــدرت هم زبانــی و گفت وگو با 
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جامعــه خود را پیدا می کند. منظورم این نیســت که 
دانشــجو حتمًا باید به روستا یا جنوب شهر برود. نقد 
ادبی، نقد فیلم، جشــن های اجتماعی، گفت وگوی 
ادیان یا گفت وگــوی تمدن ها می توانــد حوزه هایی 
برای حضور دانشــجو در جامعه باشــد. برای پرهیز 
از نقد یک طرفه باید ســعی کرد سرودها، ترانه ها و 
برنامه های کوهنوردی، نشریات دانشجویی، ادبیات 
و شــعر آن دوران را تحلیل گفتمان کرد. بخش های 
ناشــناخته ای در گذشــته ما وجــود دارد که اگر به 
آن ها توجه نکنیم دچار نقد یك طرفه می شویم. مثاًل 
می گویم آن دانشجویان چرا یک بعدی بودند یا چرا 
این قدر زبانشان سیاسی پررنگ بود؟ پرسش من این 
است آیا روشنفکران یا روحانیون ما این گونه نیستند؟ 

زبان غالب آن زمان این گونه بود.
تجویــزی بــرای امــروز: اســتقالل حوزه 

دانشجویی از سیاست
اگــر از مــن بپرســید با توجه بــه آن تجربــه، امروز 
چه می شــود کرد، مــن حتمًا به اســتقالل نهادها یا 
حوزه هــای دانشــجویی از سیاســت رأی می دهم؛ 
البتــه این به معنای آن نیســت که هــر چیزی که در 
حــوزه سیاســت رخ بدهد، اگــر در منهــای یک 
ضرب شود معنایش اســتقالل می شود.امروزه معنی 
اســتقالل مانند بسیاری از مفاهیم دیگر مانند صلح، 
امنیــت، پایداری و مدارا تغییر کرده اســت. با نگاه 
جامعه شناســانه می گویــم وقتی کســی وارد حوزه 
جدیــدی می شــود در حقیقــت وارد افتراق یافتگی 
یا تفکیك کار شــده است. درســت مانند نقشی که 
نهادهای سیاســی و احزاب با نهادهای مدنی دارند 
یا نقشی که نهادهای سیاسی یا احزاب با بوروکراسی 
یا سازمان اداری کشور دارد. ما برداشت ناکارآمدی 
از استقالل داریم. می گوییم مثاًل اگر کسی که فرد 
حزبی نیســت گویا فرد مستقلی است یا مثاًل مدیری 
که حزبی نیســت، توان اســتقاللی بیشــتری دارد یا 
روشــنفکری که حزبی یا سیاســی نیست، مستقل تر 

است.
در این زمینه باید نقد تاریخی و سیاسی شود. مثلثی 
را در نظــر بگیرید که یــك رأس آن جامعه علمی-

کادمیك مانند دانشــگاه با همــه عناصرش ازجمله  آ
اســتاد و دانشــجو و نهادهــای علمی اســت. رأس 
دیگرش روشــنفکران یــا همان نهادهــای فرهنگی 
اســت و در رأس دیگــر جامعه سیاســی بــه مفهوم 
سیاســتمداران یا سیاســت ورزان قرار دارد. به دالیل 
تاریخــی در ایران بین این رئوس فاصله اســت. این 
جمله معروف را حتمًا شــنیده اید که می گوید: »از 
دانشگاه های ادبیات هیچ ادیب برجسته ای برنخاسته 
اســت.« گویا الزمه ادیب شــدن یا هنرمندشدن این 
است که فرد به دانشگاه های ادبیات یا دانشکده های 
کادمیك و روشنفکران پرهیز دارند  هنر نرود. افراد آ
از اینکه برچسب سیاســی به آن ها زده شود، اما اگر 
این ســه رأس را به هم نزدیك کنیــم به آن مفهومی 
می رسیم که چگونه می توان فرد به صرف عضویتش 
در هریك از این سه جامعه واکنشی بر اساس تفکیك 
وظایف یا نقش ها انجام دهد. باید معلوم شــود اگر 

کسی سیاسی اســت و مســئولیت اجرایی دارد، در 
حوزه اجرایی خودش متناســب با گرایشــش عمل 
نمی کنــد و الزام هــای تعیین کننده ای بــرای حوزه 

اجرایی اش وجود دارد.
به این ترتیب حتمًا نهاد دانشگاه و دانشجوی دانشگاه 
نیازمند استقالل است و متناســب با الزام ها و نیازها 
و ضرورت های دانشــگاه باید رویکردی داشته باشد 
کادمیك،  کــه در زمینــه دغدغه هایش در حــوزه آ
سیاســی و فرهنگی فعالیت کند. اگر دانشجویی که 
وارد دانشگاه می شود کاری به محیط علمی نداشته 
باشــد، وضعیت علمی اش چه تفاوتی دارد با کســی 

که دانشجو نیست؟
متناســب با این مثلث دانشــجو یا هر فرد دیگری دو 
رویکرد می تواند داشــته باشد: می توانند از احزاب و 
جریان های سیاســی پیروی کامل کند. این رویکرد 

مخرب است و جای نقد بسیار دارد. 
رویکرد دیگر این اســت که افراد یــا نهادها به دلیل 
روابط شــبکه ای که قباًل تعریف کــردم، نقش های 
متفاوتی را ایفــا می کنند و در نقش دانشــجویی به 
کادمیک پرداخته و در بعد سیاسی به کارهای  ابعاد آ
سیاســی می پردازند. این مســئله ای متفاوت است. 
همین اســت که شاخه دانشــجویی احزاب سیاسی 
وجــود دارد و ایــن نبایــد مانع فعال بــودن نهادهای 
مســتقل سیاســی یا فرهنگی ـ علمی در دانشــگاه ها 
باشــد. از طرف دیگر نباید دادوســتد یــا تعامل بین 
این نهادها در حوزه سیاســت امری مطرودی باشد. 
به نظر من دیدگاهی که می خواهد نهادهای مســتقل 
دانشجویی شــعبه یا شاخه های احزاب باشند، کاماًل 
مطرود اســت. دیــدگاه درســت آن اســت که هم 
شاخه های فعال دانشــجویی احزاب و هم نهادهایی 
مســتقل در دانشــگاه وجود داشــته باشــد. احزاب 
نباید تضعیف کننده آن نهادها باشــند. چنین چیزی 
با تفکیک بین اضالع مثلث مذکور ممکن اســت. 
در مورد جامعه اطالعاتی معتقدم جنبش دانشجویی 
در موقعیت هــای متأثــر از جامعه اطالعاتی اســت. 
نظریه پــردازان اطالعــات ماننــد مانوئل کاســتلز و 
دیگــران این را ذیل جنبش هــای نوین و اجتماعی و 
هویتی مطالعه می کننــد. باید جنبش های اجتماعی 
نویــن در ایــران را ببینیــم که چه چیزهایی اســت،  

مثاًل ببینیم آیا جنبش دانشــجویی هــم جزئی از آن 
اســت یا نــه، یا اینکــه جنبش های نویــن اجتماعی 
چــه تفاوت هایی با هــم دارند. باید دیــد آیا جنبش 
دانشــجویی به ســوی نزدیکی به سمت جنبش های 
اجتماعــی مــی رود یــا بــه ســوی افتراق یافتگی و 
هویت یابــی مســتقل. یک دیدگاه این اســت که به 
ســوی هویت یابی مســتقل می رود و بــه طور مداوم 
خردتر هم می شود. من معتقدم در یك دنیای دوگانه 
مجازی ـ واقعی به ســر می بریم. مثاًل دنیای وبالگی 
را با دنیای دیگر رســانه ها در نظــر بگیرید، هم تأثیر 
می گــذارد و هم تأثیر می پذیرد، ولــی در عین حال 
هــم یک دنیای متفاوتی اســت. خیلــی از این ها به 
پرش هــا و تغییر فضاهای فکری منجر می شــود که 
الزامًا در حــوزه اجتماعی اش آن قدر اثر نمی گذارد. 
خــود جنبش اجتماعی را هــم برایش خیلی تعریف 
قائل هســتند، ولی مجموعــًا می توانم بگویم جنبش 
دانشــجویی به میزانی که با فضای اطالعاتی درگیر 
می شود، به همین میزان که تأثیر می پذیرد، تأثیرگذار 
کید می کنم جلد دوم کتاب کاستلز را  هم اســت. تأ
بخوانید. او از دنیای شــبکه ای حرف می زند. دنیای 
شــبکه ای، روابط عمودی را به روابــط افقی تبدیل 
می کند، یعنی شــما در آِن واحد هم عضو یك گروه 
مجازی و هم عضو یک گروه واقعی هستید. هم در 
حوزه سیاست فعال هستید و هم در حوزه اجتماعی 

می توانید فعال باشید. 
ما دیگر مانند دهه 50 انســان هایی که یا سیاســی یا 
ادبی و فرهنگی باشند نداریم. خیلی از چریك ها که 
نقاش یا شــاعر بودند این امــور را جزو خصلت های 
برجســته اش  و  می دانســتند  خرده بورژوازی شــان 
نمی کردند؛ اما امروز این امور می تواند کنار هم قرار 
بگیرد. جنبش دانشــجویی دهه 50 علیه بازی فوتبال 
هم بود، وقتی تیم فوتبالی از اســرائیل برای مسابقه با 
ایران آمد، تحلیل این بود که این برای دورکردن ما از 
عرصه سیاست اســت. حتی چند بار علیه نمایشگاه 
مجسمه ســازی و گرافیك در دانشــگاه ها تظاهرات 
شــد، چون تصور می شد این ها هم برای دورکردن ما 

از سیاست است.
 آن زمــان خیلــی از این متفکران را نمی شــد با هم 
جمع کرد. یعنی طراح سخنرانی دکتر شریعتی دنبال 
برگزاری ســخنرانی برای دکتر نصر نبود و برعکس. 
درحالی که کار فکری باید این بلوغ را داشــته باشد 
که با نگاه شبکه ای افراد با افکار مختلف را دعوت 

به گفت وگو کند. ■

پی نوشت
1 . بــرای وقوف بــه تفاوت هــای این دو سیســتم کتاب 
خاطــرات مرحــوم دکتــر مجتهــدی را توصیــه می کنم. 
ایشــان نخستین رئیس دانشــگاه صنعتی آریامهر است که 
رقابت های درون نظام شاهنشاهی را نشان می دهد. حرف 
ایشــان در این کتاب این است که از دانشگاه تهران قطب 
نظام آموزش عالی کشــور بود که در زمان رضاشاه شکل 
گرفت و مبنای دانشــگاه های ایران بود. شاه می خواست 
دانشگاهی با مدل پهلوی دوم طراحی کند که گرایش های 

بین المللی تری داشته باشد.

ما دیگر مانند دهه 50 
انسان هایي كه یا سیاسي یا 

ادبي و فرهنگي باشند نداریم. 
خیلي از چریك ها که نقاش 

یا شاعر بودند این امور را جزو 
خصلت هاي خرده بورژوازي شان 

مي دانستند و برجسته اش 
نمي کردند؛ اما امروز این امور 
مي تواند كنار هم قرار بگیرد
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هــزاوه: وقتــی می خواهیم کاری را شــروع کنیم 
ضروری اســت نگاهی به گذشــته بیندازیم و ببینیم 
آیا در گذشــته تجربه ای وجود داشــته یا خیر و اگر 
تجربــه ای بوده از آن تجربــه درس بگیریم. تحکیم 
وحدت و ادوار تحکیم در ســال های گذشــته برای 
جنبش دانشــجویی زحمت زیادی کشیده اند، البته 
کارهای آنان باید نقد شــود. یک مشکلی که ما در 
آن ســال ها در تحکیم وحدت داشتیم و من خیلی به 
آن نقد وارد می کنم، این بود که فضا به سمتی رفت 
که دانشــجویان وارد فضای حزبی شدند و خواستند 
در عرصه سیاسی هم کنشــگری کنند. حزبی شدن 
دانشــجویان و فعالیت های سیاسی آنان در آن زمان 
برایشــان آفت بزرگی شــد، نتایــج آن را هم دیدیم؛ 
حتی تــا آنجا پیش رفتند که کاندیدا برای نمایندگی 
مجلس برگزیدند. به نظــر من، کار خوبی نبود و به 
آن نقد وارد اســت. اگر ما روند همــان زمان را پی 
بگیریم، به همان مشــکالت و بن بســت ها برخورد 

می کنیم.
به نظر من باید برای اتحادیــه کارویژه تعریف کرد، 
اگر کارویژه اتحادیه حمایت و پشتیبانی از انجمن ها 
و تشــکل های کوچک تر باشــد، آنگاه نتیجه بخش 
خواهــد بود. هرکدام از تشــکل های دانشــجویی یا 
انجمن های علمی و فرهنگی در چارچوب و ساختار 

گرفته اند به شــدت کوچک هســتند، در حالی  که 
اتحادیه چنین نیســت. انجمن ها توان گفتمان سازی، 
کار فکــری و بازتولید خود را نیــز ندارند و در این 
میــان، اتحادیــه می تواند کمک مضاعفــی به آن ها 
برساند و در ســطحی کلی از آن ها پشتیبانی کند. با 
وجــود برخورد جزیره ای که بچه ها با هم دارند و هر 
کدام راه خود را می رونــد، اتحادیه می تواند کمک 
بزرگی باشد تا اگر خدای نکرده ورق برگشت و قرار 
بر بستن تشکل ها شد، تعطیلی آن ها با وجود اتحادیه 

به این سادگی نباشد.
باید در نظر داشــته باشیم که ما از اتحادیه یک تجربه 
گران بهــا داریم و آن تجربه دفتــر تحکیم وحدت از 
دهه 60 به این ســو اســت. این تجربه که تا سال های 
هشــتاد و اندی ادامه داشت، باید در عملکرد ما مؤثر 
بوده و نقش ایفا کند. ما باید به این فکر کنیم که چه 
روندهایی طی شــد تا ماجرا به آنجا رسید. آسیبی که 
از این مســئله ناشی شد به قدری وسعت داشت که به 
هویت انجمن های اسالمی هم ضربه وارد کرد. باید 
در این مورد فکری کرد. مــا باید فکر کنیم در عین 
اینکه باید به تشکل های کوچک بها داد تا بتوانند کار 
و فعالیت داشته باشند، از آن سمت هم بتوانیم کاری 
کنیم که عارضه های قبلی اتحادیه را نداشــته باشیم. 
حال در این باب باید گفت وگوی بیشتری انجام شود.

یــا  تک اتحادیــه  ســازمان یابی:  شــکل 
چنداتحادیه؟

نهــاد  ■ نهــاد،  و  تشــکل  از  بحــث  در 
باالدستی تشــکل ها، موضوع گفت وگوی 
پرمناقشه و داغ یک سال اخیر جریان های 
دانشــجویی بوده اســت. ماه هاســت که 
صحبــت از ایجاد یا احیــای اتحادیه ها در 
بین فعاالن مطرح است. برای این مسئله 
راهکارهــای مختلفــی مانند تشــکیل یک 
اتحادیــه یا دو اتحادیه بیان شــده اســت.  
موضوع اتحادیه تبدیل به ســوژه ای شده 
و انــرژی و نیروی زیــادی از فعاالن گرفته 
تا مشخص کنند این اتحادیه به چه شکلی 
قرار است تشــکیل شود. می خواهیم این 
موضوع را اجمااًل بــه بحث بگذاریم که با 
مشکالت جاری، تشکیل اتحادیه ضرورتی 
دارد یا خیر؟ اگر ضرورتی در میان است با 
امکانات و شــرایط فعلی بهترین راه ایجاد 

اتحادیه با چه روشی است؟
شهسوارزاده: قضیه اتحادیه تا اندازه ای با قضیه 
تشکل متفاوت است. اگر بخواهیم دقیق تر به مسئله 
نگاه کنیم، می بینیم انجمن ها و تشکل هایی که شکل 

سامان یابی اتحادیه دانشجویی؛ از نظر تا عمل
بخش دوم میزگرد با مشارکت سه فعال دانشجویی

دوران هشت ســاله فشــار و تضییقات علیه دانشگاه و جریان دانشجویی سبب شد بســیاری از نهادها و بسترهای فعالیت نظیر 
تشــکل ها و اتحادیه های دانشــجویی با انحالل، تعطیلی یا واگذاری به جریان های دانشــجویی فاقد پایگاه مواجه شده و منزلگاه 
دانشــجویان تحول خواه و اصالح گرا از آن ها ســتانده شود. اکنون که برخی از این نهادها بازسازی و احیا شده و فضای تبادل نظر 
و تعامل اندکی بهبود یافته، می توان فرصت را غنیمت شمرد و فضایی برای بحث و گفت وگو در راستای تقویت همکاری مشترک 
میان جریان های دانشجویی سامان داد. با همین رویکرد، میزگردی با موضوع مسائل و چالش های جریان دانشجویی در شرایط 
کنونی برگزار شــد که بخش اول این میزگرد در شــماره  94 چشــم انداز ایران منعکس شــد و محورهایی نظیر رفع فضای امنیتی 
از دانشــگاه، گسســت بین نســلی، ســازوکارهای حل اختالف و منازعات دانشــجویی و رابطه دانشــجویان با نیروهای فکری و 
سیاسی مورد بررسی قرار گرفت. در این شماره بخش دوم این میزگرد را از نظر می گذرانیم که به طور عمده به موضوع پرمناقشه 

»سامان یابی اتحادیه دانشجویی« اختصاص دارد.
مشارکت کنندگان در میزگرد، افشین هزاوه )دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه پلی تکنیک، 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، مدیرمسئول و سردبیر نشریه پژواک، عضو سابق شــورای مرکزی کانون پژوهش های 
اجتماعی و نماینده هیئت مؤســس انجمن اسالمی رویش( و شــهاب الدین شهسوارزاده )دانشجوی رشته پژوهشگری دانشگاه 

عالمه و عضو سابق نشریه سیاه مشق( هستند.
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داشته باشــیم که افراد با تفاوت های فکری جدی و 
اساسی و تفاوت اولویت های جدی زیر یک سقف 
جمع بشــوند و اختالفات به وجــود نیاید؛ حتی اگر 
خواسته های همه مشترک باشد، اما طرز فکر متفاوت 
و اولویت هــای متمایز باعث بــروز اختالفات جدی 
خواهد شد. در هر گروهی تعیین اولویت، خود محل 
دعوا و بحث اســت و روند دیگری باید اتخاذ شود. 
اعتقــاد من همگرایــی و همکاری، بــدون یگانگی 
بود؛ یعنی ما آزادی عمل خودمان را داشــته باشــیم 
و شــما هم همین طور، ولی با هــم همکاری کنیم. 
من معتقــدم اتحاد امکان پذیر نیســت و هر گروهی 
باید آزادی عمل خود را داشــته باشد. با دیدگاه های 
متفاوت در کنار هم جمع شده و همکاری کنیم؛ اما 

همگرایی و همکاری ممکن است.
معمــواًل دانشــجویان بین 18 تا 24 ســال هســتند و 
خیلی آدم هــای پخته ای نیســتند. این ها می خواهند 
شهرت داشته باشــند؛ حتی اگر وجوه منفی شهرت 
را کنــار بگذاریــم، هر کســی فکر می کنــد بهتر 
می توانــد جریانات دانشــجویی را هدایت کند و او 
صالح دانشــجوها را بهتر تشــخیص می دهد و باید 
برای فعاالن دانشــجویی دســتورالعمل صادر کند. 
این افــراد در تالش هســتند کــه در رأس هرم قرار 
بگیرنــد و ایــن باعث دعوا می شــود، امــا اگر چند 
نهاد وجود داشــته باشــد چنین نخواهد شد؛ البته نه 
آن قدر زیــاد که همه چیــز خرد و ناچیز شــود و نه 
آن قدر کم که حرکت برایشــان امکان پذیر نباشــد. 
الزم اســت ســاختاری بینابین این ها تعریف کنیم و 
هماهنگی خاصی ایجاد کنیم. برای این ســاختار هر 
واژه ای را می توانیم قرار دهیم، پارلمان دانشــجویی 
یا کنفدراســیون دانشجویی یا هر واژه ای را می توانیم 
برگزینیم. به نظر من اگر چنین شود برای این شرایط، 

ساختار معقول تری است.
راه حــل مــن در این زمینه کاماًل مشــخص اســت 
و بحــث چنداتحادیــه را می پســندم و بــه دنبال آن 
همگرایــی و همــکاری بیــن دانشــجوها، البتــه نه 
چنداتحادیــه متفــرق و پراکنــده که هر کس ســاز 
خودش را بزند؛ چنداتحادیه در ســاختار مشــخص 
همگــرا و اهل تعامــل، ولی جدا از هم با اســتقالل 

عمل و آزادی خودشان.
ابتدا بــه کارکــرد اتحادیــه بپردازیم تا  ■

بعــد از آن اگــر الزم شــد بــه بحــث تک 
 اتحادیه ای بودن یا چنداتحادیه برگردیم. 
شما با عطف نظر به تجربه تحکیم، کارکرد 
حمایتــی  و  پشــتیبانی  را صرفــًا  اتحادیــه 
می دانید، معتقدید کــه اتحادیه باید چتر 
حمایتــی بــرای تشــکل ها و انجمن های 
کوچک تــر ایجــاد کنــد و با پشــتیبانی از 
آن هــا کارها را تســهیل کنــد و همچنین 
گفتمان ســازی کند. تا اینجا بحثی نیست 
امــا در ادامــه گفتیــد کــه اتحادیــه حــق 
سیاست گذاری کلی را ندارد، درحالی که 
گروه هــای  در  تحکیــم  ادوار  می دانیــد 
هجدگانه گانه عضویت داشــت و در آنجا 
تأثیرگذار بود؛ برای مثال وقتی گروه های 
هجده گانه موسوم به جنبش دوم خرداد 

سقف کار کنند، نتیجه در طول تاریخ نشان داده که 
دعوا بر سر قدرت و تصاحب کرسی همیشه در حال 
افزایش بوده اســت. این اختالف ها باعث می شوند 
ما نتوانیم با هم همکاری کنیم و به دستاورد مشترک 
برســیم. در صورتی کــه می تــوان از تجارب کمک 
گرفت. اگر مــا به جای یک اتحادیــه یا هر نهادی 
در آن ســطح، دو اتحادیه در دو شــکل متفاوت اما 
هم ســطح داشته باشیم که با هم همکاری کرده و بر 
ســر قدرت هم دعوا نکنند، می توانیم به نتایج خوبی 

برسیم. دعوا بر سر قدرت اجتناب ناپذیر است.
کچوئیان: کارکرد اصلــی اتحادیه به نظر من چتر 
محافظت کننده از تشکل هاست؛ چتری که همه این 
تشکل ها را زیر یک ســقف تجمیع کرده و به آن ها 
قدرت می بخشد. برای انجمن های کوچک، اتحادیه 
خیلی مهم است. برای تشکل هایی که وسعت بیشتر 
و دایــره نفوذ گســترده تری دارند این مســئله چنین 
نیســت، زیرا آن ها مثاًل600  تا 700 عضو دارند و از 
میان اعضا 50 تا 60 نفر عضو قوی و فعال هســتند و 
می تواننــد از عهده کارها و فعالیت های خود برآیند؛ 
اما برای انجمن های کوچک وضعیت به این شــکل 
نیســت. در تشــکل های بزرگ نیاز به اتحادیه وجود 
ندارد و نیروهای مختلــف و فعال کارهای مختلف 
را انجام می دهند. اتحادیه برای تشکل های کوچکی 
که زیر100  نفر عضو دارند و توانایی محدودی برای 
برگزاری برنامه ها دارند، می تواند به شدت مؤثر باشد.

هــزاوه: وجود اتحادیه باعث می شــود که بســتن 
تشــکل ها با یک مانع دیگر هم روبرو شــود و یک 
 الیه به الیه هــای محافظتی تشــکل ها اضافه خواهد 
کــرد؛ البته نباید فراموش کنیم که تمام این مســائل 
در گذشته هم وجود داشته، یعنی هم تشکل ها و هم 
اتحادیه ها بسته شده و شخصیت های آنان هم زندانی 
شدند؛ نباید فراموش کنیم که اینجا ایران است و هر 
چیزی ممکن اســت اتفاق بیفتد. نکته اینجاست که 
ما هم باید کار را برای جریان تندرو ســخت کنیم و 

اتحادیه این کارکرد را دارد.
نکته دیگر اینکــه در حال حاضر ما در جامعه مدرن 
زندگــی می کنیم و عصــر مدرن، عصــر ارتباطات 
اســت و دوره فکرهای متنوع. مــا نمی توانیم انتظار 

دانشــگاه خود برنامه برگزار کنند و اتحادیه صرفًا از 
این تشــکل ها حمایت کند؛ اگر ما با تجربه تحکیم 
و بــا همان روند پیش برویــم در آینده خواهید دید، 
این روند برعکس می شــود. من معتقدم کنشــگری 
سیاسی در بیرون از دانشگاه برای یک دانشجو بسیار 
شیرین تر اســت از فعالیت هایی که در سطوح بسیار 
پایین تر در محیط دانشــگاه می تواند انجام دهد. این 
باعث می شــود که نگاه دانشجو این باشد که عضو 
انجمن اســالمی شــود تا پــس از آن بتواند راه خود 
را به تحکیــم باز کرده و از آنجا  بتواند کنشــگری 
سیاســی بکند. این آفتی بود که در گذشــته وجود 
داشــت و برای جلوگیری از تکــرار آن باید راه حلی 
اندیشیده شده و ریشه کن شود. باید کارویژه اتحادیه 

و کارویژه انجمن جایش عوض شود.
نکتــه مهم دیگــر درس گرفتن از تجربیات گذشــته 
اســت. ما از گذشــته تجربیات خوبی داشته ایم و از 
زمان ادوار تحکیم به بعد، با دو مورد روبه رو شــدیم 
که باعث همگرایی بیشــتر دانشــجویان شــد. حتی 
می توانیــم بگوییم نــه تنها دانشــجویان، بلکه آحاد 
جامعه را با هم همگرا کرد. اتفاقاتی که در انتخابات 
ســال 88 افتاد و همه زیر یک چتر رفتند. همچنین 
انتخابات ســال 92 نیز باعث شد که همه افراد مقابل 
تندروها به صف شــوند. این  اتفاقات خوبی است و 
نشــان از این دارد که ما می توانیم با در نظر داشــتن 

تفاوت های فکری، با هم همکاری بکنیم.
ایــن مســئله را به چه شــکلی می تــوان تبیین کرد؟ 
همــه مردم در جامعــه باید با هم همــکاری بکنند، 
اما یکی شــدن بیش از حد، باعــث به وجود آمدن و 
بازتولید اختالفات می شــود. این اشــتباه اســت که 
بگوییم چــون می خواهیــم همــکاری بکنیم، پس 
باید یکی بشــویم. ما برای کار کردن می خواهیم زیر 
یک ســقف برویــم، ولی این زیر یک ســقف رفتن 
خیلی ایده آل اســت که هیچ وقت اتفــاق نمی افتد، 
به هر حال همیشــه نفس آدمی دنبال قدرت اســت. 
می خواهم این مســئله را به اتحادیه ربط بدهم، وقتی 
ما یــک اتحادیه را ســرکار می گذاریــم و فاز تک 
اتحادیه را وســط می آوریم و وقتی شــورای مرکزی 
تشکیل می دهیم و از همه می خواهیم با هم زیر یک 

به ترتیب از سمت چپ, افشین هزاوه، محمد رسول کچوییان و شهاب الدین شهسوار زاده
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وقتي تعدادي از دانشجوها و 
فعاالن دانشجویي در یک دانشگاه 
تصمیم مي گیرند که یک کنش 

سیاسي را انجام بدهند، این عمل 
سیاسي باید انجام شود. اینکه یک 
تعداد دانشجو بخواهند از بیرون 
بر فضاي دانشگاه تأثیر بگذارند و 
در آن دخالت کنند، این رسمًا به 
ابتذال کشیدن فضاي فعالیت در 

دانشگاه هاست

اســتراتژی های گوناگون استفاده نکنند. 
تصــور نمی کنم به لحــاظ منطقی هم این 
امر، امر مذمومی باشــد یعنی می خواهم 
بگویم بــا این فرض که اتحادیــه از پایین 
جوشیده و روند دموکراتیک را طی کرده 
باشد، مسئله را بررسی کنیم. ما با تحمیل 
عقیده از طرف اتحادیه ای غیردموکراتیک 
کاری نداریــم. با چنین فرضــی نظرتان را 

بیان کنید.
کچوئیان: من فکر می کنم نباید ســاختار اتحادیه 
را با ســاختار حزب مشــابه هم در نظــر بگیریم. در 
حزب هم روند به همین شکل است و افراد، شورای 
مرکزی را انتخاب می کنند و اعضای شورا برای تمام 
حزب تصمیم گرفته و نتایــج را به بقیه اعضا اطالع 
می دهند. این ساختار حزب است ولی اتحادیه چنین 
نیست. شما حالتی را بررسی می کنید که دانشگاه ها 
نماینده فرستادند و از بین نمایندگان اعضای شورای 
مرکــزی انتخاب می شــوند. بــاز این افراد شــورای 

مرکزی برای بقیه افراد تصمیم گیری خواهند کرد.
بلکــه  ■ نیســت،  مدنظــر  تصمیم گیــری 

سیاست گذاری مسئله است؛ سیاست گذاری 
به معنای تعیین خطوط عام برای برنامه ها و 
هدف های طوالنی مدت و تعیین ساختار و 
چارچوب ها، نه اینکه در هر موضوعی ریز و 

درشتی ورود پیدا کند.
کچوئیان: من معتقــدم که آزادی عمل تا آنجایی 
که امکان دارد باید به هر فرد دانشجو داده شود. من 
با همگرایی موافق هســتم که بچه ها در دانشگاه های 
مختلف برنامه های مختلفی را برای اهداف مشترک 
انجــام دهند. چنیــن همگرایی مفید اســت و با آن 
موافقم، ولی آزادی عمل باید داده شود. در بزنگاه ها 
باید یک همگرایی و وحدت استراتژی شکل بگیرد 
تا در بین فعاالن دانشــجویی پیاده ســازی و نهادینه 
شــود. البته معتقدم در حد بزنگاه ها و شرایط کلی؛ 
مــن می گویــم بــرای اینکه ایــن همگرایــی باعث 
انحصارگرایی نشــود و به اتحادیه چنان قدرتی بدهد 
که در ریز مســائل دانشــگاه هم وارد عمل شود، ما 
باید به فکر ســاختن یک ســاختار مانع باشیم. ما به 
یک ســاختار جامــع و مانع نیاز داریم تــا بتوانیم از 
این مشکل بگذریم. به نظرم ساختار باید به گونه ای 
باشد که اتحادیه بتواند همگرایی و وحدت استراتژی 
ایجاد کند و هم باید ســازوکاری اندیشیده شود تا از 
مستبد شدن شــورای مرکزی اتحادیه جلوگیری کند. 

این مسئله ای است که باید روی آن بحث کرد.
هــزاوه: ببینید بحث من درباره فــرم هم به خاطر 
کارکرد است. به دلیل فرم است که من چنداتحادیه 
را می پســندم و فرم را هم به خاطر کارکرد آن مدنظر 
دارم. اولیــن کارکرد اتحادیه بــه نظرم بحث حمایتی 
اســت، پشــتیبانی و حمایت کردن زیــر چتر واحد 
و ارتباط گیــری و شبکه ســازی؛ این ها بــه نظر من 
کارکردهای اصلی هســتند. بحث سیاســت گذاری 

هم  در کنار آن اقدام مشترک مهم است.
بــه نظر من اگر سیاســت گذاری را حالــت ایده آل 
بگیریم، این مســئله خودبه خود اتفاق می افتد و این 
طبیعی اســت. یک ســاختار دموکراتیک که آمده 

دانشــگاه علم و صنعت بعضی از فعاالن دانشجویی 
تصمیــم گرفتند یک پویش بــه نام پویش دعوت از 
آقای خاتمی راه اندازی کنند. آن ها این کار را انجام 
می دهنــد و بعد از گذشــت دو روز از دفتر تحکیم 
با بچه های علم و صنعت تماس گرفته شــده و آن ها 
را از این کار منع می کننــد. آن ها می گفتند تصمیم 
دفتر تحکیم وحدت، مبنی بر حمایت از فرد دیگری 
است و شــما در دانشگاه علم و صنعت حق ندارید 

چنین پویشی راه بیندازید.
ببینید وقتی تعدادی از دانشجوها و فعاالن دانشجویی 
در یک دانشــگاه تصمیــم می گیرند که یک کنش 
سیاسی را انجام بدهند، این عمل سیاسی باید انجام 
شــود. اینکه یک تعداد دانشــجو بخواهند از بیرون 
بر فضای دانشــگاه تأثیر بگذارنــد و در آن دخالت 
کنند، این رســمًا به ابتذال کشیدن فضای فعالیت در 
دانشگاه هاســت. خصوصًا ســاختاری که ما درباره 
اتحادیه هم می گوییم نباید ســاختاری شــبیه حزب 
داشــته باشــد، اینکه یک شــورای مرکزی در درون 
خود بخواهد تصمیم گیری و همان را به دانشجویان 
دیکته کند، اســتقالل اندیشــه را هم از دانشــجوها 
خواهد گرفت؛ یعنی طرف باید منتظر باشــد تا ببیند 
که نفر باالدســتی چه سیاســتی را می چیند و او هم 

همان سیاست و راه و روش را ادامه دهد.
ســخن  ■ اتحادیــه  تشــکیل  از  وقتــی 

می گوییــم، شــامل رونــدی دموکراتیــک 
می شود که توســط نمایندگان انجمن ها 
دانشــجویی  نهادهــای  و  تشــکل ها  و 
دیگــر، از بدنه دانشــجویی شــکل گرفته 
و جوشــیده اســت و ســپس با انتخاباتی 
ســالم این اتحادیه تشــکیل شــده باشد. 
به عبارت دیگــر فرض اولیه ما این اســت 
که اتحادیه مذکور برآمده از تشکل های 
پایینی و بدنه فعاالن دانشــجویی اســت. 
تمامی تشــکل ها و نهادهای دانشجویی 
در آن اتحادیــه نماینده دارنــد، ولی این 
ایجــاد  همگرایــی  می خواهــد  اتحادیــه 
کند و جزیره هــای متفرقــه ای که ممکن 
را  متفاوتــی  اســتراتژی  هرکــدام  اســت 
برگزیده باشند را جمع کرده و برای همه 
آن ها اســتراتژی واحــدی را تبیین کند تا 
همــه برای رســیدن به هدف مشــترک از 

تصمیم گرفتند در انتخابات مجلس ششم 
فعــال شــوند، تحکیــم هم در بیــن آن ها 
حضور داشــت و فعالیت سیاسی می کرد. 
در آنجــا تحکیــم سیاســت گذاری کلــی 
می کرد و بــرای مثال تصمیــم می گرفتند 
که بایــد فضای دانشــگاه ها را فعال کرده 
و به سمت وسوی انتخابات مجلس سوق 
ببرنــد. برداشــت من از حرف های شــما 
این بود کــه این کارکرد سیاســت گذاری 
کلــی را باید از دســتورکار اتحادیه خارج 
کرد، در حالی که اگر چنین کنیم اتحادیه 
خیلــی رقیــق می شــود و اتحادیــه تبدیل 
به نهــاد ضعیفی می شــود که تنهــا وظیفه 
دارد شــبکه برقــرار کــرده و تشــکل ها را 
به هم وصــل کند. در این بین پشــتیبانی 
لجســتیکی هم ارائه دهــد؛ هم در عرصه 
فکــر و هم در عرصــه حمایت و تســهیل 
کارها. اگر ضرورتــی برای وجود اتحادیه 
هســت برای همان سیاست گذاری های 
کلــی اســت، وگرنــه وجــود اتحادیــه چه 

ضرورتی دارد؟
شهســوارزاده: ســاختار تحکیم یک ســاختار 
فدراســیونی و منظمــی بــود که چارچــوب خیلی 
خاصی داشت. تحکیم هژمونی بر بعضی از گروه ها 
و خیلی از ویژگی های دیگر را داشــت؛ اما نکته در 
اینجاســت که امروزه ما با انفجــار اطالعات روبرو 
هســتیم و با این دسترســی که از طریق شــبکه های 
اجتماعی و فضای مجازی داریم، باعث  شده شرایط 
متفاوت شود و تکثر بین افراد خیلی زیاد شده است. 
مــا باید به این موضوع به عنوان یک نکته مثبت نگاه 
کنیم. از ســوی دیگر همین تکثــر واجد آفت هایی 
اســت و دوستان مثال هایی درباره آن زدند. مثاًل بین 
دانشــجوها در دانشگاه دعواهای خصلتی و جناحی 
چنــان باال بگیرد که فعاالن دانشــجویی نتوانند کار 
و فعالیت ریشــه ای انجام دهند. نکته این اســت که 
شــرایط جدید دانشگاه چنان نیست که با حرف زدن 
بیــن یک جمع محدود به نتیجه برســد بلکه باید در 

عرصه عمومی، بحث بر سر آن شکل بگیرد.
در گذشــته تحکیم وحدت، قدرت این را داشــت 
کــه سیاســت گذاری هایی را انجــام دهــد و به جز 
دفتــر تحکیم و بدنه دانشــگاه، هیچ نهــاد دیگری 
نمی توانســت به این شکل بدنه جامعه را درگیر کند. 
امــروزه ایــن فضا کمتر اســت. همچنان دانشــگاه 
اهمیت خود را حفظ کرده و برای رســاندن پیام های 
روشنفکران و سیاسیون به بدنه جامعه نقش اصلی را 
ایفــا می کند، اما این نقش به پررنگی ســابق و مانند 

گذشته نیست.
کچوئیــان: جــدا از خدمات کثیــری که تحکیم 
به جنبش دانشــجویی کرد، اما متأســفانه اتفاقی که 
در تحکیــم افتاده این اســت که تعدادی دانشــجو 
در آنجــا در حــال تصمیم گیری برای دانشــجویان 
سراسر کشور هســتند و این استقالل دانشگاه را زیر 
ســؤال می برد. فعاالن دانشــجویی باید آزادی عمل 
داشــته باشند تا خودشــان تصمیم گیری کنند. برای 
روشن شدن مطلب مثالی می زنم، در سال 1387 در 
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خرداد، دانشــگاه و بدنه دانشجویی از آقای خاتمی 
حمایت کرد و حتی آقای خاتمی را به جامعه معرفی 
کرد، وگرنه آقای خاتمی کمتر شــناخته شده بودند. 
اســتقبال دانشــجویان از آقای خاتمــی و در مقابل 
ایستادگی دانشجویان در مقابل آقای احمدی نژاد بار 
سیاســی و نمادین داشت. وقتی شما چند دستگی را 
در سطح خرد به رســمیت می شناسید، خروجی این 
اســت که دانشــگاه از نظر نمادین هم می میرد. این  
اتفاق خطرناکی اســت یعنی دیگر دانشــگاه مرجع 

نیست.
مســئله دیگر این است که ما مشکالتی را به تحکیم 
مترتــب می دانســتیم و باید درباره آن هــا هم بحث 
کنیم. در تحکیــم جریان های دانشــجویی وقتی با 
هــم اختالف پیدا می کردند چنان درگیر می شــدند 
کــه تا حذف کامــل همدیگر پیــش می رفتند. این 
یکی از نقدهایی است که ما باید به تحکیم بکنیم و 
خودمان هم پیشــاپیش به این عارضه فکر کنیم. اگر 
ما چنددستگی ها را به رسمیت بشناسیم، آیا خروجی 
ایــن نخواهد بود که دانشــجوها کم کــم تا حذف 

کامل همدیگر پیش بروند؟
در پاســخ به چنداتحادیه یــا یک اتحادیه، نظر من بر 
یک اتحادیه متکثر اســت. اگر بتوانیم ســاختاری را 
فهم کنیم و بســازیم کــه در آن هیچ جریانی به طور 
کامل حذف نشــود، در آن صــورت خروجی های 
مثبتی خواهیم داشــت. بزرگ تریــن عارضه جنبش 
دانشــجویی، عارضه حذف بوده اســت و ما باید به 
این فکر کنیم تا بتوانیم این عارضه را به شکل جدی 

حل کنیم.
کچوئیــان: بــه نظــرم بایــد واقع بین باشــیم. من 
می خواهم تمایزی بین جریانات دانشــجویی پس از 
انقالب قائل شــوم. دهه 50 و 60، مبارزه دانشجویی 
اســت. دهه 70 جنبش دانشــجویی است. دهه 80 
انشــقاق اســت. االن هم دوره فعالیت دانشــجویی 
اســت. اصاًل نام جنبش دانشجویی برای ما در حال 
حاضر بی معناســت و در حال حاضر دانشــگاه نماد 
نیست. در دهه 70 قشر نخبه در دانشگاه بود. از یک 
شهرستان، یک فرد نخبه به دانشگاه می رفت و جامعه 
به او به دید یک انسان دانشجوی نخبه می نگریست 
که اگر می گفت بــه آقای خاتمی رأی بدهید؛ مردم 
هم به ایشــان رأی می دادند. در حال حاضر حرمت 
دانشــجو شکسته شــده اســت. ما االن غیردانشجو 
نداریم و  عمده مردم ایران دانشــجو هســتند! نتیجه 

اینکه دانشجو دیگر به عنوان نماد نیست.
منظور شــما این است که دانشجویان  ■

مرجعیــت اجتماعــی خــود را از دســت 
داده اند؟

کچوئیــان: کامــاًل مرجعیت اجتماعــی  خود را 
از دســت داده و چیــزی باقی نمانده اســت. آقای 
شهسوارزاده به اختالفات تشکل ها در دانشگاه اشاره 
کردند و آن را مضر دانســتند، درحالی که به نظر من 
چنین نیســت. یک تشــکل درصورتی کــه اعضای 
کافی داشــته باشــد معمواًل از دو فراکسیون تشکیل 
می شــود. این بحث هایی کــه در مورد اختالف بین 
چنداتحادیه بودن مطرح شد، قطعًا برای یک تشکل 

هم پیش می آید و فرقی نمی کند.

از آن جمع انشــقاق می کند؛ باید ایــن فضا را ادامه 
دهیم؟ این پیشاپیش برای ایران، در سطح جامعه، چه 

آینده ای را متصور می شود؟
تجربه تحکیم با توجه به فضای کنونی اصاًل قابلیت 
پیاده ســازی  را ندارد؛ اصاًل این کار اشــتباه است. 
حال اگــر بخواهیــم دربــاره تک اتحادیه بــودن یا 
چنداتحادیه فکر کنیم، باز هم یک  موضوع به خاطر 
من می رســد و آن هم طیف عالمه و طیف شــیراز 
است. در طیف عالمه به حدی شعارهای تند مطرح 
شــد که هر کسی، شــعار تندتری مطرح می کرد در 
رأس هرم قرار می گرفت، این وضعیت به جایی رسید 
که بدنه طیف به حدی انفجاری و تند شــد که یک 
رهبری وجود داشــت که نمی توانست خودش را به 
بدنه دانشجویی وصل کند. طرح مطالبات سنگین و 
بزرگ تر از توان تشکیالتی انجمن ها و تشکل ها تنها 
یک خروجی داشــت و آن هم از بین رفتن تشکل ها 
و ازهم پاشــیدن آن ها بــود. از طرف دیگر هم طیف 
شیراز با پیشینه فکری و تا حدودی اصالح طلبی  که 
داشــت تا آنجایی پیش رفت که در ســاختار و بدنه 

حکومت روزبه روز بیشتر هضم شد.
باید پیشاپیش روندی را تولید کنیم که از میان نیروهایی 
که وجود دارند؛ نیروهای کیفی تر باال بیایند. بحث ها، 
بحث های خصلتی نشــود. پیشــاپیش وقتی که شما 
دربــاره چنداتحادیه حرف می زنید، نیروهای مختلف 
در تشکل ها را به ســمت احزاب می فرستید. احزاب 
هــم با تک تک این اتحادیه هــا رابطه برقرار می کنند. 
برای مثال فالن حزب برای اینکه در دانشــگاه پایگاه 
داشــته باشد، به سراغ فالن تشکل یا اتحادیه می رود و 
این ها با هم هم داستان می شوند و آن اتحادیه به بازوی 
حزبی و شــاخه آن حزب و جریان در دانشگاه تبدیل 
می شــود. ما باید در مورد خروجی مسائل هم حرف 
بزنیم. نمی توانیم بدون مسئولیت حرف بزنیم و بگوییم 
چون این مشکل را می بینیم، این نظر را می دهیم. باید 
خروجی کار را هم بگوییم و مسئولیت کارمان را هم 

بپذیریم.
مسئله بعدی آرمانی است که شما در حال ترسیم آن 
برای یک جوان 18 ساله هستید. برای مثال، اگر در 
یک دانشگاه دو تشکل با دو رویکرد متفاوت داشته 
باشــیم، هر کدام از این دو تشــکل سعی در جذب 
دانشجو دارند. خروجی این رویکرد نیز باید بررسی 
شــود. باید بدانیم چه برخوردهایــی در این ماجراها 
اتفــاق می افتد. بــا این کارها ذهن یک دانشــجوی 
تــازه وارد را به ســهم خواهی ها و دعواهای سیاســی 

آلوده خواهیم کرد.
مســئله بعدی، کارکرد نمادینی اســت که دانشگاه 
داشــت و هنوز هــم دارد. برای مثــال در زمان دوم 

بــاال و از باال هم با پاییــن در ارتباط خواهد بود، این 
ســاختار ارتباط دوطرفــه ای بین پایین و بــاال برقرار 
خواهد کرد؛ اما اگــر بخواهیم از این حالت ایده آل 
خارج شــویم و واقعیت جامعه دانشجویی را بررسی 
کنیم، وضعیت متفاوت اســت. من در کنار شورای 
صنفی کار کردم و عضو فعالی بودم. 14 دانشــکده 
داشتیم که هرکدام یک شورای صنفی داشتند. یک 
شــورای صنفی کل هم وجود داشــت. هیچ زمانی 
نبوده کــه بچه ها از این شــورای صنفی کل راضی 
بوده باشــند. هیچ زمانی هم نبوده که بچه های یک 
دانشکده از شــورای صنفی خود راضی باشند. این 
روندها همه دموکراتیک است و دانشجوها خودشان 
افــراد را انتخــاب می کننــد، اما سوءاســتفاده های 
فراوانی از همیــن واژه دموکراتیــک می تواند اتفاق 
بیفتد و افتاده است. اصاًل شرایط دموکراتیک نیست 
و من به شــما اطمینان می دهم که در کشــور ایران 
هیچ گاه انتخابات کاماًل دموکراتیکی برگزار نخواهد 
شد، زیرا فرهنگ آن وجود ندارد. انتخابات در ایران 
همیشه با زدوخورد و البی گری و مسائلی از این قبیل 
همراه بوده است. به همین خاطر فضا، خیلی فضای 
ایده آلی نیســت و همان طور کــه قباًل هم گفتم اگر 
فضا ایده آل باشــد، بحث سیاست گذاری حل است 
ولی در واقعیت چنین نیســت. سیاست گذاری های 
کلی باعث قدرت دادن به شــورای مرکزی اســت. 
هــر چقدر حوزه اختیارات شــورای مرکزی و حیطه 
قدرت این نهاد بیشتر شود، جنگ برای رسیدن به آن 
جدی تر می شود. در اینجا خیلی تفاوت دارد که چه 
کسانی عضو شورای مرکزی باشند. این باعث آفت 
می شــود و به دنبال خود دعواهای بیشتری را خواهد 
آورد. دعواهایــی که به وجود می آید را نباید الزامًا از 
جنبــه منفی دید، زیرا افرادی که خود را دلســوزتر و 
برحق تر هــم می بینند، در پی این خواهند بود که آن 
جایــگاه را تصاحب کنند؛ این به جنگ و مناقشــه 
می انجامــد. به همین خاطر نظرم این اســت که اگر 
هم قرار است سیاست گذاری ای رخ دهد، بگذاریم 
به صــورت جوشــش طبیعی باشــد؛ و نه جوشــش 
ســاختاری. به این معنا که ســاختار خود را موظف 
نداند کــه حتمًا سیاســت گذاری کنــد، بلکه اگر 
جوشش طبیعی از درون شــکل بگیرد، خودبه خود 
این نقش را هم ایفا خواهد کرد؛ اما اگر این مســئله 
در اساســنامه آمده باشــد و این اختیار را به شورای 
مرکزی داده باشــد کــه همانند ســندهای راهبردی 
فرهنگی که در دانشــگاه ها تصویب می شود اتحادیه 
هم موظف باشد چنین سندهایی تدوین کند، کاماًل 
با موضعی که ما داریم مغایرت دارد. ما معتقدیم که 
این پدیده صرفًا پدیده ای عرفی است که باید شرایط 
و قوانیــن آن از پایین تعیین شــود و نــه از باال، نباید 

فرهنگ دستوری باشد.
شهســوارزاده: در مورد تجربه تحکیم، ما قطعًا 
نقدهایی داریم و مشکالتی هم بوده و هست. نکته 
در اینجاســت که ما االن دربــاره آینده کمی دورتر 
از امــروز، یعنی فراتر از جریان هــای خودمان داریم 
حــرف می زنیم. باید ابتدا ببینیم چه آینده ای را برای 
جامعه متصور می شویم و باید درباره این فکر کنیم. 
آیا در دانشــگاهی که با جمع شدن سه نفر، یک نفر 

باید پیشاپیش روندي را تولید 
کنیم که از میان نیروهایي که 
وجود دارند نیروهاي کیفي تر 
باال بیایند. بحث ها، بحث هاي 

خصلتي نشود
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کنید. اگــر بخواهیــم روی اختالفــات و تمایزات 
پافشاری کنیم به نتیجه ای نمی رسیم.

نباید کاری کنیم که نیروهــای تمامیت خواه بتوانند 
سیســتم و ماهیت تشــکل ها را عوض کنند. هنگام 
تنظیم اساسنامه و مرامنامه تشکل ها باید دقت الزم و 
کافی را به کار ببریم تا راه برای تمامیت خواهی بسته 
شود. وقتی که ساختارهای قانونی تشکل ها را طوری 
بســازیم که از حذف جلوگیری شود، آنگاه می توان 
تمامی نیروها را دور هم جمع کرد. نیازی هم نیست 
که هر کس ســاز خودش را بزند و روش آنارشیستی 

در پیش بگیریم.
کچوئیــان: در بحث از مزایــای چنداتحادیه بودن 
بــه این نکته کنید که جریــان اقتدارگرای مقابل ما، 
چندیــن تریبــون دارد و از طریــق همیــن تریبون ها 
و تشــکل هایی کــه دارد بــر فضای دانشــگاه تأثیر 
می گــذارد. نمی خواهم بــا قطعیت بگویــم پایگاه 
دانشجویی جذب کرده اند یا نه، ولی بودجه بیشتری 
می گیرند؛ شما نباید این بودجه را دست کم بگیرید. 
بودجه کافی و نیروی اجرایی باعث پیش رفتن خیلی 
از مشکالت می شــود. من احساس می کنم اگر دو 
اتحادیــه فعال باشــند، می توانند نیروی بیشــتری را 
جذب کنند. وجود چنداتحادیه تریبون بیشــتری هم 

در اختیار فعاالن دانشجویی قرار خواهد داد.
هــزاوه: درباره تک اتحادیــه می گویم بزرگ ترین 
حسن آن سترگ و تنومند بودن آن است. اتحادیه ای 
در ایــن ابعاد همچــون درخت تنومند و اســتواری 
پابرجــا خواهد بود، ولی ما تجربه این درخت تنومند 
را داشــتیم و نتیجه خوبی نگرفتیم. اگر در تشــکل 
اختالف نظر بــاال بگیرد، به صورت خــودکار دیگر 
فعالیتی در آنجا صورت نمی گیرد. اگر یک اتحادیه 
باشد و در آن اختالفات به شدت زیاد شود، فعالیت 
تعطیــل خواهد شــد. اختــالف بین فراکســیون ها، 
هژمونیک شــدن یک فراکســیون و... مشــکالت 

تک اتحادیه ای بودن است.
 من چنداتحادیه ای را ترجیح می دهم. یکی از فواید 
آن، کاهش ارتفاع و افزایش ســطح است که باعث 
می شود جنگ قدرت کمتر شکل بگیرد. در ساختار 
چنداتحادیه ای افراد بیشتری در فرایند تصمیم گیری 
دخالت دارند و هر چه افراد بیشــتر در تصمیم گیری 
دخیل باشــند، بیشتر نســبت به آن تصمیم احساس 

تعهد و احساس مسئولیت می کنند.
بحــث دیگر، توان لجســتیکی و توان ارتباط ســازی 
اتحادیه است. در ارتباط بودن 20 نفر دانشجو خیلی 
راحت تر از 40 نفر دانشجوســت. اگــر چنداتحادیه 
داشته باشیم توان و پویایی فعاالن باالتر خواهد رفت 
و پشتیبانی لجستیکی از آن ها خیلی ساده تر می شود.

شهســوارزاده: دوستمان اشــاره کردند که در 
صــورت چنداتحادیه بودن می توانیم منابع بیشــتری 
بگیریم، حال ســؤال من اینجاست که در انتخابات 
92 که آقای روحانی برنده شد، این پیروزی چگونه 
شکل گرفت؟ آیا این پیروزی به دلیل منابع فراوان و 
بودجه کالن بود یا به دلیل یک ویدئوی غیرحرفه ای 
از رئیــس دولــت اصالحــات مبنی بــر حمایت از 
روحانــی؟ در کل به نظرم از پــروژه چنداتحادیه ای 

خروجی مثبتی نخواهیم گرفت.■

دانشــگاه امیرکبیر شــش تشــکل داریم، چون چند 
تشــکل داریم، همکاری و هم گرایــی را هم به کار 

می گیریم.
دربــاره چنداتحادیه هم بحث همین اســت. اتحادیه 
قرار اســت نیروســازی و کادرســازی کنــد. به هر 
حال این یک ســری محدودیــت دارد، در عین حال 
یک ســری برنامه خاص هم دارد. برای مثال اگر در 
اتحادیه دو فراکســیون هم داشته باشــیم باز یکی از 
آن دو، هژمونــی و برتری خــود را پیدا خواهد کرد، 
همین موضع فراکســیون مذکور را برتری می بخشد. 
مــا نمی توانیم از این نتایج ناخواســته اجتناب کنیم. 
در اینجا می خواهم مبنای فکری خودم را بیان کنم، 
شــما نمی توانید ذات قدرت را تغییر بدهید. به نظرم 
نزاع بر ســر قدرت همیشه وجود دارد و ما باید  یک 
راه حل بدهیــم تا آن را کنترل کنیــم. در عین حال 
چــون تمام طرح ها آفات و مزایای خاص خودشــان 
را دارند، ما باید طرحــی بدهیم که کمترین آفت و 

بیشترین فایده را داشته باشد.
آفــات  ■ و  مزایــا  اوصــاف  ایــن  بــا 

را  چنداتحادیــه ای  یــا  تک اتحادیــه ای  
به عنوان جمع بندی بحث بیان کنید.

شهســوارزاده: به نظر من، شــما بــرای درمان 
ابروی جنبش دانشــجویی، چشم جنبش را هم کور 
کردیــد. تا دهه 80 بحث از دو اتحادیه بود، اما حاال 
از ابتــدا شــما از چنداتحادیه حــرف می زنید؛ یعنی 
معتقدید کــه این ها هیچ وقت قرار نیســت زیر یک 
روند مشــترک بروند. ما درباره این مسئله نمونه بارز 
تاریخی داریم و نمونه تحکیم وحدت طیف شــیراز 
و طیــف عالمه کاماًل جلوی ماســت. ما دیدیم که 
آن هــا به چه راهی رفتند، پس چرا دوباره بیاییم خود 

را درگیر همان شیوه بکنیم؟
نکتــه دیگــری کــه گفتند ایــن بــود که مــا باید 
چنددستگی ها را به رسمیت بشناسیم. من این مسئله 
را قبول دارم. منظور من این نیست که همه شکل هم 
باشند، اما گفتم این را هم در نظر بگیرید که شما باید 
ســطح اختالفات و مشکالت را تا حدی نگهدارید 
تا بتوانید شــرایط را کنترل کرده و مشکالت را حل 

دوســتان مطرح کردند که ممکن اســت اختالفات 
دو تشــکل به جایی برســد که بعضًا علیــه همدیگر 
بیانیه بدهند، اما دو فراکسیون موجود در تشکل هم 
می تواننــد علیه هم بیانیه بدهنــد. نکته ای که وجود 
دارد و به آن توجه نمی شــود این اســت که اکثر این 
اختالفــات برای رســیدن به قدرت اســت. اگر دو 
شورای مرکزی وجود داشته باشد تا فعاالن بتوانند در 
هر دو فعالیت کنند، خیلی از اختالفات حل خواهد 

شد و خیلی از دعواها تبدیل به رقابت می شود.
هــزاوه: در ســاختاربندی های جدیــد، نظریه ای 
بــه نام نظریه آشــوب وجــود دارد و در ایــن نظریه 
ســاختارها بدون شکل و بی ریخت است. ما همیشه 
دنبال ساختاربندی های شسته ورفته و منظم می گردیم 
که هیچ جابجایی و آشوبی در آن نباشد، درحالی که 
این با ذات متکثر دنیای مدرن همخوانی ندارد. االن 
حکومت ها هم همین مشکل را دارند. دائمًا به دنبال 
شــهروندان منضبط، شســته ورفته و حرف گوش کن 
آنارشیســت  هســتند درصورتی که جامعــه، جامعه 
اســت. به نظر من بی نظمی، بی شــکلی و ســیالّیت 
باید در جامعه یک امر پذیرفته شده باشد. هر چقدر 
بخواهیم به بی نظمی و آشــوب، نظم ببخشــیم؛ در 
اصل در حال ســرکوب آن هســتیم. بــه همین دلیل 
اســت که من به آزادی عمل تشکل ها معتقدم و باید 
جابجایی آن ها راحت باشد. ممکن است شما به آن 
شــرایط بگویید موقعیت بی ثبات، اما در همان زمان 
من به سؤال اصلی خود بازمی گردم که ما از اتحادیه 

چه می خواهیم.
بــا ایــن بی نظمــی مفروضــی که شــما  ■

می گویید، اصل تشکل زیر سؤال می رود؛ 
زیرا اگر جامعه به سمت آنارشیسم و تکثر 
و بی نظمی رفته، پس به تعداد دانشجوها 
می توان تشــکل داشــت. در آن صورت 

چرا مثاًل صد تشکل نداشته باشیم؟
هزاوه: مــن هم همین را می گویــم. اصاًل هدف 
ما از تشــکیل اتحادیه چیست؟ تشــکل دانشجویی 
کــه حزب نیســت کــه همه وحــدت نظر داشــته 
باشیم. تشــکل دانشجویی یک نهاد مدنی است که 
هدف آن انسان ســازی بوده و اثرگــذاری بر قدرت 
هدفــش نیســت. من معتقــدم جنبش دانشــجویی 
نداریــم. ایــن کلمــه همیشــه موهوم بوده اســت. 
همیشه عده ای دانشــجوی فعال بوده اند که در بدنه 
دانشــجویی مشــغول فعالیت بوده انــد و این فعاالن 
جریان دانشــجویی اثرگذار بوده انــد؛ بااینکه تعداد 
دانشجوهای کشور بیشــتر شده، اما در نسبت تعداد 

فعاالن تفاوتی ایجاد نشده است.
البتــه باید بگویــم که منظــور مــن از بی نظمی، با 
هرج ومرج متفاوت است. من از آزادی عمل حرف 
زدم. امــروزه تا از آزادی حــرف می زنیم، ذهن همه 
به سمت هرج ومرج و آشفتگی می رود و همه تصور 
می کنند می خواهیم حکومت نباشد یا مسائلی از این 
قبیــل؛ درحالی که منظور از آنارشیســم، هرج ومرج 
نبــود؛ البته من ابتــدا واژه آمورفوس )بی شــکل( را 
ترجیــح می دهم در مقابــل کلمه آنارشــی. ما باید 
چنددســتگی را در ســطوح پایین بپذیریم. االن در 

در ساختاربندي هاي جدید، 
نظریه اي به نام نظریه آشوب 
وجود دارد و در این نظریه 

ساختارها بدون شکل و 
بي ریخت است. ما همیشه 
دنبال ساختاربندي هاي 

شسته ورفته و منظم مي گردیم 
که هیچ جابجایي و آشوبي 

در آن نباشد، درحالي که این 
با ذات متکثر دنیاي مدرن 

همخواني ندارد
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شــکل گیری نیروهای فعال در دانشگاه عمومًا بر سه 
پایه است: 1. روابط دوستی؛ 2. دغدغه های مشترک؛ 
3. ایدئولوژی و جهان بینی مشــترک. هر کدام از این 
پایه ها، زمانی که مبنای تشکیل گروهی برای فعالیت 
می شود، به اقتضای شرایط در معرض تزلزل هستند و 
ممکن است باعث ایجاد شکاف درون اعضای گروه 

یا بین نیروها شود.
نیروهای شکل گرفته بر اساس روابط دوستی و آشنایی 
میان افراد، می تواند شکننده ترین نوع گروه های فعال 
باشــند. چراکه ممکن است این افراد اهدافی سطحی 
بــرای خود اتخاذ و بر اســاس آن هــا کار خود را آغاز 
کنند و در حین کار با اختالف دیدگاه های خود بیشتر 
آشنا شوند و احتمال اینکه به نقطه مشترک نرسند، زیاد 
است که در نهایت منجر به فروپاشی گروه می شود و 
عالوه بر از بین رفتن روابط دوســتی گذشته، اثر سوء 
بر فضای فعالیت نیز خواهد داشت؛ البته شکل گیری 
گروهی فعال هیچ گاه به صورت مطلق بر اساس آشنایی 
نیست و اشتراکاتی وجود دارد؛ اما سطحی بودن آن ها 
که معلول روابط دوستی دانشجویان است، مشکل ساز 

خواهد بود.
شــکل صحیح تر به وجود آمدن نیروهــای فعال اما بر 
پایــه دغدغه ها و ایدئولوژی مشــترک اســت که البته 
در آن ها نیز آشــنایی دانشــجویان را نمی تــوان نادیده 
گرفت. در این صورت، افراِد گردآمده، در اهداف و 
گاهانه و در یک مسیر گام  طرز فکر مشــترک اند و آ
برمی دارند؛ لذا انسجام جمع بیشتر خواهد بود. گرچه 

احیای جنبش دانشجویی در پس اتحاد
اتحاد نیروهای دانشجویی و بازگشت دانشگاه به جایگاه خویش

در این حالت نیز، به علت وجود روابط انسانی، خطر 
بروز اختالفات شخصی همچنان پابرجاست و ممکن 
است منجر به انشــعاب یا فروپاشی جمع شود، اما در 
کل احتمال آن به مراتب کمتر اســت؛ خصوصًا اینکه 
کارهای مشــترک که بر اساس نظرهای نزدیک به هم 
صورت می پذیرد، خود باعث استحکام روابط می شود 

و در پیشبرد اهداف نقش مؤثری دارد.
تشکیل نیروهای فعال بر دو پایه دغدغه ها و ایدئولوژی 
مشــترک، در کنــار انسجام بخشــی به خــود گروه، 
باعث ایجاد فاصلــه با گروه های دیگر می شــود. در 
ســطح دغدغه های مشــترک، ممکن است گروهی 
دغدغه گــروه دیگر را بی اهمیت پندارد و در ســطح 
ایدئولوژیــک، شــکاف عمیق تر می شــود و گروه ها 
ممکن است یکدیگر را نفی کنند؛ لذا چنین مسائلی 
باعــث فاصله گرفتــن گروه های فعال در دانشــگاه و 
کم رنگ شــدن اتحاد و هم گرایی میان دانشــجویان 
می شــود و فعالیت های جدا از هم و مستقل نیروهای 
دانشجویی را در پی خواهد داشت. در این میان ممکن 
اســت گروهی از دانشــجویان به علت نوع فعالیت یا 
ایدئولوژی شان، مورد تأیید مجموعه مدیریتی دانشگاه 
و حتی برخی نهادهای خارجی مستقر در دانشگاه قرار 
گیرند و به آن ها امکانات بیشتری تعلق گیرد تا فضای 
دانشگاه به سمت مطلوب و مورد تأیید مجموعه حاضر 
در قــدرت رود که در این صورت دیگر نیروهای فعال 
مستقل و در مجموع عموم دانشجویان متضرر خواهند 
شد. در چنین شرایطی فعالیت های جدا از هم نیروهای 

دانشجویی مستقل می تواند مضراتی از این دست داشته 
باشد:
اثرگذاری کم هر گروه فعال ●
بی نتیجه ماندن فعالیت ها در پیگیری مطالبات ●
خنثی ماندن فضای دانشگاه به علت مجموعه ای از  ●

فعالیت های کاتوره ای)بدون برنامه(
بازماندن دســت مجموعه حاضــر در قدرت برای  ●

جهت دهی به فضای دانشگاه
اگــر نگاه خــود را بــر جریانات و نیروهای مســتقل 
دانشــجویی که عمومًا تحول خواه هســتند معطوف 
کنیم، وجود شــکاف میــان آن هــا می تواند مضرات 
بســیاری متوجه دانشــگاه کند؛ چراکــه جریان های 
وابســته به مجموعه قدرت در دانشــگاه، از اکثریت 
مطلق امکانات دانشگاه برخوردار هستند -که دستاورد 
سیاست های دولت گذشته اســت- و وجود شکاف 
میان تحول خواهان و در پی آن فعالیت های کاتوره ای 
)بــدون برنامه ( آنان در دانشــگاه، تأثیــری بر فضای 
دانشــگاه نخواهد گذاشــت و این مطلوب مجموعه 
قدرت و نیروهای دانشــجویی وابســته به آن است تا 
فضا را به ســوی دلخواه خود برند. همچنین، نیروهای 
دانشجویی مستقل، توانایی دست یابی به مطالبات خود 
را از دست خواهند داد و بسیار ضربه پذیر خواهند بود. 
به خصوص  اینکه جریان مقابل در پی حذف آنان است 
و شکاف نیروها باعث آسان ترشدن کار این مجموعه 
در خصوص حذف رقبا می شــود؛ به ســبب اینکه در 
صورت تحمیل هزینه، حامیان چندانی وجود نخواهند 

در طــول تاریخ معاصر، دانشــگاه جایگاه ویژه ای در جامعه داشــته اســت. دلیل آن نیز 
می تواند گردهمایی جوانانی باشــد که روحیه ای پرنشــاط، پرسش گر و آرمان خواه دارند؛ 
البته میزان به فعلیت رسیدن این روحیه، خود تابع شرایط پیرامونی آن هاست و به همین 
دلیل و در برهه های زمانی مختلف، گاه دانشــگاه جریان ســاز بوده اســت و گاه در چنان 

انفعالی فرو رفته که گویی وجود خارجی ندارد و حماسه ها افسانه ای بیش نبوده است.
دانشــجویان با ورود به دانشــگاه خــود را در فضایی جدید می یابند که خودبه خود آن ها را از زندگی پیشــین گسســته می کند و 
اشــتیاقی درونی در آن ها در جهت رشــد به ســبب قرارگرفتن در فضایی نــو صورت می گیرد. پس تالش هایی در پاســخ دادن به 
اشــتیاق های خود آغاز می کنند؛ اما بســته به شــرایط دانشــگاه، ممکن است افرادی دلزده شــوند و همه چیز را فروگذاشته و به 
گذران وقت به درس و مســائل دیگر بپردازند و گاه، دانشــجویانی با مشاهده شرایط که ممکن است مطلوب آن ها یا غیر باشد، به 
اشــتیاق درونی خود پاسخ دهند؛ لذا به تبع شرایط دانشــگاه، دغدغه هایی در زمینه های مختلف در دانشجویان می تواند شکل 
گیرد و به حضور آن ها در فعالیت مورد عالقه شــان می انجامد. مجموعه دانشــجویانی که در دانشگاه بر اساس عالقه و دغدغه، 
مشــغول به فعالیت های فوق برنامه و غیرمرتبط با رشــته تحصیلی خود )که عمومًا در ســه دســته سیاســی، صنفی و فرهنگی 
می گنجند( هســتند، دانشــجویان فعال یا نیروهای فعال دانشجویی دانشگاه را تشــکیل می دهند. در این نوشتار قصد داریم تا 

چگونگی شکل گیری نیروهای دانشجویی، بروز شکاف و اقدامات مشترک بین آن ها را بررسی کنیم.

محمدحسن احمدي
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داشــت. نمونه بارز این مســئله نیز فضای دانشگاه ها 
مخصوصــًا در دولت دهم بود که فضای تک صدایی 
بر دانشگاه ها حاکم بود و جریان حاکم بر فضا اجازه 
هیچ حرکتی به طرف مقابل نمی داد. همچنین گسستی 
که میان نسل فعاالن رخ داد و تحمیل هزینه های فراوان 
به دانشــجویان، باعث تحلیل رفتن نیروی دانشجویان 
و بی رغبتــی ورود آنــان به فعالیت شــد و در کنار آن 
معدود افرادی که وارد فضای فعالیت می شدند عمومًا 
یکپارچگی گذشته را نداشتند که یکی از دالیل آن را 
نیز می توان انحالل انجمن های اسالمی در دانشگاه ها 

تلقی کرد.
در چنین شرایطی که نیروهای دانشجویی تحول خواه و 
مســتقل در فاصله از هم قرار می گیرند، برای دستیابی 
به اهداف خود و بازگشت به فضای دانشگاه، نیازمند 
ایجاد اتحاد میان یکدیگر هســتند؛ امــا این اتحاد چه 

کمکی می تواند به جریان دانشجویی کند؟
پیش از پاســخ به این پرسش بهتر است به تبیین اتحاد 
نیروهــای فعال دانشــگاه بپردازیم. با توجــه به اینکه 
نیروهای فعال در دانشــگاه، هر کــدام دغدغه و طرز 
فکر خود را دارند، با این حال مطالبات آن ها در فضای 
دانشگاه همپوشــانی هایی دارد که در پرتو گفت وگو 
می توانند به کشــف آن ها بپردازند و مواضع خود را به 
یکدیگر نزدیک کنند؛ لذا زمانی که از اتحاد ســخن 
به میان می آید، منظور وحدت کامل نیروها و پذیرفتن 
کامل همدیگر نیست چرا که این مسئله ممکن نیست، 
بلکه منظور رسیدن به اشتراک و همگراکردن مطالبات 
یا اولویت بندی و همکاری در مســائل مشترک است. 
درواقع وحدتی در عین کثرت صورت پذیرد و نیروها 
در کنار فعالیت های خود، بخش های مشــترک را در 
کنــار هم پیش برند. درواقع اتحــاد می تواند به معنای 
واپس نهــادن اختالفات به گوشــه ای با هــدف اقدام 
مشــترک باشــد، اما نه فراموش کردن آن هــا، بلکه به 
بحث گذاشتن شــان. بحث در مــورد اختالفات نیز 
نباید حتمًا منتج به نقطه ای مشــترک شود، بلکه اصل 
مباحثــه را می تــوان مورد توجه قــرار داد که خود این 
مسئله موجب آشناشدن دانشجویان با طرز فکر دیگران 
می شود و همچنین بسیاری از مفروضات اشتباه آن ها 
نسبت به یکدیگر از بین می رود؛ البته این را نیز می توان 
متذکر شــد که مباحثه بین دانشجویان چیزی نیست 
که حتمًا در پرتو اتحاد صورت گیرد یا اتحاد دلیلی بر 
گفت وگو شود. می توان به عنوان ذکر نمونه ای از اتحاد 
میان دانشجویان حول نقاط مشترک، به کنفدراسیون 
جهانی دانشجویان اشــاره کرد که دانشجویان جهان 
در سطحی بســیار وســیع و با وجود اختالفات بسیار 
عمیق میان خود، مســائلی را که می توانست میان همه 
مشترک باشند، انتخاب کردند و بر سر همان اهداف 
مشترک اقدامات بزرگی انجام دادند و به موفقیت هایی 

نیز دست یافتند.
حال بــه زمینه های مثبتی که اتحاد میان دانشــجویان 
می توانــد ایجــاد کنــد، بپردازیــم. اتحــاد نیروهای 
دانشــجویی از دو دیــدگاه درون دانشــگاهی و بیــن 

دانشگاهی قابل بررسی است.
در هر دانشــگاه، طبیعی اســت که بــه دلیل تفاوت 
دغدغه ها و عقیده ها گروه های مختلفی میان نیروهای 

مستقل و تحول خواه شکل گیرد.
 توافق نداشــتن ایــن نیروهــا در مســائل مشــترک و 

فعالیت های نامتمرکز و ناهم ســو، عــالوه بر منتج به 
مقصودنشــدن اهداف مشترک، شکست فعالیت های 
جزئی گروه ها را نیز می تواند در پی داشــته باشــد که 
در نهایت به معنی شکســت همه است؛ بنابراین اتحاد 
آن ها نه تنها باعث سهل الوصول شــدن مسائل مشترک 
می شــود، بلکه در رســیدن به دیگر اهداف خود نیز 
می توانند یکدیگر را یاری رســانند و حتی در مســائل 
اختالفــی، با دریافت همــه آرا، به نظری مناســب تر 
و جامع تر دســت یابند؛ البته بحث و کار در مســائل 
اختالفی مسئله ای پیچیده است و در شرایط مختلف 
می تواند آثار متفاوتی داشــته باشد و حتی ارتباطات را 
به تاریکی بکشــاند. این اتحــاد در عین حال، باعث 
می شــود مجموعه حاضر در قــدرت، توانایی خود را 
برای ایســتادگی در برابر خواست دانشــجویان رو به 
ضعف یابند و از قدرت و جایگاه خود سوءاســتفاده 

نکنند.
از دیــد بین دانشــگاهی، اتحاد فعاالن دانشــجویی، 
می توانــد در قالب اتحادیه تشــکل های دانشــجویی 
صورت گیرد. مســئله ای کــه این روزهــا در محافل 
فعاالن دانشــجویی بســیار داغ اســت و بســیاری از 
دانشجویان پیگیر آن هســتند. پیش شرط ایجاد اتحاد 
بین دانشــگاهی، ایجاد اتحاد میــان نیروهای درون هر 
دانشگاه اســت تا پس از شکل گیری جهتی مشترک 
و واحد میان فعاالن هر دانشــگاه، دانشگاه ها اقدام به 
گفت وگو با یکدیگر کنند یــا در صورت وجود دو یا 
چند گفتمان در هر دانشگاه، گفتمان های نزدیک به 
هم اقدام به گفت وگــو کنند. پس از تغییر دولت، در 
دانشگاه های بسیاری تشکل ها و انجمن های اسالمی 
بازگشایی شــدند و دانشجویان شــروع به فعالیت در 
قالب تشــکل ها کردند و زمینه هایی برای بازگشت به 
دوران گذشــته جنبش دانشجویی ایجاد شد. با ایجاد 
این زمینه باید منتظر ایجاد اتحادیه فراگیر دانشــجویی 
از سمت فعاالن دانشــگاه های مختلف باشیم. ایجاد 
چنین اتحادیه ای می تواند دوباره یکپارچگی سراسری 
میان طیف وســیعی از دانشجویان کشور ایجاد کند و 
در مواقع حساســی مانند ماجرای حکم اعدام هاشــم 
آغاجری، دانشجویان سراســر کشور چنان یک صدا 
شوند که به آن شکل بتوانند در یک موضوع تأثیرگذار 
باشند. ذکر این نکته نیز ضروری است که اتحاد و به تبع 
آن پشتیبانی دانشجویان از یکدیگر هزینه های واردشده 
بر آنان را به مراتب کاهش می دهد. البته، دیدگاهی که 
ذکر شــد )ایجاد اتحادیه( زمانی اتفاق می افتد که در 
دانشگاه ها تشــکل هایی فراگیر و مستقل وجود داشته 
باشند و پس از تشکل یابی چنین مسئله ای رخ می دهد؛ 
اما اتحاد بین دانشــگاهی باید در غیاب تشــکل ها نیز 

قابل دسترسی باشــد. هرچند این مهم سخت حاصل 
می شود، اما نباید ایجاد اتحاد بین دانشگاهی به گونه ای 
دیده شود که صرفًا تحت تشکل ها وقوع یابد و در نبود 
تشکل ها نیز باید راهکارهایی ارائه گردند و دانشجویان 
شــبکه ارتباطی خود را حفظ کنند. درواقع از اتفاقی 
که پس از انحالل انجمن های اسالمی و دفتر تحکیم 
در دانشــگاه ها افتــاد- یعنی گسســت میــان فعاالن 

دانشگاه ها- باید پیشگیری شود.
اتحــاد نیروهای دانشــجویی در کنار دســت یابی به 
مطالبات، سامان بخشی مجموعه فعالیت ها و کاهش 
هزینه هــا، دســتاورد مهمی کــه در بطن خــود دارد، 
مشــق دموکراســی توســط دانشجویان اســت که در 
پــس گفت وگوهای آنان صــورت می پذیرد. طی این 
گفت وگوها دانشجویان با آرای مختلف آشنا می شوند 
و توانایی بحث کــردن را در خــود افزایش می دهند. 
همچنین تحمل آن ها در شــنیدن نظــر غیر خود باال 
می رود و اینکه چگونه با هم کنار بیایند را می آموزند؛ 
کــه قطعًا رشــد اخالقی حاصــل از ایــن مباحثات، 
می تواند به تمامی دانشــجویان دانشگاه سرایت کند و 
به مرور زمان نســلی با فرهنگی غنی در این زمینه پدید 
آورد که می توانند دیگری را در کنار خود تحمل کنند. 
همچنین گفت وگوها میان فعاالن دانشجویی، می تواند 
به ایجاد گفتمانی واحــد میان آن ها بینجامد تا هویتی 
واحد بین دانشجویان شکل گیرد؛ که این مهم می تواند 
احیای مجدد جنبش دانشجویی را در پی داشته باشد.

اما مسئله مهم تری که در این میان وجود دارد روابط و 
مناســبات میان دانشجویان است. این نکته را فراموش 
نکنیم که دانشــجویان کنشگران سیاسی نیستند و در 
فعالیت هایشــان عمومًا منفعت مطرح نیســت. آنچه 
خودنمایی می کند مســئله رفاقت اســت و اگر نگاه 
صحیحی به فعالیت دانشجویی شود، با توجه به اینکه 
عمر فعالیت دانشــجویی هر فرد نهایتًا می تواند 5 یا 6 
ســال باشــد، آنچه درنهایت و پس از این دوران برای 
فرد در کنار مجموعه ای از تجارب شــخصی ماندگار 
می شود رفاقت هایی است که میان او و دیگران شکل 
می گیــرد. خاطــرات، شــب بیداری ها، اضطراب ها 
و بســیاری مســائل دیگر که در ایــن دوران درگیر آن 
می شــوند و با هم تجربه می کنند. دانشجویان در هر 
شــرایطی بهتر اســت که این نکته را فراموش نکنند و 
از آثار متقابلی که فعالیتشان بر رفاقت آن ها دارد غافل 
نگردند. البته این بدان معنا نیست که به خاطر رفاقت از 
خطوط خود عبور کنند، اما بر پایه آن می توانند بسیاری 
از اختالفاتی که میان فعاالن مدنی، سیاسی و... خارج 

دانشگاهی به وجود می آید را رفع کنند.
از نظرگاه نگارنده، دانشــجویان فعال، در قدم اول در 
دانشــگاه خود و پس از آن میان دانشگاه های کشور، 
بهتر اســت اتحاد میان نیروهای مختلــف را به عنوان 
اســتراتژی کنونی در دستور کار قرار دهند. این مسئله 
خود نیز ملزوماتی می طلبد، ازجمله تفکیک مســائل 
شــخصی از فعالیت، عدم منفعت طلبی در فعالیت ها 
و حفظ اســتقالل فعالیت دانشــجویی. ایجاد چنین 
اتحادی می تواند اواًل جنبش دانشجویی کشور را احیا 
کند و مانند گذشته دانشجو عنصری تأثیرگذار شناخته 
شود، ثانیًا دانشگاه را به جایگاه اصلی خود در جامعه 
بازگرداند و درنهایت به عنوان نهادی تأثیرگذار در زمینه 

فرهنگی در اجتماع مطرح شود.■

اتحاد نیروهاي دانشجویي در 
کنار دست یابي به مطالبات، 

سامان بخشي مجموعه فعالیت ها و 
کاهش هزینه ها، دستاورد مهمي 

که در بطن خود دارد، مشق 
دموکراسي توسط دانشجویان 
است که در پس گفت وگوهاي 

آنان صورت مي پذیرد
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در دانشــگاه با فراز و نشــیب پیگیری شد. تا اینکه 
در ســرفصل جنبــش دوم خرداد، بار دیگر شــاهد 
حضــور پررنگ دانشــگاه و دانشــجویان در روند 
دموکراســی خواهی بودیم که ایــن نقش، علی رغم 
تمامی موانع و مسائل تا اکنون نیز تداوم یافته است. 
بدیــن ترتیب، به لحــاظ تاریخی، دانشــگاه نوعی 
رسالت جنبی در عرصه فرهنگ و سیاست بر عهده 
گاهی بخشی و یکی از مهم ترین  داشــته؛ هم مأمن آ
عرصه هــای تحقق بحث در عرصــه عمومی بوده و 
هم به اشکال سازمان یافته و سازمان نایافته، در روند 

سیاسی جامعه مشارکت داشته است. 
امــا در وجه اخالقی و ایدئولوژیک، در کشــوری 
بــا مختصات ایران که در مســیر توســعه سیاســی، 
اجتماعــی و اقتصادی گام برمــی دارد و با انواع و 
اقســام مســائل و بحران های اجتماعی، سیاســی، 
فرهنگی و اقتصادی دســت وپنجه نرم می کند و در 
شــرایطی کــه نهادهای مدنی و سیاســی الزم برای 
ایفــای نقش در جامعه شــکل نگرفته، دانشــگاه و 
دانشگاهیان صرفًا نمی توانند خود را به امر تولید علم 
و پژوهش محدود کنند؛ بلکه باید مشارکتی فعاالنه 
در توســعه جامعــه در ابعاد گوناگون آن داشــته و 
خألها و کمبودهای ناشی از توسعه نیافتگی سیاسی 
و اجتماعی و فرهنگی را در حد توان و امکان خود 
پر کننــد. در یک جامعه توســعه یافته که ابزارهای 
گاهی بخشی و ســازمان دهی اجتماعی  الزم برای آ
وجــود دارد )انجمن های مدنــی، نهادهای صنفی، 
مطبوعات آزاد، باشگاه های فرهنگی، احزاب و...( 
طبعًا نقش دانشــگاه به همان حیطه علم و پژوهش 
محدود می شــود. اما فقدان های مذکور در جامعه 
ایرانــی، این وظیفه و مســئولیت اخالقی را بر دوش 
گاهی بخشی  دانشگاه نهاده که در حد توان در امر آ
و مشارکت اجتماعی ـ سیاسی فعال باشد و به ایفای 
نقش بپردازد. در شرایطی که جامعه ایران امکانات 
محدودی برای گفت وگو در عرصه عمومی و طرح 
و نقادی مســائل و سیاســت های حاکم در اختیار 
دارد، عرصه دانشــگاه و تریبون هــای آن مهم ترین 
جلــوه تحقق عرصه عمومی الغــر و نحیف جامعه 
ایرانــی بوده اســت و تا زمانــی که جامعــه مدنی 
در ایــران تثبیت شــود، قهــرًا این وظیفــه بر دوش 
دانشــگاه باقی خواهد ماند. چنین امری صدالبته با 

آنچه مســلم اســت، هــر دو رویکرد، نقــش اولیه 
دانشگاه در تولید علم را تأیید می کنند. 

اما در جامعه ایرانی، به موازات این رســالت اصلی، 
دانشــگاه همــواره مســئولیت نوعی مشــارکت در 
پیگیــری اهــداف و آرمان هــای جامعــه را نیز بر 
گاهی بخشی  دوش کشیده است؛ نوعی رســالت آ
و مشــارکت در روند توســعه سیاســی، اجتماعی و 
اقتصادی کشــور، در کنار توســعه علمی. رسالت 
اخیــر، هم واجد مبنا و پایه تاریخی و هم واجد پایه 

ایدئولوژیک و اخالقی است. 
در وجه تاریخی، از بدو شکل گیری دانشگاه شاهد 
بوده ایم که دانشــجویان و اســاتید در مبارزات ضد 
اســتبدادی و ضد استعماری مشــارکت داشته اند. 
علی رغم اینکه رضاشــاه تصور می کرد با تأســیس 
دانشــگاه، دست به نوعی طبقه ســازی برای تثبیت 
پایه هــای حکومــت پهلوی زده اســت، دانشــگاه 
پیامــدی غیرنیت منــد بــرای وی در پــی داشــت 
و جوانه هــای گــروه 53 نفــر و ابــراز مخالفت با 
سیاســت های رضاشــاه از دل همین دانشــگاه زده 
شــد. در تمامــی دهه هــای 20 تا 50 کــه منتهی به 
انقالب 1357 شــد نیز دانشــگاه یکــی از پایه های 
مبارزه با استبداد، اســتعمار و استحمار بوده است. 
ایفــای چنین نقشــی در دوران پــس از انقالب نیز 
تداوم یافت و شــاهد بودیم که در دهه60  علی رغم 
فضای نامســاعد سیاسی، دانشگاه با تشویق حضور 
دانشــجویان در جنگ تحمیلی، یکــی از پایه های 
حفظ اســتقالل و تمامیت ارضی کشــور بود. پس 
از جنــگ نیز ایفــای نقش نقادانــه در قبال قدرت 

رسالت دانشگاه و جریان دانشجویی
رســالت اصیل و اساســی دانشــگاه، تولیــد علم و 
توســعه آموزش و پژوهش است؛ این مسئله ای است 
که عمومًا روی آن اتفــاق  نظر وجود دارد. هرچند 
پیرامون صفات علم واقعی مباحثات و مناقشــه هایی 
هســت، اما نفس اینکه دانشگاه در اصل باید مأمن 
علم و پژوهش باشــد، مورد اتفاق به نظر می رســد. 
ایفای نقش علمی دانشگاه در رشته هایی چون فنی ـ 
مهندسی و طبیعی، چندان محل بحث نبوده است، 
امــا در باب نقــش علمی دانشــگاه در حوزه علوم 
انسانی و اجتماعی همواره مناقشاتی در جریان بوده 
اســت که عمدتًا ذیل نسبت »علم و ایدئولوژی« یا 
»تعهد و تخصص« یا »دانش و ارزش« طرح شــده 
است. دو دیدگاه کلی در این خصوص وجود دارد: 
دیدگاه نخســت، معتقد است مســائل علمی باید از 
ایدئولوژیک  جهت گیری های  ارزشی،  داوری های 
و ســوگیری های سیاسی به دور باشد و تولید علم بر 
کادمیک و عینــی صورت پذیرد.  اســاس ضوابط آ
در نتیجــه، این دیدگاه مداخــالت ایدئولوژیک در 
تعلیــم و تحقیــق علوم انســانی و اجتماعی را مضر 
تلقــی کرده و حامــی تفکیک کامل میــان علم و 
ایدئولوژی است. دیدگاه دوم، خالی کردن بینش و 
کار علمی، دانشــمند علوم انســانی و اجتماعی از 
کلیــه ارزش داوری ها را نه ممکن و نــه مفید تلقی 
می کند؛ ممکن نیست، چرا که هر فرد وقایع جهان 
را از دریچه ذهنیت، دانســته ها و گرایش های خود 
می بیند؛ لذا عینی گرایــی مطلق در وصول حقیقت 
را ممتنع تلقی می کند )این البته نافی تالش برای به 
حداقل رساندن ســوگیری ها نیست(. مفید نیست، 
چرا که علوم انســانی و اجتماعــی در نهایت نوعی 
جهت گیــری انتقــادی )Critical( دارند و هدف 
آنها توصیف محض نیســت، بلکــه مواجهه نقادانه 
با واقعیت ها را در دســتور کاردارند که این مواجهه 
انتقــادی، در کنه خــود حاوی گونــه ای جهت به 
سمت ارزش های انسانی مدنظر دانشمند است. این 
پرونده البته بحثی است گشوده که می توان پیرامون 
آن ســخن گفت، اما فارغ از اینکــه با کدام یک از 
این دو نگرش کلی همدلی بیشــتری داشته باشیم، 

الگویی مقدماتی برای تعامل دانشجویان با عرصه سیاسی

کمال رضوي

علي رغم اینکه رضاشاه تصور 
مي کرد با تأسیس دانشگاه، دست 
به نوعي طبقه سازي براي تثبیت 

پایه هاي حکومت پهلوي زده است، 
دانشگاه پیامدي غیرنیت مند براي 

وي در پي داشت و جوانه هاي 
گروه 53 نفر و ابراز مخالفت با 

سیاست هاي رضاشاه از دل همین 
دانشگاه زده شد
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جنبش دانشــجویی در قامت یکی از ارکان فضای 
سیاســی مطــرح شــد. دفتــر تحکیم وحــدت که 
اتحادیه ای دانشــجویی از انجمن های اســالمی بود 
به فهرســت احزاب هجده گانه جبهه اصالحات راه 
یافت و چند دانشــجو نیز به عنوان نمایندگان جنبش 

دانشجویی وارد مجلس ششم شدند. 
اصالح طلبــان در ایــن هم نشــینی صرفــًا به جذب 
نیرو از دانشــگاه و توانایی باالی دانشــجویان برای 
فشــار به حاکمیت از یک ســو )در قالب استراتژی 
»فشــار از پاییــن، چانه زنــی از بــاال«( و همچنین 
توانایی دانشــگاه در متقاعد کردن مردم به رأی  دادن 
اندیشــیدند و در ازای این امر، به فعاالن دانشجویی 
نیز ســهم و امتیازاتی داده شد. درحالی که نیروهای 
سیاســی، پیش از جــذب نیرو مکلف بــه آموزش 
اخــالق و منــش مبارزاتی و قواعد کار سیاســی و 
ترغیب دانشجویان به باقی ماندن در مدار فعالیت  و 

آرمان های خود هستند. 
از سوی دیگر، جذابیت برخی امتیازات برای فعاالن 
دانشــجویی نیز ســبب شــد بدون توجه به تجارب 
تاریخــی گذشــته جنبــش دانشــجویی در ایران، 
مــدار فعالیــت و آرمان های دانشــجویی کمرنگ 
شــود و قواعــد و ضوابطی که به عرصه سیاســی و 
احــزاب و سیاســتمداری حرفه ای مربوط می شــد 
)البی کــردن، رایزنــی، معامله گــری، امتیــاز دادن 
و گرفتــن و ســهم خواهی( بــه عرصه دانشــجویی 
)فعالیت ها و تشکل ها( تسری یابد که اثرات مخرب 
آن تــا همین امروز نیز باقی مانده اســت. در عرصه 
سیاســت ورزی حرفه ای، توافق پنهانــی و چانه زنی 
و بده ـ بســتان نــه تنها امری غیرطبیعی نیســت، که 
چه بســا نتوان آن را مذمت کرد؛ چرا که سیاســت، 
عرصه دادوســتد در چارچوب منافع ملی است. لذا 
اگر احزاب و سیاســیون از چنین روش ها و قواعدی 
بهــره جوینــد، نمی توان بر آنها خــرده گرفت؛ این 
امور، الزمه سیاســت ورزی اســت، اما مدار فعاالن 
دانشــجویی غیر از مدار احزاب و سیاســت ورزی 
حرفه ای اســت: دوران دانشــجویی، دورانی موقت  
اســت که طــی آن دانشــجویان با فرصتــی که در 
اختیار آنها نهاده شــده )تریبون و تجمیع و تشــکل 
و ســایر ظرفیت هــای فعالیت دانشــجویی( می باید 

خرداد 76 و بازشــدن نســبی فضای دانشگاه، طبعًا 
شرایط برای نقش آفرینی دانشــگاه بیشتر مهیا شد. 
در این برهه اصالح طلبــان به دلیل پایگاه اجتماعی 
قوی تری که در دانشگاه داشتند، در راستای هرچه 
بیشتر  شــدن نقش جنبش دانشجویی و جذب نیرو 
برای احزاب از طریق هســته های دانشــجویی گام 
برمی داشــتند و در مقابل جریان راســت همســو با 
سیاست گذاری های کالن حاکمیت، درصدد مهار 
دانشــگاه و جنبش دانشــجویی و تضعیــف پایگاه 
اصالح طلبــان در دانشــگاه بود و بــه همین جهت 
کید جریان راست بر وجه دوم سیاست حاکمیت  تأ
که در فوق بدان اشارت رفت را در این برهه بیش از 
پیش شاهدیم. خلل اصلی در مواجهه اصالح طلبان 
با جریان دانشجویی در این برهه، تثبیت نوعی رابطه 
یک سویه )جذب نیرو از دانشــگاه، بدون توجه به 
مسئولیت متقابل نیروهای سیاسی در آموزش فعاالن 
دانشــجویی( و تعمیــم مناســبات رایــج در عرصه 
سیاســی )بده بستان و چانه زنی و ســهم خواهی ( به 
جریان دانشــجویی بود که عوارض آن در سال های 

بعد گریبان اصالحات را نیز گرفت. 

بازخوانی و نقد یک تجربه 
رابطه جنبش دانشــجویی و اصالح طلبان، علی رغم 
جهت گیــری هم گرایانه در ســال های آغازین پس 
از جنبش دوم خــرداد )1379-1376( با اختالل و 
واگرایی روبرو شد که این امر هم ناشی از خطاهای 
راهبردی اصالح طلبان در مواجهه با دانشــگاه بوده 
و هم به بی توجهی جریان دانشــجویی به تجربیات 
تاریخی و شناخت جایگاه و مدار آن بازمی گردد. 
واقعیــت انکارناپذیــر این اســت که دانشــگاه در 
پیــروزی خاتمــی در انتخابات ســال 1376 نقش 
قابل توجهــی داشــت و پــس از آن نیز در پیشــبرد 
ســریع جریان اصالحات به شــکل جدی فعال بود 
)در قالب هایی چون برگزاری میتینگ های سیاسی، 
گاهی ها در خانواده ها، و آزاد کردن ظرفیت  توزیع آ
بــرای جذب نیرو در احزاب سیاســی اصالح طلب 
و مــآاًل فعالیت های انتخاباتی مجلس و شــوراها (. 
اما این هم نشینی اصالح طلبان و جنبش دانشجویی 
در مســیر درســتی هدایت نشــد و دیری نپایید که 

سیاســت زدگی، خروج جریان دانشــجویی از مدار 
خود و ورود به مدار سیاســتمداران حرفه ای یا تلقی 
نوعی نگــرش »فرمانده ـ ســربازی« میان احزاب 
سیاســی و جریانات دانشــجویی کاماًل متفاوت و 
بلکــه متعارض اســت. با این مقدمــه می توان وارد 
بحــث از الگوی مشــارکت مطلوب دانشــگاه در 

عرصه سیاسی- اجتماعی شد. 
دانشــگاه و مشــارکت در عرصه سیاسی ـ  

اجتماعی
مروری بر مواضع و دیدگاه های رایج

نظــام جمهــوری اســالمی بــا توجــه بــه تجربــه 
نقش آفرینــی دانشــگاه در انقــالب 1357 همواره 
نگاهی دوگانه به دانشــگاه را مدنظر داشــته است: 
در یک وجه، نســبت به ظرفیت سیاسی و اجتماعی 
دانشــگاه حســاس و عالقه مند بوده و مایل اســت 
دانشــگاه در مــداری مشــخص و در چارچوبــی 
تعیین شــده از سوی سیاست های رســمی، به ایفای 
نقشــی معین بپردازد و از ســوی دیگر، گاه نسبت 
به دانشــگاهیان احســاس خطر کرده و کوشــیده 
جریاناتی که نوعًا زاویه دار نسبت به سیاست گذاری 
رسمی محسوب می شده اند را به لحاظ تأثیرگذاری 
با محدودیت مواجه کند. انقالب فرهنگی در ســال 
1359 و هشــدارهای چندگانه بنیان گذار جمهوری 
اســالمی که هم زمان، هم بر حفظ قشر دانشگاهی 
در چارچوب سیاست های نظام تاکید می کرد و هم 
خطر خروج از این چارچوب ها را متذکر می شد1 و 
مواضع رهبری نظام در دهه  های گذشته و به ویژه در 
ســال  88 که صراحت داشته و در جمع دانشجویان 
بســیجی و پیام بــه اتحادیــه انجمن های اســالمی 
دانشــجویان مســتقل، آنــان را افســران جنگ نرم 
نامیده و خواهان ایفای نقش فعال این دانشــجویان 
در مقابله با جنگ نرم شدند، منعکس کننده همین 
رویکرد به نقش آفرینی دانشــگاه است. رویکردی 
که نقش آفرینی دانشگاه را در چارچوب سیاست ها 
و مصالح نظام و بر اساس ضوابط و خطوط قرمزی 
معیــن تأییــد می کند، امــا در عین  حال نســبت به 
ایفای نقش دانشــگاه در خارج از این چارچوب ها 
نیز حساســیت ها و برخوردهای خاص خود را دارد 
کــه عمومًا بــا تعابیــری نظیر »سیاســت زدگی« و 
تبدیل شدن دانشــگاه به »محل تاخت و تاز احزاب« 

مورد تخطئه قرار گرفته و می گیرد. 
نیروهای سیاســی نگاه هــای متفــاوت و متضادی 
نســبت بــه موضــوع دارنــد. در دهه60 ایــن تنوع 
رویکردهــا کمتر بــود و اغلــب نیروهــای حاضر 
در قــدرت )از چپ هــای خــط امامی تــا جریان 
محافظه کار موسوم به راست( همان سیاست رسمی 
حاکمیت که به  آن اشــاره شــد را تأیید می کردند، 
اما به تدریج با جداشدن خطوط و به طور مشخص، 
در دوران ســازندگی و اصالحــات، دانشــگاه بــه 
عرصه ای برای یارگیری دو جریان چپ خط امامی 
و جریان راست بدل شــد. انجمن های اسالمی در 
ایــن دوران اغلب متأثر از جریــان چپ خط امامی 
و تشــکل های نوپدیــدی چون جامعه اســالمی و 
بسیج دانشجویی که اواسط دهه70  شکل گرفتند، 
نمایندگی کننــده جریان راســت بودند. پس از دوم 
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بپردازد. حال آنکه تلقی جنبش دانشجویی به عنوان 
جنبشــی اساســًا صنفی و هم ارز با جنبــش زنان یا 
کارگــران، امکان چنین حمایــت فعاالنه ای را نفی 

می کند. 
بــا این وصــف به نظر می رســد کــه صورت بندی 
بهتــر، احتراز از عنــوان »جنبش« بــرای مجموعه 
نیروهای دانشــجویی و دانشــگاهی است. جریان 
دانشــجویی میدان مانــور وســیعی از مطالبه گری 
صنفــی و مشــارکت در فعالیت هــای سیاســی تــا 
فعالیت های اجتماعی و فرهنگــی را در برمی گیرد 
کــه این امــور می توانند به صورت جریانی مســتمر 
پیگیری شوند. تحت شــرایطی ممکن است میدان 
مانــور در یک عرصــه محــدود و در عرصه دیگر 
گشــوده شــود. ســیالیت زمینه های فوق این اجازه 
را به جریان دانشــجویی می دهد که با حرکت میان 
زمینه های مختلف به پیگیری اهداف خود استمرار 
بخشــد. در شرایطی که در کشور دولتی با رگه های 
دموکراســی خواهانه و تعهد »نســبی« به آرمان های 
تاریخــی ایران )اموری چون مشــروط کردن قدرت 
مطلق، قانون خواهــی، آزادی و عدالت( در عرصه 
حضــور می یابــد، جریــان دانشــجویی می تواند با 
حمایت فعال و در عین  حــال نقادانه، چنین دولتی 
را بــه پیگیــری اهــداف مذکور ترغیب و تشــویق 
کنــد. این حمایــت، غیر از مستحیل شــدن جریان 
دانشــجویی در مناســبات سیاســت ورزی حرفه ای 
اســت؛ قرار نیست دانشــجویان به سیاســتمداران 
حرفه ای بدل شــوند. بلکه قرار اســت بــا اتکای به 
داشــته ها و ظرفیت های خود، پیگیری اهداف ملی 
را تسهیل کنند. این داشــته ها از فراهم آوردن زمینه 
بحــث و گفت وگــو در عرصه عمومی، تــا توزیع 
گاهی های سیاسی از مرکز به حاشیه و از دانشگاه  آ
به متن خانواده ها و حضــور و نقش آفرینی مقطعی 
)در انتخابــات، تجمــع، میتینگ( و مــوارد متعدد 

دیگر را در بر می گیرند. 
تنها ســؤالی که باقــی می ماند، گفت وگــو پیرامون 
ایفای نقش فعاالنی است که هم در عرصه دانشگاه 
مایل به نقش آفرینی هســتند و هــم مایل به فعالیت 
سیاســی حرفــه ای در قالــب احــزاب و جریانات 

حرفه ای اند.

دموکراســی خواهی و حقوق بشــر را دنبــال کند و 
ماننــد هر جنبش اجتماعی دیگــری، به مثابه گروه 
فشــار، مداومًا بر اصحاب قدرت برای دســتیابی به 

این اهداف فشار آورده و مطالبه گری کند. 
نقد و بررســی یکایک صورت بندی های مذکور به 
فرصتی فراخ نیازمند اســت، امــا اجمااًل باید گفت 
اشکال صورت بندی نخســت این است که جریان 
دانشــجویی را فاقد امــکان نقش آفرینی مســتمر، 
بلکه حاشــیه ای بر یک جنبش سیاسی عمومی در 
نظر می گیرد که فاقد هویت و مدار مســتقلی برای 
نقش آفرینی است. حال آنکه می دانیم دانشگاه در 
بسیاری از برهه های تاریخ معاصر ایران که نیروهای 
سیاســی هیچ امکانی برای بروز و ظهور نداشــته و 
اساســًا جنبش سیاســی کالن تری در میدان حاضر 
نبــوده، تنها مأمن پیگیری مبــارزات آزادی خواهانه 
گاهی بخشــی به جامعه بوده اســت کــه نمونه  و آ
آن، دهــه 30 و دوران پــس از کودتــای 28 مرداد 
و همچنیــن دهه های 40 و دوران پس از ســرکوب 
15 خرداد اســت کــه در این برهه هــا هیچ حزب و 
جریان سیاســی علنی و شناســنامه داری در عرصه 
نبوده، اما دانشــگاه با فراز و  نشــیب توانست سنگر 
مبارزه ضد استبدادی را حفظ کند. به عالوه اینکه، 
مشــارکت و ایفای نقش دانشگاه می تواند به عرصه 
سیاسی محدود نباشــد، بلکه در عرصه اجتماعی و 
در راســتای تحکیم جامعــه مدنی صورت گیرد که 
ایــن امر نیــز الزامًا در پیوند با یک جنبش سیاســی 

کالن نیست. 
صورت بندی دوم نیز از تبیین امکان حمایت و تأیید 
دولت و نهادهای حکومتی ای که در راستای منافع 
و آرمان هــای کالن گام برمی دارد، ناتوان اســت. 
به عنوان نمونه، شاهد بوده ایم که در جریان نهضت 
ملی و دولت 27  ماهه دکتر محمد مصدق، دانشگاه 
یکــی از بال های اجتماعی فعــال جبهه ملی بود که 
کمک شایانی به پیشــبرد دولت دموکراتیک و ملی 
مصدق کــرد. بنابرایــن جریان دانشــجویی، لزومًا 
نقش ناظــر و مطالبه گر ندارد، بلکه ممکن اســت 
در مقاطعــی، تعهد بــه همان آرمان هــای تاریخی 
آزادی خواهانــه ایجاب کند که جریان دانشــجویی 
بــه تأیید و حمایت از یک دولت یا جریان سیاســی 

مــروج نگاهی نقادانه و مبتنی بر آرمان های تاریخی 
)مقابله با استبداد، مطلقیت، استعمار، قانون گریزی 
و تحکیم آزادی خواهی و اســتقالل و عدالت طلبی 
و قانون گرایی( باشند؛ جریانات سیاسی را به نسبت 
پیگیری ایــن آرمان های تاریخــی، تأیید و حمایت 
نظــری و عملــی کننــد و به محــض فاصله گرفتن 
نیروهــای سیاســی، »در مــدار خود«2 بــه تذکر و 
برخــورد نقادانه بپردازند. طبعــًا چنین هدفی اجازه 
نمی دهــد که فعال دانشــجویی بخواهد به ســبک 
رایج سیاستمداران حرفه ای، بر سر برخی اهداف و 
آرمان ها، در راســتای مصالح عملی دست به معامله 

و چانه زنی بزند! 
تجویــز فوق، مســئله غامضی پدید مــی آورد: اگر 
بنا بر این اســت که جریان دانشــجویی در مداری 
مجزا از سیاســت ورزی حرفه ای عمل کند، تکلیف 
فعاالن دانشــجویی ای که هم زمــان مایل به فعالیت 
در عرصه سیاســی حرفه ای و احزاب نیز هســتند و 
اصواًل جهت گیری شــان فعالیت سیاســی حرفه ای 
پس از تحصیل در دانشــگاه است، چه می شود؟ از 
سوی دیگر، مدار مجزای جریان دانشجویی چگونه 
بــه آن اجــازه می دهــد از دولت یا ســایر نهادهای 
حامــل قدرت )بــا فرض گام برداشــتن آن دولت یا 
نهادهای حکومتی در راستای اهداف و آرمان های 
کلی مدنظر جریــان دانشــجویی( حمایت و با آن 

همکاری کند؟ 
نقش آفرینی مطلوب جریان دانشجویی

اگــر بنا بر این باشــد که جریان دانشــجویی هم به 
ایفای نقش سیاســی و اجتماعی فعال در راســتای 
شماری از آرمان ها و اهداف ملی و کالن بپردازد و 
هم مدار خود را از سپهر سیاسی مجزا نگاه دارد، در 
این صورت چه رویه ای می تواند در پیش گیرد؟ گاه 
در پاسخ به این پرسش کوشیده شده تا بر »خصلت 
کید شود و جریان دانشجویی  جنبشــی« دانشگاه تأ
به عنــوان یک جنبــش اجتماعــی هم ارز با ســایر 
جنبش ها نظیــر جنبش زنان، کارگــران، طرفداران 
محیط زیســت و... تلقی شود. در این خصوص نیز 
آرا متفاوت و متضاد است و الاقل دو صورت بندی 
مجزا وجود دارد: نخست صورت بندی ای که ایفای 
نقش جنبشی دانشــجویان را صرفًا در پیوند با یک 
جنبش سیاسی کالن )نظیر جنبش ملی شدن نفت، 
انقــالب یا جنبش دوم خــرداد( عملی می داند و نه 
به صورت امری مستقل. بر اساس این صورت بندی، 
جریان دانشجویی در مجموع یک جنبش اجتماعی 
خفته را شــکل می دهد که این جنبش در مقاطعی 
در پیوند با عرصه کالن سیاسی فعال شده و اهدافی 
را به طور موســمی دنبال می کند که این اهداف نیز 
عمومــًا همان اهداف جنبش سیاســی کالن تر و نه 
اهدافی مجزا است. صورت بندی دیگر، بر اهداف 
کیــد می ورزد؛  اختصاصــی جنبش دانشــجویی تأ
یعنــی همچنان که بــرای مثال جنبــش زنان هدف 
کالنی چون دســتیابی به برابری میــان زن و مرد را 
پی می گیرد، یا جنبش کارگری، دستیابی به حقوق 
صنفی کارگران را دنبال می کند، جنبش دانشجویی 
نیز باید اهداف کالنی، خواه در سطح صنفی نظیر 
اســتقالل دانشــگاه و خواه در ســطح سیاسی نظیر 
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که می توانند فعالیت های سیاســی منظم خود را در 
دانشگاه پی بگیرند. 

ایــن فرمــول، محصول تأمــل در ســال ها رقابت و 
منازعــه در بطن جریانات دانشــجویی تحول خواه ـ 
به ویژه در دوران اصالحات ـ است و بی شک برای 
عملیاتی شــدن نیاز به همفکری و تأمل بیشتر فعاالن 

دارد.■
پی نوشت

1. آیت اللــه خمینی در ســخنرانی های خود مکررًا بر این 
کیــد ورزیده اند که مقدرات کشــور در دســت  نکته تأ
دانشــگاه و حوزه اســت و همواره در کنار گوشزد کردن 
نقش اساسی دانشــگاه در اداره کشــور، نسبت به خطر 
نفوذ در دانشــگاه هشــدار داده اند. این دو وجه را شاید 
بتوان در این دو گزیده از سخنان ایشان به خوبی مشاهده 
کرد: »ســخنرانی ]در جمع روحانیــون [.10 آبان 1356: 
شــما ]روحانیان[ دانشــگاه را رد نکنیــد از خودتان. این 
دانشــگاهی ها فردا مقدرات مملکت دســت این هاست. 
تو که وزیر نمی شــوی، من و تو که وزیر نمی شــویم، ما 
که شــغل مان علی  حده است. فردا مقدرات این مملکت 
دســت این دانشگاهی هاســت. ... شــما این ها را برای 
خودتــان حفظ کنید. هی طرد نکنیــد؛ هی منبر نروید و 
بد بگوییــد. منبر بروید و نصیحت کنیــد، نه منبر بروید 
و فحش بدهید. فحش هم چیز شــد در عالم؟! نصیحت 
کنید اینها را. شــما بخواهیــد این جناح بزرگ را که اآلن 
دارنــد فعالیت می کننــد. آن ها هم توی حبــس رفته اند، 
آن ها هم زجر دیده اند، آن ها هم تبعید شــده اند، آن ها هم 
بیرون از مملکت شــان هستند، آن ها هم جرأت نمی کنند 
وارد مملکت بشــوند. ... شــما این ها را از خودتان طرد 
بکنید، فردا اگر چنانچه این مقدرات مملکت دســت یك 
دســته ای از اینها بیفتد و ببیند که ایــن همه آخوندی که 
اینها را اینقدر زجر داد، با این آخوندهای بعد که می آیند، 
چــه خواهد کرد؟ همه دســت به هم بدهیــد«. )صحیفه 

امام، ج 3، ص: 250(
ســخنرانی ]در جمع دانشــجویان عضو انجمن اسالمی 
دانشــگاه ها[ 1 اردیبهشــت 1359: »دانشــگاه های مــا 
اشــخاصی را کــه تربیــت می کننــد، تعلیــم می کنند، 
اشخاصی هستند که غربزده هستند. معلمیْن بسیاری شان 
غربزده هســتند و جوان های ما را غربــزده بار می آورند. 
ما می گوییم که دانشــگاه های ما یك دانشــگاه هایی که 
برای ملت ما مفید باشــد، نیســت. ... مــا می گوییم که 
دانشــگاه های ما مانــع از ترقی فرزنــدان این آب و خاك 
اســت. ما می گوییم که دانشــگاه ما مبدل شده است به 
یك میــدان جنگ تبلیغاتی. مــا می گوییم که جوان های 
مــا اگر علم هم پیدا کردند تربیت ندارند. مرّبی  به تربیت 

اسالمی نیستند«. )صحیفه امام، ج 12، ص: 249(. 
کید می شــود  2. اینکه بــر باقی ماندن در »مدار خود« تأ
از این  جهت اســت که اواخــر دوران اصالحات، برخی 
فعاالن دانشجویی متأثر از شکست و ناکامی هم پیمانی با 
نیروهای سیاسی اعالم کردند که از این  پس قصد ندارند 
در کســب قدرت مشــارکت جویند، بلکه قصد دارند به 
عنــوان »دیده بان جامعه مدنی« بــه ایفای نقش بپردازند. 
روشــن اســت که این ادعا نیز حاکــی از خودبزرگ بینی 
و نشــناختن مدار خود بود. جریان ازهم گسسته و سست 
دانشــجویی در آن دوران قادر به دیده بانی نیروهای خود 

نیز نبود، چه رسد به دیده بانی جامعه مدنی!

آسیب زا را پدید آورده بود. 
راه حل چیســت؟ به نظر می رســد ریشــه مسئله در 
عــدم تفکیک نقــش برخــی فعاالن دانشــجویی 
است. چنان که گفته شد، برخی فعاالن دانشجویی 
مایل به ارتباط با عرصه سیاســی و احزاب هســتند 
و درعین حــال مایل اند در دانشــگاه نیز دســت به 
فعالیــت بزنند. به نظر می رســد نیروهای سیاســی 
بیرون دانشگاهی، باید این دست فعاالن دانشجویی 
نزدیــک به خود را متقاعد ســازند که از بین این دو 
نقش )فعال سیاســی دانشــجو و فعال دانشجویی( 
بــه یکی اولویــت داده و بر مبنــای آن رفتار کنند. 
دانشــجویی که فعالیت در عرصه سیاست حرفه ای 
برای وی واجد تقدم و اهمیت درجه نخست است، 
باید مــدار فعالیت خود را متناســب با همان عرصه 
تنظیم کرده و از مداخله در فرایندهای دانشــجویی 
و  نهادهــا  نگهداشــت  و  تصاحــب  راســتای  در 
تشکل های دانشجویی پرهیز کنند. این فعال سیاسی 
می تواند در فضای دانشگاه فعال باشد و با همراهی 
همفکران خود اقدام به فعالیت جمعی در قالب هایی 
نظیر نشریه و گروه های کوچک دانشجویی کنند، 
امــا عزم ایــن جمع های دانشــجویی برای تســخیر 
یک تشــکل یا نهاد یا کانون که در اصل، متعلق به 
دانشــجویان با گرایش های سیاسی مختلف است، 
ســبب ایجاد تنش و نارضایتی می شود. از سویی بر 
رقابت هســته های دانشجویی احزاب برای تصاحب 
تشکل ها و نهادهای دانشــجویی دامن می زند و از 
ســوی دیگر، نوعی حساســیت و بدبینی در فعاالن 
دانشــجویی که مایل بــه سیاســت ورزی در قالب 

احزاب نیستند، پدید می  آورد. 
اما در مقابل این قاعده مندی دانشــجویان فعال در 
احــزاب، نیاز اســت که فعاالن دانشــجویی ای که 
عرصه سیاســت ورزی حرفه ای بــرای آن ها اولویت 
نــدارد نیز نوعی طریــق تســامح و همگرایی را در 
پیــش گیرنــد؛ بدین معنا کــه اواًل از ایــراد اتهام و 
بازتولیــد ذهنیت  بدبینانه نســبت بــه فعالیت حزبی 
برخی دانشــجویان بپرهیزنــد؛ ثانیًا نهاد یا تشــکل 
دانشجویی را به پایگاه مخالفت و مانع آفرینی برای 
دســته نخست فعاالن دانشــجویی بدل نکنند تا این 
تلقــی نزد فعــاالن اخیر پدید نیاید کــه تنها با ورود 
به تشــکل های دانشــجویی و تصاحب آن هاســت 

زیســت هم زمــان در عرصه سیاســت و 
دانشگاه؟

در ایــران، بــه ســبب زمینه های منفــی اجتماعی و 
بی اعتمــادی تاریخــی نســبت به احــزاب، اغلب 
»حزبی بــودن« به عنــوان صفــت مثبتــی شــناخته 
نمی شــود؛ بلکــه اغلــب تعابیری چــون تعصب به 
دســتورات حزبــی و اطاعــت از این دســتورات، 
پیاده نظام نیروهای سیاســی  بودن، سیاســت بازی و 
قدرت طلبی و جاه طلبی سیاســی را در ذهن ایرانیان 
تداعــی می کنــد. در چنیــن زمینه عامــی، فضای 
دانشــگاه نیز نســبت به پیگیری فعالیت های حزبی 
مســاعد نیســت. هم ذهنیت دانشــجویان متأثر از 
فضای عمومی جامعه نســبت به این شــکل فعالیت 
مشــوش اســت و هم مدیران دانشــگاه در پیگیری 
اهــداف کالن حاکمیــت مبنــی بــر جلوگیری از 
بدل شدن دانشــگاه به »عرصه تاخت و تاز احزاب« 
نســبت به فعالیت های حزبی در بطــن جریان های 
دانشــجویی حساســیت دارند. همین امر سبب شد 
در دهــه 70، احزاب سیاســی اصالح طلب که در 
دانشــگاه دارای پایگاه بودند، بدون تابلوی حزبی، 
از همان ظرفیت تشــکل های دانشــجویی )و عمدتًا 
انجمن های اسالمی( برای پیگیری اهداف خود در 
دانشــگاه )نظیر جذب نیرو برای فعالیت های حزبی 
و انتخاباتی( بهره جویند، اما از برهه ای به بعد شاهد 
بودیم که به ســبب مشکالت رویه مذکور، احزاب 
اصالح طلبی چون جبهه مشــارکت تصمیم گرفتند 
از این رویکرد فاصله گرفته و هسته های دانشجویی 
مســتقل خــود را در دانشــگاه ها شــکل دهنــد تا 
به صورت علنی و با تابلوی مشــخص به فعالیت در 
چارچوب ضوابط جاری بپردازنــد. این رویکرد به 
جهت شــفافیت، کامــاًل صحیح و منطقــی به نظر 
می رســید؛ اما همان ذهنیت ها و سیاست گذاری ها 
همچنان مانع از آن بود که این هســته ها نضج گرفته 
و بــه فعالیــت بپردازند؛ لــذا ایفای نقــش هم زمان 
برخی فعاالن در تشــکل ها و نهادهای دانشــجویی 
و همچنیــن حفظ ارتباط غیررســمی و بدون تابلو، 

مجددًا رویه ای غالب است. 
مســئله ای که این عدم شــفافیت ایجاد می کند این 
اســت که به یک باره یک تشــکل دانشــجویی به 
هســته دانشــجویی یکی از احزاب بدل می شود و 
از آنجا که منابع )تشــکل ها و نهادهای دانشجویی( 
محدود و متقاضیان )احزاب بیرونی( متعدد هستند، 
نوعی رقابت طلبی ســطحی و شدید برای تصاحب 
تشــکل های دانشجویی شــکل می گیرد که آسیب 
بزرگی بــه هم گرایــی نیروهای تحول خــواه زده و 
می زنــد. به عنوان مثــال، در انتخابات ســال 1384 
حداقل ســه کاندیدای اصالح طلب وجود داشت: 
معیــن، کروبی و هاشــمی که در دانشــگاه دارای 
عقبه و پایگاه بودند و در انتخابات ســال 1388 نیز 
دو کاندیــدای تحول خواه )موســوی و کروبی( در 
میدان حضور داشــتند که عقبه دانشــجویی حامی 
خود را داشــتند و از حدود 9 ماه پیش از انتخابات، 
رقابت های دانشــجویی در برخی دانشــگاه ها برای 
تصاحــب نهادهــا و بدل کردن این نهادها به ســتاد 
انتخاباتــی کاندیداهــا واقعــًا وضعیتی نامناســب و 

مسئله اي که این عدم شفافیت 
ایجاد مي کند این است که به 

یک باره یک تشکل دانشجویي به 
هسته دانشجویي یکي از احزاب بدل 
مي شود و از آنجا که منابع محدود 
و متقاضیان متعدد هستند، نوعي 
رقابت طلبي سطحي و شدید براي 

تصاحب تشکل هاي دانشجویي 
شکل مي گیرد که آسیب بزرگي به 
هم گرایي نیروهاي تحول خواه زده و 

مي زند
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به نقل از سایت تابناک؛ 21 آذر 1394
حجت االسالم والمســلمین محمــود دعایی، مدیر روزنامــه اطالعات که به رغم 
اعالم مراجع قضایی، قائل به اجرای ممنوعیت درج تصاویر و مصاحبه های سید 
محمد خاتمی رئیس جمهور اســبق نبود، در این رابطه به دادگاه روحانیت احضار 
شــده و توضیحاتی ارائه کرد. در همین راســتا، ســعدالله زارعی طی نامه ای، به 
انتقاد از ایشــان پرداخت. در بخشی از پاســخ حجت االسالم دعایی به سعدالله 

زارعی آمده است: 
به دوســتان در دادســرای ویژه روحانیت که بســیار صمیمانه و دوستانه توضیح 
خواســتند، توضیح دادم کــه در این ماجرا نه قانونی وضع شــده و نه مصوبه ای 
در شــورای عالی امنیت ملی بوده، در نامه صمیمانه شما هم اشاره ای به مصوبه 
شــورای عالی امنیت ملی هست که قاطعانه می گویم چنین مصوبه ای شورایعالی 
امنیت نداشته، تنها در دوران معاونت مطبوعاتی آقای رامین با دبیرخانه مطبوعات 
شــورای امنیت هماهنگی شــده بود که متنی را به جراید اعالم کنند که نباید از 
آقــای خاتمی مطلبی عرضه شــود که در تحوالت بعدی آن دســتورالعمل ملغی 

شد.
***

تندروها انزجار از روشنفکران را هژمونیك کردند
)شرق، 94/9/7(

احمد غالمی: این روزها در رســانه های خصوصی و حتی نیمه خصوصی، زدن، 
رد و انکار روشــنفکرانی چون آل احمد و شــریعتی رونق بســیار دارد. انگار در 
نهایت تندروها موفق شــده اند انزجار از روشنفکر مستقل و گذشته را هژمونیك 
کنند. بدیهی اســت هر جریان اصیلــی فارغ از دســته بندی های ایدئولوژیك به 
مواجهه انتقادی با گذشــته و اکنون خود نیازمند اســت. روشــنفکران نیز از این 
قاعده مستثنی نیستند، اما آنچه این روزها از سوی برخی روشنفکران در رسانه ها 
مطرح می شــود با فقر شدید تئوریك روبه روست و شاید بیشتر از سر ترس و فرار 
از گمنامی اســت نه از ســر احســاس مســئولیتی اصیل به قصد تحول و احیای 

جریان روشنفکری.
***

ماری لوپن ضد مهاجر)؟!(
)شرق، 94/9/8(

ســید علــی موجانی: خانم ماری لوپن، رهبر جبهه ملی فرانســه جریان راســت 
افراطــی ضد مهاجــران، در پارلمان اروپــا گفت دولت های غربــی باید با تغییر 
نگــرش به دنیای عرب به عنوان نماینده اســالم، رویکردی نوین به بدیل اعراب 
ـ ایــران در پیــش گیرند... لوپن هر موی ســیه و چهره گندمگون را به ســیاق 
نمونه هــای کوکلــس کالن امریکایــی مســتحق آزار و اخراج می شــمارند. در 
نــگاه این تفکرات راســت گرا »ایران ابزاری می شــود ضد عــرب« و نه متحد 
و شــریکی قابل اعتنا... اما توجه هم باید داشــت اینجا دیوار ایران هراســی ترك 
برداشــته، اما فرونیفتاده اســت، پس قضاوت زودهنگام نباید کرد... همین اتاق 
فکرهای مولدی که بحران مســیحی ـ یهودی اروپا را به خاورمیانه منتقل و شکل 
یهودی ـ مســلمان دارند ممکن است استعداد آن را نیز داشته باشند که در شرایط 
فعلی با جوامع مســلمان عرب و آفریقایی تبار در قلمرو خود همان سیاق را دنبال 
کنند، اما این بار در شکل خالفتی ـ طریقتی، قومی ـ نژادی یا طایفه ای و صدالبته 

در منطقه و کنار ما.
***

هدف پوتین از اهدای قرآن به مقام رهبری
 به نظر می رســد با توجه بــه مخالفت چند ماه پیش پوتین با رهبران کشــورهای 
اهل ســنت که چرا با تروریســم به ویژه با داعش مبارزه جدی نمی کنند، هدف 
از اهدای قرآن به مقام رهبری این باشــد که می خواهد به جای دانشــگاه مدینه و 
االزهر و امپراتوری عثمانی، ایران اسالمی را به عنوان قرائتی از اسالم معرفی کند 
که به خط مشی درست مبارزه با تروریسم رسیده است، یعنی مبارزه ای که پوتین 

هم با آن درگیر است.
***

اصالح طلبان قضاقورتکی پیدا شدند
)شرق، 94/8/30(

جعفر شــجونی: اصالح طلبان قضاقورتکی پیدا شــدند، انقالبی شــدند. امامی 
آمــد و جنگــی بر ما تحمیــل کردند و شــهدایی تقدیم کردیم. پرســش من از 
اصالح طلبــان این اســت که می خواهیــم کجای این امام و انقالب و شــهدا و 

قانون اساسی و شورای نگهبان را اصالح کنید. )خبرآنالین(
کید  چشــم انداز ایــران:  اصطالح طلبی یعنی اجرای کامل قانون اساسی با تأ

روی آرای مردم و آزادی های مصرح در قانون اساسی.
***

مبادا مجلس ششم تکرار شود
)شرق، 94/9/1(

آیت اللــه موحدی کرمانی دبیر جامعه روحانیت مبارز در جشــنواره مالك اشــتر 
بسیج با اشاره به انتخابات مجلس خبرگان و شورای اسالمی گفت:  دشمن برای 
این دو انتخابات برنامه دارد. بســیجیان حواسشان جمع باشد نکند مجلسی مانند 
مجلس ششــم بر ســر کار بیاید که خون به دل رهبر انقالب کردند. او ادامه داد 
گاه کنید. انتخابات خبرگان از انتخابات مجلس  شــما بســیجی ها باید مردم را آ
شــورای اسالمی هم مهم تر اســت و بســیج باید جریان ها را خوب بشناسد و به 

مردم معرفی کند.
***

پاپ: وقتی جهان در جنگ است جشن کریسمس معنا ندارد
)اطالعات، 94/9/1(

ایســنا: رهبر کاتولیك های جهان گفت: جشــن کریسمس در جهانی که جنگ 
و نفــرت را برگزیده اســت بــه نظر پوچ و بی معناســت. پاپ فرانســیس افزود: 
کریســمس نزدیك است؛ چراغانی، جشــن ها و درخت های کریسمس و صحنه 
تولد عیســی مســیح )ع(، اما تمامی این ها یك بازی اســت، زیرا جهان همچنان 
کید  مشــغول جنگ اســت و یك راه صلح آمیز را انتخاب نکرده اســت. وی تأ
کرد: امروز همه جا جنگ و نفرت است. ما باید از بخشایش الهی بخواهیم برای 
این جهانی که راه صلح را به رســمیت نمی شناسد مویه کند. برای آن کسانی که 

بــرای جنگ زندگی می کنند و برای انکار آن تردید دارند مویه کند.
***

زنجانی در بانک مرکزی بود یا نبود
)شرق، 94/9/1(

قاضی صلواتی گفت: »در جلســه، دو نفر از کارشناســان بانك مرکزی حضور 
دارند که از مجرب ترین و مورد اعتمادترین افراد بوده که دارای درجه کارشناسی 
بین المللی هستند. بر این اساس از کارشناسان بانك مرکزی می خواهم توضیحاتی 
را ارائه دهد.«  این کارشــناس گفت: »در مصاحبه های مکرری که وکیل مدافع 

چشم ها و گوش ها
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متهم می کند و دفاع خود را برمبنای زیر ســؤال بردن کارشناسی مطرح می کند، 
باید بگویم تیم ما متشــکل از پنج نفر اســت و متوسط ســن کاری در این زمینه 
باالی 20 سال است. سابقه ای از سربازی زنجانی در بانك مرکزی وجود ندارد«.

چشم انداز ایران: این در حالی است که کیهان چندین بار حرف های بابك 
زنجانی را منتشر کرده که او از بانك مرکزی شروع به کار کرد و آقای نوربخش 

را مسئول فساد بابك زنجانی می داند.
***

دولت احمدی نژاد حتی یك واگن هم نخرید
)شرق، 94/9/2(

سید حسن موســوی نژاد مدیرعامل رجا: به جرأت می توان گفت در هشت سال 
دولت هــای نهم و دهــم نه یك لوکوموتیو و نه حتی یــك واگن برای حمل ونقل 
ریلی مســافر توســط دولت خریداری نشده اســت. پس از آن هم رجای دولتی 
بــدون تعیین تکلیــف قراردادها و بدهی هــا به عنوان رد دیون دولــت با تصمیم 
شــتاب زده و غیرکارشناســی به تأمین اجتماعی واگذار شــد و تا امروز که شش 
سال از واگذاری آن می گذرد این بالتکلیفی ها مشکالتی را برای رجا، راه آهن، 

بانك مرکزی و طرف های قرارداد مجموعه راه آهن به وجود آورده اســت.
***
آژانس و گزارش مرضی الطرفین

)اعتماد، 94/9/14(
ســید حســین موســویان: در تمام مقررات آژانس یك جمله کلیدی به نام »عدم 
پایبنــدی بــه معاهده ان.پی.تــی« وجود دارد. ایــن کلمه برای نخســتین بار در 
قطعنامه شــهریور 1384 در ابتدای ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد در مورد 
ایران قید شــد و مبنای اصلی تمام قطعنامه های مصیبت بار شورای امنیت سازمان 
ملل علیه ایران شــد. در گزارش جدید آژانس هیچ عبارتی مبنی بر عدم پایبندی 
ایران به تعهداتش طبق ان.پی.تی وجود ندارد... شاه کلید این گزارش این است 
که هیچ عالمت و نشــانه ای مبنی بر اقدامات مرتبط با ساخت سالح هسته ای بر 

اساس اسناد پیدا نشده است.
***

قراردادهای نفتی پیشنهادی
)شرق، 94/9/10(

منصور معظمی، عضو هیئت علمی دانشگاه صنعت نفت: در شرایط عادی برای 
اینکه بتوانیم کمی به توســعه برســیم و نیازهای نگهداری را تأمین کنیم، نیازمند 
حداقل 100 تا 120 میلیارد دالر ســرمایه گذاری هستیم که تأمین آن کار ساده ای 
نیست... جایگاه شرکت ایرانی در این قراردادها کاماًل واضح و مشخص است. 
شــرکت خارجی باید با شرکت ایرانی به صورت مشترك حاضر شود، حاال ممکن 
اســت با هم هلدینگ یا کنسرســیوم تشــکیل دهند و در قالب یك شــخصیت 
حقوقی که مشارکتی از داخل و خارجی است وارد شوند... امروزه قراردادهای 
بیع متقابــل برای ســرمایه گذاران خارجی جذابیت نــدارد. قراردادهایی که در 
کشــورهای هم جوار بسته می شــود هم بیع متقابل نیست. 15 ســال پیش از این 
مدل ها اســتفاده کرده و ســرمایه گذاری درخور توجهی هم انجام داده ایم. این 
مشارکت ها دوطرفه است، شــریك خارجی هم باید برای آمدن عالقه مند باشد. 
وقتی قرار اســت طرف خارجی با قراردادهای قبلــی نیاید، نمی توان او را مجبور 
کرد. قرارداد باید برای هر دو طرف جذابیت داشــته باشد. من فکر می کنم این 
مدل قرارداد،  فرصتی برای جذب ســرمایه خارجــی و تأمین نیاز صنعت نفت با 
اســتفاده از انبوه سرمایه و پتانسیل هایی است که در داخل کشور داریم... فعاًل 

شــرکت ها بیشتر به دنبال بررسی و امکان سنجی بازار ایران هستند.
***

حرکت جبهه پایداری تا االن مثبت بوده
)اعتماد، 94/9/26(

حجت االســالم احمد ســالك: هیچ گاه پایــگاه اجتماعی اصولگرایــان به یك 
فهرســت مشترك با اصالح طلبان و اعتدالی ها اعتماد نخواهد کرد. کسی می رود 
بــا این ها ائتالف می کنــد، یعنی اینکه پایــگاه رأی خــود را در جایی خارج از 
اصولگرایی می بیند... بستگی دارد چطور وارد شوند. اگر فقط در اسم اصولگرا 
باشــند، اما در عمل سیاســت دیگری را جلو ببرند قطعًا قضیــه فرق می کند... 
تــا جایی که ما می بینیــم جریان پایداری از گروه های فعال و مشــتاق در جریان 

وحدت اصولگرایان هســتند و تا امروز هم توانســته ایم مســائل را به خوبی با این 
گــروه جلو ببریم تا آن طور که دیگران به جبهه پایداری نگاه می کنند درباره این 
گــروه نظر نداریــم و حرکت آن ها تاکنون مثبت بوده اســت... اگر در ائتالف 
اصولگرایــان چهره هایــی از دولت ایشــان )احمدی نژاد( هم حضور داشــتند به 

معنای حضور مستقیم ایشان نیست.
***

مسیر برزخی سیاست
اصالح طلبان، کارگزاران و حسن روحانی

)شرق، 94/9/28(
احمد غالمی، ســردبیر شــرق: بعید است کســی بپذیرد روحانی سیاستمداری 
رادیکال اســت. همین عدم پذیرش مردم یا باورپذیرنبودن رادیکال بودنش باعث 
شــده حتی زمانی که تندتریــن حرف ها را بر زبان می آورد، در سیاســت موج و 
تنش و درگیری به وجود نیاید... او هرگاه با مردم سخن می گوید نوعی میانجی 
از »مصلحت ها« میان او و مخاطبانش اســت... بعید اســت به جز تقسیم منافع 
حزب اعتدال و توســعه اختالفی جدی با کارگزاران داشته باشد. حسن روحانی 
همچون کارگزاران به دنبال احیا و ارتقای راســت سنتی است، راستی که با واژه 
نومحافظه کار همخوانی دارد و درگیری و تنش برایش به ارمغان نمی آورد... این 
ویژگی هاســت که می تواند کارگزاران را بیــش از اصالح طلبان به دولت اعتدال 
و محافظه کاران نزدیك کند. وجه افتراق اصالح طلبان با آن ها در این اســت که 
اصالح طلبان هیچ ســرمایه ای جز مواجهه مســتقیم و بی واســطه با مردم ندارند. 
هرگونــه اخالل در بازی سیاســت یا جدایی از اصالح طلبان، آن ها را در مســیر 

»برزخی« سیاست قرار می دهد.
***

نگاه دنیا به ایران عوض شده
)اعتماد، 94/9/16(

آیت الله هاشمی رفسنجانی: ... با انتخاب یك روحانی معتدل، نگاه دنیا به ایران 
عوض شد و در سیر تدریجی حل مسئله هسته ای به اینجا رسیدیم که قدرت های 
جهانی از تحریم های ظالمانه دســت برداشــتند و بر حق ایران جهت استفاده از 

کید کردند...  مواهب صلح آمیز انرژی هسته ای تأ
ایشان در مقطع کنونی به تعبیر تاریخی رهبری درباره »حق الناس بودن رأی مردم« 
اشــاره کرد و گفت:  رســانه هایی که داعیه ملی دارند و با پــول بیت المال اداره 
می شــوند از کنار این راهنمایی و رهنمون تاریخی رهبری به سادگی گذشتند، اما 
بــرای یك کلمه »نفوذ« این همه هیاهو و تفرقه های سیاســی به راه انداختند. در 

حالی که نگاه رهبری به این موضوع بسیار بلند، عمیق و همه جانبه بود.
***

معرفی صالح ترین انسان ها
پایگاه خبری جماران )94/8/1(

آیت الله امجد: هــدف پیامبر از معرفی حضرت علی)ع( در واقعه غدیر خم این 
اســت که باید ارزشــمندها را معرفی کنیم و به ارزش ها اهمیت دهیم. یعنی باید 

از صادقین و صالحین باشیم.
... پیامبر اســالم و همه پیامبران الهی مبعوث شــده اند تا افراد را به تعقل دعوت 

کنند، چون اســاس همه خوبی ها عقل و اساس همه بدی ها جهل است.
کید بر مســئولیت همگانی مردم در رشــد جامعه خاطرنشــان کرد:  ... وی با تأ
جامعه همچون کشــتی اســت که همه ما سوار بر آن هســتیم. ما نمی توانیم این 
کشــتی را سوراخ بکنیم. این کشــتی متعلق به مردم است. »کلکم راع و کلکم 

مسئول«. خطاب من به همه مردم است. تمام مردم مسئول اند.
***

مجلس خبرگان باید بر اعمال رهبری نظارت کند
خبرگزاری مهر)94/9/24(

آیت الله مؤمن: بعد از تعیین رهبری هم خبرگان باید نسبت به اعمال رهبری نظارت 
داشته باشند چراکه اساس کار نظام اسالمی ما به وجود رهبر معظم انقالب وابسته 
اســت. درواقع کارهایی که در کشور انجام می شود و مسئولیت های مختلفی که 
مســئولین مختلف از ریاســت جمهوری، قوه قضائیه، مجلس تا نیروهای مسلح و 

صدا و سیما بر عهده دارند وابسته به رهبر نظام است.
... البته خبرگان در عین وجود اختیارات وسیعی که رهبری دارد، باید بر کار او 
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نیز نظارت داشته باشد. به عنوان مثال بعد از انتخاب رهبری اگر از سوی خبرگان 
تشــخیص داده شود که وی بعضی از شرایط را نداشته یا اینکه داشته و از دست 
داده و برخالف عدالت و سیاست عمل کرده و نتوانسته است تصمیم صحیحی 

را بگیرد، خبرگان او را از کار برکنار می کنند.
... البته اعضای خبرگان باید انســان هایی باشــند که عقلشان برای پیشبرد کارها 
بهتر برســد، یعنی هــم از نظر فقهی و هم از نظر بینش سیاســی و اجتماعی باید 
سواد داشته باشند تا بتوانند با اشراف بر قانون اساسی و امور فقهی بر کار رهبری 

***نظارت کنند.
علی مطهری: در جمهوری اسالمی مقام غیرپاسخگو نداریم

)اعتماد، 94/9/28(
گروه سیاســی: نماینده مردم تهران بازهم دســت به قلم شــد. این بار مخاطبش 
رئیس قوه قضاییه است. علی مطهری نماینده مجلس شورای اسالمی در نامه ای 
به رئیس قوه قضاییه نوشــت: در جمهوری اســالمی مقام غیرپاسخگو نداریم و 
عظمت جمهوری اســالمی به همین اســت که ضمن اینکه یك حکومت دینی 
است، به سوی استبداد دینی نرفته است. به گزارش ایرنا در این نامه آمده است: 
با اهدای ســالم، اخیرًا مطلبی فرمودید: »در قانون اساســی چیزی به نام نظارت 
بر رهبری نداریم.« روشــن است که کلمه »نظارت بر رهبری« در قانون اساسی 
نیامده اســت، اما آیا محتوا و مدلول و مفهوم آن هم نیامده اســت؟ فرموده اید: 
»مطابق قانون اساســی تشــخیص دارابودن شــرایط رهبری یا فقدان این شرایط 
بــر عهده خبرگان رهبری اســت و طبیعی اســت که مقوله تشــخیص از نظارت 
جداســت و این دو تالزمی با هم ندارند«. وی ادامه داد: قیاســی فرموده اید که 
متأســفانه نادرست و قیاس مع الفارق اســت. گفته اید: »نظارت مجلس خبرگان 
بــر رهبری مانند این اســت که بگوییم افراد در مقــام تقلید از مراجع، چون باید 
شــرایطی همچون اعلم بــودن یا مجتهد مطلق بودن یا عدالــت را در مرجع تقلید 

احراز کنند، پس بر وی نظارت دارند، ســخنی که بطالن آن روشن است«.
     اواًل، بطالن این سخن روشن نیست چون حتی در اینجا هم مقلد وظیفه دارد 
بقای عدالت مرجع تقلید را رصد کند و این امر مستلزم نظارت بر عملکرد اوست 
و اگر آن مرجع عدالت خود را از دســت داد، مقلد باید به مرجع دیگری رجوع 
کنــد. ثانیًا، فرضــًا نظارت در اینجا صدق نکند، دلیل نمی شــود که در موضوع 
وظایف خبرگان رهبری نیز صــدق نکند، زیرا این دو موضوع متفاوت اند، مقلد 
اختیــار عزل مرجع را ندارد اما مجلس خبرگان رهبری اختیار و وظیفه عزل رهبر 
در صورت زایل شــدن شرایط در او را دارد و این اختیار و وظیفه جز با نظارت بر 
عملکــرد و رفتار رهبری تحقق نمی یابد. بــه عبارت دیگر موضوع مقلد و مرجع 
تقلیــد جنبه فردی دارد و موضوع خبرگان و رهبــری جنبه اجتماعی و قیاس این 

دو با هم خطاست.
     مطهری اضافه کرد: عالوه بر این ها مقام رهبری در جلســه پرســش و پاسخ 
دانشــجویان دانشگاه امیرکبیر به تاریخ 9 اسفند 1379 فرمودند: »هیچ کس فوق 
نظارت نیســت. خود رهبری هم فوق نظارت نیســت، چه برسد به دستگاه های 
مرتبط با رهبری. بنابراین همه باید نظارت شوند. نظارت بر کسانی که حکومت 
می کننــد، چون حکومت به طور طبیعی به معنای تجمع قدرت و ثروت اســت؛ 
یعنی اموال بیت المال و اقتدار اجتماعی و اقتدار سیاســی در دســت بخشــی از 
حکام اســت. برای اینکه امانت به خرج دهند و سوءاســتفاده نکنند و نفسشان 

طغیان نکند، یك کار الزم و واجب اســت و باید هم باشد«.
     همچنین ایشــان در خطبه های نماز عید فطر سال 1385 در ارتباط با انتخاب 
رهبر فرمودند: »کار مهم خبرگان در درجه اول همین انتخاب اســت و در درجه 
دوم نظــارت بر وضع رهبر موجــود و حاضر.« خالصه اینکــه ما در جمهوری 
اســالمی مقام غیرپاســخگو نداریم و عظمت جمهوری اسالمی به همین است 
که ضمن اینکه یك حکومت دینی اســت، دچــار انحرافات حکومت های دینی 
در گذشته اروپا نشده و به سوی استبداد دینی نرفته است، زیرا قانون اساسی این 

نظام و از آن باالتر اسالم، این راه را بسته است.
***  
دفاع ناطق نوری از دکتر روحانی

)اعتماد، 94/10/5(
حجت االســالم ناطق نوری: »دولت یازدهم کشــور را با خزانــه خالی تحویل 
گرفت و در مســیر رفع مشــکالت گام برداشت. اداره کشــور با شرایط تحریم 

دشــمن، کاهش قیمت نفت به بشــکه ای کمتر از 30 دالر و رکود و تورم، کار 
مشکلی اســت، ولی امیدواریم با رفع تحریم ها و مدیریت مطلوب برجام بخشی 

از این مشکالت برطرف شود.«
*** در باب نظارت

)اعتماد، 94/10/7(
هادی غفــاری: امیرالمؤمنین به طور مفصل به بحث نظــارت پرداخته، آنجا که 
می فرماید:  »ای مردم شــما را بر من حقی اســت و مرا هم بر شما حقی است و 
حق من بر شــما این اســت که مرا نظارت و نصیحت کنید.« توجه داشته باشید 
این کالمی است که امام معصوم به مردم عادی جامعه می گوید و بدین معناست 
که امام علی )ع( حتی از مردم عادی جامعه هم می خواهد بر عملکرد او نظارت 

داشته باشند و او را نصیحت کنند.
عجیب است؟

چشم انداز ایران: انقالب شکوهمند توحیدی اسالمی مردم ایران در مقطع 
22 بهمن 57 به پیروزی رســید و به ســرعت صاحب قانون اساسی ثمره انقالب 
شــدیم و در این قانون اساســی تصریح شــد که برخالف قانون اساسی انقالب 
مشروطیت همه شــهروندان ایرانی با هم برابرند و مانند گذشته شاه غیرمسئول و 
غیرپاســخگو و هم زمان مداخله گر نداریم. مقابله با چنین شاهی بود که انقالب 
را به پیروزی کشاند. عجیب است که حتی برخی از مقام های مسئول می خواهند 

ما را به دوره سلطنت غیرپاسخگو و غیرمسئول برگردانند.
***

قانون نظارت با فرض نظارت استصوابی شورای نگهبان
)شرق، 94/6/7(

آیت الله حســین انصاری راد: یکی از خبرگان قانون اساســی )رحمانی( از حدود 
اختیارات و نظارت شــورای نگهبان سؤال می کند و می گوید: »باید معلوم باشد 
که می تواند نظارت کند و اجرا به عهده دیگران باشــد.« مرحوم بهشــتی پاسخ 
می دهند: نظارت اســت و مجری متکی دولت اســت و در این بحثی نیســت. 
شــورای نگهبان هم نمی تواند مستقیمًا دســتوری به دستگاه اجرایی بدهد و بعد 
تصریــح می کند: اگر ما به شــورای نگهبان حق اظهارنظــر بدهیم باید در اینجا 
قید کنیم نظارت )شــروع مذاکرات مجلس خبرگان، ج 2، ص 96ـ95(. سخن 
اخیر رئیس جمهور دکتر روحانی عینًا چنین اســت: شــورای محترم نگهبان ناظر 
اســت. مجری انتخابات دولت است. دولت مســئول برگزاری انتخابات است و 
دســتگاهی هم پیش بینی شــد که نظارت کند تا خالف قانــون صورت نگیرد. 
شــورای نگهبان چشم است و چشــم نمی تواند کار دســت را بکند. نظارت و 
اجــرا نباید مخلوط شــوند. بنابراین بیان رئیس جمهــور به هیچ وجه خارج از متن 
کید کرده نیســت، بلکــه عین بیان صریح  آنچــه قانون گــذار به آن تصریح و تأ

قانون گذار است.
مراجع بررســی کننده صالحیت داوطلبان موظف اند بر اساس نظر مراکز مسئول 
قانونی، یعنی دادگســتری، ثبت احوال، اداره تشخیص هویت، وزارت اطالعات 
و... که به مراکز اجرایی نظارتی ارســال شــده اســت به بررســی صالحیت ها 
بپردازنــد... ایــن قانــون در 78/7/20 در مجلــس و در 78/8/22 در مجمع 
تشخیص مصلحت تصویب شــد. این قانون با فرض نظارت استصوابی تصویب 
شــد تا برای دالیل و مدارك رد صالحیت امکان شــکایت و رســیدگی و نفی و 
اثبات باشد و مراجعی که دالیل و مدارك را ارسال می کنند در برابر آن ها مسئول 
و پاسخگو باشند و داوطلب بتواند از آن ها شکایت کند و بتواند آن ها را نقض و 
انکار کند و مرجع رسیدگی کننده بتواند درباره آن ها داوری، نفی و اثبات کند. 
شــورای نگهبان با فرض نظارت استصوابی باید بر اجرای این قانون نظارت کند 
و اگر کســی مرتکب نقض این قانون شد او را به عنوان ناقض قانون معرفی کند 
و نگذارد این قانون نقض شــود و به طریق اولی خود شورای نگهبان باید حافظ 

این قانون باشد و آن را رعایت کند.
***

راه برون رفت
در مناظــره تلویزیونی بین دکتــر رنانی و حجت االســالم مصباحی مقدم هر دو 
اعتراف کردند که وضعیت اقتصادی ایران وارد بحران شده است. مسلمًا پذیرش 
یك بحران مقدمه پیداشــدن راه برون رفت نیز خواهد بود و اگر اجماعی در این 

باره بشود تالش برای یافتن راه برون رفت جدی تر خواهد شد.■
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تشکیل اتاق صنایع و معادن و جدا کردن آن از اتاق 
بازرگانی بود؛ اما وقتی این گــروه تکنوکرات کنار 
رفتنــد دوباره وضــع اقتصاد ما کــه خدمات محور 
است و تولیدمحور نیست به روال گذشته برگشت. 
عالیخانــی و تنی چند از همکارانش )که البته آن ها 
هم اشتباهات نظری در توسعه داشتند(، اصالحاتی 
انجــام دادنــد که هم زمان با شــروع توســعه کره، 
ســنگاپور، تایــوان، مالــزی و نهایتًا چیــن بود. آن 
کشــورها تازه شروع کرده بودند در حالی که ما در 

سومین برنامه عمرانی حرکت می کردیم.

پیشــرفته مثاًل آلمان مطرح اســت بــا معنی تجارت 
در ایــران تفــاوت دارد. آنجا تجــارت در خدمت 
تولیــد و مولــود تولید داخل اســت؛ امــا در اینجا 
تجــارت مولود تولید خارج اســت در نتیجه واژه ها 
یکسان ترجمه شــده اند، اما معنی و محتوای واژه ها 
فــرق دارد. کشــور ما در بیش از صد ســال بعد از 
مشــروطه، تولیدمحور نیست و بیشتر خدمات محور 

و تجارت محور است.
آن طــور کــه از دیــدگاه شــما اطالع  ■

و  مصــدق  دوره  در  معتقدیــد  دارم، 
مهندس موســوی، تجــارت در خدمت 

تولید و مولود تولید داخل بود.
در اقتصاد ایــران در چند دوره این اتفاق افتاده  □

اســت. یکی دوران مصدق بود که واقعــًا به تولید 
تکیه داشــتند و اعتماد اجتماعی هم وجود داشت. 
حتــی مردم طالهایشــان را می فروختنــد که هزینه 
دولــت را تأمین کنند. یکی هم از ســال های 41 تا 
48 بود که خاصیت ممتازی داشــت. آن هم اینکه  
اتــاق صنایع و معادن تشــکیل و از اتــاق بازرگانی 
جدا شــد. در این دوره با اینکه نفت نداشــتیم، اما 
رشــد بسیار باالیی داشــتیم که متکی به نفت نبود؛ 
یعنی نفت عامل اصلی نبــود. گروه تکنوکراتی در 
آن دوره فعالیــت داشــتند که حرکــت مؤثر آن ها 

سال گذشــته انتخابات اتاق بازرگانی،  ■
صنایع، معادن و کشــاورزی برگزار شــد. 
به نظر می رســد معادله ایــن انتخابات با 
گذشته فرق می کرد و انتخابات از دست 
بــازار بیرون آمــد. برخی تحلیــل کردند 
که این تغییر در روند اقتصاد کشــور هم 
تأثیر می گذارد. به نظر شــما آیا این گونه 

است؟
 بــه نظرم خیــر. نه تنهــا انتخابات اتــاق خیلی  □

سیستماتیک نیســت، بلکه همان روند کلی اقتصاد 
در این دوره هــم وجود دارد و با دوره های پیش از 
نظر شــکل متفاوت است، اما از منظر محتوا تفاوتی 
نکرده اســت. گروه جدید هم همــان جناح، اما با 
اشــکال جدید هســتند. بحث این است که شیرازه 
کلی اقتصاد و ســابقه تاریخی، همین وضع موجود 

را می خواهد.
ســابقه تاریخی بیشتر در تجارت بود،  ■

االن در خدمات و مقاطعه کاری است.
فرقی نمی کند. بایــد ببینیم منظور ما از تجارت  □

چیســت. یک نوع تجــارت، بر مبنــای واردات و 
تجــارت مولــود تولید خارج اســت و نــوع دیگر، 
تجــارت در خدمــت تولید و تجارت مولــود تولید 
داخــل اســت. معنی تجارتــی که در کشــورهای 

راهکارهایی برای توسعه صنعتی کشور
سید محمد بحرینیان از ضرورت نهاد فراقوه ای برای اقتصاد می گوید

زمانی که بحث از مشکالت اقتصادی به ویژه در حوزه تولید و توسعه کشور می شود، می توان از چند زاویه مسائل را بررسی کرد: 
نخست، از دریچه علم است که از این طریق با توجه به تجربه کشورها و مبانی نظری قوی، می توان موضوع را  بررسی کرد. دوم، 
از زاویه نگاه سیاست گذاران است که در این حالت بیشتر روی محدودیت های موجود در حیطه تصمیم گیری و اهداف کوتاه مدت 
و بلندمدت تأکید می شود؛ و اما سوم از زاویه دید تولیدگران و فعاالن اقتصادی است که مشکالت را با تمام وجود لمس کرده اند و 
حتی برای برون رفت از آن راه حل های عملی بسیاری دارند. اهمیت توجه به دیدگاه های فعاالن اقتصادی اگر بیشتر از دو رویکرد 
دیگر نباشد، کمتر از آن هم نیست. در این میان توجه به دیدگاه های فردی مانند مهندس محمد بحرینیان که سال هاست هم در 
حوزه تولید فعال است و هم مطالعات گسترده ای روی تجربه  سیاست گذاری های اقتصادی درکشورهای توسعه یافته کنونی دارد، 
می تواند بسیار راهگشا باشد. وی مسائل را هم از دیدگاه علمی و هم از نظرگاه یک فعال اقتصادی تحلیل می کند. گفت وگوی ما 
با این صنعتگر و پژوهشگر توسعه از انتخابات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی آغاز شد و درنهایت به راهکارهای توسعه 
صنعتی ایران ختم شــد. وی معتقد است در ساختار تصمیم گیری موجود نمی توان تحول بزرگی ایجاد کرد و الزم است یک نهاد 

فراقوه ای در حوزه اقتصاد ایجاد شود و این اختیار را داشته باشد که قوانین اقتصادی را تدوین کند.
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ترکیه، هند و برزیل را در یک  طرف و چین، کره و 
مالزی را در طرف دیگر قرار می دهند. شــاخص ها 
نشــان می دهند محتوای توسعه این دو گروه، زمین 
تا آســمان با هم تفاوت دارد. کشورهای ترکیه، هند 
و برزیل، به غیر از کشــور ما، بدهی مزمن خارجی 
دارند. کســری تراز بازرگانی شــان به صورت مزمن 
افزایشــی اســت. درحالی کــه گــروه دوم این طور 
نیست. همه شــاخص ها نشان می دهد برنامه توسعه 
این کشــورها متفاوت اســت. گروه دوم مسیرها را 
شــناخته اند تا مشــکل حل شــود، ولی گــروه اول 
خیر؛ کشــورهای منطقه ما هــم در همین زمره قرار 
می گیرند. در شکل گیری این روند نیز ذی نفعان و 

تأثیر آن ها روی دولت ها خیلی مؤثر است.
شــما مطــرح کردید که از ســال 41 تا  ■

48 مــا اقتصــاد خوبی در جهــت صنعت 
تکیــه  نفــت  بــه  مــا  اقتصــاد  و  داشــتیم 
نداشــت. این در حالی اســت که درآمد 
نفــت پــس از ســال 43 رشــدی فزاینده 
داشــت. از ســال 41 تــا 48 تولیــد نفــت 
فزاینــده بــود، به خصــوص وقتــی نفــت 
فالت قاره هم اضافه شــد. شــرکت نفت 
الوان و پان امریکــن هــم در این دوره 
فعــال شــدند. اینکــه می گوییــد در این 
دوره صنعت مــا نفت محور نبــود بر چه 

اساسی است؟
مــن نگفتــم نفت محــور نبــود. آمارها نشــان  □

می دهد رشــد درآمد نفت در ایــن دوره زیاد نبود. 
در ســال 41 درآمد حاصل از صادرات نفت و گاز 
کشــور 799 میلیون دالر بوده اســت. در سال 47 
که عالیخانی بــه دلیل تمکین نکردن از شــاه کنار 
رفــت این درآمــد 1857 میلیــون دالر؛ یعنی تقریبًا 
دو برابر شــد، ولی از ســال 51 به بعد بــه 5 میلیارد 
دالر و 8 میلیــارد دالر و 21 میلیــارد دالر رســید. 
پس از شــوک نفتی کارهای عمرانی زیادی انجام 
شــد، اما منابعی که در اختیار صنایع می گذاشــتیم 

بله، ســخنرانی در ایــن زمینه ها همیشــه وجود  □
دارد، اما باید دید در عمل چه سیاســت هایی به کار 
گرفته می شود. به نظر من سیاست ها تفاوت اساسی 
نکرده و در بر همان پاشــنه می چرخد. بدشانســی 
دولت فعلی این اســت که مشکالت اقتصادی که 
روند طبیعی ســیر اقتصاد کشــور بوده بر ســر این 
دولت خراب شــد. حتــی اگر اشــتباهات فاحش 
دوره هــای پیــش هم نبود بــاز هم همیــن اتفاقات 
می افتاد؛ شــاید 10 ســال دیرتر. ایــن اقتصاد دیگر 
نمی تواند حرکت کند. شــاخص های اقتصادی این 
موضوع را نشــان می دهند. برای نمونه شــاخص ها 
نشــان می دهد کیفیت اشــتغال دائمًا رو به کاهش 
اســت. ســاختار فعلی تصمیم گیری اقتصادی هم 
دیگر جواب نمی دهد. ما پتانســیل و قدرت داریم، 
ولی با این مسیر دیگر نمی توانیم. انیشتین می گوید 
وقتی با مشــکالت اساســی روبرو می شــویم دیگر 
نمی توانیــم از همان ســطح تفکری که مشــکالت 
بــه وجود آمــده، آن را حل کنیم، باید به ســطحی 
باالتر برویم. این اقتصاد هم پس از تحریم و برجام 
تغییری نمی کند؛ البته االن فرصتی طالیی اســت. 
بایــد ببینیــم توان یــا اراده اســتفاده از این فرصت 
طالیی را دارند یا خیر؛ که البته من این توان و اراده 

را با این ساختار نمی بینم.
عده ای می گویند ممکن است بخش  ■

زیادی از پو ل های به دســت آمده پس 
از تحریم، با وجود داعش و عربستان به 

سمت دفاع برود نه تولید.
من نمی توانــم قضاوت کنم که این دارایی ها به  □

چه سمتی می رود، ولی زمانی که مسائل کشورهای 
منطقه را بررســی می کنیم، می بینیم مشکل اصلی، 
اقتصاد اســت. مــا قدرت سیاســی و امنیتی خوبی 
داریــم، ولــی از اقتصــاد ضربــه خواهیــم خورد. 
یک مشــکل کشــورهای این منطقــه، جهت دهی 
از خارج یا اشــتباهات مهلک از داخل اســت. در 
ایران،  اقتصادی متعــددی معمــواًل  شــاخص های 

چرا به همان روند گذشته برگشتیم؟ ■
ایــن برمی گردد بــه همــان خدمات محوربودن  □

هــم  االن  کــه  و گروه هــای ذی نفعــی  اقتصــاد 
علی رغــم قلت هنوز وجود دارنــد و دارای قدرت 
بسیاری هســتند. وجه غالبشــان این بود که بتوانند 
نیازمندی های خود را تأمین کنند. دو گروه داشتیم 
که به قول دکتر مردوخی مانع توســعه ایران بودند؛ 
یکی بــازار و دیگری که مشــاوران هــاروارد ذکر 

کردند؛ یعنی مستغالت. 
ایــران  ■ می بینیــم  هــم  دوره  آن  در 

تولیــد تیرآهــن را شــروع می کنــد، ولی 
کره جنوبــی، ورق آهــن که بــرای تولید 
تولیــد  اســت  الزم  اتومبیــل  و  کشــتی 

می کند.
 از همان زمان وجه زور و قدرت مســتغالت در  □

ایــران زیاد بود. من در یکی از صورت جلســه های 
شــورای اقتصاد در زمان شــاه مطالبی خواندم که 
نشــان می داد قــدرت مســتغالت در آن دوره هم 
بســیار بوده اســت. برای نمونه می گفتند در کوی 
کن زمین خوارها مســیر رودخانــه را عوض کردند 
و چنــد صــد هکتــار را از منابــع ملــی کندند و 
زمین خــواری کردند. دولت ها هم اقدامی نکرده و 
این خشت کج همین طور ادامه پیدا کرد. این نشان 
می دهد چنین قدرتی در داخل کشــور وجود داشته 
است. ذی نفعانی بودند که در دولت نفوذ داشتند. 
عالیخانی که در ســال 47 کنار می رود دوباره اتاق 
صنایع و معــادن با اتاق بازرگانی تلفیق می شــود و 
این روند ادامه پیدا کــرده تا  به دوران اول انقالب 
می رســیم. دهه اول انقالب دوبــاره تغییرات مثبتی 
شــکل گرفت، ولــی بعدها دوبــاره زور گروه های 
بانفوذ می چربد و آن هایی که صرفه شان در واردات 
اســت فضا را تغییــر می دهنــد. در انتخابات اتاق 
ایــران و تهران هــم می بینیم اکثــرًا خدماتی ها کار 
را به دســت گرفته انــد و تولید در آن نیســت. این 
انتخابات آیینه و انعکاســی از روابــط اقتصادی ما 
اســت، مگر اینکه ســاختار به طور کلی تغییر کند 
و تولیدمحور شــود. برای اینکه روشن شود منظورم 
چیســت، مصداقــی را برایتان مثال بزنــم. جداول 
داده-ستانده ســال 1380 و همین طور 1390 که به 
همت مرکز پژوهش های مجلس تهیه شــده، نشــان 
می دهد که بین 60 الی 70 درصد مالیات کشــور را 
بخش صنعت و معدن تأمیــن می کند، درحالی که 
بیشــترین منابع تسهیالتی کشــور به بخش هایی که 
مالیات کمتری داده، تعلق گرفته است. درحالی که 
علی الظاهر ارزش افزوده آن بخش ها بیشــتر است. 
در اتــاق بازرگانــی هم منابــع مالی اتــاق بیش از 
80درصد توســط همیــن بخش ها تأمین می شــود، 
لیکــن پــژواك ســایر بخش هــا در همه جا شــنیده 
می شــود و بخش تولید صنعتی و معدنی بی پناه رها 
شده اســت. این تغییر مشکل اســت، ولی راه حل 
آن وجــود دارد؛ اما متأســفانه تصمیمات دولت هم 
تصمیماتی نیست که در جهت تقویت تولید باشد. 

این ساختار دیگر جواب نمی دهد.
زمینــه  ■ ایــن  در  کــه  روحانــی  آقــای 

سخنرانی های زیادی می کند.

تولید تیر آهن
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آزاد اتفاق بیفتد. اگر ســیر توســعه در کشورهایی 
که از ما عقب مانده تــر بودند و االن پنج برابر باالتر 
از ما هســتند را ببینیم، مشخص است که آن ها هم 
اقتصــاد آزاد و کاپیتالیســم را قبول داشــتند، ولی 
این طــور نبود که بگذارند هرکس بیاید و هر کاری 
می خواهد بکند. ما االن در کشــورمان 625 واحد 
دارای پروانه بهره بــرداری در زمینه فوالد داریم. با 
این تعداد واحــد تولیدی ما بایــد کل فوالد دنیا را 

تأمین می کردیم.
حتــی در یزد که آب ندارد هم صنعت  ■

فوالد ورود کرده است.
همه جــا. هــر نماینده و مســئول دولتــی فکر  □

می کنــد اینجــا اگــر صنایع فــوالد بزند گلســتان 
می شــود. در مورد ســایر طرح هــای اقتصادی هم 
همین وضعیت است. مناطق آزاد و ویژه یک نمونه 
دیگر از این طرح هاســت. متأســفانه ما هر کلمه و 
واژه اقتصادی را از حیــز انتفاع خارج کردیم و در 
پوشــش این القاب زیبا اهــداف ذی نفعان را پیش 
می بریم. این مناطق در حــال حاضر مرکز واردات 
شــده اند و ما هم آن را تشویق می کنیم. در امارات 
تنها یك یا دو منطقه آزاد وجود دارد. آن هم بیشــتر 
برای ما گذاشــته  شده تا واردکنندگان محترم بتوانند 
از امکانات آن ها اســتفاده کننــد. تحریم ها هم به 
کمک آن ها آمده اســت. »توماس پیکتی« مطرح 
می کند اگر در کشــوری نرخ بازده سرمایه از نرخ 
بازده تولید بیشــتر شــود، فاتحه آن کشــور خوانده 
شــده  اســت. پیش از او نیز مشــاوران دانشــگاه 
هــاروارد که به ایران آمده بودند، این مطلب را بیان 
کرده بودند. در کشــور ما 70 تا80 ســال است که 
نرخ بازده ســرمایه از نرخ بازده تولید بیشــتر است. 
در حالی که در کشــورهایی که عقب مانده تر از ما 
بودند و االن به مراتب پیشرفته تر از ما هستند، دولت 
طوری حرکت کرده که نرخ بازده ســرمایه از نرخ 

بازده تولید بیشتر نشود.
کتابی اخیرًا چاپ شــده با نام کشــتن  ■

میزبان )Killing the Host(. در این کتاب 
گفتــه شــده وقتی ســرمایه مالــی اصالت 
پیدا کند، مانند ویروســی اســت که اصل 

تولید را از بین می برد.
در اقتصــاد ما پنج بخش وجــود دارد که منافع  □

آن هــا، حتی در ایــن دوران رکــود و تحریم اصاًل 

ببینیــد. چه مقدار با ســرمایه گذاری خارجی نفت 
کوره تولیــد کردیم که به دردمان نمی خورد. بنزین 
یورو 2 و یورو 3 را هم هنوز نمی توانیم تولید کنیم. 

گازوئیل را هم با گوگرد باال تولید می کنند.
به این دلیل اســت که پــس از انقالب  ■

یک ســونامی آمد و مهندســان بسیاری 
از کشــور رفتند. شما گفتید از سال 41 تا 
47 که صنایع ما رشــد کرد به نفت متصل 
نبــود. چنــد نمونه از این صنایــع را مثال 

بزنید؟
زیاد بــود. مثاًل تایرســازی ها در این دوره فعال  □

شــدند. خودروســازی ها در ایــن دوره شــروع به 
فعالیت کردند که البته در سطح باقی ماند. صنعت 
لوازم خانگــی و پلی اکریل اصفهان هــم در همان 
دوره یا بعد پایه گذاری شــد. این هــا صنایع خوبی 
بودند، اما درنهایت درجا زدند. اشتباه مرگباری که 
آن زمــان رخ داد و االن هم دامن کشــور را گرفته 
این اســت که ما از انحصار می ترسیدیم. خاطرات 
عالیخانــی را کــه می خوانیــم، با اینکــه کارهای 
مفیــد زیادی هــم انجــام داد، می گفت مــا برای 
اینکه انحصار نداشــته باشــیم با حدود چهار یا پنج 
کارخانه تولید الستیک هم موافقت کردیم. این در 
حالــی بود که در آن دوره تنها 17000 خودرو تولید 
می شــد. زمانی که اقتصاد مقیاس نداشــته باشید، 
نمی توانیم انتظار داشــته باشــیم که فناوری بیاید و 
رشد کند. این اشتباه مرگبار االن 5 برابر بیشتر شده 
اســت. ســال 47 و در زمان آقای عالیخانی ما 11 
خودروساز داشــتیم که با هیچ عقل و منطقی جور 
درنمی آید. االن حدود 49 خودروســاز وجود دارد 
که همه مونتاژکارند و تولیدکننده نیســتند و به منابع 

ارزی کشور هم  فشار وارد می  کند.
ما نباید از انحصار بترســیم چــون بعضی از صنایع 
اگر اقتصاد مقیاس نداشــته باشــند اصــاًل نوآوری 
نمی توانــد در آن اتفــاق بیفتــد. اینکه ما بترســیم 
اگر انحصار بیاید ممکن اســت سوءاســتفاده هایی 
بشود، درست نیســت. مقابله با این سوءاستفاده ها 
بــه توانایی دولت بســتگی دارد. دولت کره یا چین 
ایــن انحصار را می دهد، جایی هم که می بیند خطا 
رخ می دهد، بالفاصلــه خودش ورود پیدا می کند. 
ما جهان ســوم هســتیم و ســاختارهای فنــاوری ما 
درســت نشــده که به دنبال آن اجــازه دهیم ورود 

منابع زیادی نبود. وقتــی درصدها را نگاه می کنیم 
می بینیم که حداکثر منابعی که در قالب شــاخص 
مانده تسهیالت در اختیار صنعت گذاشته شده، 40 
درصد بوده و در ســال 91 به حداقل خود یعنی 21 
درصد رسیده اســت، ولی در ساختمان و خدمات 
یعنی همان گونه که در پیــش گفتم در بخش هایی 
که مانع توســعه ایــران بوده اند منابع بســیار زیادی 
تزریق شــده اســت؛ این در حالی اســت که مانده 
تسهیالت بخش صنعت در کشــورهای شرق آسیا 

باالی 60 درصد بوده است.
پس از 15 خرداد 42 امریکا، انگلیس،  ■

اسرائیل و شوروی دولت شاهنشاهی را 
حمایت می کردند و در این دوره اعتبار 
خارجی زیاد شــده بود. بــرای نمونه در 
همیــن دوران طراحــی و همــه کارهای 
پاالیشــگاه تهران با ایرانی هــا بود. دکتر 
در  فالح، گشــتی  عبــاس  و  فــالح  رضــا 
خــارج زدند و گفتند وام بدهید و با این 
برنامه ریزی پول را به شما برمی گردانیم؛ 
یعنــی پروژه هــا هیــچ ربطــی بــه دولت 
نداشــت و با اعتبار خارجی انجام شــد. 
بعد هــم بنزینــش را فروختند و پولش را 

به خارج برگرداندند.
در این کشــور تــا دلتان بخواهــد در زمینه های  □

خــاص در ارتبــاط بــا مــواد خــام، خارجی هــا 
پیش قــدم بودند. در حال حاضــر هم روی افزایش 
ســرمایه گذاری خارجی پس از رفــع تحریم مانور 
می دهند، اما ماهیت آن هــا را که می بینی یا صرف 
ســاخت بندر می شــود، یا فــرودگاه و پاالیشــگاه 
می سازند، االن هم برای همین پروژه ها سر و دست 
می شکنند. متأسفانه دســت طلب و التماس و نیاز 
ما همیشــه به سوی سرمایه گذاران خارجی بوده که 
شــما بیایید به ما پاالیشــگاه بدهید یــا منابع خام را 
اســتخراج کنیم. به گفتارهای برخی از مســئوالن 
کشــور در هر دوره توجه کنیــد، گویا هیچ راه حل 

دیگری را فرا نگرفته اند.
ولی طراحــی پاالیشــگاه تهــران کار  ■

خود ایرانی ها بود.
چه نوع طراحی؟ یعنی مثــاًل تنها یک مخزنش  □

را می ســازیم؟ االن ببینید ســرمایه گذاران خارجی 
برای ســرمایه گذاری در پتروشیمی می آیند. چراکه 
درنهایت نوعی خام فروشــی اســت. مــا متانول را 
صــادر می کنیم، یعنی خام فروشــی می کنیم و بعد 
آن ها به سه برابر قیمت دوباره به ما می فروشند. بعد 
هم هلهله می کنیم و خوشحالیم که سرمایه گذاری 
خارجی انجام شــده است. به همین دلیل است که  
من این سبک را قبول ندارم و ریشه های مشکالت 

هم باقی مانده است.
در تهران بــه فرآورده ها نیــاز زیادی  ■

بود و ما به یک پاالیشــگاه نیاز داشــتیم. 
بنزیــن، نفت  کوره و نفت ســفید در این 

پاالیشگاه  تولید می شد.
باید دید تولید ایــن محصوالت در ارتباط با چه  □

علینقی  عالیخانیراهبرد توســعه خواهد بــود. همین نفــت کوره را 
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انباشت تجربه هایشان وجود دارد؟ ■
وجود دارد، اما بــا اضمحالل صنایع، آن هم از  □

بین مــی رود. با این رویــه تصمیم گیری اقتصادی، 
قطعًا نمی توانیم مشــکل را حل کنیم. این صحبت 
را مــن پــس از 65 ســال زندگی و 50 ســال کار، 
قاطعانــه می گویم. کیفیــت اشــتغالمان دارد کم 
می شــود و با پول هم نمی توان اشــتغال ایجاد کرد. 
ما در بی برنامگی دولت ها مانند آونگ ســاعت از 
ســویی به ســوی دیگر رفتیم. در کنــار این موارد، 
مــا باید ذهنیت مریض را هم دور بریزیم؛ توســعه، 
ساختن ســاختمان و راه و ســد و نیروگاه به تنهایی 
نیســت. ما االن 98000 هزار واحــد صنعتی دارای 
پروانه بهره برداری داریــم. این تعداد واحد صنعتی 
بــدون هرگونــه منطقــی ایجادشــده اســت. یکی 
از پیامدهــای این تعــداد واحد صنعتی این اســت 
که هــم به طور مثــال تقاضای برق به طــرز ناکارا 
افزایش یافتــه و هم تولیــد، غیراقتصــادی صورت 
می پذیرد. فقر آماری هم متأســفانه در این کشــور 
هالک کننده اســت. در ســال 90 گفتند 86579 
واحد دارای پروانه بهره برداری هســتند. مســئوالن 
می گویند بســیاری از این ها راکد هستند. این دیگر 
بد از بدتر اســت که چرا متولــی صنعت نمی داند 
چــه تعداد واحد راکد صنعتــی وجود دارد و آن را 
از مســتندات آماری خود حذف کند. در کنار این 
تعــداد واحــد دارای پروانه بهره بــرداری طرح های 
نیمه تمام یعنی طرح هایــی که از صفر درصد تا 99 
درصد پیشــرفت داشته اند، ولی هنوز تمام نشده هم 
وجود دارد. در آمار ســال 90 اعالم کردند 55158 
طــرح نیمه تمــام داریم. وزارت صنعــت جدید در 
خــرداد 94 می گویــد تعداد واحدهای در دســت 
اجرا 91520 واحد اســت، یعنــی 40 هزار واحد در 
4 ســال اضافه شده است. از طرفی نگاه کنید بیش 
از 60 درصــد ایــن تعداد فقط در دو زمینه اســت؛ 
نخســت ســایر محصوالت کانی و غیرفلزی، یعنی 
معدن، خاک، سیمان و دوم، مربوط به محصوالت 

خــود کنند، نــه خدمات محوری را. تــا زور نفت 
در اقتصاد زیاد باشــد خدمات رشــد می کند، ولی 
رشد بی کیفیت است. مثاًل می گفتند ما پارسال سه 
درصد رشد داشــتیم، ولی رشد ما مبتنی بر واردات 
و رشد مولود واردات از خارج بوده است. این رشد 
نمی تواند پایدار باشد. یک گوشه اش را بگیرند فلج 
می شــود. مثاًل در تحریم توجه کردید چرا صنعت 
خودرو در فهرســت تحریــم آمد؟ چــرا فوالد در 
فهرست تحریم نبود؟ آن ها نفت را بستند، در تولید 
خــودرو مانع ایجاد کردند، چرا؟ چون بیشــتر از ما 
گاهی دارند. چون می دانســتند سهم  به اقتصاد ما آ
 توجه برانگیز این صنعت در مالیات و همچنین رشد 
اقتصادی چه مقدار اســت. چرا فوالد را نبســتند؟ 
چــرا مــواد کشــاورزی را نبســتند؟ چــرا پارچه را 
نبســتند؟ مــا را هدایت کردند به ســمت چین تا از 
چینی ها اســتفاده کنیم؛ البته از این گفتار برداشت 
نشــود که این صنعت کارآمد اســت. خیر، بســیار 
هم ناکارآمد شــده؛ اما همین بخش هم آیینه ای از 
ناکارآمدی کل اقتصاد و توســعه کشــور است. ما 
گرفتار فقر نظری کاربردی هســتیم. متأسفانه هنوز 
هم تغییری در سیاســت ها به وجود نیامده اســت. 
در کشــور ما ظرفیت های بســیاری وجود دارد. در 
65 ســال زندگی و فعالیت خــود، ایمان پیدا کردم 
که در ســطوح میانی کارشناسان دولتی، انسان های 
دالور گمنام شــریفی داشــتیم کــه در بی برنامگی 
دولت های مــا، اقدامات شایســته ای کردند، اما با 
تقابل ایجاد شــده و براثر جزیره ای عمل کردن سایر 
حوزه ها ماننــد بردارهایی بودند که همدیگر را نفی 
می کردنــد و در ایــن وضعیت موانــع متعدد چهره 
خود را نشــان می دهنــد. عالوه بر ایــن ما نیروی 
انســانی عظیمــی چه در داخل و چــه در خارج از 
کشــور داریم. همه آن هایی کــه رفتند وطن فروش 
نیســتند و همه آن هایی هم کــه ماندند عقب مانده 
نیســتند. از همین رو منابع و پایه های مســتحکمی 

برای پیشرفت اقتصادی کشورمان موجود هست.

دســت  نخورده و بلکه  افزایش هم داشــته اســت؛ 
امــا ریســک ها را بایــد بخش های واقعــی اقتصاد 
کشــور تحمــل کنند. ایــن پنج بخــش عبارت اند 
از: خام فروشــان معدنــی، پتروشــیمی، بانک ها و 
داروســازی ها، زیرا تا حدی آن هــا هم مونتاژکار یا 
مخلوط کننده مواد هستند و البته برخی از فوالدها. 
در پتروشــیمی 100 واحد تولیدکننــده وجود دارد. 
یک کشــور در حد ایران چند واحد پتروشیمی نیاز 
دارد؟ عربســتان فقط یک سابیک )Sabic( دارد و 
با همین یک شــرکت هم در دنیــای این بخش قد 

علم کرده و رتبه دوم یا سوم دنیا را دارد.
کــه  ■ بــود  ایــن  پتروشــیمی  فلســفه 

فرآورده هایش زیربنــای صنایع دیگر در 
ایران شود.

اما نشد. خام فروشــی می کند و زیربنای صنایع  □
خارج شــده اســت. پس از 100 ســال که ما نفت 
را اســتخراج کردیــم کره ای ها می آینــد و برای ما 
پتروشــیمی می سازند. دســت نیاز ما االن به سوی 
خارج است. پیشرفت های ما هم صوری است مثاًل 
در متانول 10 تا لیسانس گرفتیم. همه آن ها تکراری 
اســت. دولت بایــد در این مــوارد به فکر باشــد. 

دولت هایمان به فکر نبودند.
در کــره ورق آهن را بــه داخل ارزان تــر از خارج 
می دهند تــا رقابت پذیــری را در بــازار بین المللی 
داشــته باشــند. ما در اینجا اصاًل نمی دانیم رقابت 
یعنــی چه؟ فــرض کنیــد االن 985 کارخانه تولید 
فرش ماشــینی داریم، آیا رقابت ایجاد شده؟ خیر، 
بلکه به دلیل اســتفاد ه نکردن از صرفه های مقیاس، 
تولید گران تر شده است. چون ما اصاًل واژه رقابت 
را درک نکردیــم. یا االن تقریبــًا 39 بانک داریم. 
اثرگذاری داشــت؟ رقابت ایجاد کــرد؟ خیر. بلکه 
اختالالت عظیم در اقتصاد کشورمان پدید آوردند.

و  ■ دارد  وجــود  انحصــار  بانک هــا  در 
ســهام بیشــتر بــرای افــراد و نهادهــای 

خاص است.
این مشــکل هم وجــود دارد. می خواهم بگویم  □

کشور اراده ای برای توسعه ندارد. اگر اراده و برنامه 
داشته باشــد قطعًا می تواند از این وضع دربیاید. اگر 
به سؤال اول شما برگردیم باید بگویم نه. من تغییری 

نمی بینم، چون ساختار تغییری نکرده است.
شما بیشتر به زیربناها توجه می کنید،  ■

با ایــن رویکــرد رونــد آینده اقتصــاد را 
می بینید؟ چگونه 

ما بایــد به روند توســعه کشــورها توجه کنیم.  □
انگلســتان، فرانسه، آلمان، ســوئد، امریکا و کانادا 
در غــرب و ژاپن، کــره، مالزی، چین، ســنگاپور 
و تایــوان در شــرق االن توســعه یافته اند. تمام این 
کشــورها که ثروتمند شدند و از بیچارگی درآمدند 
یک وجه مشــترک دارند؛ تولید و ساخت صنعتی. 
ما بدون رجوع به عقب و تمرکز بر ســاخت صنعتی 
نمی توانیم مشــکالت را حل کنیم. نخســت اینکه 
در کشــور باید دولت ها مســتقل از ذی نفعان شوند 
و دوم اینکــه بایــد تولیدمحــوری را سرمنشــأ کار 

شرکت سابیک عربستان
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در آن شــورای عالی یــا نهــاد یا هیئــت فراقوه ای، 
دولت باید باشــد، نهادهای نظارتی باشــند، اما سه 
جــزء دیگر هم بایــد حضور پیدا کنند؛ 1. اســاتید 
اقتصــادی، فنــی، علــوم اجتماعــی و حقــوق به 
انتخاب خودشــان نه انتصــاب؛ 2. مدیران اجرایی 
بخــش خصوصی و بزرگان کارآفرینــی به انتخاب 
خودشــان؛ و 3. نماینده های کارگران و کشاورزان 
به انتخاب خودشــان. تعــداد آن ها هــم باید برابر 
باشــد. هر تصمیمی که این نهاد اتخاذ کند، قانون 

اقتصادی خواهد بود.
ممکــن اســت ایــن تصــور بــه وجود  ■

آید که این طــرح نفی کننده دولت های 
موجود است.

دولــت نمی توانــد کاری بکنــد، می تواند کار  □
سیاســی بکنــد، ولــی نمی توانــد با این ســاختار، 
کار اقتصــادی کنــد. براندازی هم بــه نظرم اصاًل 
موضوعیــت نــدارد، زیــرا دولت و ســازمان های 
نظارتــی نظام، نیمــی از اعضای ایــن نهاد خواهند 
بــود. اگر آن نهاد تصمیم بگیرد؛ تصمیماتش قانون 
می شــود. این نهاد باید تصمیم بگیرد که چه کنیم، 
در چه صنایعی وارد شــویم و مشــکالت را چطور 

حل کنیم.
پــارک  ■ ژنــرال  مــدل  همــان  ایــن 

درکره جنوبی است؟
ژنرال پــارک هم آن را از ایــران گرفت. این را  □

هارواردی هــا به ایران گفتند. هارواردی ها به کره و 
آسیای جنوب شــرقی هم گفتند و آن ها یاد گرفتند 
و عمــل کردند. در چین هم ســازمانی اســت که 
اَبروزارتخانه اســت. نامش NDRC است. در کره 
EPB، در سنگاپور EDB، در تایوان CEPD و در 
مالــزی MIDA بود. مثــاًل در چین 2000 کارخانه 
ســیمان فعالیت می کرد، اما این ســازمان در ســال 
2005 تصمیــم می گیرد فقط 12 واحــد را حمایت 
کند. آن هم از واحدهایی که روی آن ها شــناخت 

مناطق آزاد کمک کنیم، اجــازه دهیم 360 میلیون 
دالر ارز برای واردات داده شــود؛ یعنی برای توسعه 
صــادرات، ارز بــرای واردات داده شــود! در مورد 
بندرهــا هم همین اســت. ما بندرهایی مانند شــهید 
رجایی و چابهار داریم. به جای اینکه بندرهای جدید 
بسازیم، همین بندرها را توسعه دهیم. اکنون هم واژه 

جدیدی به بازی گرفته شده؛ »بندرخشك«.
ایــن مشــکالت  ■ بــرای  راه حــل شــما 

چیست؟ 
ساختار تصمیم گیری باید به طور کل زیر و رو  □

شــود. با این قوانین متعــدد و مجالس و دولت های 
مرتبــًا در حال تغییــر، نمی توان مشــکالت را حل 
کــرد. بخــش تولید در رکــود اســت و پارادوکس 
عجیبــی که وجود دارد این اســت کــه منابع مالی 
و اعتباری ســهم بخش تولید کم شــده و سهم غیر 
مولدها زیاد شــده است. حیرت آور است که ما در 
تحریم بودیم، اما رشــد منابــع اعتباری مالی بخش 
کشــاورزی و صنعت کاهش پیدا کــرد! آمارهای 
منتشرشده خودشــان این واقعیت را نشان می دهد؛ 
یعنی حاکمیت اصاًل به فکر این قضیه نبوده است. 
وقتی آمارهــا را کنار هــم قرار می دهیــم می بینیم 
از ســال 85 تا 90 اشــتغال ثابت مانده، اما کیفیت 
اشــتغال پایین آمده اســت. اشــتغال از حوزه های 
صنعت و ســاختمان، خرده فروشی و عمده فروشی 
کاهش پیدا کرده، اما شغل های انگلی 760 هزار تا 

زیاد شده است. این ها فاجعه است.
راه حــل برون رفت از این وضعیــت هم همان راهی 
اســت که 60 ســال پیش به ما گفته شــد، اما اجرا 
نکردیــم. کــره و چین این راه را رفتند و پیشــرفت 
کردند. باید یک نهاد فراقوه ای همانند شورای عالی 
امنیت ملی، اما درزمینــه تصمیم گیری های اقتصاد 
تشــکیل شود. چون شــورای عالی امنیت ملی یک 
ســاختار حاکمیتی اســت، در نتیجه فقط دولت و 
نظام باید آنجا باشــند؛ اما اقتصاد را بدون ذی نفعان 
و بخــش خصوصــی نمی توان به حرکــت درآورد. 

غذایــی و آشــامیدنی. دو محــوری که در ســطح 
جهانی ازلحــاظ رتبه بندی تکنولوژی بســیار پایین 
اســت. این تعداد واحد، تقاضای برق و آب ایجاد 
می کنند، اما بهره ور نیســتند و از طرف دیگر منابع 
تســهیالتی هم استفاده می کنند. ما برای توجیه این 
رویه، از صورت زیبا هم اســتفاده می کنیم و روی 
کید می کنیم؛ یکی رقابت، دوم اینکه  دو موضوع تأ
کوچک زیباست. این کوچک زیباست در ارتباط 
با »بزرگی« اســت که وجود دارد یعنی صنایعی که 
قابلیت خوشــه بندی داشته باشد. ما مفاهیم را با هم 

قاطی کردیم.
مطــرح  ■ را  تولیدمحــوری  االن  شــما 

می کنیــد، ولی ما بــا هر دولتــی صحبت 
می کنیم همین آمــار را می گذارد جلو و 
می گوید این تعداد واحد صنعتی نشــان 

می دهد ما تولید محوریم.
بله، اما مهم این اســت که تعداد واحد تولیدی  □

شــاخص های  و  نیســت  تولیدمحوربــودن  نشــانه 
کّمی همیشــه مورد تبلیغ اســت، اما کیفیت را بها 
نمی دهیــم. بازی با واژه هاســت. مــدام می گوییم 
کشــورهای اطراف پتانســیل دارند و مــا باید روی 
صــادرات برنامه ریــزی کنیــم. توجــه نمی کنیــم 
کــه آن ها همــان چیزهایی را نیاز دارنــد که ما نیاز 
داریم. مــا آب مجانی مــان را می دهیــم و کاالی 
کشــاورزی صــادر می کنیــم. ســیمان می دهیم و 
خاکمــان می رود. ســنگ آهن می دهیــم و محیط 
 زیســتمان خــراب می شــود. چیــزی نمی توانیــم 
بــه آن ها بدهیــم، چیــزی نداریــم. از آنجایی که 
آرمان گرا و ایده آل گرا هســتیم، فکــر می کنیم که 
در همه جا باید جلو برویم. کشــورهای توسعه یافته 
فهمیدنــد که باید از محدود شــروع کنند و کم کم 
پیش رونــد. چهار یا پنج یا هفت رشــته صنعتی را 
انتخاب کردند. مثاًل مالزی الکترونیک را به عنوان 
یکی از زمینه ها انتخــاب می کند. ارزش صادرات 
مدارهای الکترونیک مالزی بالغ بر 23 میلیارد دالر 
است. ســنگاپور 38 میلیارد دالر صادرات در این 
حــوزه دارد. ما هم به این کاالهــا نیاز داریم، ولی 
خودمــان هیچ کاری نکردیم، چــون دولت های ما 
نمی دانســتند چــه می خواهند؛ یا نمی خواســتند یا 
نمی توانســتند. مــا از یک محصــول صنعتی 168 
واحــد تولیدی در کشــور داریم کــه دارای پروانه 
تولیدکننده  تعداد کارخانه های  بهره برداری هستند. 
این کاال از ترکیه و عربســتان تــا ژاپن و بنگالدش 
و چین و کــره به عبارتی درکل آســیا و خاورمیانه 
در مجموع 82 واحد اســت؛ یعنــی بیش از 2 برابر 
آن ها واحد تولیدی در کشور برای همین یک کاال 
داریم. واحدهای تولیدی خودرو، ســیمان، متانول 

و فرآورده های نفتی ما همین مشکل را دارند.
مهندس سحابی می گفت در ایران با  ■

صنعت برخورد تجاری شده است.
بله. این  به سیاست گذاری و اراده دولت هایمان  □

برمی گــردد. مثــاًل در دوران آقــای خاتمی مصوبه 
هیئت وزیــران در مــورد مناطق آزاد وجــود دارد که 
می گوید ما برای اینکه به اشــتغال و توسعه صادرات 

تولید ورق آهن در کره جنوبی
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اما برنامه های عمرانی چین در ارتباط با انتخاب های 
صنعتی آن ها است. حتی آموزش. همه آن کشورها 
از کره یاد گرفتند. در کــره به اقتصاد دانش بنیان، 
واقعًا دســت پیدا کردند. ما می خواهیم یک باره از 
وضع کنونی به اقتصاد دانش بنیان برسیم. باید قبول 
کنیــم نخبه ها در آن مجمع بیایند. حتی اگر شــده 
تصمیم غلــط هم بگیرند، ولی الاقل نخبه ها بیایند. 
مقــام رهبری هم بســیار به تولید و از نــوع فناورانه 
تکیــه می کنند؛ اما با این ســاختار شبه دموکراســی 

نمی توان کاری از پیش برد.

شــما شــخصًا اگر بخواهیــد در مورد  ■
توسعه فکر کنید چه صنایعی را هدف قرار 

می دهید؟
باید پنج یا شش صنعت را انتخاب کنیم و آن ها  □

را هم با نظر نخبگان انتخاب کنیم. این صنایع باید 
نیازهــای آینده مــا را تأمین کنند، محــرک صنایع 
دیگر باشــند و در حوزه هایی باشــند که وابستگی 
زیادی به خــارج داریم. خودرو یکی از این صنایع 
است. با توجه به مصرف بی رویه ای که شکل گرفته 
حدود 14 درصد منابع ارزی برای واردات در حوزه 
خودرو مصرف می شــود. طراحی پلتفرم و ساخت 
خودرو باید در داخل کشــور باشد. یک گروه باید 
بــرای اقتصــاد تصمیم بگیرد، نه ده ها ســازمان که 

هیچ کسی هم مسئولیت ندارد.

اخیــرًا در پاریــس کنفرانــس محیــط  ■
 زیســت بود و 195 کشور سند نهایی آن 
را امضا کردند. نتیجــه این کنفرانس  این 
اســت که در آینده کشــورها به ســمت 
انرژی های بادی و خورشــیدی می روند 
و ما هــم در نفــت تعیین کننده نیســتیم. 
عربســتان هــم از اینکه هژمونــی نفتش 
شکننده شده ناراحت است و چون گاز 
ندارد کــه در مخازن نفتــش تزریق کند 
گفته می شــود  در ســال 2018 تولیدش 
ســقوط می کنــد و به ســمت انرژی های 

پاک و تجدیدپذیر می رود.
به نظرم آن ها کار خوبی کردند. ســابیک را راه  □

انداخته اند که بزرگ ترین شرکت پتروشیمی است. 
از چندین ســال پیش تغییر را شــروع و روی انرژی 
خورشــیدی ســرمایه گذاری کردنــد. در خودرو، 
فوالد و ورق سرمایه گذاری کردند؛ البته ورق رنگی 
با کیفیــت خوب تولیــد می کنند. ما از عربســتان 
ورق وارد می کنیــم. ایــن برای ما عبرت اســت. یا 
مثاًل قزاقســتان به کشورها پیشــنهاد داده در کشور 
آن ها ســرمایه گذاری کنند و 30 درصد ســرمایه را 
هم خــودش تأمین بالعوض می کند؛ امــا ما دائمًا 
بــه دنبال راه، ســد و نیروگاه هســتیم. مگر چقدر 
انــرژی الزم داریــم؟ نمونه اش هــم 625 کارخانه 
فوالد دارای پروانه بهره برداری اســت که طبق آمار 
ارائه شــده وزارت صنعت در سال 1393، در کشور 
یــک تقاضای کاذب برای هــر نیازی از قبیل برق، 
آب، تســهیالت ارز و امثالهم ایجاد کرده اند و این 

بدون بازده کافی و صرفه مقیاس است.■

در کشــاورزی هم دو بخــش را انتخاب کرد؛ پالم 
و کائوچــو. در حال حاضر صادرات کشــاورزی 
کره جنوبی از ما بیشــتر است. چون فناوری پیشرفته 

دارد و تحقیقات را یاد گرفته اند.
بیش از 100 ســال اســت کــه صنعت  ■

نفــت داریم. دولــت و اقتصادمــان نفتی 
است. اقتصادمان را به نفت و نفت را هم 
به جنگ گره زدیــم. می گوییم نفت باید 
از خلیج فارس بگــذرد. در خلیج فارس 
هم برتری هوایــی و دریایی نداریم. اگر 
همــه پول را هــم صرف برتــری هوایی و 
دریایــی کنیم به پای انگلســتان و امریکا 
و... نمی رســیم؛ یعنــی پــول نفــت صرف 
حفاظت نفت می شود. یک جنگ هشت 
ســاله بر ما تحمیل شــد مــا 1000 میلیارد 
دالر خســارت مالی دیدیم. تا ســال 67 
اصاًل این مقدار درآمد نداشتیم. با توجه 
بــه این هزینه هایی که نفــت به ما تحمیل 
کــرده آیا می توان پایــه اقتصاد را بر نفت 

گذاشت؟ 
موضــوع، نحوه اســتفاده از نفت اســت، اگر  □

کشورهای دیگر می بایست با مشقت پس انداز برای 
ســرمایه گذاری فراهــم می کردند، مــا در صورت 
تدبیــر عقالنــی می توانســتیم ایــن منبع ارزشــمند 
خــدادادی را بــرای منابــع ســرمایه گذاری به کار 
بگیریم، اما درآمد نفت را بــرای هزینه های جاری 
اســتفاده کردیم و از آن به عنوان منبعی برای خرید 

محبوبیت استفاده شد.
مــا باید تکلیــف را روشــن کنیم. همــان نهاد فرا 
دولتی باید این تصمیم را بگیرد. ســازمان مدیریت 
و برنامه ریزی هم باید دبیرخانه این نهاد شــود چون 
مجمعی از نخبگان اســت که بایــد تصمیم بگیرند 
و لــذا تأمین اطالعــات حیاتی اســت و روی این 
اطالعــات باید تصمیم گیری شــود. اگر حاکمیت 
کشــور روی این قضیه تصمیم بگیرد منابع هم باید 
تأمین شــود. ما بی دلیل طرح های عمرانی می زنیم، 

پیــدا کرده بود. باقــی یا ادغام می شــوند یا از بین 
می رونــد. با این تصمیم، در عرض دو ســال میزان 
تولید ســیمان چین 400 میلیون تن اضافه شد و االن 

به نظرم به حدود 1400 میلیون تن رسیده است.
ما عاشــق واژه هایــی مانند برنامه جامــع و عدالت 
اجتماعی هســتیم کــه به هیچ کدام هم نرســیدیم؛ 
اما آن ها زود فهمیدند. ما با همان ادبیات گذشــته، 
در حال تنظیم برنامه ششــم هســتیم. همان ادبیات 
است که تکرار می شود و جمالت زیبا در آن است 
اما اجرایی نیســت. مرتبًا واژه هــای زیبایی را درج 
می کنیــم که هنوز آن ها را تعریــف نکرده ایم یا در 
مورد آن ها تصمیم گیری نشــده است. مثاًل درباره 
اقتصــاد دانش بنیــان بحث می کنیم، ولــی زمینه و 
الزامــات آن را تحلیل و تبیین نکرده ایم. دولت های 
دیگر پیش از هر اقدامی عمیقًا بررســی های خود را 
انجام می دهند. مثاًل اگر راهبردی با اهداف مجدد 
مبتنی بر اصل »انتخاب و تمرکز«  را تصمیم گیری 
کردنــد، به  صورت بســیار منســجم همــه اجزا را 
متوازن فراهم می کننــد؛ مثاًل تأمین مالی حصول به 

اهداف را.
یکی از مشــکالت اساســی مــا نبــود درك روابط 
و انســجام اقدامــات مرتبــط بــه هــم در ارتباط با 
توسعه اســت. به طور مثال ما تفاوت بانک تجاری 
و توســعه ای را نفهمیدیم. اگر به یاد داشــته باشــم 
کل مانده تســهیالت بانک صنعت و معدن حدود 
2200 میلیارد تومان اســت؛ یعنی یک ارزن در کل 
تســهیالت کشــور. در این حالت وقتی مشــکلی 
همچــون کمبــود ارز پیــش می آیــد کارخانه هــا 
می خوابنــد، چــون مــا توازنــی برقــرار نکردیــم. 
ســنگ آهن را مفــت می فرســتیم و شــمش وارد 
می کنیم. هر تن ســنگ آهن را مثاًل حدود 40 دالر 
صــادر می کنیم و 600 یــا 700 دالر در هر تن پول 

واردات شمش می دهیم. 
فــوالد مبارکــه ورق آهــن را به بنگاه هــای داخلی 
گران تــر می دهد و چــون هدف ســودآوری خود 
را بــر صــادرات ورق می داند، بنگاه هــای داخلی 
مجبور می شــوند از کره و آلمان و عربســتان ورق 
بخرنــد. کار بــه  جایی رســیده که عربســتان ورق 
تولیــد می کند، اما ما تا دلتــان بخواهد مقاطع تولید 
می کنیم. این ها هم اگر شــمش وارداتی نباشد که 
در کارخانه به عنوان مواد اولیه به کار گرفته شــود، 

فعالیت کنند. نمی توانند 
آیــا وجــود برنامــه جامــع می توانــد  ■

باشد؟ کمک کننده 
مــن دیگــر بــه برنامه جامــع اعتقــادی ندارم.  □

در چین ســه ســال برنامه نوشــتند و پنج رشته هم 
بیشــتر انتخاب نکردند، اما رشــته هایی که انتخاب 
کردند-ماشین ســازی، خودروسازی، الکترونیک، 
پتروشیمی و ســاختمان- با فکر و برنامه ریزی بود.

کره ای ها چهار رشته انتخاب کردند و ساختمان را 
انتخاب نکردند. مالزی هفت رشته انتخاب کرده، 
اما ماشین ســازی را انتخاب نکــرد و به جای آن در 
الکترونیــک کار کرد. مالزی روی خودرو و فوالد 
)فوالد بــرای تغذیه صنایــع( برنامــه تولید ریخت. 

ما بدون رجوع به عقب و تمرکز 
بر ساخت صنعتي نمي توانیم 

مشکالت را حل کنیم. نخست 
اینکه در کشور باید دولت ها 
مستقل از ذي نفعان شوند و 
دوم اینکه باید تولیدمحوري 
را سرمنشأ کار خود کنند، 
نه خدمات محوري را. تا زور 
نفت در اقتصاد زیاد باشد 

خدمات رشد مي کند، ولي رشد 
بي کیفیت است
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دولتــی  ریاســت جمهوری،  انتخابــات 
روی کار می آیــد کــه مبــارزه بــا فســاد و 
ثروت اندوزی و حمایت از فقرا را به عنوان 
اصلی ترین شــعار خود انتخــاب می کند. 
ایــن شــعار در عرصــه سیاســت خارجــی 
بــه  نوعی استکبارســتیزی بی منطــق و در 
عرصــه سیاســت داخلی به اجــرای برخی 
منجــر  خــاص  اقتصــادی  سیاســت های 
می شــود. در عمــل امــا پــس از 8 ســال 
به شــرایطی می رســیم که کشــور در یک 
انــزوای کم ســابقه در عرصــه جهانــی بــه 
ســر می برد، امــا در عین  حال وابســتگی 
شدیدی به اقتصاد جهانی دارد. در عرصه 
اقتصــاد داخلــی نیز کــه وضعیت روشــن 
است؛ فسادهای سیســتماتیک گسترده، 
تــورم و رشــد منفی 6.8 درصــدی تصویر 
کلی از شــرایط کشور در ســال 92 است. 
در این 8 ســال چه اتفاقی افتاد که کشور 

به سمت چنین وضعیتی رفت؟
ما نباید به شعارهایی که یک دولت می دهد توجه  □

داشته باشیم. تمرکز ما باید روی کارکردهای دولت ها 
باشد. پس از سال های جنگ، در کشور ما نه تنها یک 
تغییر جهت در سیاســت های اقتصادی به وجود آمد، 
بلکــه در کل چارچوب نهادی نظام اقتصاد سیاســی 
کشــور یک تغییر به وجود آمــد. درنتیجه این تغییر، 
به تدریج دو گروه رقیب در جامعه به وجود آمدند که 
ظاهرًا حول شعارهای متفاوتی جمع شدند، اما عمده 
جهت گیری آن ها استفاده از فرصت های قدرت برای 
منافع شــخصی بود. این همان معنای فســاد اســت. 
صرف نظــر از اینکه چه دولتی ســر کار بیاید دعوای 
گروه های رقیب بر ســر چگونگی توزیع منافع نفت، 
گاز و منابع طبیعی کشــور که اصلی ترین منبع درآمد 

کشور به شمار می آید، بوده است. از آنجا که ما یک 
نظام شفاف اطالعات و آمار نداریم و در برخی حوزه 
اصواًل آماری وجود ندارد و فضای کشور هم به شدت 
دچار تحوالت سیاســی اســت، در چنین شــرایطی 
فرصت های زیادی برای افراد در قدرت فراهم می شود 
تا آن ها هر طور که مایل هستند از منابع طبیعی کشور 
در راستای منافع خود استفاده کنند. این روند در کل 
سال های پس از جنگ وجود داشته، اما در دوره های 
مختلف شــدت و ضعف پیدا کرده اســت؛ البته در 
دوران جنگ هم این دســته بندی ها وجود داشت، اما 
ماهیت سیاسی آن به ماهیت اقتصادی غلبه داشت. پس 
از جنگ دو گروه از دل قدرت بیرون آمدند و به منابع 
و اعتبارات بانکی )که اصل این اعتبارات هم وابســته 
به ارز حاصل از فروش منابع طبیعی است(، فرصت ها 
و امتیازهای توزیعی درون نظام قدرت دسترســی پیدا 
کردنــد و از این طریق انحصارات و شــبه انحصاراتی 
را برای خود و گروه های سیاســی شبیه  خود به وجود 
آوردنــد. در کنــار ایــن، در نظام قیمت گــذاری نیز 
دست کاری شــد که درنتیجه آن گروه های صاحب 
نفوذ طی این سال ها درآمدهای نامشروعی را به هزینه 
تورم، رکود و فقر به دســت آوردند. این دو گروه هنوز 
هم هستند.  زمانی نام اصولگرا-کارگزاران می گیرند، 
 زمانی اصولگرا-اصالح طلب هستند و البته می توانند 

نام های دیگری هم داشته باشند.
در دوران دولت های نهــم و دهم، جناحی از جریان 
موســوم به اصولگرا گروه رقیب را از عرصه سیاست 
حــذف کردند و در عرصــه اقتصاد هم بــرای آن ها 
محدودیت جدی به وجــود آوردند. در عین  حال در 
این دوره درآمدهای ارزی نیز زیاد شــد و در مقابل، 
فضای سیاسی کشــور بیش از هر زمان دیگری پس 
از انقالب با انســداد همراه شد. این وضعیت بهترین 
شــرایط را فراهم می کند تا سوءاستفاده های گسترده 

در اقتصاد کشور صورت بگیرد.

مصادیق این سوءاستفاده ها در اقتصاد  ■
چه بود؟

یکی از مصداق های این سوءاستفاده ها، اعتبارات  □
بانکی اســت که وجه بارز آن 160 هزار میلیارد تومان 
دیون معوق بانکی اســت. آمار متفاوتــی که در این 
زمینــه وجود دارد به این دلیل اســت که برخی از این 
شرکت ها بدهی شان اســتمهال می شود؛ یعنی بدهی 
آن هــا به تعویق می افتد و از این آمار بیرون می آید، اما 
درنهایت یک ِدین اســت و بایــد در آمار بیابد. با این 
 حال این تمام تصویر فســاد بانکی نیست. بخشی از 
فســاد که در این آمار هم نمی آیــد مربوط به وام های 
ارزان قیمتی است که به برخی داده شده و بازپرداخت 
هم می شود، اما در جایی که باید، مصرف نمی شود؛ 
یعنــی مثاًل فردی به نام یک واحد تولیدی وام کالنی 
را به صــورت یک باره دریافــت می کند )این خالف 
مقررات بانکی اســت( و این پول را در بانک دیگری 
ســرمایه گذاری کرده و نرخ بهــره باالتری دریافت 
می کنــد و بدهی خود را به بانک هم می دهد، اما در 

این میان سود کالنی هم دریافت می کند.
ایــن 160 هزار میلیارد تومــان معوقه به عالوه وام هایی 
که درجای خود مصرف نشــده اند، همه سرمایه های 
کشور هســتند که اگر در ســرمایه گذاری و تولید از 
آن ها استفاده می شــد می توانست شغل ایجاد کند و 
به بنیه تولید کشــور اضافه کند؛ اما در جای دیگری 

مصرف شد.
از طرف دیگــر چون کاالها در داخل تولید نشــده، 
واردات بیشــتر شــده و درنتیجــه تقاضــا بــرای ارز 
افزایش یافته اســت. افزایش تقاضا برای ارز به معنی 
افزایش قیمت ارز اســت که این باعث تورم و افزایش 
هزینه های تولید می شــود. بسیاری از بنگاه های فعال 
در اقتصاد کشــور به دلیل همیــن افزایش قیمت ارز 
ورشکســت شــده اند و درنتیجه رکود هــم به وجود 
می آید. این داستانی است که در این مدت اتفاق افتاد 

مردم؛ غایب بزرگ سیاست های دولت
گفت وگو با دکتر حسین راغفر

سمانه گالب: بیش از دو سال از روی کارآمدن دولت یازدهم می گذرد. در این مدت دولت در عرصه اقتصاد سیاست های مختلفی را اجرا 
کرده که با موافقت ها و مخالفت هایی همراه بوده است. با این حال حتی برخی موافقان دولت هم تأکید می کنند سیاست های اقتصادی 
هنوز تأثیر خود را بر معیشت مردم نگذاشته است و نتوانسته افت شدید قدرت خرید که در سال های گذشته اتفاق افتاده را جبران کند؛ 
اما چه اتفاقی در اقتصاد ایران افتاده است که امروز مسئوالن و کارشناسان، دیگر به فکر دستیابی به اهداف برنامه های بلندمدت در حوزه 
معیشت مردم نیستند و در خوش بینانه ترین حالت همه به دنبال آن هستند که وضعیت مردم بدتر از گذشته نشود. این پرسشی بود که 
از حسین راغفر، عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا پرسیدیم. وی در پاسخ به این پرسش انگشت اتهام را به سمت سیاست های اقتصادی 

پس از جنگ تاکنون می گیرد و معتقد است مردم در این سیاست ها همواره غایب بوده اند. متن این گفت وگو را در ادامه می خوانید.
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و ریشه اصلی آن فساد است. فساد یک پدیده سیاسی 
است، اما اهداف آن اقتصادی است. نکته تأسف آور 
این اســت که ایــن داســتان تنها مربوط به گذشــته 
نیست و گریبان حال حاضر را هم گرفته است. مثاًل 
فردی در گذشــته یک وام یک میلیارد تومانی گرفته 
اســت و امروز باید بابت اصل و فــرع آن 18 میلیارد 
تومــان بپــردازد، اما از زمانی کــه وام را گرفته اعالم 
ورشکستگی کرده است. درنتیجه فقط باید اصل وام 
را بپردازد و بابت فرع آن بخشــیده می شود. این یک 
غارت دیگر است که در کشور بسیار رواج پیدا کرده 
و از این طریق هم دیون بانک ها پرداخت نمی شــود. 
همــه این ها هزینه هایی اســت که مــردم می پردازند. 
مسلمًا اگر این افراد به گروه های صاحب نفوذ وصل 
نبودند امکان چنین سوءاستفاده هایی از سیستم بانکی 

و به طورکلی از مردم نداشتند.
صحبت شــما این اســت که ما سال ها  ■

دو بلــوک قدرت داشــته ایم کــه این ها در 
کنــار هم فعــال بوده اند و البتــه منافعی را 
هم کســب کرده اند. از ســال 84 یکی از 
ایــن بلوک هــا تضعیــف شــد و راه را برای 
رفتار بدون حد و  مرز رقیب باز گذاشت. 
به صــورت بی ســابقه ای  درنتیجــه فســاد 
گســترش یافــت. حــال در ایــن شــرایط 
راه حــل برون رفت چیســت؟ آیــا احیای 
بــرای  رقیــب  اقتصــادی  سیاســی  بلــوک 
بلــوک موجــود می تواند  محدود کــردن 
راه حلــی باشــد تا در ســایه آن یــک ثبات 
در اقتصاد بــه وجود آید و طبقه متوســط 

به تدریج رشد کند؟
این تحلیل را نورث هم مطرح می کند، اما نمی توان  □

آن را به همه جوامع تعمیم داد. از این رویکرد به عنوان 
گروگان گیری متقابل اســم برده می شــود. جامعه ما 
ویژگی های خاص خــود را دارد و در این جامعه این 
رویکرد شــدنی نیست. نخستین ویژگی جامعه ما این 
اســت که یک دولت نداریــم و دو دولت در صحنه 
وجود دارد که این یکی از معضالت ماست. ظرفیت ها 
و منابع مالی در جامعه ما اجازه نمی دهد که دو دولت 
داشته باشــیم و هزینه های دو دولت را بپردازیم. اگر 
بخواهیم به هر دو این دولت ها منابع برسانیم، نتیجه این 
است که منابع الزم برای انباشت سرمایه وجود نخواهد 
داشــت. از طرفی باید در نظر داشت که یکی از این 
دولت ها بسیار قدرتمند و مقتدر است که بیش از 50 
درصد اقتصاد کشور را کنترل می کند و به هیچ کس 
هم پاســخگو نیســت. 50 درصد دیگر هم مربوط به 
دولتی اســت که از مردم رأی می گیــرد؛ اما واقعیت 
این اســت که این دولت هم مقتدر نیست. به معنای 
دیگر دولت منسجمی هم نیست. عالوه بر این دولت 
دوم در برابــر دولــت اول از موضع برابر هم برخوردار 
نیســت و به همین دلیل نمی تواننــد از موضع برابر با 
هم گفت وگو کنند. یا این دو گروه یکی می شــوند، 
یعنــی دولت دوم کامل به شــکل خدمتگزار و مطیع 
دولت نخســت درمی آید یا اینکه در خدمت نیست و 
در تعارض قرار دارد. تا زمانی که این ساخت سیاسی 
وجود دارد ما به طور مستمر شاهد رشد ناکارآمدی در 

اقتصاد کشور خواهیم بود.

تبعــات این ناکارآمدی گســیختگی جامعه اســت. 
درنتیجه این گسیختگی گروه های اجتماعی به وجود 
آمده انــد که هیــچ تعلق خاطری به یــک فرهنگ و 
میراث مشــترک ندارند. درنتیجه ما شاهد یک تفرق 

هم در جامعه هستیم.
بــا این توضیــح تنهــا کاری کــه دولت  ■

دوم یعنی دولــت منتخب می تواند انجام 
دهد این است که در حوزه خود از توان 
کارشناسی جامعه استفاده کند و در فضایی 
کــه در اختیار دارد بهترین سیاســت های 
ممکن را به اجرا درآورد. به نظر می رســد 
در حوزه سیاســت خارجی چنین اتفاقی 
افتــاد؛ یعنی یک توافــق عمومی برای حل 
مســئله وجود داشت و دولت هم از توان 
کارشناســی اســتفاده کرد و ایــن پرونده 
را به ســرانجام رســاند. اگر ایــن منطق را 
بپذیریــم به نظر شــما دولــت یازدهم در 
حوزه اقتصــاد چگونه عمل کرده اســت. 
آیا توافق برای حل مسئله اقتصادی وجود 
دارد و اگــر ایــن توافق وجــود دارد توان 
کارشناســی دولت می تواند این معضالت 

را حل کند؟
به اعتقــاد من اجماع در مورد وضعیت اضطراری  □

جامعه هنوز برای بسیاری از افراد در دولت نخست به 
وجود نیامده است. مشکل اصلی هم همین جاست. 
در مــورد بدنه کارشناســی هم صحبت زیاد اســت. 
انیشــتین جمله بســیار جالبی دارد کــه می گوید ما 
نمی توانیم با همان تفکری که مشکل را ایجاد کرده به 
دنبال حل مشکل باشیم. اگر این موضوع را در مورد 
اقتصاد در نظر بگیریم مشخص می شود که نمی توان 
با همان سیاســت های اقتصادی که این شــرایط را به 
وجود آورده به دنبال حل مشکالت بود. سیاست های 
تعدیل ساختاری که در 25 سال گذشته به اجرا درآمده 
درنهایــت تأمین کننده منافع این دو گروه قدرت بوده 
و مردم در این سیاســت ها غایب بوده اند. اگر دولت 
می خواهــد گام اصالحی بردارد، نخســتین گام این 
اســت که این نگاه را تغییر دهد. درنتیجه حاکمیت 
نگاه نئولیبرالی در اقتصاد مردم از صحنه تصمیم گیری 
و ذینفع بودن کنار گذاشته شدند. نشانه های این فرآیند 

هم واضح است. در حال حاضر سیاست های خروج 
از رکود که دولت پیشــنهاد داده نیز همین رویکرد را 
دنبال می کند. این سیاســت ها نه برای بهبود وضعیت 
مردم، بلکه برای نجات بنگاه هایی است که میلیاردها 
دالر از منابع کشــور را در اختیار گرفته اند، اما در اثر 
فســاد و ناکارآمــدی به جایی رســیده اند که مردم از 
آن ها اســتقبال نمی کنند. درنتیجه دولت برای خروج 
آن ها از بحران خودســاخته به هزینه مردم وارد صحنه 
شــده است. این سیاست ها مشابه سیاست هایی است 
کــه جرج بوش پس از بحران اقتصادی امریکا به کار 
گرفت و 750 میلیــارد دالر در یک قلم برای نجات 

بانک هایی که مسئول بحران بودند، هزینه کردند.
در تجربــه ایــران در همین طــرح وام خرید خودرو 
دولــت طی یک مــدت کوتاه 3000 میلیــارد تومان 
بابت 120هزار خودرو، اعتبار به بانک ها تزریق کرده 
است. از طرف دیگر بنگاه های بزرگ شبه انحصاری 
در کشور که تشکل های قدرتمند اقتصادی و سیاسی 
دارند )پتروشــیمی، بانک، خودرو، فوالد و...( فشار 
می آورنــد و ناکارآمدی خود را بــا هزینه مردم تأمین 
می کنند. مثالی می زنم؛ قرار بوده »ال 90« خودرویی 
باشد که 100 درصد آن در داخل کشور تولید می شود، 
امــا تنها 40 درصــد آن تولید داخل اســت. این بدان 
معناســت که برای تأمین بخش های دیگر خودرو به 
ارز نیاز داشتیم. وقتی برای 120 هزار خودرو تقاضای 
کاذب در بازار ایجاد شود، به این معناست که تقاضا 
برای ارز در کشور باال رفته است. درنتیجه قیمت ارز 
باال می رود. این اتفاقی بود که در نزدیک ایام اربعین 
در کشــور شاهد آن بودیم، چون مصادف بود با سفر 
مــردم به عراق، افزایش ارز بــه افزایش تقاضای مردم 
نسبت داده شد، درحالی که تنها بخشی از افزایش نرخ 
ارز از این ناحیه بود. دولت هم درنهایت از این افزایش 
ارز منتفع می شود. جالب اینجاست که بخش مهمی 
از متقاضیان خودرو در این طرح اخیر، نمایشگاه های 
اتومبیل بودند که واسطه خریدوفروش خودرو هستند، 
نه تقاضاکننــدگان نهایی. در این طرح امکان نظارت 
بر اینکه چه کســانی و به چه تعدادی این خودروها را 
خریداری می کنند وجود نداشــت. درنتیجه شرایطی 
ایجــاد شــده که عده ای بــا نرخ 16 درصــد خودرو 
خریده انــد و می توانند آن را بفروشــند و پول آن را به 
بانک بدهند و سود 22 درصد بگیرند که این هم منبع 

فساد است.
معنای این سیاســت این بود کــه منابعی به هزینه کل 
جامعه، به سمت بانک ها و خودرویی ها سرازیر شد. 
درنتیجه این سیاست همان طور که گفته شد نرخ ارز  
افزایش یافت که این تورم را به جامعه تحمیل می کند 
و هزینه این تورم توسط طبقات پایین جامعه پرداخت 
می شود، چراکه نمی توانند دارایی ها و درآمدهای خود 

را متناسب با تورم افزایش دهند.
به نظر شما طرح وام خودرو و سیاست  ■

لوازم خانگــی  خریــد  اعتبــاری  کارت 
نمی تواند کمکی به اقشــار ضعیف جامعه 
باشد و قدرت خرید را به آن ها برگرداند؟

ایــن کارت ها و این وام ها برای افرادی اســت که  □
در اســتخدام دولت یا اســتخدام مراکزی هستند که 
می توانند گواهی و فیش حقوقی داشته باشند. همین 

دکتر حسین راغفر
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یک شرط، بخش مهمی از جامعه را از بازار دریافت 
خارج می کنــد. ضعیف ترین طبقــات اقتصادی که 
آســیب های زیادی هم دیده اند، در این سیاست دیده 
نشده اند و به همین دلیل است که می گویم مردم در 
این سیاست غایب هستند. مادامی که ما نگاه خود را 
به سیاست های اقتصادی تغییر ندهیم نمی توان تغییری 
در این مســیر ایجاد کرد. ایــن نگاه محصول نگرش 
خاصی در اقتصاد است. چون در این سیستم نهادی 
که بتواند صدای مردم باشد وجود ندارد، درنتیجه در 
سیاســت ها هم جایگاهی برای مردم وجود ندارد. با 
این توصیف ما به همان عبارت انیشــتین برمی گردیم 
که تا وقتی نگاه ما به مســائل اقتصادی تغییر نکند در 
بر همین پاشــنه می چرخد. درنتیجه در این ساختار، 

ناکارآمدی ها، رکود و تورم بیشتر خواهد شد.
توجه داشته باشــید که تورم یک ساز و کار بازتوزیع 
اســت. وقتی کســی دارایی ثابت دارد نسبت به تورم 
نگرانــی ندارد چــون می توانــد ارزش دارایی خود را 
حفــظ کند یا حتــی افزایش دهد، امــا طبقات پایین 
جامعه در اثر تورم آســیب می بیننــد و فاصله آن ها با 
حداقل های زندگی بیشــتر می شود. درنتیجه شکاف 
اجتماعی بیشتر می شود. در گذشته وقتی گفته می شد 
مردم بــه دلیل فقر بــه کلیه فروشــی روی آورده اند، 
کســی توجه نمی کرد و می گفتند که این صحبت ها 
سیاه نمایی است. االن همه کلیه فروشی را پذیرفته اند و 
کار به جایی رسید که یک نماینده مجلس اعالم کرد 
کلیه فروشــی یک روند عرضه و تقاضاست و عده ای 
می فروشــند و عده ای می خرند. زمانی که این نگاه 
بر جامعه وجود دارد، تغییر ممکن نیســت. این نگاه 
نابرابری را افزایش داده و فســاد را گسترده می کند. 
کســی که توانایی اقتصــادی دارد می تواند همه چیز 
بخرد و کسی که درآمد ندارد، اصواًل انسان محسوب 
نمی شود. در این نگاه آدم ها مصرف کننده هستند، نه 
شهروند؛ و هر فرد به نسبت حضور در بازار وزن دارد.

شــما توضیــح دادید که در ســال های  ■
پس از جنگ گروه هایی در اقتصاد شــکل 
گرفتنــد کــه منابع اقتصــادی را به ســمت 
منافع خود ســوق می دادنــد. قدرت این 
گروه ها نه تنها کم نشده، بلکه در 10 سال 
گذشته افزایش هم داشته است. در عین 
 حال منابع دولت چــه از نظر مادی و چه 
از نظر تــوان مقابلــه با گروه هــا، محدود 
است. آیا سیاســتی وجود ندارد که بتوان 
هم زمان هزینه های دولت را کم کرد ، اما 
اصالح اقتصــادی هم انجــام داد؟ به نظر 
می رســد سیاســت کاهش تورم از جمله 
سیاســت هایی بود که با هزینــه کم انجام 
شد، اما منافع خوبی برای اقتصاد داشت.

مــن اعتقاد نــدارم که دولت بــرای کاهش تورم  □
اقدامی انجام داد. مهم ترین اقدام دولت در این زمینه 
بی اقدامی دولت بود. این سیاست هم بخشی از نگاه 
حاکم بر اقتصاد اســت که معتقــد به دخالت نکردن 
دولت است. دخالت نکردن دولت در این نظام نهادی 
همان نتایجی را دارد که امروز شــاهد آن هستیم. در 
برخی حوزه ها که دولت باید دخالت داشــته باشــد 
کاری انجام نمی شــود، اما در تزریــق پول به صنایع 

خاص و حمایت از آن ها مانند پتروشیمی ها و خودرو 
فعاالنه وارد اقتصاد می شــود. به نظــر من دولت در 
اقتصاد تالش کافی نداشــته است. دولت باید از روز 
اول گزارشــی ارائه می داد و در آن مشخص می کرد 
که حضور نهادهــای نظامی، انتظامی و امنیتی و ... 
در فعالیت هــای اقتصادی چــه هزینه هایی دارد. باید 
توجه داشــت در چنین شرایطی سیاست های ابالغی 
رهبری هم امکان اجرا ندارد. در سیاست های ابالغی 
کید  روی اصل 44 قانون اساسی و خصوصی سازی تأ
شــده اســت، اما ما چیزی به عنوان خصوصی سازی 
نمی بینیم. بر اســاس آمارهای رسمی فقط 3 درصد 
واگذاری ها به بخش خصوصی بوده و باقی به نهادها 
و گروه های مختلف حکومتی سپرده شــده اســت. 
درنتیجه، این ها در اســم خصوصی شــده اند، اما در 
عمل هنوز به سرچشمه نفت اتصال دارند. قرار بر این 
بود که این شــرکت ها از نفت و بودجه جدا شــوند، 
اما هنوز دیــون معوقه آن ها وجــود دارد و هزینه های 
آن را دولت به نوعی متحمل می شود. دولت نتوانسته 
مسئوالن عالی رتبه کشور که متعلق به دولت نخست 
هستند متقاعد کند که ادامه وضع موجود برای کشور 
فاجعه اســت. این یکی از کاستی های اساسی دولت 
است. مسئله دوم هم تغییر نوع نگاه در اقتصاد است 
کــه این هم وجود نــدارد. دلیل اینکه مــا تغییر نگاه 
نداریم این اســت که افراد دارای قدرت و ثروت در 
کشور ما در سطوح تصمیم گیری هم دخالت دارند. 
متأســفانه بســیاری از افرادی کــه در بخش عمومی 
حضور دارنــد در بخش خصوصی و در همان حوزه 
تصمیم گیری خود فعال هستند و منفعت دارند. همه 
جای دنیا این فســاد اســت، اما در ایران این وضعیت 
وجود دارد. بخش عمومی عرصه کســانی است که 
آرمان هــای بزرگ ملی دارنــد. عرصه تصمیم گیری 
عرصــه فداکاری اســت. اگر کســی این مســئله را 
نفهمد نقش دولت را نفهمیده است. ما یک نماینده 
مجلس که فرزند بیکار داشــته باشــد، نمی شناسیم. 
مــا یک مقام دولتی نمی شناســیم کــه فرزند وی در 
مشاغل ســطح پایین باشد. وقتی کسی که در موضع 
تصمیم گیری است درد مردم را لمس نکرده، متوجه 
اوضاع هم نیســت. درصورتی که برای آن ها وضعیت 
اقتصادی هم توضیح داده شــود و دانایی پیدا کنند، 
اما در مرحله عمل پای منافع به میان می آید و حاضر 
نیستند از منافع خود بگذرند. مشکل بعدی این است 
که دولت فعلی هم یک دولت فراگیر نیست و از همه 

آرا و نظرها در آن حضور ندارند و همان سیاست هایی 
که پس از جنگ دنبال شــد در ایــن دوره هم دنبال 

شده است.
در این شــرایط و ســاختار کــه توضیح  ■

دادید راه حل اصالح چیست؟
باید یک دولت انتحاری روی کار بیاید که هدف  □

اصالح داشــته باشــد. بداند که در این مسیر با موانع 
بســیاری روبه رو اســت، اما بایســتد و حرف خود را 
بزند. اگر هم امکان فعالیت نداشت کنار برود. رئیس 
سازمان مالیاتی اعالم می کند اکنون 20 تا 25 درصد 
از تولیــد ناخالص داخلی کشــور مالیــات پرداخت 
نمی کند که این خود ســاالنه حدود 30 هزار میلیارد 
تومان است، از سوی دیگر 40 درصد تولید ناخالص 
ملی کشور نیز از نظر  قانونی معاف از مالیات است. 
بخشــی از ایــن معافیت ها مربوط به همیــن نهادها و 
شرکت های زیرمجموعه آن هاســت. این مسائل باید 
شــفاف شــود و برای مقابله عزم جدی وجود داشته 

باشد.
در این شــرایط برای حل مشــکل هم افراد بســیاری 
باید وارد شــوند. مســئله اقتصاد ایران از بحران عبور 
کرده و می تواند بدتر شود. چشم انداز اقتصاد کشور 
روشــن نیســت و حتی می توان گفت تیره است. این 
حساســیت ها باید به دولت بزرگ منتقل شــود. این 
نقش تنها برای دولت نیســت و کارشناسان و رسانه ها 
هم نقش مهمــی دارند. مشــکالت را باید گفت و 
نگرانی ها باید منتقل شود اما مادامی که این نگرانی ها 
برچســب سیاسی می خورند مشــکل حل نمی شود. 
عالوه بر این باید این محافظــه کاری در نظام اداری 
)که همه جای دنیا هســت و افراد مطیــع افراد باالتر 
از خود هســتند( همراه با اســتقالل فکری شود. باید 
فراتر از مالحظات سیاسی، نگرانی ملی در این زمینه 

به وجود آید.
زمانی که به اتفاق های منطقه در تونس، مصر، لیبی و 
ســوریه نگاه می کنیم دو عامل اصلی را در آن دخیل 
می بینیم؛ نخســت، نابرابری گســترده و دوم بیکاری 
گســترده. اتفاق های رخــداده در فرانســه را هم که 
ریشه یابی می کنیم به همین دو عامل می رسیم. امروز 
اگر داعش در دنیا دفن شود، باز هم جریان دیگری به 
راه می افتد و قربانیان تبعیض به آن می پیوندند. جامعه 
ما هم دو مشــکل بیکاری و نابرابری را دارد و باید به 
آن حساس باشد. کشور ما ظرفیت پیشرفت دارد، تنها 

باید تغییر نگاه داشت.■

طرح وام خودرو
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چالش سدسازی
بسازیم یا منهدم کنیم؟

در دو دهه اخیر نگاه به سدســازی از یک سازه عمرانی و نماد توسعه به عامل تخریب 
محیط زیست و جابه جایی سکونتگاه های انسانی تغییر کرده است. طرفداران این نگاه 
نشان داده اند ســدها معمواًل اهداف اولیه را تأمین نمی کنند و در مقابل، هزینه هایی 
تحمیــل می کنند که پیش بینی ناپذیر هســتند. طرفداران جنبش ضد سدســازی در 
امریکا توانســتند پس از 25 ســال تالش بزرگ ترین سدســاز جهــان را وادار کنند که 
1150 سد را منهدم کند. در این نوشتار ابتدا نگاه کوتاهی به اوج گیری سدسازی در 
جهان داریم و ســپس با ارائه شواهد مختلف، چرایی جنبش ضد سدسازی در جهان 

را بررسی می کنیم.

 کارشناس ارشد مدیریت محیط زیست

طیبه موسوي

بنا بر تعاریف رایج به هر سازه ای که جریان آب را 
نگه دارد یا منحرف کند، ســد می گویند. سدهای 
با ارتفاع بیش از 15 متر را سد بزرگ و بیش از 150 
متر را سد عظیم می نامند. در جهان حدود 40 هزار 
سد بزرگ و 300 سد عظیم وجود دارد. چین با 19 
هزار ســد بزرگ رتبه نخست و امریکا با 5500 سد 
بزرگ در رتبه دوم قرار دارد. امریکا با داشــتن 50 

سد عظیم در رتبه نخست قرار می گیرد.
از ســال 1900 سدســازی در جهان چنان شــتاب 
گرفت که در دهه 1950 ســاالنه هزار سد در جهان 
ســاخته می شــد. این روند در 1970 به 260 سد در 
ســال کاهش یافت. گرچه در این میان کشورهایی 
مانند چین، ترکیه، کره جنوبی و ژاپن هنوز به دنبال 
ساخت ســدهای عظیم هســتند. چین که در سال 
1950 تنها 8 ســد کوچک داشــت پس از 50 سال 

90 هزار سد احداث کرده است.

بررسی اهداف سدسازی
چهــار هدف اصلی و عمده ای که سدســازان ارائه 
آب  ذخیره ســازی   .1 از:  عبارت انــد  می دهنــد، 
کشــاورزی؛ 2. کنتــرل ســیالب؛ 3. تولیــد برق؛ 

4.گسترش جاذبه های گردشگری.
1. اولین هدف سدســازی، تأمین آب کشــاورزی 
اســت. بیشــترین میزان مصرف آب پشــت ســد 
بــه مصارف کشــاورزی اختصــاص دارد و مقدار 
بســیار کمی از آب ذخیره پشت سد برای مصرف 
آشامیدنی شــهرها به کار می رود. طرح های آبیاری 
پشــت ســد از اهدافی بود که پس از احداث سد 
به فراموشــی ســپرده شــد. هنوز آبیاری پشت سد 
دز پس از 50 ســال و ســد کرخه پس از 15 ســال 
راه اندازی نشــده اســت. از ســوی دیگر این طرح 
بــرای زمین های کوچــک مقرون به صرفه نیســت، 
زیــرا این زمین ها با روش ســنتی آبیاری می شــوند 

که هدررفت آب در آن ها بســیار باالســت و چون 
قطعــات زمیــن کوچک اســت هزینه تمام شــده 
محصــول به قدری گران می شــود که کشــاورزی 
به صرفه نیست. ازآنجاکه هزینه تولید محصول بیش 
از فروش آن اســت، کشاورزان و روســتاییان قادر 
بــه تأمین هزینه های خود نیســتند و ایــن آب نه تنها 
برایشــان سودی نداشــته، بلکه آنان را فقیرتر کرده 
اســت؛ بنابراین منطقی بود به جای سدســازی های 
شــتاب زده، نخســت قطعات کوچــک زمین های 
کشــاورزی با هم تجمیع می شــد تا هزینه تمام شده 
محصــول کاهش می یافــت و دوم اینکــه کارایی 
روش های آبیاری را بهبود می بخشــیدیم. اســتفاده 
از روش های نوین آبیاری به جای روش های سنتی، 
مؤثرتریــن و ارزان تریــن راه تأمین آب کشــاورزی 

است.
آب  تأمیــن  بــرای  سدســازی  هــدف  تحقــق 

سد سه دره
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آشــامیدنی شــهرها نیز نــاکام مانده اســت. بنا بر 
آمارهــای موجود بیشــترین هدررفــت آب پس از 
کشــاورزی در نشــت سیســتم لوله کشــی فرسوده 
آب شــهری اســت که بایــد از آن جلوگیری کرد. 
همچنین سیستم شــبکه جمع آوری و دفع فاضالب 
را باید جایگزین شــیوه های قدیمی کرد تا با تصفیه 
مجدد فاضالب ها و مصرف آن برای آبیاری فضای 
سبز، از ساخت ســد برای تحقق این هدف بی نیاز 
می شــدیم. تجربه موفــق كوریتیبــای برزیل1 یکی 
از مواردی اســت که توانستند با اســتفاده از تصفیه 
فاضالب های شــهری، جنگلی با تنوع زیستی باال 
را در پایین شــهر به وجود آورده و شهری جرم خیز 

را به شــهری توریستی و سبز در دنیا تبدیل کنند.
2. دومین هدف سدســازی کنترل سیالب ها بود. 
درحالی کــه بهترین، مطمئن تریــن و کم هزینه ترین 
راه کنترل ســیالب، احیای تاالب هاســت. امروزه 
به این نتیجه رســیده اند کــه به جای ذخیره آب در 
پشت ســد تزریق آب به درون زمین موجب احیای 
تاالب هــا و ســفره های زیرزمینی می شــود. عالوه 
بر این در مواردی ســدهای ســاخته شــده نه تنها از 
ســیالب جلوگیری نکردند، بلکه ســیلی به مراتب 
شــدیدتر و با خسارت بیشتر به وجود آوردند. مردم 
به خیال اینکه ســد از بروز سیل جلوگیری می کند 
در مسیر مسیل ها به ساخت وساز پرداختند؛ بنابراین 
با آمدن ســیل خســارت و تخریب شــدیدتری رخ 
داد. بزرگ ترین ســیل چین در سال 2010 در مسیر 
بزرگ ترین سد جهان، سد سه دره، رخ داد و منجر 

به کشته شدن 500 نفر شد.
3.ســومین هدف سدســازی تولید برق بود. سدها 
یک پنجم برق جهــان را تأمین می کنند؛ اما معمواًل 
برق تولیــدی از توربین های آبی ســدها 20 درصد 
کمتــر از میزان بــرق تخمیــن زده  شــده در زمان 
احداث آن بــود. قاعدتًا با روش های نوین امروزی 
بــرای تأمین برق دیگر نباید نیازی به ســاخت ســد 
جدید باشد. نخســت، باید از مصرف بی رویه برق 
در کارخانه هــا و مصارف خانگی پرهیز کرد. دوم، 
باید سیستم برق رسانی را کاراتر کرد و از هدررفت 
آن از نیــروگاه تا منازل مســکونی جلوگیری کرد. 
سوم، احداث نیروگاه های خورشیدی و بادی را باید 
در اولویت قرار داد. مثاًل در ایالت Maine امریکا 
با برداشــتن ســد Edwards که برای تأمین برق 3 
مگاواتی روی رودخانه Kennebec احداث  شــده 
بود، این برق به آســانی بــا صرفه جویی در خاموش 
کــردن 75 هزار المپ اضافی میســر شــد. چهارم 
اینکه، احداث نیروگاه های گازی و ســیکل ترکیبی 
بســیار کم هزینه تر از نظر اقتصادی و محیط زیستی 
اســت و در زمــان کوتاه تــری هم بــه بهره برداری 
می رسد. در کشــوری چون ایران که دومین ذخایر 
گازی جهان را در اختیار دارد ســاخت سد جدید 
واقعًا هیچ توجیهی ندارد. با این همه اگربه ســدی 
نیاز باشد سدهای کوچک با ارتفاع کمتر از 15 متر 

می توانند این خدمت را ارائه دهند.
یکی از دالیلی که موجب شــتاب گرفتن سدسازی 
در یــک قــرن اخیــر شــد نمایــش غیرواقعــی و 

بزرگ نمایی فواید سدســازی بود. امروزه می دانیم 
خدماتــی که ســدها ارائــه می دهنــد را می توان از 
راه های دیگری که بســیار کاراتر و پایدارتر اســت 
جایگزین کرد. اگر هزینه های ســاخت سد، تأخیر 
در زمــان بهره بــرداری به مدت طوالنــی، تخریب 
وســیع اکوسیســتم و هزینه های اقتصادی اجتماعی 
که بــر مردم منطقه وارد می کند را محاســبه کنیم، 

این فواید بسیار ناچیز می شود.

پیامدهای مخرب سدسازی
بســیاری از سدســازی های شــتابزده در یک قرن 
اخیر نه تنها اهداف از پیش تعیین شــده اش را محقق 
نکرد، بلکه در جهان اثرات مخربی برجا گذاشــت 
کــه اغلب جبران ناپذیر بودنــد. در زیر به برخی از 

آن ها اشاره شده است:
تاکنــون 400 هــزار کیلومترمربــع- مســاحتی  ●

به اندازه کشور عراق و حدود 0/3 درصد مساحت 
خشکی های زمین- در اثر سدسازی به زیرآب رفته 
است. باید توجه کرد که این مناطق خشکی بهترین 
زمین های حاصلخیز کشــاورزی و اکوسیستم های 
تاالبی و جنگل های با تنوع زیستی باال بوده است.

از دیگــر پیامدهای سدســازی افزایش آوارگان  ●
محیط زیستی اســت. مهاجرت اجباری افراد بومی 
مناطقــی که بــا احداث ســد، خانــه و زمین های 
کشاورزی و معیشتشــان را از دست دادند و رانده 
شــدند، 80 میلیون نفر تخمین زده شــده که بیشتر 
آن ها در چین و هند ســکونت داشــته اند. در اکثر 
مناطق افراد محلی که عاقبت خود را فقر و بیکاری 
و بی خانمانی می دانســتند، به شــدت با سدســازی 
مخالفــت کرده اند و با زور نیــروی نظامی جابه جا 
 Chixoy شده اند. در سال 1982 برای ساخت سد
در گواتمــاال، ارتش برای جابجایی بومیان 369 زن 
و کودک از بومیان مایایی مخالف را به قتل رساند.

از نتایج اســفبار جابه جایی مردم بومی، افزایش  ●
حاشیه نشــینی در شــهرهای بــزرگ بود. ســاکنان 
محلی با از دســت دادن سرزمین آبا و اجدادی شان 
به حاشیه شــهرها رو آوردند. غرامت پرداخت شده 
به آن ها آن قدر ناچیز بود که نه تنها از تأمین مســکن 
عاجــز بودند، حتی کفاف خورد و خوراکشــان را 
نمــی داد. مثاًل با آبگیری ســد کارون 3 در ســال 

1383 تعــداد 63 پارچه آبــادی کوچک و بزرگ 
و مســاحتی بیــش از 180 هزارهکتــاری جنگل و 
مرتع به زیرآب رفت و 15 هزار نفر آواره شــدند، با 
افزایش سدسازی روی کارون، شهر اهواز به دومین 
شــهر کشور در زمینه تعداد حاشیه نشین تبدیل شد؛ 
500 هــزار نفر حاشیه نشــین. اکنون شــهرک های 
حاشیه نشــین به کانون بحران های اجتماعی شهر و 

مرکز فقر و جرم و جنایت تبدیل شده اند.
آلودگی آب ذخیره شــده در پشــت سد از دیگر  ●

آثــار مخرب سدســازی اســت. آب راکد پشــت 
ســد نیاز به پایش دائمی کیفیــت آب دارد. ورود 
فاضالب های کشــاورزی و شــهری بــه منابع آبی 
باالدســتی ســد، موجــب فراوانی مــواد مغذی در 
مخزن پشــت ســد و در نتیجه موجب رشــد سریع 
فیتوپالنکتون ها و انگل ها می شــود. از سوی دیگر 
آب راکد، محیط مناســبی برای رشد پشه های ناقل 

بیماری هایی چون سالک و ماالریا می شود.
کاهش دبی و حجم آب در مناطق پایین دســت  ●

و از بین رفتن جریان طبیعــی رودخانه از دیگر آثار 
مخرب ســدها اســت. ســد مانعی برای مهاجرت 
و لقــاح ماهی هــا ایجاد کــرده و جمعیــت ماهیان 
به شــدت کاهــش می یابــد؛ بنابراین دامنــه اثرات 
مخرب نه تنها مردم محلی ناحیه ســد را آواره کرد، 
دامان ساکنین مناطق پایین دست سد را نیز گرفت. 
به دلیل کم آبی رودخانه های پایین سد، مردم درآمد 
و شغلشــان را که از ماهیگیــری و دامداری تأمین 

می شد از دست دادند.
چیــن یکــی از بزرگ تریــن سدســازان جهــان به 
شــمار می رود. بــرای باقی ماندن در ایــن جایگاه 
 اولین ســد بزرگ هیدرولیکی جهان ســد ســه دره 
)Three Gorges Dam( را احداث کرد. ساخت 
این ســد چندمنظوره و غول آسا در همه مراحلش، 
از ســاخت و آبگیری تا بهره برداری، آثار مخرب و 
جبران ناپذیری بر جای گذاشــت که اعتراض های 

شدیدی را به دنبال داشت.
ســد عظیم ســه دره، 185 متر ارتفاع دارد و حجم 
آورد ساالنه آن 950 میلیارد مترمکعب است. حجم 
این سد حدود 7 برابر آورد همه رودخانه های ایران 
)135 میلیارد مترمکعب در سال( است. کارشناسان 
معتقدنــد آن قدر حجم آب ذخیره شــده در مخزن 

کوریتیبای برزیل
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ســد زیاد اســت که بدون اغراق و به معنای واقعی 
موجب کندشــدن چرخش زمین می شود. این سد 
پس از 10 سال با هزینه 100 میلیارد دالر بر رودخانه 
یانگ تسه احداث شد. سد در سال 2008 تکمیل و 
در 2012 به بهره برداری رسید. پس از آبگیری سد، 
13 شهرستان، 140 شــهر و بیش از 1600 روستا در 
زیر بزرگ ترین مخزن ســد جهان غرق شدند. بنا بر 
آمار رسمی 103 میلیون نفر جابه جا شدند. در سال 
2006 که هنوز سد تکمیل نشده بود، موارد متعددی 
از ترک، رانش زمین، نابودی محیط زیست و تجمع 
جلبک در مخزن گزارش شد. این سد جنوب چین  
را به شمال متصل کرده و برق تولید کرد اما بحران 
آب را برای شــمال چین به وجود آورد به طوری که 
برای شــمال چین با نیمی از جمعیت، درصد بسیار 
کمی از آب شــیرین باقی ماند. ســد قرار بود سیل 
را کنتــرل کنــد، اما در ســال 2010 در مســیر رود 
یانگ تســه، یکی از بدترین سیل ها به وقوع پیوست 
و بیش از 500 نفر کشــته شدند. عالوه بر این، سد 
یکی از عوامل زلزله ســال 2008 شــناخته شد، زیرا 
کانون زلزله یکی از پنج گســل اصلی بود که مسیر 
غربــی پروژه ســد از آن عبور می کــرد. این زلزله، 

بیش از 70،000 کشته داشت.
پیامدهای مخرب سد ســه دره همچنان گریبان گیر 
مــردم چین اســت. در حال حاضــر 70 درصد از 
آب شــیرین چین آلوده اســت. این پروژه می تواند 
آلودگــی را بدتر کند. برای برخی از شهرســتان ها 
هم اکنــون برنامــه پــروژه انحــراف آب در حــال 
اجراست. کارشناســان هشدار می دهند که هرگونه 
پــروژه انحراف آب موجب خشک ســالی بیشــتر 
می شــود. انحــراف یک ســوم از مســیر رودخانه، 
کیفیت آب را کاهش می دهد. این پروژه ها موجب 
افزایش کویرزایی در غرب چین و گســترش بیابان 
بزرگ Gobi شده است. عالوه بر این هندی ها نیز 
از احداث این سد بسیار نگران هستند، زیرا جریان 
رودخانه Yarlung Tsangpo در براهماپوترا به طور 
چشم گیری کاهش و شوری آن افزایش یافته است.
ســدها نه تنها در چین، در هندوســتان هــم فاجعه 
 Koyna آفریدند. ســال 1967 در اثر آبگیری سد
در شــهر Koyna Nagar در ایالــت ماهاراشــترا، 
زلزله 6/3 ریشــتری رخ می دهــد که در اثر آن 80 
درصــد خانه ها تخریب و 180 نفر کشــته شــدند. 

زمین شناســان معتقدنــد کــه ترک در مخزن ســد 
موجب زمین لغزش و زلزله شده بود.2

ســد Vajont با ارتفاع 262 متــر در ایتالیا علی رغم 
هشدارهای زمین شناسان نسبت به بی ثباتی و سستی 
زمین و امکان زمین لغزش ســاخته شد. در 9 اکتبر 
سال 1963 پس از آبگیری سد ناگهان زمین لغزید 
و 50 میلیــون مترمکعب از آب ســد در یک موج 
250 متری روی مردم و روســتا فرو ریخت و 1917 

نفر کشته شدند.
به هرحــال تاکنــون بــه دلیــل احــداث ســدهای 
غیرکارشناسی شده و شــتابزده، 200 سد در جهان 
)بدون  احتساب کشــور چین( فروریخته و 13500 

نفر کشته شده اند.
تجربه انهدام سد در امریکا

فجایع و آثار مخرب سدســازی کــه تا حدودی به 
آن ها اشاره شد در ســال های اخیر موجب تشکیل 
جنبش ضدسدســازی شــد. امریکا از پیشــگامان 
تخریب سدها بوده اســت. در این بخش به تجربه 

انهدام سدها در این کشور می پردازیم.
طرفــداران احیــای رودخانه و جوامــع، تحت تأثیر 
آســیب های احداث سد از ســال 1990 در امریکا، 
با شــعار احیای رودخانه ها، کمپین ضد سدســازی 
را بــه راه انداختند. آن ها دولــت، تصمیم گیران و 
مالکان ســد را مجبور کردند تا مجــددًا هزینه ها و 
منافع و اثرات محیط زیســتی سدها را ارزیابی کنند 
و به روند انهدام ســدها تن دهنــد. این گروه برای 
محافظــت از گونه هــای در معــرض خطر، احقاق 
حقــوق ماهیگیــران بومــی، توجه بــه ماهیگیری، 
تفریــح و ســرگرمی و بهبــود کیفیت زیســتگاه ها 
همگــی به ایــن اجماع رســیدند که ســدها ناامن 
هســتند و سدســازی باید منســوخ  شــود و بهترین 

گزینه مدیریت رودخانه، برچیدن سدها است.
کمپین بازســازی رودخانه در حــال حاضر طرفدار 
حذف صدها ســد از ایالت ِمین تا کالیفرنیا است. 
ایــن جنبــش در تالش اســت تــا ســدهایی را در 
اولویــت انهدام قــرار دهد که بیشــترین هزینه های 
محیط زیســتی، فرهنگــی، اجتماعــی و اقتصادی 
را در منطقــه احداث ســد ایجاد کــرده و منافع و 
خدماتــی را کــه اکنــون ارائه می دهند، نســبت به 

هزینه های تعمیر و نگهداری آن کمتر باشد.

حاصل تالش مداوم این کمپین پس از 25 سال این 
بوده که موفق شــدند از ســال 2000 تا 2014 تعداد 
1150 سد را منهدم کنند. الزم به ذکر است امریکا 
75 هزار ســد کوچک و بزرگ دارد و بیش از 500 
سد منهدم شــده ارتفاعی کمتر از 12 متر داشته اند. 
عــالوه بر ســدهای کوچــک، این گــروه انهدام 
ســدهای مرتفع را در کارنامه خود دارد به طوری که 
تاکنون 2 سد بزرگ با ارتفاع 43 و 64 متری منهدم 
شــده اند و 4 ســد با ارتفاع بیش از 200 متر نیز در 
دست بررسی برای انهدام است. تعداد سدهای در 
دســت انهدام به طور چشــمگیری در حال افزایش 
است. در سایت3 مربوطه نقشه سدهای منهدم شده 

یا در حال انهدام به طور مرتب قابل پیگیری است.
بیشــترین ســدهای منهدم شــده در شــمال غربی 
امریکا قرار دارند. از سال 1900 ساخت سد در این 
منطقه موجب کاهش اســفباری در جمعیت گونه 
ماهی آزاد اقیانوس آرام4 شده بود. در نتیجه کاهش 
شدید جمعیت این گونه ماهی، فعاالن محیط زیست 
خواستار حذف چند سد بزرگ در واشنگتن شدند. 
 Elwha، White ایــن ســدها روی رودخانه هــای
Salmon و رودخانه Lower Snake ساخته شــده 
بود. بیشــترین اثرات مخرب سد بر ساکنان اطراف 
این رودخانه ها وارد شــده بود. آنــان ادله قانونی و 
کید بر حقوق ماهیگیران محلی  محکمه پسندی با تأ
و الزام دولت بــه تعهداتش و حفاظت از گونه های 
در معرض خطــر )انقراض قزل آال( و احیای آبخیز 
پایین دســت را برای برچیده شدن ســد ارائه دادند. 
پس از 25 ســال با تالش پیگیر ســازمان غیردولتی 
حفاظــت از رودخانــه5 و مبــارزه ســاکنان محلی 
انهدام دو ســد مرتفع در ســال 1992 تصویب شد. 
این دو سد Condit واشنگتن با 43 متر ارتفاع روی 
رودخانهElwha 6 و ســد Canyon  Glinesبا 82 
متر ارتفاع روی رود Glens بودند. هر دو سد برای 
تأمین برق کارخانه هــای تولید تخته و الوار در دهه 
1900 ساخته شــده بود. در نهایت در ســال 1992، 
دولت به خواسته های مردم محلی توجه کرد و طرح 
بازسازی کامل رودخانه Elva، با برچیده شدن سد 
را پذیرفت. در ســال 1999 بودجه خرید ســدها به 
تصویــب کنگره رســید. به نظر می رســد بیش از 
200 میلیون دالر در طول یک دوره 20 ســاله هزینه 
انهدام آن ها باشــد. انهدام ســد Canyon از سال 

condit dam  قبل و بعد از تخریب سد
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و پــس از این زمان ماهی ها شــروع بــه تخم ریزی 
کردند و جریان طبیعی رودخانه به حالت ســابقش 

بازگشت.
کالم آخر

زمــان تجدیدنظر بر هزینه ها و منافع سدســازی در 
ایران فرا رسیده است. سدهای ساخته شده اهداف 
تعیین شــده را محقــق نکرده اند. ســد کرخه که با 
هدف تأمین آب کشاورزی ساخته شد، هنوز شبکه 
آبیاری پشت سد ندارد و یکی از عوامل خشک شدن 
تــاالب هورالعظیــم در بخش جنوب غربــی ایران 
و گســترش ریزگردها بود. مخالفان سدســازی بر 
این باورند کــه تمامی اطالعات واقعــی مربوط به 
ویژگی های ســد باید در رســانه های عمومی منتشر 
شــود. بررســی های اقتصادی -اجتماعی و ارزیابی 
اثــرات محیط زیســتی و هزینه هــای ســاخت این 
ســازه شــفاف به اطالع عموم برسد. متخصصان و 
کارشناســان مســتقل پروژه را ارزیابی کنند و اگر 
هزینه هــای نگهداری ســد بیشــتر بــود آن را باید 
تخریــب کرد. اعتــراف به خطــا و درس گرفتن از 
گذشته راهی اســت که سیاست گذاران باید در آن 
  ASEANقدم نهند. هیالری کلینتون7 در اجالس
به این خطا اعتراف می کنــد: »صادقانه بگویم در 

ساختن سد اشتباه کردیم«.■
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فواید برداشتن سدها
 سدها هزینه های جانبی متعددی چون از بین رفتن . 1

شغل ماهیگیری مردم منطقه و نابودی حیات وحش 
منطقــه را در پــی داشــتند. برداشــتن ســد گرچه 
رودخانه را به شــرایط سابق خود بازنمی گرداند، اما 
قابلیت بازســازی مجدد زیســتگاه طبیعی رودخانه 
را بــرای آبزیان به وجــود مــی آورد. ارتباط مجدد 
باالدســت با پایین دست رودخانه، موجب مهاجرت 
ماهیــان و درنتیجــه افزایــش لقاح آن ها می شــود. 
همچنین برداشــتن ســد از تغییــرات غیرطبیعی دما 
در پایین دســت رودخانه جلوگیــری می کند و پس 
از مــدت کوتاهی شــاهد افزایش جمعیــت آبزیان 
هســتیم. این پدیده در رودخانه Butte Creek در 
کالیفرنیــا و Souadabscook River در Mine و 
رودخانه Clearwater در Idaho مشــاهده شد که 
پس از برداشتن سد، رودخانه احیا و صدها کیلومتر 
زیستگاه جانوران به حالت اولیه خود بازگشته است.

رودخانــه مجرایی اســت طبیعی که آب به طور . 2
دائــم یا فصلــی در آن جریان دارد. ســدها به طور 
گســترده ای تغییرات فصلی و ســالیانه جریان آب 
رودخانه ها را کاهش می دهند؛ بنابراین با برداشــتن 
ســد رودخانــه به رژیــم طبیعی خــود بازمی گردد 
و تاالب های اطراف مخزن ســد که خشــک  شده 

بودند دوباره آبگیری می شوند.
رسوبات پشت ســد دارای گل  و الی و خاک . 3

و ذرات معلــق فــراوان اســت و حاوی ســمومی 
مانند PCBs، دی اکســید و فلزات ســنگین است 
کــه طی ده ها ســال در مخزن ســد جمع شــده و 
آب را شــدیدًا آلوده کرده اســت. لــذا با افزایش 
تراکم مواد آالینده و آلوده شــدن زیســتگاه باالی 
ســد، تخم ریــزی و تغذیه ماهیــان از بین می رود. 
انهــدام ســد موجــب تخلیه رســوبات بــا جریان 
شــدید آب می شــود. گرچه با انتقال مواد مغذی 
به پایین دســت رودخانه، زیســتگاه سالمی در باال 
و پایین دســت رودخانــه ایجاد می شــود؛ اما خطر 
دیگر انتقال رســوبات حــاوی فلزات ســنگین به 
پایین دســت اســت. تجربه نشــان داده بــه علت 
پویایــی رودخانه هــا، رودخانه ســریع خودپاالیی 
تنها شش   Souadabscook می کند. در رودخانه 
ماه پس از انهدام سد جریان رسوبات ادامه داشت 

2011 با هزینه 50 میلیون دالر آغاز شــد و در 2014 
پایان یافت. ســد Condit نیز با 15 میلیون دالر در 

اکتبر 2011 منهدم شد.
یکی از مسائل بحث برانگیز، هزینه انهدام یک سد 
اســت. هزینه انهدام ســدها بنا بر موقعیت و اندازه 
ســد از ده ها تا هزاران میلیون دالر متغیر اســت؛ اما 
ازآنجاکه تصمیم گیران دولتی و مالکان ســد به این 
نتیجه می رســند کــه هزینه تعمیر و نگهداری ســد 
بســیار بیشتر از تخریب آن است با هزینه خودشان، 

سد را منهدم می کنند.
ایالــت  سراســر  در  رودخانــه  بازســازی  برنامــه 
Wisconsin، بــا کمــک دولــت و جامعــه محلی 
صورت گرفت. 4 ســد کوچک غیراقتصادی روی 
رودخانه  Baraboo در جنوب ویسکانسین مرکزی 
تا ســال 2002 برداشته شــد. با برداشتن این سد 193 
کیلومتر از رودخانه آزاد شــد. از بین بردن ســدهای 
رودخانه Baraboo موجب احیای شــیالت منطقه 
و گردشگری و جلب توریســت شد. هزینه حذف 
70 ســد کوچک در Wisconsin، به طور متوســط 
دو تا پنج برابر کمتر از هزینه تعمیر آن بوده اســت. 
مثاًل هزینه برداشتن سد Oak Street روی رودخانه 
بارابو، با ارتفاع 3 متر،30 هزار دالر شد، درحالی که 

تعمیر سد 300 هزار دالر هزینه در بر داشت.
پروژه های احیای رودخانــه در Wisconsin آن قدر 
مقرون به صرفه بود کــه دولت های محلی و صاحبان 
سدهای خصوصی و دولتی در سراسر ایاالت متحده، 
ترغیب شدند که پروژه های بزرگ تری را برای انهدام 
ســدها اجرا کنند؛ زیرا در بسیاری از موارد، به میزان 
چشــم گیری هزینه انهدام ســد کمتــر از هزینه های 
برآورد شــده برای ایمن سازی، تعمیر و نگهداری در 

سال های طوالنی بود.
هزینــه حذف برای ســدهای بزرگ بســیار ارزان تر 
از هزینــه تعمیر و بازســازی آن اســت. هزینه تعمیر 
ســد Edvards بــا 8 متر ارتفاع 9 میلیــون دالر بود 
درصورتی که هزینه انهدام این ســد یک ســوم هزینه 
تعمیرش بود. انهدام ســدCondit Dam واشــنگتن 
بــا 40 متــر ارتفاع 15 میلیــون دالر هزینه برداشــت 
درحالی که هزینه تعمیراتش دو برابر برآورد شده بود.

جدول زیر فهرســتی از ســدهای منهدم شــده در 
امریکا طی 5 سال را ارائه می دهد.

سدهای بزرگ منهدم شده در امریکا از 2010 تا 2014
سدهای منهدم شده در امریکاسال

60 سد2010

70 سد ازجمله شروع تخریب سد کانیون 84 متری با هزینه 50 میلیون دالر و سد کاندیت 43 متری2011

با تالش کمپین های احیای رودخانه 65 سد در 19 ایالت2012

با تالش کمپین های احیای رودخانه 51 سد در 18 ایالت2013

با تالش کمپین های احیای رودخانه 72 سد در 19 ایالت و پایان تخریب سد کانیون2014
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در گرماگــرم خردادماه 1392 نماینــدگان مجلس 
به پیشــنهاد دولت دهم، با اصــالح قوانین جمعیت 
و تنظیــم خانواده، قانونــی را تصویب کردند که به 
موجــب آن طول مدت مرخصی زایمان برای تمامی 
زنان شاغل، از شش ماه به 9 ماه افزایش یافت؛ البته 
ایــن اولین باری نبود که این قانون دســتخوش تغییر 
می شــد؛ پیش تر از آن نیز در ســال 1386 مرخصی 
زایمان تحــت عنوان کمک به بارداری از چهار ماه 

به شش ماه افزایش یافت.
تصویب افزایــش مرخصی زایمــان و تغییر آن به 9 
ماه، منجر به واکنش های مخالف و موافق از ســوی 
فعاالن حوزه زنان، کارشناســان و متخصصان بازار 
شد. کسانی که با تصویب این قانون مخالف هستند 
به آماری اســتناد می کنند که نشان می دهد بسیاری 
از زنان شــاغل در بخش خصوصی، پــس از پایان 
مرخصــی زایمان با حکم اخراج از ســوی کارفرما 
روبه رو می شوند. برای زنان شاغل در بخش دولتی 
هم اوضــاع چندان مســاعد نیســت؛ چراکه تعداد 
زیادی از زنان پس از بازگشــت از مرخصی زایمان 
با تنزل رتبه روبه رو می شــوند. بر اســاس آماری که 
ســازمان تأمین اجتماعی در سال 1392 منتشر کرد، 
در یک بازه زمانی هجده ماهه، 47 هزار نفر از 145 
هزار زنی که از مرخصی شــش ماهه زایمان استفاده 
کرده انــد، اخــراج شــده اند؛ یعنی چیــزی حدود 
یک سوم از این زنان شغل خود را از دست  داده اند. 
ایــن آمار، روی دیگــر این قبیل قوانیــن حمایتی را 
نیز نشــان می دهد، وجهی که چندان مطلوب زنان 

شاغل نیست.
زهرا کریمی، اســتاد دانشــگاه و متخصص در امر 
مباحث اشــتغال و جنســیت معتقد اســت: افزایش 
مرخصــی زایمان زنان ســبب خواهد شــد تا تمایل 
کارفرمایان به استخدام نیروی زن کاهش پیدا کند. 
او توضیــح می دهــد: از آنجا که بــازار کار به این 
نوع تصمیم های دولت واکنش نشــان می دهد، بعید 

نیســت که تصویب و اجرای این دسته قوانین برای 
زنان شاغل یا زنان در انتظار ورود به بازار کار، ضرر 
هم داشته باشد. در شرایطی که تعداد زنان بیکار ما 
بســیار زیاد است، وضع این دسته قوانین که به نوعی 
ترویج انعطاف ناپذیری در بازار کار است، مسلمًا به 

نفع زنان نیست.
وی با اشــاره به نرخ دو برابری بیکاری زنان در برابر 
مردان، می گوید: نرخ بیکاری زنان نشــان می دهد 
بازار، تمایل چندانی به اســتخدام نیروهای زن ندارد 
و فضای کســب  و  کار مردانه اســت؛ بنابراین بهتر 
اســت نگاه واقع بینانه ای به بازار کار داشته باشیم و 
از حذف زنان از این بــازار جلوگیری کنیم. بخش 
خصوصی در حال حاضر هم به استخدام زنان برای 
کارهای جدی گرایش نشان نمی دهد و زنان اغلب 
حتی برای به دست آوردن کارهای پاره وقت و ناایمن 
با دســتمزدهای پایین شــانس محدودی دارند، در 
این شــرایط چنین قوانین ســختی چه معنایی داشته  
و چه نفعی برای زنان دارد؟ )خبرگزاری همشــهری 

آنالین، فروردین 1394(
از ســوی دیگــر عــده ای از فعــاالن حــوزه زنان 
در مخالفــت بــا تصویــب ایــن قانــون، پرســش 
چالش برانگیــزی را مطرح می کننــد که چرا دولت 
پیشــین )دولت دهــم( و مجلس، به دنبــال افزایش 
مرخصــی زایمــان بــوده اســت؟ آیا هدفــش ارائه 
تســهیالت حمایتی بیشــتر و بهتر به زنان است یا با 
تصویب ایــن قبیل قوانین، درصــدد حذف زنان از 
بازار کار و اجتماع و متعاقبًا خانه نشــین کردن آن ها 

است؟ 
البته گروهــی دیگر از کارشناســان و فعاالن حوزه 
زنان، صرف نظر از اینکــه چه گروهی و با چه نیتی 
به دنبــال تصویب چنیــن قوانینی هســتند، افزایش 
مرخصــی زایمان را گام مثبتی در راســتای حمایت 
کید بر نقش مادری  از زنان می دانند. این گروه با تأ
در سالمت کودک، به خصوص در سال های اولیه، 
افزایش مرخصی زایمان برای زنان شــاغل را الزم و 

ضروری می دانند.
شــهال اعزازی، اســتاد جامعه شناســی خانــواده با 
افزایش مرخصی زایمان از شــش ماه به 9 ماه موافق 
اســت و آن را به سود زن می داند. وی معتقد است 

زن نقــش اساســی در تربیــت و پــرورش کودک 
به خصــوص در ســال های اولیــه حیــات دارد و به 
همین دلیل الزم اســت در کنار کودک خود باشد. 
مادرشــدن و تربیت فرزند خوب برای جامعه عمل 
بسیار مثبتی است که دولت و مجلس نیز باید از این 
امر حمایت کنند. این اســتاد دانشگاه معتقد است 
در کنار تصویب این قوانین، باید تمهیداتی نیز برای 
تأمین امنیت شــغلی این مادران پــس از اتمام دوره 
مرخصی زایمان توسط دولت اندیشیده شود؛ گرچه 
اخراج زنــان از کار پس از اتمــام مرخصی زایمان 
بیشــتر در بخش خصوصی اتفــاق می افتد. اعزازی 
یکــی از موانع عمده برای بازگشــت به کار زنان را 
پس از مادرشدن، تبلیغات عمومی و فرهنگ حاکم 
بــر جامعه می دانــد. فرهنگی که مــادر را با عذاب 
وجدان برای پذیرش هم زمــان چند نقش مواجه  و 
درنهایت وی را تشــویق به پذیرش تنها یک نقش و 

آن هم مادری و بزرگ  کردن فرزند می کند.
اکــرم مصوری منــش، نماینــده پیشــین مجلــس 
شــورای اســالمی و مدیر مرکز تحقیقــات زنان نیز 
که بــا افزایــش مرخصی زایمــان موافق اســت، با 
اشــاره بــه اهمیت حضــور دائم مادر در دو ســال 
اول حیــات کودک و تأثیر آن بر رشــد و ســالمت 
جســمی و عاطفی کودک، معتقد است این وظیفه 
دولت هاســت که در دو یا سه سال اول پس از تولد 
هر کودک، از مادر و کودک حمایت ویژه ای کنند 
تــا مادر بتواند با اطمینان خاطر و با داشــتن کمترین 
اضطــراب به پرورش کودک خــود بپردازد. این امر 
برای زنان شــاغل باید با ارائه بســته های حمایتی از 
سوی دولت باشد، بسته هایی که شامل حمایت های 
بیمــه ای، آموزشــی و روانی هســتند. وی در ادامه 
بیان می کند این مســئله به معنای مخالفت با حضور 
زنــان در جامعه نیســت، چراکه افــزون بر آنکه زن 
در خانــواده نقش مهمــی ایفا می کنــد، در جامعه 
نیز دارای مســئولیت و نقش است و جامعه نیازمند 
حضور زن و مدیریت عاطفی و همدالنه وی است؛ 
بنابراین افزایش مرخصی زایمان به معنای حذف زن 
از جامعه نیســت، بلکه به معنی ایجاد بســتری امن 
برای مادر و کودک و درنهایت پرورش نسلی سالم 

و مفید برای اجتماع است.

تجربه شیرین مادری با کام تلخ بیکاری

ساناز قرباني
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که این شــش ماه تمام می شــود و باید به ســر کار 
بازگردند، زندگی واقعی شــروع می شــود. زندگی 
کــه در آن نقش هــای متعدد مادری، همســری و 
کارمنــدی در کنار هم اســت و بایــد فرد، خود را 
بــرای مدیریت آن آماده کند. اغلــب زنان در این 
شــرایط تالش دارنــد تا همه  چیز منظم باشــد و هر 
چیز ســر جای خودش باشــد. خانــه تمیز و مرتب 
باشــد و نمونــه یک همســر ایده آل باشــند. برای 
فرزندشــان  که تازه توان خــوردن غذاهای کمکی 
را پیداکرده است، انواع ســوپ ها و نوشیدنی های 
مناســب را برای هر وعده غذایی از مواد تازه آماده 
کننــد و در محیط کار نیز همانند گذشــته یک تنه 
به پیــش رود. آن ها تالش دارند تا بیش از گذشــته 
در همه چیز موفق باشند و همه فعالیت هایشان عالی 
درجه یــک پیش رونــد. هفته های اول کــه توان و 
انرژی ذخیره شــده این شــش ماه را دارند همه چیز 
خوب اســت، اما کم کــم توان و انــرژی او رو به 
کاهش می رود و بهره وری اش هم در خانه و هم در 
محل کار کم و کمتر می شــود. این کاهش انرژی 
زمانــی به حد اعالی خود می رســد که کودک بنا 
به دلیلی بی خواب شــده و مادر خسته از یک روز 
پــر از دغدغه، مجبور می شــود تا صبــح همراه او 
شب زنده داری کند. حال او باید صبح زود کودک 
را به پرســتار یا مهدکودک بســپارد و راهی محیط 
کارش شود و با این سطح انرژی به انجام وظایفش 

بپردازد.

 او دیگر متوجه شده که با یک دست توان بلندکردن 
چنــد هندوانه را نــدارد و بایــد از دیگران کمک 
بگیرد، پس برای تغییر شرایط به فکر کمک خواستن 
از دیگــران می افتد و اول به ســراغ خانــواده خود 
می رود. ابتدا از همســر کمک می گیــرد، اما او یا 
به علت نوع شــغلش از صبح زود تا دیروقت سرکار 
اســت یا زمانی که به منزل بازمی گردد به علت نوع 
دیدگاهش به زندگی مشــترک و خانواده، تمایلی به 
مشــارکت در نگهداری از فرزند ندارد و این وظیفه 

را مختص زن و مادر بچه می داند.
پس به ســراغ مادر خود، مادر همسر یا خواهرانش 
مــی رود؛ امــا در عیــن نابــاوری بــا صحبت هایی 
از طــرف آن هــا مواجه می شــود کــه او را فقط به 

وقتی بــرای اولین بار صــدای موج تپنــده زندگی 
دیگری را که درونم جریان داشت، شنیدم، هیجان 
و شــادی بی انــدازه ای تمــام وجــودم را گرفت. 
شــادی که با اولین درآغوش گرفتــن فرزندم به حد 
بی نهایتی رســید و لذت مادربودن را برایم ملموس 
و واقعــی کرد. آن روزها بهتریــن ایام زندگی ام بود 
و با وجود همه ســختی ها و تغییراتــی که از لحاظ 
جســمی و روحی در من اتفاق افتاده بود، هر لحظه 
خدا را شــاکر بودم که مرا یک زن آفرید و امکان 
تجربه کردن و چشــیدن این حس عجیب و غریب 

را به من داد.
در آن ایام دغدغه اصلی ام نگهداری از نوزادم بود 
و تــالش می کردم تا بتوانم بــه بهترین روش، زبان 
بی زبانی اش را درک و او را برای زیســتن در دنیای 
جدیدش آمــاده و همراهی کنم. اغــراق نکرده ام 
اگر بگویــم این فرآیند چیزی حــدود دو ماه طول 
کشــید تا توانستم خوِد مادری ام را پیدا کنم و نقش 
جدیــدی که در زندگــی ام به من اضافه  شــده بود 
را درک کــرده و هویتــم را پیدا کنــم. از آن پس 
روزهای خوش تر مادری شــروع شد. روزهایی که 
با لبخندها و آواهای معنی دار فرزندم شــب می شد 
و بیشــتر به ایام ماه عسل یک زندگی مشترک شبیه 
بود؛ اما این ماه عســل نیز همانند همه سفرها پایانی 
دارد و باید مسافران این سفر، آن را به اتمام برسانند 
و با کوله بار شــادی که از این ســفر به همراه خود 

می آورند به زندگی عادی خود بازگردند.
بی شک من جزو خوشــبخت ترین مادران هم نسل 
خــودم بــودم که ایــن ماه عســل برایم شــش ماه 
طول کشــید، چراکه می دیدم برخی از دوستانم به 
دلیــل عوارض زایمان، افســردگی های پس از آن یا 
خدای نکرده بیماری های مختلف کودک، یا اصاًل 
به این ســفر مجازی نمی رفتند یا این ایام برایشــان 

بسیار کوتاه و زودگذر شد.
بــرای مــن و برای همه مــادران شــاغل، روز اولی 

مصوری منــش در ادامه با اشــاره بــه پیچیده بودن 
مســئله، نقش ســازمان های مردم نهاد، مؤسســات 
پژوهشــی و فعاالن حوزه زنان را در تبیین و بررسی 
ابعاد مختلف مســئله مادری و اشتغال به طور کلی 
و موضوع طــول مدت مرخصی زایمــان برای زنان 

شاغل به طور جزئی مهم و تأثیرگذار برمی شمارد.
نکته بسیار مهمی که در سخنان موافقان و مخالفان 
دیده می شــود، مســئله ترکیب کار و خانواده برای 
زنان است. از یک ســو در جامعه ما زنان با حضور 
در دانشــگاه ها و حوزه هــای مختلــف اجتماعی و 
اقتصادی خواهان داشــتن نقش در جامعه هســتند 
و از ســوی دیگــر به طــور طبیعی، فرزنــدآوری و 
مادری کــردن یکی از نقش های تعریف شــده برای 
آنان اســت و همین امر نشان می دهد مسئله اشتغال 
و مــادری زنــان، دارای ابعاد مختلــف اجتماعی، 
اقتصــادی، فرهنگــی و حتــی سیاســی اســت که 
به راحتــی نمی تــوان از کنار آن گذشــت. تصویب 
قوانین حمایتی در حوزه مرخصی زایمان و مادری، 
به تنهایی منافــع زنان را تأمیــن نمی کند، همان طور 
کــه تصویب نکردن این قوانین، امنیت شــغلی برای 
زنان به وجود نمــی آورد. در کنار همه این بحث ها 
نکته ای کــه نبایــد فراموش شــود، تجربه زیســته 
خــود زنان و حــق انتخــاب آنــان و در نظر گرفتن 
خواســته های تمامی گروه های زنان است. بسیاری 
از زنان برخالف نظر فعاالن حقوق زنان، با افزایش 
مرخصــی زایمان موافق هســتند و حتی در صورت 
امکان تمایل دارند بیشــتر از این مــدت را در کنار 
فرزند خود ســپری کنند، اما در همین جامعه زنانی 
نیز هســتند که باعالقه ای که بــه کار خود دارند و 
با انگیزه پیشــرفت در کار، مادرشــدن را به تعویق 
می اندازند؛ بنابرایــن نمی توان به راحتی و تک بعدی 
درباره این مســائل اندیشــید. درواقع بــرای ایجاد 
تعادل در این مسئله، نیاز به ترکیبی از تغییر در حوزه 

عمومی و خصوصی است.
در حیطه خصوصی، نقش ها و تقســیم کار جنسیتی 
باید بازبینی شــود؛ به طوری که مردان به طور مساوی 
در امور خانه و رسیدگی و نگه داری از کودکان نقش 
داشته باشند و در حیطه عمومی نیز الزم است دولت، 
مجلس، نهادهای عمومــی و مدنی با اخذ و اجرای 
سیاســت های نوین اجتماعی، زمینه را هم برای کار 
زنان و حضور آنان در اجتماع و هم برای حضور مؤثر 
زنان در تربیت فرزندان به خصوص در سال های اولیه 
فراهم ســازند. تأســیس مهدکودک ها در کنار محل 
کار، فراهم کردن امکان اســتفاده از مهدکودک های 
باکیفیــت و قابل دسترســی برای تمامی زنــان از هر 
گروه و با هر درآمدی، در نظرگرفتن مرخصی زایمان 
برای مردان، فراهم کردن امکان مشــاغل نیمه وقت و 
منعطف برای زنانی که به تازگی مادر شده اند، ایجاد 
امــکان دورکاری بــرای این زنان، کمــک به ترویج 
خانواده های مساوات طلب و مشارکت کننده می تواند 
بخشی از این راه حل ها باشــد؛ گرچه اجرای تمامی 
این راه حل ها نیازمند ایجاد زیرساختارها و پیش از آن 
پذیرش زن به عنوان یک عنصر تأثیرگذار و دارای حق 

انتخاب از سوی جامعه است.■

چگونه به کار بازگردم؟

زهرا بهروزآذر
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اســت نتوانند رأس ســاعت مقــرر در اداره حاضر 
شوند و نگران کسر حقوق به دلیل تأخیر می شوند. 
ایــن نگرانی ها ذره ذره انباشــته می شــود و ناگهان 
به مرز انفجار می رســد و درنهایــت مادر مجبور به 
استعفا و ترک کار می شود. نگرانی که سال هاست 
در برخی از کشــورها به رســمیت شناخته شده و با 
راهــکار برد- برد ســاعات کاری انعطاف پذیر رفع 
شــده اســت. ســاعت کاری منعطف یک برنامه 
کاری متغیر است که در مقابل ساعت کاری سنتی 
پدید آمده اســت؛ که کارکنان را ملزم به حضور در 
محل کار از ساعت هشت صبح تا چهار بعدازظهر 
می کرد؛ البته در این  بین معمواًل یک  زمان محوری 
تعییــن  )معمــواًل 50 درصــد از ســاعات کاری( 
می شــود که از تمامی کارمندان انتظار می رود که 
در آن ساعات حضور داشته باشند. سیاست ساعت 
کاری منعطــف به کارکنان اجــازه می دهد تصمیم 
بگیرنــد چه زمانــی کارکرده و چه زمانــی به کار 
خود خاتمــه دهند. این سیاســت، مزایای مختلفی 
برای کارکنان دارد که می تــوان به امکان انطباق با 
برنامه سیســتم حمل ونقل عمومی، انطباق با برنامه 

فرزندان، ترافیک مسیر رفت وآمد اشاره کرد.
مانــع دیگری که در مســیر زندگی زنان قرار دارد و 
به صورت مستقیم و غیرمستقیم بر بازگشت آن ها به 
محیــط کار اثر می گذارد، محیــط و به طور خاص 
فرهنــگ جامعه اســت. رســانه، نظام آموزشــی، 
قوانیــن و مقررات، بازار هرکدام بــه نحوی در این 
جریان دخیل هســتند و موجب شده اند تا بیشتر از 
آنکه جامعه حامی و پشــتیبان مادران شاغل باشد، 

باشد. مادرستیز 
درنهایــت به نظر می رســد تــا زمانی کــه این نوع 
نگــرش که منجر به مادرســتیزی می شــود در بین 
خانواده ها، محیط کار و جامعه وجود داشته باشد، 
اســتفاده از متغیرهــای تک عاملــی ماننــد افزایش 
مرخصی زایمان یا اصالح و تغییر قوانین و مقررات 
کارفرمایــی، راهکار مناســبی برای بازگشــت مؤثر 

مادران به فعالیت های اقتصادی نباشد.■

نقش مناسبی نداشته اند که توانایی مدیریت این دو 
نقش را به خوبی داشــته باشد، انتظارات نامعقول و 
بیش  از حــدی از خود برای اداره کــردن هم زمان 
خانــواده و فعالیت های اقتصادی خود دارند. آن ها 
بایــد بپذیرند که تولــد فرزند جدیــد، زندگی همه 
زنان اعم از خانه دار و شــاغل را دســتخوش تغییر 
می کند و شــرایط زندگی جدید مانند پیش نیست، 
همان طــور که شــرایط زندگــی متأهلی بــا زندگی 
مجردی متفاوت می شود. همین پذیرش تفاوت در 
زندگی و اینکه این تغییر برای همه یکســان اســت 
به مــادران کمک می کند تا بتواننــد برنامه ریزی و 

مدیریت زمان بهتری داشته باشند.
یکی از عوامل دیگری که مانع بازگشت زنان است، 
مشارکت نکردن پدران در تربیت فرزند است. آن ها 
به دالیل فرهنگی- سنتی )که می پندارند، بچه داری 
مخصوص زنان اســت( یا بــه دالیل کمبود وقت به 
خاطر نوع شــغل، زمان بســیار کمی در خانه برای 
فرزندان می گذارند و مشــارکت حداقلی در تربیت 
آن ها دارند. ازاین رو فشــار مضاعفــی به مادر وارد 
می شود چراکه ناخواســته پذیرای دو نقش مادری 

و پدری است.
نگــرش و رفتار بســتگان درجه یک زنــان نیز یکی 
دیگر از موانع بازگشــت زنان به محیط کار اســت. 
در اغلب خانواده های ســنتی شهرنشین، از آنجا که 
ســال ها زنان خانه دار بوده انــد و در بهترین حالت 
به فعالیت های اقتصادی مختصری که بیشــتر جنبه 
سرگرمی داشــته در خانه مبادرت داشته اند، تمایلی 
به همدلی و همیاری مادران شــاغل ندارند و حتی 
از حمایت هــای لفظــی و فکــری آن هــا نیز دریغ 

می کنند.
محیــط کار و کارفرمــا نیز از موانع دیگر هســتند. 
کارفرمایــان انتظار دارند که مــادران همچون زمان 
تجردشــان، همیشه ســروقت در محیط کار حاضر 
باشــند و تمایلی برای پذیرفتــن مرخصی های آن ها 
که بــه دلیــل بیماری فرزندانشــان اســت ندارند، 
درحالی کــه مادران به دلیل شــرایط کودک ممکن 

»نشســتن در خانه و رســیدگی به فرزند« تشــویق 
می کند. ســخنانی دلســردکننده کــه او را ترغیب 
می کند تا بر همه  ســال های تحصیل و فعالیتش در 
بازار کار خط بکشــد و تجربه کسب شــده در این 
ایام را در بقچه ای قــرار داده و لب تاقچه بگذارد. 
او کــه قدر فرزندش و این ایام را می داند و نیک تر 
از هرکســی به ارزش مادری کردن واقف اســت و 
بیش از هرکســی از گذراندن این ایام لذت می برد، 
تالش دارد تا کار و حرفــه خود که همچون فرزند 
بزرگ ترش اســت را هم زمان حفــظ کند و هر دو 
را با هم رشــد و توســعه دهد. پس ناامید از محیط 
خانه و خانواده به ســراغ محیــط کار خود می رود 
تا بتواند با ایجاد تغییراتی در آن، کمی این شــرایط 
را بهبود بخشــد. او به ســراغ رئیس خود می رود و 
پیشــنهاد برخورداری از ساعت کاری انعطاف پذیر 
و مرخصی هــای بیشــتر را می دهد، امــا رئیس که 
اتفاقًا تا پیش از این بســیار همراه و مشــوق بوده و 
در تمــام مــدت فعالیت از کار او رضایت داشــته، 
به دالیل مختلف، از پذیرش پیشــنهاد وی ســر باز 

می زند و مخالفت می کند.
حــال او دیگر راهی بــرای ایجاد تغییر در شــرایط 
جدید ندارد و بایــد در این دوراهی تصمیم بگیرد، 
یا باید همین شرایط زندگی و کاری را ادامه دهد و 
همین روند فرسایشی را پیش بگیرد، یا باید حداقل 
یکــی از نقش هــای متعدد پذیرفته شــده اش را لغو 
کنــد تا بتوانــد کیفیت زندگــی اش را بهتر کند که 
خب طبیعتًا اولین نقشــی که در این کارزار حذف 

می شود، کارمندی و اشتغال به کار است.
ســناریوی باال، یکی از ســناریوهای آشــنا و نسبتًا 
کم فراز و نشیب برای بیشــتر مادران جوان هم نسل 
من اســت. دخترانی که ســال های جوانی شان را با 
اســترس کنکور و پذیرش در دانشــگاه گذراندند 
و تالش زیــادی کردند تا بتوانند پــس از تحصیل 
موقعیت شــغلی مناســبی پیدا کننــد و آموخته های 
خــود را در محیطی عملی بــه کار برند؛ اما پذیرش 
نقش همســری و پس از آن مــادری که از قضا از 
گاهانه  نقش هایی اســت کــه فرد خودخواســته و آ
اقدام به پذیرش آن ها می کند، یکی از موانع رشــد 
و موفقیت فرد در این حوزه اســت. ازاین رو باید به 
دنبــال راهبردهای برد- برد بود تــا بتوان ارتفاع این 
مانع را به حداقل رســاند و شرایط را برای مدیریت 
هم زمان و مناسب این نقش های متعدد در بین زنان 

و مادران فراهم کرد.
بررســی ســناریوی باال نشــان می دهد کــه عوامل 
مختلفی مانع بازگشــت زنان پس از پایان مرخصی 
زایمان به محیط کار اســت. این عوامل عبارت اند 
از خود فرد، همســر، بستگان )مادر، خواهر و...(، 

کارفرما و اداره، محیط )رسانه، نظام آموزش 
یکی از دالیلی که زنان پس از پایان مرخصی زایمان 
تــوان یا تمایل بازگشــت به محیــط کار را ندارند، 
دیدگاه و رویکرد آن ها به نوع فعالیت هم زمانشــان 
در منزل و محیط کار اســت. آن ها بــه دلیل آنکه 
پیــش از مادرشــدن آمــوزش مناســبی در این  باره 
ندیده اند و در محیــط خانواده و جامعه نیز الگوی 

طرح از گروه کوچ سفید
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دربــاره  ■ گفت وگــو  ایــن  موضــوع 
مســئله بازگشــت بــه کار زنــان پــس از 
مرخصــی زایمان اســت؛ زنانــی که پس 
از مرخصــی زایمــان از ســوی کارفرمــا 
پذیرفته نمی شــوند. طبق آمــار معاونت 
فنــی ســازمان تأمین اجتماعی در ســال 
92 حــدودًا از بین 145 هــزار زنی که به 
آ ن ها  مرخصی زایمان رفته اند، یک سوم 
یعنــی حــدود  از کار اخــراج شــده اند؛ 
47 هــزار نفــر. از ســوی دیگــر مجلس 
شــورای اسالمی در ســال 1392 طرحی 
را تصویــب کرد کــه مرخصــی زایمان از 
6 ماه بــه 9 ماه افزایش یابــد. عده ای از 
کارشناســان معتقدند این افرایش طول 
دوره مرخصی به نفع زنان نیست و بازار 
کار نســبت بــه این غیبت درســت مانند 
قانون کاهش ســاعات کار زنان واکنش 
منفی نشــان می دهد، نگاه شــما به این 

مسئله از ابعاد حقوقی چیست؟
بهتر اســت این مسئله را ریشه یابی کنیم که چرا  □

چنین طرحی در مجلس مطرح شــده است؟ آیا در 
مطرح شدن چنین طرح هایی نفع زنان در نظر گرفته 
می شــود؟ اگر بخواهم واقع بینانه به این مسئله نگاه 
کنم باید بگویم متأســفانه وضع ایــن قوانین اصاًل 
بــه نفع زنان نیســت و هــدف از پیشــنهاد و تنظیم 
این طــرح حمایــت از زنان نبوده اســت. چون ما 
در مــوارد مشــابه دیده ایم که بخشــی از طرح ها و 
لوایح که درباره زنان پیشنهاد داده شده به نفع زنان 
نیســت و برای محدودکردن آنان است. درواقع به 
طرق مختلف ســعی می کنند زنان را محدود کنند 
و آن هــا را در خانه نگــه دارند که تنها به مســائل 
خانه و نگهداری فرزندان و امور خانواده مشــغول 
باشند و به مســائلی غیر از این نپردازند. برای مثال 
در ســال های اخیر به تفکیک و ســهمیه بندی های 
جنســیتی در دانشــگاه ها نــگاه کنیــد. این طرح 
به هیچ عنوان بــه نفع زنان نبــوده و ضربه بزرگی به 

آن ها زده و در ورودشــان به بازار کار تأثیر داشــته 
اســت؛ البتــه با همــه موانعی که ایجــاد کرده اند، 
نتوانســته اند در ورود زنــان بــه تحصیــالت عالیه 
خللی ایجاد کنند. درســت اســت که آمار رسمی 
ارائه نمی شــود، ولی باز هم شاهد هستیم زنان برای 
ورود بــه تحصیالت عالیه گرایــش زیادی دارند و 
دلیل این گرایش این اســت که آنان خواهان ایفای 
نقش مؤثر در اجتماع هستند و تمایل دارند بازدهی 
داشته باشــند. با همه این اوصاف شاهد این هستیم 
که همواره موانعی برای این حضور ایجاد می شود. 
شــاید ظاهر افزایش مرخصی زایمان فریبنده باشد، 
اما اگر عمیق نگاه کنیم متوجه خواهیم شد که این 
مســئله اصاًل به حال زنان مفید نیســت. وقتی یک 
زن در ســمت و مسئولیت شغلی خود چه در دولت 
و چــه در بخش خصوصــی مدتــی از کار غیبت 
داشــته باشد و از اجتماع دور شــود متضرر خواهد 
شــد، آن هم به سه دلیل، اول اینکه این زن در طول 
غیبت از کار، در جریان مســائل شغلی و تغییرات 
آن قــرار نمی گیرد؛ دوم اینکه با مســائل و اتفاقات 
اجتماعی بیگانه می شــود و سوم کارفرما حق دارد 
برای کار خود از فردی اســتفاده کنــد که توانایی 

حضور در ســمت و شغل خود را داشته باشد و در 
جریان مســائل قرار بگیــرد؛ بنابراین او می داند که 
نمی توانــد از زنی که مدت طوالنــی از کار غیبت 
دارد اســتفاده بهینه کند. در ایــن میان نمی توان به 
کارفرمــا ایراد گرفــت. اینجا مســئله اصلی عرضه 
و تقاضا اســت. من باید کار خــوب عرضه کنم تا 
در قبــال آن مزد خوب، پســت خــوب و موقعیت 

اجتماعی خوب بگیرم.
بنابراین از این مقدمه ایــن نتیجه را می گیرم که در 
پیشــنهاد چنین طرحی ســودی برای زنان نیســت. 
متأسفانه من شــنیده ام، همه هم شــنیده اند که در 
رســانه ها و جامعه ترویج می شــود  که زنان همان 
بهتر کــه در خانه بمانند و مادران خوبی باشــند و 
فرزنــدان خوبی تربیــت کنند و ایــن را کاماًل جا 
می اندازنــد که اگر زنــی می خواهد مــادر خوبی 
باشــد، دیگــر نمی تواند وکیل، پزشــک، مهندس، 
معلــم و... خوبــی شــود. ایــن تفکــر را ترویج 
می کننــد، چراکــه جایگزینی بــرای آن ندارند و 
نمی خواهنــد که چاره ای بــرای آن پیدا کنند. اگر 
واقعــًا قصد کمک به مــادران و خانواده را دارند، 
مهدکودک و مراکز مخصوص نگهداری کودکان 

مرخصی زایمان و چالش های بازگشت به کار زنان
گفت و گو با فریده غیرت
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کنــار محل کار زنــان ایجاد کننــد. همان طور که 
ســال ها پیــش، در بحبوحه انقالب این مســئله در 
حال جاافتادن بود و در وزارتخانه ها و سازمان های 
دولتــی، مهدکودک هایی بود. ایــن کمک به مادر 
ایرانــی اســت. ببینیــد بیــن اینکه یــک زن مادر 
خوبــی باشــد و در عین حال در شــغل خود موفق 
ظاهر شــود، منافاتی وجود ندارد. یک زن کاردان 
می توانــد به عنوان یک متخصــص، هم کار خوب 

عرضه کند و هم به وظایف مادری اش برسد.
جــا دارد به کشــورهای مترقی نگاهــی بیندازیم. 
کشــورهای مترقی را فقط با ایــن دید نیابد ارزیابی 
کرد که قصد ایجاد مفاســد بــرای جامعه دارند. به 
ماهواره، فیلــم، ارتباطات و شــبکه های اجتماعی 
جدید می توان با دیده تردید نگریست، آیا زن غربی 
که از تخصص و دانش خود استفاده می کند، مادر 
خوبی نیست؟ پس این همه نیروی کار کجا تربیت 
می شــوند؟ ایــن نیروی انســانی عظیم کجا رشــد 
کــرده؟ چرا راه حل های آن هــا را نمی بینیم و مدام 
عقب گرد می زنیم. چرا ســعی در خانه نشین کردن 
زن داریــم. بدون اینکــه بخواهم بــا بدبینی به این 
مســئله نــگاه کنم ایــن طــرح افزایــش مرخصی 
به هیچ وجه به نفع زنان نیســت. در این ســال ها هر 
طــرح و قانونی کــه جهت تصویب ارائه شــده در 
جهــت محدودکردن زن بوده، نــه در جهت ایجاد 

یک راه و گشایش. 
به هرحــال همــه می دانیــم کــه نقش  ■

مــادری، بســیار بااهمیــت اســت. چــه 
راهکارهــای حقوقــی و قانونی می توان 
در مجلــس وضــع کرد بــدون اینکه این 
نقــش لطمــه ای ببینــد و از ســوی دیگر 
مــادران نیــز بتواننــد در بــازار کار باقی 

بمانند؟
واقعیتی را باید قبــول کنیم؛ هر جامعه ای بافت  □

خاصــی دارد و قوانین، منطبق بــا بافت آن جامعه 
پیشــنهاد، تنظیم و تصویب می شوند. قوانین جامعه 
ما برای یک زن ســوئدی یا مرد اتریشــی قابل قبول 
نیســت. بــرای تطبیق قوانیــن با جامعــه باید از دو 
جهت کار کرد؛ هم قانون مناسب وضع کنیم و هم 
شــرایط پذیرش قانون را ایجاد کنیم. فقط  تصویب 
قانون کافــی نیســت. اینکه نمونــه مهدکودک را 
مثــال زدم، هدف ارائه نوعی خدمــات عمومی به 
شــهروندان یک جامعه اســت. هر کســی هم که 
کار آزاد دارد یــا حتی کار بیرون از منزل نداشــته 
باشــد هم می تواند از این خدمات اســتفاده کند. 
من می گویم بافت جامعه و سیســتم خانواده ها باید 
کمی دچار تغییر شــود. تغییر هم به معنی تغییر در 
حاکمیت نیســت، متأسفانه در مملکت ما به محض 
اینکــه کلمه تغییر را به کار می بریم، فورًا اتهام ضد 
دین و اقدام علیه امنیت مطرح می شــود و مقابله با 
آن صــورت می گیرد. چندی پیــش در جمعی که 
خانم موالوردی هم حضور داشتند صحبتی داشتم 
بــر این مبنا کــه تغییر قوانین به نفع زنــان، به معنی 
تحول در سیســتم حکومت و دولت نیســت. زنان 

رفــع تبعیــض در قوانین و حق اســتفاده از مواهب 
اجتماعی را می خواهند.

مــن نظــرم ایــن اســت بایــد در وهلــه اول بافت 
خانواده هــا تغییــر کنــد. چــرا و تــا کی مــا باید 
به عنوان یک حقیقت مســلم بپذیریــم که مراقبت 
و نگهــداری از فرزنــد فقط به عهده مادر اســت. 
همان ســهمی کــه مادر در تولد فرزنــد و ایجاد او 
داشــته، همســر او هم دارد. چرا پــس از زایمان، 
همه بــار مراقبــت و نگه داری باید بــه عهده یک 
مادر باشد. در قانون درج شــده والیت و حضانت 
با مرد اســت، ولــی نگهــداری و محرومیت و بار 
آن بــا زن اســت. زن از نگهــداری فرزندش لذت 
می برد و مادری قابل ســتایش اســت، اما مشقات 
و ســختی هایی هم دارد. چه کســی گفتــه این بار 
تنها باید روی دوش مادر باشــد. بیاییم این نگاه را 
تغییر دهیم، دیدگاه هایمان را عوض کنیم. خیلی از 
خانواده های متفکر و متدین امروزی را می بینیم که 
معتقدند مرد نیز در نگه داری و امور فرزند ســهمی 
دارد و وظایفــی را باید به عهــده بگیرد. بیاییم این 
دیدگاه را جــا بیندازیم. اگر چارچوبی داریم برای 
نگه داری فرزنــد، آموزش، بهداشــت، فرهنگ و 
تفریــح فرزند، طبق این چارچوب تقســیم وظایف 
داشــته باشیم و بین پدر و مادر همکاری باشد. هم 
بار مادران ســبک تر می شــود و هم برخورداری از 
ایــن لذت به مراتــب زیباتر می شــود. خانواده های 
نمونــه ای داریم که به طور مســاوی به فرزندشــان 
می رســند. برای فرزند هم لذت بخش تر اســت که 
از مواهــب وجــود مادر و پدر به یــک اندازه بهره 
ببرد. ممکن اســت مادر به خاطــر فطرتی که دارد 
همــه این کارها را خودش انجــام دهد، ولی ایجاد 
وظیفــه، ایجاد مشــکل می کند؛ وظیفــه ای که من 
را از اهداف اجتماعی که با آن آشــنا شــده ام دور 

می کند.
اگر شــما به عنــوان یــک زن تحصیل کــرده وارد 
اجتماع شــده اید و شــغلی دارید، این شغل برایتان 

همراه با وظایفی تعریف شــده اســت و آن وظایف 
را بایــد انجام دهید. با کوتاهی در ایفای این وظیفه 
لطمــه می خورید. اگر دیر بــه محل کارتان بروید، 
از حقوقتان کســر می شود. اگر دیررفتن تکرار شود 
عالوه بر کسر حقوق نمره منفی می گیرید، پس از 
نمره های منفی کســر موقعیت دارید و ازنظر شغلی 
هرچقدر هم متخصص باشــید ارتقا پیدا نمی کنید. 
وقتی توان عرضه آن تخصــص را ندارید، با مقابله 
روبــرو می شــوید. از شــما بــا این شــرح وظایف 
خــاص، کار می خواهند، وقتی آن را انجام ندادید، 
طبیعی است که استقبال و اقبال به شما کم خواهد 
شــد. حقوق کمتر، موقعیت کمتر، مشورت کمتر، 
رفته رفته حذف و طردشــدن از جامعــه را به دنبال 

خواهد داشت.
بــه عقیده من باید با کمک از علوم روانشناســی و 
روانکاوی این مســائل ریشــه یابی شوند. تربیت در 
خانواده هــا اصــالح شــود. در خانواده ها آموزش 
همــکاری و برابری اگر جا بیفتــد، فرزند ذکوری 
که تربیت می شو یاد می گیرد با زنان زندگی اش... 
بــا دید تســاوی نــگاه کند، ولــی اگر فــردی در 
خانواده هایی کــه زورگویــی و یک جانبه نگری و 
قلــدری در آن حاکم و مرد رئیس اســت پرورش 
یابد نتیجه خوبی نخواهد داشــت. باید ریشــه ای با 

این مسئله برخورد شود.
در نظریه هــا و مباحث فمینیســتی به  ■

پررنگ کــردن نقــش پــدر در خانــواده 
توجه ویژه ای می شــود؛ یعنی خواســتار 
مشارکت پدر در امور خانه و خانواده به 
شکل مستقیم هستند. در رابطه با همین 
بحث افزایش مرخصــی زایمان مادران، 
راهکاری نیز پیشنهادشــده که هم زمان 
بــا مرخصــی مــادران چندهفتــه ای هم 
بــه پــدران مرخصــی بدهنــد. نظر شــما 

دراین باره چیست؟
اگر نگاه ما ریشــه ای نباشــد و پایه و ریشــه را  □

فریده غیرت- عکس از آوا کیایی
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درســت نکنیــم، این پیشــنهاد مانند یــک داروی 
مســکن عمل می کنــد و زودگذر اســت. مداوا و 
معالجه نیســت. وقتی سردرد دارید ممکن است با 
مسکن خوب شوید، ولی علت درد هنوز مشخص 
نیســت. ممکن اســت علت فشــارخون باشــد، یا 
مشــکل عصبی باشــد؛ البته اگر به مــرد مرخصی 
بدهند کار قشــنگ و امروزی پســندی است، ولی 
بنیادی و اساســی نیســت. اساســًا باید دیدگاه مرد 
تغییــر کنــد. وقتی مــردی پذیرفت کــه زن هم با 
او مســاوی اســت و عهده دار وظایــف به صورت 
مســاوی باشــند؛ هیچ مشــکلی ایجاد نمی شــود. 
با هم می تواننــد به توافق برســند. مرخصی زایمان 
هم زمان به پدران کار ظاهری قشــنگی اســت ولی 
در وضعیت فعلی جامعه ما در حال حاضر این کار 
وامصیبتا است. آن قدر طنز و لطیفه ها گفته خواهد 
شــد که پیش بینی آن سخت نیست. مسائل را ساده 

نبینیم. این کار ریشه ای نیست.
اگــر مرخصی زایمــان در حد معقولی  ■

هم باشــد خیلی از زنان پس از بازگشت 
از ایــن مرخصــی تمایل بــه کار دارند آیا 
کارفرمــا حــق بــه کار نگرفتن ایــن زنان 
را دارد؟ چــه راهکارهــای قانونــی برای 

مقابله با این مسئله وجود دارد؟
همان طور که گفتیم کارفرما تا حدی حق دارد.  □

چراکه نتیجه خوب نمی بیند. از کســی بهره کاری 
می بــرد که کار نصفه و نیمــه تحویل می دهد. در 
جریان کار و مســائل نبوده و نیست. ما نمی توانیم 
به کارفرماها تحمیل کنیم که شــما مکلف هستید 
و مجددًا باید ایــن نیرو را به کار بگیرید. تصویب 
چنین قانونــی را من امکان پذیــر نمی بینم چرا که 
زمینــه برای امــر دیگری فراهم شــده. با شــرایط 
موجود تکلیــف قانونی نمی تواند جوابگو باشــد، 
اما تکلیف اخالقی می تواند جوابگو باشد. اخالق 
می توانــد، امــا با دیــد قانونی نمی شــود. االن هم 
قانون وجود دارد. قانون می گوید کارمند رســمی 
دولت باید پس از مرخصــی به کارش برگردد؛ اما 
ممکن اســت دیگر به این زن شغل حساس ندهند 
بــه پســت های مدیریتی و ســطح بــاال نمی رود، 
چراکه شــغل و پست حساس باید به کسانی سپرده 
شــود که توانایی انجام دادنش را داشته باشد؛ البته 
اگر زنی تابع قانون اســتخدام کشــوری است حق 
شــکایت و پیگیری و بازگشــت بــه کار دارد. هر 
چنــد تعــداد زیادی از زنــان در اســتخدام دولت 
نیســتند. خانم های کارگر هم اگــر تابع قانون کار 
باشــند از طریق شــوراهای حل اختالف کارگری 
برگشــت به کار می گیرنــد. ولی اینجا باز مســئله 
گاهــی این زنــان از حقــوق اولیه  اصلــی، عدم آ
گاهی و سواد  خودشــان اســت، متأسفانه ســطح آ

کم است.
بســیاری از زنان ممکن اســت از این  ■

طرح افزایش مرخصی زایمان اســتقبال 
کننــد، چراکــه در جامعــه و فرهنــگ مــا 
نقش اقتصادی زنان فرعی تلقی می شود 

و خــود زنان نیــز حضور در بــازار کار را 
نقــش اصلی خود نمی داننــد. برای تغییر 
چنیــن دیــدگاه و فرهنگی نقــش دولت 

چیست؟
و  □ راهنمــا  یــک  به عنــوان  دولــت  نقــش 

پیشــنهاددهنده و هــادی بســیار مؤثر اســت؛ البته 
اگر مانند دولت گذشــته نباشــد که بــا هر حرکتی 
به ســود زنان مخالف بود. دولت فعلی قصد ایجاد 
کارهایی را دارد، ولی با مشکالت عدیده ای روبرو 
اســت، ولی تغییرات تا ریشــه ای و بنیادی نباشد و 
تا در آموزش وپرورش ایــن تغییرات صورت نگیرد 
فایــده ای ندارد. کار ریشــه ای بایــد از مدارس و 
خانواده ها شــروع شــود و دید آن ها را تغییر دهند. 
به آن ها بفهماند. جایــگاه زن و مرد را تفهیم کنند 
که زن و مــرد چه جایگاهی دارند؛ البته متأســفانه 
موانعی وجود دارد. دســت هایی در کار اســت که 

مانع می شود.
مــا در تمامــی آیــات قران تســاوی را بیــن زن و 
ا َخَلْقَناُکْم ِمْن  ــاُس ِإَنّ َهــا الَنّ ُیّ

َ
مــرد می بینیم. »َیــا أ

ْنَثی َوَجَعْلَناُکْم ُشــُعوًبا َوَقَباِئــَل ِلَتَعاَرُفوا ِإَنّ 
ُ
َذَکــٍر َوأ

 )13 تقاُکم...)سوره حجرات: 
َ
أ ِه  الَلّ ِعنَد  کَرَمُکم 

َ
أ

ای مردم! ما شــما را از یک مــرد و زن آفریدیم و 
شــما را تیره ها و قبیله ها قرار دادیــم تا یکدیگر را 
بشناســید« وقتی خداوند همه را به صورت مساوی 
خلــق کرده و رجحانی به هــم ندارند، این باید به 
جامعــه تفهیم شــود. عــده ای نمی گذارند که به 
مــردم تفهیم شــود کــه زن و مرد یکســان آفریده 
شــده اند. قانون اساســی هم این نگاه را پذیرفته و 
همه را مســاوی می داند. تعلیم این ها مهم اســت. 
چندین سال اســت که بحث شده این کلمه قانونی 
را عــوض کنیــد که مــرد رئیس خانواده اســت. 
خانواده مانند یک اداره و کارگاه نیست. خانواده 
محل عشــق و عالقه اســت. وقتی ریاســت از آن 
مرد باشــد فرمان بردار هم می خواهــد؛ البته من با 
خوش بینــی به اقدامات این دولــت نگاه می کنم. 
تــالش می کند. خانــم موالوردی  دولت منتخب 
در حــوزه خــودش بســیار  تالش می کنــد، ولی 

نیست. مشکالت کم 

جامعه مدنــی و نهادهــای مدنی چه  ■
نقشــی را در زمینه فرهنگ سازی در این 

حوزه می توانند ایفا کنند؟
نقش جامعه مدنی بسیار مؤثر است. جمعیت ها  □

و گروه هــای مدافــع حقوق زنان به شــرط اینکه از 
گرایش های سیاســی جدا شوند، بسیار مؤثرتر عمل 
می کنند. هر انســانی دارای گرایش های سیاســی 
است، ولی در این گونه کارها باید از مسائل سیاسی 
پرهیــز کــرد. بعضی از فعــاالن حقــوق زن افکار 
خاصــی دارند که شــاید تحت تأثیــر گرایش های 

باشد. سیاسی شان 
در ابتدای شــروع به کار دولت جدید به سهم خود 
از دولــت و مقامات تقاضا کردم که نــگاه امنیتی 
کید  را از خواســت های زنــان بردارند و ایــن را تأ
کردم. اگر زنــان گفتند رفع تبعیــض در قوانین را 
می خواهیم خواست آن ها اقدام امنیتی نیست. حق 
طالق اقــدام علیه امنیت نیســت. به مســائل زنان 

رنگ مسائل سیاسی ندهند.
اگر جامعه مدنی تقویت شود مؤثر است. هرچقدر 
هم تعداد نهادهای مدنی بیشــتر باشــد، وصول به 
این خواســته ها زودتر امکان پذیر است؛ یعنی برای 
رسیدن به هدف از ســطح اقدام دولت کنار بروند 
و از ســطح عادی مردم هم کمی باالتر بروند و در 
وســط قرار بگیرند، خیلی از مطالبات را می شود از 

این طریق به نتیجه رساند.
نهادهــای مدنی و صنفی و رســانه ها بســیار مؤثر 
هستند، شما ببینید شــوراها و تشکل های مدنی در 
محیط زیســت چه کارهای خوبــی انجام می دهند. 
متأســفانه ســازمان های مردم نهــاد دربــاره حقوق 
زنــان که مؤثر باشــند کم داریم و اگر هم هســتند 
گرایش هــای خاصــی دارنــد و در ســطح وســیع 

نمی توانند عمل کنند.
حضــور زنــان در مجلــس را چگونــه  ■

می تــوان ارزیابی کرد؟ آیــا حضور زنان 
در مجلس می توانــد در تصویب قوانین 

به نفع زنان مؤثر باشد.
قطعــًا حضور زنــان فهیم تــا حــدی می تواند  □

مؤثر باشــد. محدودیت ها خیلی زیاد اســت. اگر 
بتوانند از فیلترها عبور کنند و انشــاءالله در مجلس 
بتواننــد حضور پیدا کنند حضورشــان بســیار مفید 
خواهد بــود. تغییر در قوانین مهم اســت. االن هم 
نمایندگان زن در مجلس داریم که هم نوا با گرایش 
سیاسی شــان عمل می کنند و به طور مثال از الیحه 
حمایــت از خانــواده دفــاع کردند که ایــن قانون 
جنبه هــای حمایتی از زنان را بســیار کم داشــت. 
تردیدی نیســت که پیشــنهاد و وضع قوانین به نفع 
زنان که همان حمایت از خانواده اســت با موانعی 
گاه  مواجه خواهد شد و امیدواریم با حضور زنان آ
و متعهد و دلســوز در مجلــس قانون گذاری به این 

اهداف دست یابیم.■

وقتي خداوند همه را به صورت 
مساوي خلق کرده و رجحاني به 
هم ندارند، این باید به جامعه 

تفهیم شود. عده اي نمي گذارند 
که به مردم تفهیم شود که زن 
و مرد یکسان آفریده شده اند. 

قانون اساسي هم این نگاه 
را پذیرفته و همه را مساوي 

مي داند
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محافظه کاران ِخیلی راســت می پنداشتند که دیوان ســاالری فدرال، ممکن است 
ایده های کمونیستی را در برنامه های درسی مدرسه جا بزند.

رئیس جمهور جانســون، استاد راضی کردن افراد بود و همه  دل نگرانی ها را برطرف 
ســاخت. او پافشــاری می کرد که هدف این قانون، باید کمک به بچه های فقیر 
باشــد تا آموزش بهتری دریافت کنند و همه می توانســتند روی این مسئله موافقت 
کنند. جنوب، بیش از این نمی توانست نظام منفک خودش را نگه دارد، نه تنها به 
خاطر تصمیم تاریخی دیوان عالی فدرال در ســال 1954 و غیرقانونی بودن تبعیض 
نــژادی در آموزش وپرورش، بلکه به خاطر اینکه کنگره قانون حقوق مدنی 1964 
را تصویــب کرد، قانونی که به دولت فدرال این قدرت را می داد که درخواســت 
جدایش زدایی از مدرسه های جنوبی را مطرح کند. کاتولیک ها آرام شدند چرا که 
در بودجه  ESEA در نظر گرفته شــدند )چند ســال بعد، یک تصمیم  دیوان عالی 
آن ها را حذف کرد(؛ و تا 1965 »هراس از سرخ« فرو نشست و برای کمک فدرال 
بــه آموزش وپرورش دیگر مانعی نمانده بود. الیحه مربوط به این قانون یک میلیارد 
دالر کمک در نظر گرفت و دولت فدرال درنهایت به سیاســت هایی پایبند شد که 
آموزش وپرورش را با همان کیفیت برای اقلیت ها و فقیران فراهم آورد که برای هر 
کس دیگری فراهم می کند؛ اما آن بودجه، با کافی بودن فاصله  بســیاری داشت به 
خاطر اینکه مدرسه های دولتی اغلب با مالیات بر دارایی اداره می شدند که به سود 

کسانی می شود که در منطقه های ثروتمند زندگی می کنند.
 در طول ســال ها، بودجه  آموزش وپرورش فدرال برای کودکان فقیر، هرساله، رشد 
کرده، اما هرگز برای چیره شــدن بر نابرابری های بزرگ میان ثروتمند و فقیر کافی 
نبوده اســت. ایاالت متحده، یکی از کم شــمار کشورهای پیشرفته در جهان است 
که پول دولتی بیشتری روی کودکان ثروتمند خرج می کند تا روی کودکان فقیر.

 با گذر زمان، برنامه های تازه فدرال، همچون بودجه برای آموزش دوزبانه، برنامه های 
ضد موادمخدر و مدرسه های منشوری،2 به ESEA افزوده شدند؛ اما دگرگونی اصلی 
در هــدف این قانــون در 1994 رخ داد، هنگامی که دولت کلینتون نــام تازه  »قانون 
بهسازی مدرسه های امریکا«)Improving America’s Schools Act(  بر آن نهاد و 
ایالت ها را ملزم ساخت تا استانداردهای آموزشی بنویسند و آزمون های دولتی را برای 

کنگره امریکا، 50 ســال پیش، قانون آموزش وپرورش فدرال را تصویب کرد تا 
کودکان فقیر را در برخوردارشــدن از یــک آموزش وپرورش دولتی خوب یاری 
رســاند: قانون آموزش ابتدایی و متوسطه  ESEA(1965(.1 با اینکه  این قانون از 
آن زمان تاکنون چندین بار بازنگری شــده، اما هنوز هم  مبنایی برای سیاســت 
آموزش وپرورش فدرال امروز اســت. در ســال 2001 که این قانون برای آخرین 
 No Child Left(»بار، بازتدوین شــد عنــوان آن را »هیچ کودکی جا نمانــد
Behind( گذاشــتند که ابتکار آموزش وپرورش مورد تأیید رئیس جمهور، جرج 
دبلیــو بوش بود. هم اکنون هر دو مجلس نمایندگان و ســنا دارند درباره  تدوین 
دوبــاره ای از این قانون بحث می کننــد که از 2007 تاکنــون بالتکلیف مانده 
اســت. از آنجایی کــه این قانون به کنگــره قدرت تعیین چگونگــی هزینه کرد 
دالرهای فــدرال را می دهد، پی بردن به ریشــه های آن و اینکه چگونه در گذر 
زمان شــکل گرفته، از اهمیت زیادی برخوردار اســت. بنابرایــن امر مهمی در 

خطر است.
 )War on Poverty(»در آغاز به عنوان بخشــی از برنامه »جنــگ با فقر ESEA
رئیس جمهور لیندون بی جانســون در نظر گرفته شد. آن برنامه یک هدف اصلی 
داشــت: فرستادن بودجه فدرال به مدرســه هایی که شمار بیشتری از کودکانی که 
در فقــر زندگی می کنند، را ثبت نام کنند. این مدرســه ها که برای خدمت به مردم 

بیشتری ایجاد  شده بودند بیش از همه در جنوب و در شهرهای بزرگ بودند.
 هــواداران کمک فدرال به مدرســه های دولتی، از ســال های دهه  70 تالش های 
زیــادی کرده بودند تا کنگره را راضی به تصویب این کمک ها کنند، اما موفقیتی 
به دســت نیاورده بودند. تالش هایشان به این خاطر که هیچ بخشی از قدرت برای 
کنترل مدرسه های کشور، به بخش دیگر اعتماد نداشت پیوسته با شکست روبه رو 
شــد. در طول ســال ها، موضوع های پیچیده کننده  دیگری هم بودند: عضوهای 
جنوبی کنگره )که همه از سفیدپوســتان بودند( از آن بیم داشــتند که کمک های 
فدرال، چه بســا برای ایســتادن در برابر مدرسه های از نظر نژادی جدا از هم به کار 
گرفته شــوند؛ عضوهای شــهری کنگره مخالف کمک فدرال بودند، مگر اینکه 
این کمک به کودکان مدرســه های کاتولیک نیز داده شود و در نیمه  سده  بیستم، 

هدف فراموش شده بهسازی مدرسه
فقر مانع اصلی در برابر آموزش برابر

 متن زیر، ترجمه یادداشــتی از خانم »دایان راویچ« )Diane Ravitch( اســتاد دانشــگاه، 
نویســنده،  تاریخ نگار و از سرشناس ترین یادداشت نویسان آموزشی منتقد در مطبوعات 
امریکاســت. از راویچ تاکنون کتاب های زیادی منتشــر شده اســت. آخرین کتاب وی در 
سال 2014 با عنوان پادشاهی خطا )Reign of Error( منتشر شد که بحث های بسیاری 
برانگیخت. راویچ، منتقد سیاســت های آموزشی امریکاست، سیاست هایی که بر اساس 
ایجــاد رقابت، برگزاری آزمون های مکرر، کّمی ســازی بیش  از اندازه  آموزش وپرورش و خصوصی ســازی آموزش  پیــش می رود. او در این 
یادداشــت، با یک بررســی تاریخی نشــان می دهد که چگونه قانونی که در آغاز با هدف کمک به دانش آموزان فقیر امریکا وضع شد در 
دولت هــای جمهوریخواه و دموکرات بعدی امریکا، ازجمله دولت های بوش و اوباما، هــدف اصلی خود را فراموش کرد و به قانونی برای 
آزمون گرفتن های بیشتر و گسترش مدرسه های خصوصی تبدیل شد. آشنایی با دیدگاه های منتقدان سرشناسی همچون راویچ و آنچه در 
کشوری همچون امریکا گذشته و می گذرد، افزون بر اینکه نوعی »آموزش وپرورش تطبیقی روز« است هشداری است به ما و همه  کسانی 
که دل به اصالحات آموزشی بسته اند. اگر نخواهیم خیلی دور برویم می توانیم قانون های زیادی ببینیم که در دولت های دهم و یازدهم 
تصویب شده و هدف هایی به ظاهر پسندیده را دنبال کرده اند، اما درنهایت آنچه از دل آن ها بیرون آمده، نه تنها به اصالح آموزش وپرورش 
کمکی نکرده، بلکه بر پیچیدگی کالف سردرگم آموزش وپرورش افزوده  است. »هوشمند سازی مدرسه ها« و »واگذاری مدرسه های دولتی 

به بخش خصوصی« دو نمونه از همین برنامه هایی است که در دولت های دهم و یازدهم اجرا شدند و نتیجه بخش نبودند. 

نویسنده: دایان راویچ

برگردان: مهدي بهلولي
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و آن، کاهش درگیری ناشــیانه  دولت فدرال در آموزش وپرورش از زمان تصویب 
NCLB تاکنــون اســت. وزیر دونکن، به ویژه مزاحم بوده اســت، چــرا که او از 
اســتانداردهای آزمون نشده دولتی حمایت کرده است، قانون هایی را سست کرده 
که به دانش آموزان اجازه  وقت بیشــتری برای خودشــان می دهد. از مدرســه های 
منشــوری با مدیریت خصوصی حمایت و بســتن مدرسه ها را تشویق کرده و 360 
میلیون دالر به تولید آزمون هایی اختصاص داده که با اســتانداردهای برنامه دولت 
هماهنگ هستند. قانون فدرال تا این زمان به  روشنی می گوید که هیچ مقام فدرالی 
نباید در پی کنترل یا هدایت برنامه درســی و آموزش باشــد و دونکن فریب کارانه 
ادعا می کند که به این گســتره ورودی نیافته اســت؛ اما آزمون های اســتاندارد اثر 
تعیین کننده ای بر برنامه درسی و آموزش دارند، و او نیز این را می داند. آموزشگران 
اغلب می گویند  آنچه از آن آزمون گرفته می شود همانی است که درس داده شده 
اســت«. استانداردهای برنامه دولت، که از ســوی بنیاد بیل و ملیندا گیتس تأمین 
بودجه می شــود، یک راست بر برنامه درســی و آموزش اثر می گذارد و دونکن، با 

وجود محدودیت های قانونی، حریصانه از آن ها حمایت کرده است.
 NCLB با پیش رفتن گفت وگوها، دو مســئله و گره اصلی مشخص شد: 1. شرط 
برای آزمون های ساالنه؛ 2. درخواســت جمهوری خواهان برای »جابجایی پذیری 
کــردن« بودجه  فدرال، ]یعنی همان[ اختیار دادن بــه دانش آموزان برای بردن پول 

»خودشان« و نام نویسی در مدرسه های خصوصی یا منشوری.
 آزمون گیری ســاالنه  فرمان داده شــده از ســوی دولت فدرال، از جهات مهمی، 
مدرسه های دولتی را دگرگون کرده اســت زیرا این آزمون ها هم اکنون دارند برای 
تعیین سرنوشــت دانش آمــوزان، آموزگاران، مدیران، و مدرســه ها بــه کار گرفته 
می شــوند. زمان بیشــتر برای آزمون، بــه معنای زمان کمتر برای آموزش اســت. 
دانش آموزان بازنده اند. صنعت آزمون گیری، به ویژه برای شرکت غول پیکر پیرسون 
بریتانیا سودمند بوده است. پیرسون نه تنها توانست قرارداد یکی از آزمون هایی را ببرد 
که از سوی دولت فدرال تأمین بودجه می شود، بلکه هم اکنون برنامه و کتاب های 
درسی همســو با برنامه  استانداردهای دولتی تولید می کند و می فروشد، تست های 
GED را  در دســت دارد )که به دانش آموزان دیپلم دبیرستانی می دهد هنگامی که 
هنوز کالس هایشان را تمام نکرده اند(، و از رهگذر برنامه ای به نام edTPA کنترل 

فرآیند تأییدیه دادن به آموزگاران را هم به دست گرفته است. 
 والدین و آموزشگران، با ســروصدای زیاد، به فرمان آزمون گیری ساالنه، اعتراض 
کردند. آن ها بر این باورند که این آزمون گیری، تأکید بسیار زیادی روی آزمون های 
اســتاندارد می کنــد و باعث می شــود کــه مدرســه ها هزینه های آمــوزش هنرها، 
تربیت بدنــی، زبان های خارجی، تاریخ، و موضوعات دیگر را قطع کنند. هم اکنون 
حتی، هــزاران والدین برای اعتراض به این آزمون ها نمی پذیرند که به بچه هایشــان 
اجازه نشســتن در این آزمون ها را بدهند. این آزمون ها، همانند آزمون هایی نیســت 
کــه چند ســال پیش بزرگ ترها می گرفتنــد. آن ها به زمانی از 8 تا 11 ســاعت نیاز 
دارند و برخط )آنالین( »تحویل« داده می شوند. در گذشته، آموزگاران، خودشان 
آزمون هایشان را می نوشتند تا آنچه را دانش آموزان یاد گرفته یا نگرفته بودند، دریابند. 
آن ها می توانســتند آموزش را به گونه ای دوخــت و دوز کنند که به دانش آموزانی که 
عقب افتاده بودند کمک کنند؛ اما نتیجه های آزمون های استانداردشــده  نوین، 4 تا 
6 ماه پس از آزمون، گزارش می شود و آموزگاران امکان این را ندارند که ببینند که 
دانش آموزان، به پرسش های مشخص، چگونه پاسخ داده اند. پس هرکسی نمره ای 
می گیرد- دانش آموز، آموزگار، مدیر و مدرســه - اما آزمون ارزش تشخیصی ندارد 

دست کم، سواد خواندن و ریاضیات گسترش داد. این نخستین تدوین در قانون فدرال 
از این ایده ریشــه گرفت که برای تضمین دسترســی برابر به آموزش وپرورش، وجود 

استانداردها و آزمون های یکسان را بایسته می داند.
 هفت ســال بعد، هنگامی که کنگــره دوباره ESEA را بازتدویــن کرد و دولت 
بــوش آن را با عنوان »هیچ کودکی جا نماند« )NCLB( مطرح ســاخت،  جرج 
 The(»دبلیو بوش و مشــاورش، برای آنچه در آن زمان با عنوان »معجزه  مالیات ها
Texas miracle( نامیده شــد مشــتری جــور کردند.)این عنوان، پــس ازآن، با 
عنوان »کمپیــن گزاف گویی»)Campaign Overstatement( بدنام شــد. تیم 
بوش، ادعا کرد که عمل ســاده  آزمون گیری ساالنه از کودکان و انتشار نتیجه ها، 
انگیزه ای برای آمــوزگاران و دانش آموزان پدید می آورد تا نمره های آزمونی باالتر 
و میــزان دانش آموختگی بهتری به دســت آورند. قانون تازه  فدرال، فرمانی شــد 
برای آزمون گیری ســاالنه از کودکان در پایه های ســوم تا هشــتم، و نیز در سواد 
خواندن و ریاضیات. ایالت ها می توانســتند از آزمون های خودشــان استفاده کنند 
اما مدرســه ها باید میزان قبولی شــان را هرساله بهبود می بخشیدند وگرنه با مجازات 

سخت روزافزونی روبه رو می شدند.
NCLB به طــور مؤثر و قاطعی، هــدف قانون را دگرگون ســاخت. آنچه زمانی 
ابزار فرســتادن منابع اضافی به مدرســه هایی بود که دانش آموزان فقیر را نام نویسی 
می کردند به فرمان آزمون گیری تبدیل شد. با این قانون، همه  دانش آموزان، گذشته 
از ناتوانــی یا کارآزمودگی زبانــی، باید تا آزمون های دولتــی 2014 »کارآزموده« 
می شدند. کنگره و دولت بوش، باور کردند که فرمانشان می تواند موفقیتی فراگیر 
در مدرســه پدید آورد، همانند تصویب قانونی که اعــالم کند همه  جرم ها باید تا 
تاریخــی معین پایان بیابند. قابل توجه کنگره: اگــر آرزوها )یا فرمان های کنگره( 

اسب ها بودند گدایان بر آن ها سوار می شدند.
 مایه  شــگفتی نیست که چرا این قانون کارگر نمی افتد. مدرسه های بسیار کمی به 
100 درصد از کارآزمودگی رســیدند و سراسر نظام آموزش وپرورش دولتی کشور، 
با این تعریف قانون »شکســت خوردند«. اگر این قانون، مو به  مو پیگیری می شد 
کمابیش تاکنون در ِهمه  مدرســه های دولتی بسته می شد یا به مدیریت خصوصی 
واگذار می گردید. NCLB آشــوبی طراحی شــده و ســتاره  غول پیکر مرگ برای 

آموزش وپرورش دولتی بود.
 آرنه دونکن، وزیر آموزش وپرورش رئیس جمهور اوباما، اغماض هایی از خود نشان 
داد تا ایالت ها مجاز باشــند از برخی پیامدهای وحشتناک این قانون دوری کنند، 
اما ایالت ها اگر آن اغماض ها را می خواســتند باید شرط های او را می پذیرفتند. او 
آشوب و آشــفتگی بیشتری درخواســت کرد. آن ها باید با راه اندازی مدرسه های 
منشــوری بیشتر، با ارزشــیابی آموزگاران- تا اندازه  معناداری- با نمره های آزمونی 
دانش آموزانشان، و با انجام کار مؤثر برای دگرگونی مدرسه های با عملکرد ضعیف 
)همانند بســتن آن ها، خصوصی کردنشان، یا بیرون انداختن همه کارکنان( موافقت 
می کردند. پژوهش یا تجربه، درســتی هیچ یک از این »چاره ها« را تأیید نمی کرد، 
امــا کمابیش همگی ایالت هــا، بی صبرانه به دنبال اغماض هــا بودند. هنگامی که 
ایالت واشــنگتن از داوری آموزگارانش بر اســاس نمره های آزمونی دانش آموزان، 
سرباز زد )کاری که درســتی آن از سوی انجمن آماری آمریکا، قاطعانه، رد شده 
اســت( دونکن، از آن ایالت اغماض را پــس گرفت. پس از آن هر مدیری در آن 
ایالت با NCLB ناگزیر شــد تا به والدین اطالع دهد که کودکشــان دارد در یک 

مدرسه  شکست  خورده درس می خواند.
 کنگــره هم اکنون بر ســر تدویــن دوبــاره  NCLB چالــش دارد. از آنجایی  که 
جمهوریخواهان در واپسین انتخابات، کنترل هر دو مجلس نمایندگان و کنگره را 
به دست گرفته اند مسئول این روند هستند. المار الکساندر، رئیس کمیته  سالمت، 
آموزش، کار، و بازنشســته ها در سنا، دارد روند بازتدوین را در آن مجلس هدایت 
می کند. پیشنهادش را قانون 2015 »هر کودکی برای دانشکده یا کار آماده شود« 
) Every Child Ready for College or Career Act of  2015( گذاشــته اند. 
در مجلس نمایندگان، بازنگری NCLB زیر نظر جان کلین، پیش برده می شــود، 
 )The Student Success Act(»کســی که پیشــنهاد »قانون موفقیت دانش آموز
به او نســبت داده می شــود. توجه کنید به اختالف از 1965، زمانی که آن قانون 
به سادگی قانون آموزش ابتدایی و متوسطه نام گذاری شد. هم اکنون، به هر قانونی 
یک عنوان آرمانی داده می شود )همانند »هیچ کودکی جا نماند«( اما پیوند کمی 

با پیامدهای واقعی اش دارد.
آرنه دونکن در کنار اوباما و جوبایدن، مدرسه ای در شیکاگو هر دو بازنگری که جمهوریخواهان آن ها را  پیش می برند هدف یکســانی دارند 
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چرا که آموزگاران نمی توانند از آن ها درباره  نیازهای دانش آموزانشان، چیزی دریابند.
با وجود اعتراض گسترده والدین و آموزگاران به قانون آزمون گیری، چنین می نماید 
که کنگره تصمیم گرفته تا آزمون های ساالنه را به عنوان بخشی از قانون فدرال نگه 
دارد. سناتور الکساندر، ایده  آزمون گیری تدریجی با فاصله را مطرح کرده است- 
یعنی، آزمون ها یک بار در دبســتان، یک بار در متوسطه نخست و یک بار هم در 
متوســطه  دوم، برگزار شوند؛ اما رئیس جمهور اوباما و وزیر دونکن، همانند سناتور 
پتی مور، از ایالت واشنگتن و دموکرات جلودار در کمیته  سنا، بر آزمون گیری های 
ســاالنه پافشــاری می کنند؛ و گروه های حقــوق مدنی هم همین درخواســت را 
دارند، گرچه حتی کودکان اقلیت به نحو قاطعانه ای در آزمون های تازه، شکست 
 خورده اند. پنداری دولت اوباما، به آن ها قبوالنده که کودکانشــان کنار گذاشــته 

خواهند شد، مگر اینکه شکستشان، پیاپی، با این آزمون ها به اثبات برسد.
شــگفت اینکه ایــن دموکرات ها هســتند که بیشــتر تصمیم گرفته انــد تا میراث 
آزمون گیری بســیار هزینه بر رئیس جمهور جرج دبلیو بوش را نگه دارند. شایســته   
یــادآوری اینکه هیچ یک از کشــورهایی که باالترین عملکرد آموزشــی جهان را 
دارند- همانند فنالند، ژاپن، چین، کره، لهســتان، اســتونی، و ســنگاپور- از هر 
کودک و هر سال آزمون نمی گیرند؛ در این کار خسته کننده و گران، ایاالت متحده  

امریکا، تنها ایستاده است.
دومین مســئله  اینکه بازتدوین را معطل نگه  داشته،»جابه جاپذیری« بودجه  فدرال 
اســت. جمهوریخواهــان دیری اســت که اصل گزینــش مدرســه را در آغوش 
گرفته انــد؛ کاری که بیش از گواه و دلیل، از ســر ایدئولوژی اســت. آنان اصرار 
دارنــد که پول فدرال باید به دنبال کودک، به هر مدرســه ای برود؛ چه دولتی، چه 
خصوصی، چه منشــوری و چه مذهبی که خانــواده اش برمی گزیند. دموکرات ها 
اغلــب با این اســتدالل مخالف اند، بــه این خاطر که کمک فــدرال در آن زمان 
می توانــد برای ضعیف کردن آموزش وپرورش دولتی و تشــویق خصوصی ســازی 
دبســتان ها و دبیرســتان ها به کار گرفته شــود. مدرســه های کوپنی، 3 هیچ کجا 
کامیاب تر از مدرســه های دولتی نبوده اند، و مردم دســت رد به ســینه آنان زده اند 
هر زمانی که بر برگه  رأی بوده اند. مدرســه های منشــوری پیشینه  ناهمگنی دارند؛ 
شمار کمی از منشــوری های زنجیره ای، نمره های آزمونی باالیی اعالم می کنند، 
اما بیشتر منشوری ها، عملکرد بهتری از مدرسه های دولتی نداشته اند؛ اغلب حتی 

خیلی بدتر بوده اند.
 زمان مناسبی است برای اینکه به یادآوریم قانون آموزش وپرورش ابتدایی و متوسطه 
در اصل یک هدف داشــت: فرســتادن منابع اضافی به مدرســه هایی که شــمار 
 ESEA،بیشتری از کودکان فقیر را نام نویسی می کنند. در سراسر دو دهه  گذشته
ابزاری شده به دست کســانی که باور دارند که استانداردها و آزمون گیری، فقر و 
عملکــرد ضعیف را چاره پذیر خواهد بود؛ راهبردی که در دســت یابی به هدفش 
 ESEA،پس از دو دهه تالش، شکســت خورده اســت. با برتری جمهوریخواهان
ابزاری شــده به دست کســانی که می خواهند آموزش وپرورش دولتی را با سیستم 
گزینش، ]همان[ جاسازی هدف های سیاسی به درون برنامه ای که به آن احساس 
تعلقــی ندارنــد، جایگزین کنند. همه این سرســپردگان دارند ایدئولوژی شــان را 
جایگزین درک عقل ســلیم لیندون بی جانسون می کنند: فقر مانع اصلی در برابر 
آموزش برابر اســت. چیره شدن بر این مانع، نه تنها به سرمایه گذاری منابع بیشتر در 
آمــوزش کودکان فقیر نیاز دارد، بلکه به تولید فرصت اقتصادی و کار برای پدران 

و مادرانشان نیازمند است.■
پی نوشت

1. Elementary and Secondary Education Act
2. مدرســه های منشوری )charter schools( مدرســه هایی دولتی و خصوصی امریکایی 
هســتند که بنا به منشور و تم اصلی خود عمل می کنند و از اختیارات خاصی برخوردارند. 
این مدرســه ها بر آموزش STEM: آموزش علم، فناوری، مهندسی و ریاضیات،یا هنرهای 
نمایشی، یا یادگیری پژوهش بنیاد، آماده سازی برای کالج، آمادگی شغلی، غوطه وری زبانی، 
گاهی جهانی، یا برآوردن نیازهای  تعهد شهروندی، آموزش کالسیک )تعلیمات قدیمی(، آ

دانش آموزان مبتالبه اوتیسم )در خود فرورفتگی(، یا موضوعات  دیگر متمرکز می شوند.
3. مدرسه های کوپنی یا بنی )Voucher( مدرسه هایی هستند که ایده  اصلی آن ها از میلتون 
فریدمن، اقتصاددان نولیبرال می باشــد. در این سیســتم به والدین بن یا کوپنی داده می شود 
که او می تواند با آن فرزند خود را در مدرســه  دلخواهش ثبت نام کند. در شــیلی هم اکنون 

سال هاست که حدود 50 درصد مدرسه ها، این گونه هستند.

آموزش وپرورش؛
 دو بال »سیاست اجتماعی«

محمدرضا نیک نژاد

»سیاســت اجتماعی« واژه ای اســت که دو معنا را در خــود نهفته دارد. یکی 
رشــته ای دانشــگاهی و پژوهشــی اســت که در آن بیش از آنکه بــه وضعیت 
کنونی،از نظر اجتماعی، هر جامعه نگریســته شود به ریشه های پدیدآورنده  این 
شرایط پرداخته شده و بر کارهایی علمی-پژوهش برای دگرگونی های درازمدت 
و مانــدگار در آن جامعه تمرکز می شــود؛ اما روی دیگر این واژه مجموعه ای از 
سیاســت ها و برنامه هــای دولت ها برای بهبود وضع کنونی شــهروندان و تالش 
برای بهتر کردن شــرایط زیســت اجتماعی آنان است. بر کســی پوشیده نیست 
که »سیاســت اجتماعی« چه به عنوان دانشــی برآمده از پژوهش های اجتماعی 
و چــه مجموعه ای از سیاســت های مدیریتــِی حکومت ها، به هــدف بهبود و 
افزایش اســتانداردهای زندگی شــهروندان، بر زمینه هــای اجتماعی- فرهنگی 
آن جامعه بنا نهاده می شــود. ازاین رو کشــورها بــرای پژوهش های اجتماعی یا 
پیشــبرد سیاســت های اجتماعی شــان، نیازمند پیمودن راه های متفاوتی هستند. 
به ایــن معنی که هم پژوهشــگران اجتماعی و هم حکومتگران یک کشــور با 
شــاخص های فرهنگــی - اجتماعی ویــژه خویش، زمینه هــای کاری متفاوتی 
با همتایانشــان در کشــوری دیگر دارند. در همین حال دســتاوردهای دانشــی 
و بینشــی انســان در یکی دو سده  گذشــته تأیید می کند که بهسازی اجتماعی 
در جوامــع گوناگــون می تواند زمینه های مشــترکی- در هدف هــا، روش ها و 
ابزارها- داشته باشند. یکی از بنیادی ترین ابزارهای بهبود و پیشبرد سیاست های 
اجتماعی، آموزش است. بر کســی پوشیده نیست که در جهان امروز، آموزش 
کلیدی تریــن ابــزار برای رویارویی بــا بحران های اجتماعــی- فرهنگی بوده و 
کشــورهای پیشرو در سیاســت و اقتصاد و فرهنگ دارای ساختارهای آموزشی 
اســتوار و کارآمدی هســتند؛ و البته جهان نیز به عنوان یک جغرافیای هم بسته، 
از آمــوزش در رویارویی با چنین بحران هایی تأثیــر پذیرفته و در برخی زمینه ها 
به چشــم اندازهای امیدوارکننده ای دســت یافته است. برای نمونه بنا به گزارش 
بانک جهانی »در پایان ســال 2015 برای نخســتین بار در جهان، تعداد افرادی 
کــه زیرخط فقــر مطلق زندگی می کنند به کمتر از 10 درصد خواهد رســید... 
ســرمایه گذاری در زمینه آموزش، بهداشــت و تأمین اجتماعی از دالیل کاهش 
مداوم فقر در جهان در سال های اخیر اعالم شده است«. یا در سال های نخست 
ســر برآوردِن بیماری اجتماعی ایدز به ویژه در کشورهای جنوب صحرای آفریقا 
و در زمانی که یک ناامیدی جهانی در برخورد با این بیماری نمایان شــده بود، 
آموزش به عنوان یگانه راه کنترل آن توانســت از گسترش این بیماری جلوگیری 
کرده و حتی در کاهش آن کارســاز افتد. ازاین رو امروز جهان، دیگر در هراس 
از گســترش ایدز و البته ناتوانی در برابر آن نیســت. این دو، تنها، نمونه هایی از 

کارآمدی آموزش در بحران های اجتماعی فراگیر است.
اما مدرســه به عنوان نخســتین و فراگیرترین نهاد اجتماعی رســمی – چه از نظر 
گســتردگی جغرافیایی و چه گســتردگی جمعیتی – کلیدی ترین جایی است که 
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برنامه ریزان و سیاســت گذاران می تواننــد با تمرکز 
گاهی های فــردی و جمعی  بــر آن، دانســته ها و آ
شــهروندان آینده را افزایــش داده و در درازمدت 
سیاســت های اجتماعی را پیش ببرند. امروزه به این 
دســته از آموزش ها که به آهســتگی جای خویش 
را در برنامه های درســی و ســاعت های آموزشــی 
»آموزش های شــهروندی«  باز می کند  مدرســه ها 
یــا مدنــی می گوینــد. در این گونــه آموزش هــا، 
نوآموزان در گروه های آموزشــی در کنار یکدیگر 
و در اجتماعی کوچک تــر از جامعه واقعی- یعنی 
مدرســه - هم اندیشــی، همدلی، گذشــت، تالش 
گروهی، تعهد جمعی و همکاری برای رســیدن به 
یک هدف آموزشــی یا پرورشی از پیش تعیین شده 
را می آموزنــد و برنامه درســی بــا درگیرکردن آنان 
با چنیــن کنش هایی جوانــان و نوجوانــان را برای 
زیست اجتماعی آینده شــان آماده می کند. در این 
فرایند کنش هــای جمعی به گونه ای طراحی و اجرا 
می شــود که کل روند آن را نوآموزان برعهده گرفته 
گاهی های تئوری  و در ایــن فرآیند به دانســته ها و آ
و تجربه هــای عملی شــان افــزوده خواهــد شــد. 
برگزاری مراسم های آیینی و ملی و قومی، برگزاری 
گردهمایی هــای خیریه، نگهداری فضای مدرســه 
و حیــاط و کالس هــا و آزمایشــگاه و کارگاه های 
آن، رفتــن بــه پارک هــای عمومــی و یادگیــری 
چگونگی نگهداری از گل و گیاه و درختان آنجا، 
پاکیزه کــردن مکان هــای عمومی ماننــد پارک ها، 
ایســتگاه های متــرو و اتوبوس، پیاده روهــا، دیدار 
با نهاد و افراد سیاســی شــهر و پرســش و پاسخ از 
آن هــا و آشــنایی باکارهــای روزانه ایشــان، دیدار 
باشخصیت های فرهنگی، هنری، علمی و قهرمانان 
ملی کنش هایی از این  دســت هســتند. دانش آموز 
پرورش یافته در فرایند اشاره شده در درازای زیست 
خویــش به آســانی می توانــد پیوند ســامان یافته و 
نهادینه شــده ای را در برخورد با همشهریان خویش 
داشــته باشــد و کمتر دچار ناهنجاری های رفتاری 
گردد. در جامعه ای برســاخته از چنین شــهروندان 
آموزش دیده ای، سیاســت های اجتماعی به آســانی 
پیاده گردیده و شهروندان و نهادهای اجتماعی در 
آن جامعه به عنوان بازوهای اجرایی تصمیم ســازان 
و سیاست گذاران اجتماعی به شمار خواهند رفت.
امــا آمــوزش در ایران تا چه اندازه توانســته اســت 
ابزاری باشد برای پیشبرد سیاست های اجتماعی؟ و 
شاید پرسش ژرف تر آن باشد که سیاست گذاران و 
تصمیم گیران تا چه اندازه به چنین جایگاهی برای 

آموزش باور دارند؟
کشــور ما نیز ماننــد همه کشــورهای جهان دچار 
گرفتاری هــای اجتماعــی کــم  و بیــش فراگیری 
است که ریشــه بســیاری از آن ها آموزش نایافتگی 
گاهی های فردی و اجتماعی  شهروندان و کمبود آ
آنان در برهم کنش های جمعی است.»آمار فزاینده  
طــالق پیــش از یک ساله شــدن ازدواج به ویژه در 
شــهرها، 14 میلیون پرونده  باز در دادگاه ها، شــمار 
رو به افزایــش بیماری های اجتماعــی مانند اعتیاد 
و ایــدز، آمــار نگران کننده  حادثه ها و کشــته های 

جــاده ای، کاهــش باورنکردنی منابــع آبی و روند 
از بین رفتــن ســفره های آب زیرزمینی و بی توجهی 
آزاردهنده شــهروندان به این بحران، آلوده ســازی 
زیســت بوم، از میان بــردن جنگل هــا و زمین های 
پرارزش ملی و کشــتار بی مســئوالنه جانواران رو به 

انقراض و ...« 
این ها تنهــا نمونه هــای رسانه ای شــده ای از چنین 
تجربه هــای  می آینــد.  به شــمار  گرفتاری هایــی 
کشــورهای دیگر نشــان می دهد کــه یگانه روش 
گاهی های  برخورد با چنین گرفتاری هایی افزایش آ
شــهروندان کنونــی و آینــده و آموزش رســمی و 
غیررســمی آنــان در کانون هایــی مانند مدرســه، 
رســانه های  مردم نهــاد،  ســازمان های  دانشــگاه، 

نوشتاری و مجازی و البته صدا و سیماست.
اما آموزش وپرورش در کشور ما به دو دلیل تاکنون 
نتوانســته اســت نقش خویش را در آنچه »سیاست 
اجتماعــی« می خوانیــم به شــکلی ســامان یافته و 
هدفمنــد ایفــا کند. ریشــه این ناکارآمــدی یکی 

برون سازمانی و دیگری درون سازمانی است.
نخست آنکه سال هاست ســامانه  آموزشی ما درگیر 
کمــی منابع بوده و داغ کســری بودجــه همواره بر 
پیشــانی گســترده ترین نهاد دولتی هویدا و آشکار 
اســت. این دشــواری به گونه ای آموزش وپرورش را 
زمین گیر کرده اســت که از پس هزینه های جاری 
خویش مانند دســتمزد حقوق بگیران خویش، سرانه 
دانش آموزی مدرســه ها - پولی که آموزش وپرورش 
هر سال به ازای هر دانش آموز به مدرسه ها می دهد تا 
هزینه های جاری مدرسه مانند پول آب و برق و گاز 
و هزینه های بهداشتی را پرداخت کند و شوربختانه 
مدرســه ها چشــم به جیب خانواده هــا می دوزند- 
برنمی آید. نزدیک 65 درصد مدرســه های فرسوده 
که دست کم 30 درصد آن ها تخریبی اند، نزدیک به 
3 هزار مدرســه اجاره ای، 5 هزار مدرسه روستایی با 
کمترین امکانات، مدرسه های کپری، دانش آموزان 
بازمانــده از آموزش )رســانه ها( همچنــان گریبان 
آموزش را چســبیده و ســامانه آموزشی را از پویایی 

بازداشته است.

ســوی دیگر ماجرا، ســاختار آموزشــی نمره گرا و 
دل نگرانی اش  بزرگ تریــن  اســت که  معدل محور 
رســاندن دانش آموز به کنکــور و کامیابی او به هر 
بهایی اســت. ایــن گرفتاری تاریخی و ریشــه دار، 
فضا و درون مایه های آموزشــی را به چنان شرایطی 
رســانده که همه  تــوش و تــوان ســاختار را برای 
رقابت بر ســر کنکور و معــدل هزینه کرده و هیچ 
روزنــی برای آموزش های شــهروندی، پرورش های 
اخالقــی- اجتماعــی و آموزه هــای مدنــی باقی 
نگذاشــته اســت. درون مایه هــای آموزشــی مــا با 
اولویــت دادن به از برکردن دانســته ها و به کارگیری 
شــیوه های کنکوری و کوتاه پاســخ، دانش آموزان 
و خانواده هــا و کاربدســتان آموزشــی را به ســوی 
فرهنِگ آموزشــی نادرســتی به نام کنکور مداری 
پیش برده و همه توان جســمی و ذهنی ســتون های 
آمــوزش، یعنی آموزگار و دانش آموز و ســاختار را 
بــه باد می دهنــد و تنها چیزی که در این ســاختار 
آشــفته و درهم تنیده به چشــم و گوش و اندیشــه 
نمی آید، پرورش شــهروندان دانــا و توانا و اخالقی 
است. پرورش یافتگان چنین ســاختاری در بهترین 
حالت، مهندسان و پزشکانی می شوند که با الفبای 
زندگــی فردی و اجتماعی بیگانه اند و کمترین توان 
را بــرای برهم کنش با اعضای جامعه دارند. در این 
شــرایط گفتن از پیشبرد سیاست های اجتماعی آب 

در هاون کوفتن است.

 گمانی نیســت که  دســت کم  تا این دو دشواری 
درونــی و بیرونی ســاختار آموزشــی حل نشــود، 
نمی تــوان به پــرورش بهینــه کــودکان و نوجوانان 
و جوانــان کنونی و آینده ســازان فردا دل بســت. 
امید اســت که دســت اندرکاران سیاسی و آموزشی 
با اجرای سیاســت های درســت و کارساز، هر چه 
زودتــر برنامه هایــی تهیه و اجرا کنند تــا در آینده، 
سیاســت های اجتماعــی چه از دریچه پژوهشــی-
دانشگاهی و چه چشم انداز اجرایی، به اولویت های 
نخســتین سیاســی، اقتصــادی و اجتماعــی تبدیل 

شود.■

دانش آموزان روستای میسی در سیستان و بلوچستان
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صوفیان جمله حریفند و نظر باز ولی
زین میان حافظ دلسوخته بدنام افتاد
مــاه گذشــته در رســانه های ایــران و جهان ســر و 
صدایی برپا شد. داســتان از این قرار بود: در یکی از 
بیمارستان های دولتی خمینی شهر، پرستاری بخیه زیر 
چانه کودکی را که زخمی شده بود، به خاطر نداشتن 
پنجاه  هزار تومان پول بخیه، کشیده و کودک مریض 
را به خاطر فقر و نداری رانده اند! این خبر احساسات 
همه انسان های جهان را تحریک کرد، از شرق و غرب 
عالم همه مردم متأثر شــدند، آن را زشت ترین کاری 
دانستند که به وقوع پیوسته است، درخواست داشتند، 

دست اندرکاران این عمل، به شدت مجازات شوند.
برای من تعجب آور بود که چگونه مردم متدین، غیرتی 
و به اصطالح لوتی ســده  چنین عملــی را برتافته اند و 
به هر صورت این عمل در بیمارســتان آن شهر انجام 

 شده است.
»سده، نام پیشــین این محل اســت که در مراودات 
و مکالمات، وقتی می خواهند از غیرت و اســتقامت 
ســخن گویند، نام آن را بــه زبان می آورنــد. پس از 
پیروزی انقالب، نام ســده به خمینی شهر تبدیل شد، 
در صورتی کــه مرحوم امام خمینی )ره( چندان مایل 
نبودند که نامشان بر جایی گذاشته شود یا تصویرشان 
در جایی باشد، ولی ارادتمندان به ایشان، این نام را بر 

شهر خود گذاشتند«.
در تمام جهان درج و نشــر خبر کشــیدن بخیه باعث 
سرشکســتگی مردم ایران و جامعه پزشــکی کشــور 
شــد، آن هم در شــرایطی که دولت میلیاردها تومان 
خرج بهداشت و درمان می کند و بسیاری از پزشکان 
تمام تجربیــات و اطالعات و خدمات و اموالشــان، 
در خدمت مستضعفان اســت. بینوایان در همه جای 
اســتان اصفهان، تحــت حمایت پوشــش درمانی و 
انواع بیمه ها هســتند. مددجویان کمیته امداد و اداره 
بهزیســتی دفترچه های مخصوصی دارند که خدمات 
به آن ها رایگان اســت، چه بسیار پزشــکانی را سراغ 
دارم کــه تجهیــزات و لــوازم پزشــکی گران قیمتی 
مانند یونیت های دندان پزشــکی، وسایل پرتودرمانی، 
آنژیوپالستی، دســتگاه های دیالیز و... را در خدمت 
سالمندان و بیمارستان های دولتی یا وابسته به خیریه ها 
مانند بیمارستان عســکریه وحجت بن الحسن )عج( 

قرار داده اند. 

در متن جامعه ما خبرهایی هست 
باز هم خمینی شهر اصفهان

فضل اهلل صلواتي

یکی از طبیبان اصفهانی حاضرشده کل بهای سیمان 
1000 مســجد را که در روســتاهای فاقد مســجد در 
سیستان و بلوچستان و بشــاگرد و مناطق دور کرمان 
و هرمزگان واقع شــده است، بپردازد و نخواسته نامش 

فاش شود.
پزشک دیگری را می شناسم در روستاهای محروم فاقد 
مدرسه یا مدرسه نامناسب، مدرسه می سازد. بسیاری 
از انجمن های خیریه بیماری های خاص مانند ام.اس، 
اچ.آی.وی، ســرطان، شــکاف لب و سوراخی کام 
و... را پزشکان سرپرستی و اعمال مدیریت می کنند.

بزرگ ترین زمین آباد وقفــی ملک التجار در اصفهان 
با مســاحت 9000 هکتــار، در اختیار اوقــاف و امور 
خیریه خمینی شهر است، 600 موقوفه در خمینی شهر 
به ثبت رسیده است که در حال حاضر 1415 مستأجر 
با کاربری مسکونی، تجاری و کشــاورزی دارد. این 
موقوفه در سال 1315 در منطقه جوی آباد برای کمک 
به بینوایان، ایتام و برگزاری مجالس عزاداری امام حسین 

)ع( توسط ملک التجار اصفهان وقف شده است.
در خمینی شهر در مجمعی حاضر بودم که در بهترین 
نقطه شــهر، یک باغ چندهکتاری کــه  چند میلیارد 
تومــان ارزش دارد را آقای مهنــدس علیرضایی برای 
باشــگاه، تفریحگاه و استراحت و سکنای سالمندان 
اهدا کردند و در همان جلســه کلنگ زنی »ســرای 
فرزانگان« میلیاردها تومان تعهد شد تا ساختمان آنجا 
به پایان برسد و پیران و سالخوردگان و معمرین به آنجا 
رفت وآمد داشته باشند. در همان جلسه، افرادی متعهد 
شدند برخی مصالح از قبیل آهن، سنگ و سیمان آن 

را تأمین کنند.
آقــای محمدتقــی داورپنــاه یکــی از شــهروندان 
خمینی شــهر تاکنون 235 مدرسه در روستاهای بدون 
مدرســه ســاخته اســت. در خمینی شــهر بیمارستان 
»محمد رسول الله )ص(« توسط پروفسور سید ریحان 
میردامــادی، در خدمت مردم اســت و روزانه صدها 
مراجعه کننده دارد و چه بســیار خیریه هایی که هزینه 
درمان بیماران بی بضاعــت را می پردازند. امام جمعه 
شــهر، وجه پرداختی هرماه خیریه ها را پانصد میلیون 

تومان اعالم کرده است.
در مجمعــی دیگر در خمینی شــهر 250 هزار نفری، 
شــنیدم که عده ای از تجار غیرتمند شهر که تجارت 
ســنگ و نماهای زینتی را داشتند، تصمیم گرفته اند 
تالش کنند در این شهر، نیازمند و اعانه بگیر و فقیری 
نباشد. ای کاش موفق شــوند و سرمشقی باشند برای 
دیگر شــهرها و این خود افتخاری می شــود برای این 
منطقه و این شــهر و نظام جمهوری اســالمی ایران و 
امید که دیگر شهرها هم بتوانند، چنین اقدامات مفید 

و مؤثــری را انجــام دهند؛ به ویژه با ایجاد اشــتغال و 
کاریابی فقر را ریشه کن کنند.

می گویند اصفهان هفتصد خیریه فعال و کارآمد دارد. 
چه بســیار پول ها که هزینه می شــود تا فقر ریشه کن 
شــود. امید بر آن بود که با پیروزی انقالب اسالمی، 
مســتمند و رنجــور و بیمــار و بی پناه وجود نداشــته 
باشــد. ظلم و جهــل و بی عدالتی ورافتــد، به مردم 
مژده می دادیم که درآمدها معتدل، زندگی ها یکسان، 
بدون افراط وتفریط می شــود، مژده می دادیم که دیگر 
صدقه بگیــری نخواهیم داشــت. صدقه هــا را خرج 
اصالح محیط زیســت و تألیف قلوب غیرمسلمان ها 

خواهیم کرد، ولی افسوس...
در اصفهان، تنها »انجمن بهداشــتی و درمانی خیریه 
حضرت اباالفضل )ع(«، 25 ســال است که در زمینه 
پزشــکی و کمك به بیمــاران نیازمنــد فعالیت دارد، 
به ویژه در امور دیالیزی و کلیوی، 44 دســتگاه دیالیز 
تهیه کرده و در بیمارســتان های مختلف دستگاه های 
خود را برای مســتحقان و مســتمندان نصب کرده و 
بیمــاران را بــا آژانس رایــگان منتقــل می کنند و هر 
کــس از هر نقطه ای در اصفهان نیاز داشــته باشــد، 
این خیریه از وی حمایت می کند. ســاالنه 160 بیمار 
دیالیزی را معالجه می کند. هزینه ســاالنه این خیریه، 
شــش تا هفت میلیارد تومان اســت که یک ریال هم 
کمک های دولتی  دریافت نمی کنند و روزانه 100 تا 

160 مراجعه کننده دارند.
خیریه بقّیه الله خمینی شــهر و خیریه قمر بنی هاشــم 
نجف آباد،  نیز در خدمت بیماران مســتمند هســتند. 
خیریه هــای دیگــر شهرســتان ها، حتی شــهرکرد و 
گلپایــگان و کمیته امداد، بیماران خــود را به خیریه 
حضرت اباالفضــل اصفهان معرفــی می کنند، ده ها 
عمل قلب، کلیه، دندان، چشــم، گوش و... توسط 
این خیریه ها انجام می شــود و افراد ســالمتی خود را 
بازمی یابند. همه این خدمــات با کمک های مردمی 
است، خداوند به تمام بانیان خیر، سالمت، عافیت و 

حسن عاقبت عنایت فرماید.
با وجود این همــه خیریه در همه ایران و اصفهان، باز 
هم یک اتفاق ساده، یک بی توجهی و کوتاهی، یک 

خطای احتمالی، باعث نگرانی همه می شود.
در ایام عاشورای سال جاری، در خمینی شهر که مردم 
تابلوی »حســینیه ایران« را جلوی ورودی های شــهر 
نصب کرده اند، میلیاردها تومــان خرج عزاداری های 
امام حسین )ع( و اطعام به مردم انجام گردید. مجالس 
بصیرت حســینی »کنگره میالد آفتاب« را با حضور 
و ســخنرانی اندیشمندان و شــاعران از سراسر کشور 
برگزار کردند. چه بســیار باعث تحول و دگرگونی و 
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تفکر شهروندان بود، هزاران نفر به مناسبت عاشورای 
حســینی خــون خــود را اهــدا  کردنــد و اکثریت 
مردم بــا تمام وجــود و بااخالص و ایمــان، همگام 
بــا عزاداری های حضــرت اباعبدالله الحســین )ع( 
خویشتن را حسینی می کنند.شهدای بسیارشان در راه 
حق، نشان دهنده گذشت و فداکاری و پایداری آنان 

در راه اسالم است.
با این اتفاق نادری که پیش آمد و تحریف واقعیت شد 
خطایی پیش آمد، به خصوص  اینکه در اثر دشمنی ها و 
ضدیت ها و به خاطر اختالفات شخصی، بزرگنمایی ها 
شد. رخدادهای ناشایســته در هر جایی امکان وقوع 
دارد، شــیطان در کمین همه هست، آن همه خدمات 
مردمی خوب و رایگان، در برابر یک خطای نادرست، 
همه چیز را زیر ســؤال می برد، هنوز مشخص نشــده 
که پشت پرده چه دســت ها و چه سیاسی کاری هایی 

آتش بیار معرکه شده بودند.
وزیر محترم بهداشت، درمان و آموزش پزشکی دکتر 
ســید حســن قاضی زاده هاشــمی، دو هیئت را برای 
بازرســی و بررسی به بیمارستان اشــرفی خمینی شهر 
فرســتاد، معلوم شد که خبرهای شــبکه ها و رسانه ها 
صحیح و کامل نبوده اســت. وی از ترویج ناشایست 
بی اعتمادی میان اقشــار جامعه اظهار شگفتی کرده، 
آن هم توســط برخی رسانه ها و اعالم کرده که حقوق 
بیماران و پزشکان در نظام سالمت کشور پایمال شده 
و قابل اغماض نیســت، خدمات فداکارانه پزشکان و 
تالش های صادقانه پرســتاران، نادیده انگاشــته شده 
آن هم برای خطای یــک فرد، درصورتی که در همین 
ایام اربعین، سه نفر از پزشکان نخبه و جوان، جانشان 

را در خدمت به مردم از دست دادند. )94/9/17(
 به  طوری که تحقیق شد و از حاضران در ماجرا انجام 
پرســش گردید، روز 94/9/6، کودک چهارساله ای 
به نام صدرا زاهدپور، به علت زخم چانه به بیمارستان 
شهید اشرفی خمینی شهر برده می شود. پزشک دستور 
بخیــه می دهد و مادر بیمــار را جهت پرداخت هزینه 
بخیه به صندوق می فرســتند، وقتی بــه او می گویند 
هزینه یــک بخیه پنجاه هــزار تومان می شــود. مادر 
کودک چنین پولی را به همراه نداشــته و اگر پرستار 
رسید پول را نمی گرفته، شاید از حقوق خودش کسر 
می شده. مادر بیمار چون زخم سطحی و جزئی بوده 
راضی می شــود که بخیه نشود و پانسمان شود. شاید 
این مسئله در سرتاسر ایران به کرات اتفاق افتاده باشد، 
چند روز بعد برخی پرســنل اخراجی بیمارســتان، به 
دروغ کشیدن بخیه را علم می کنند و خانواده مجروح 
را وادار به شــکایت می کنند و یک باره نه تنها در شهر 
کوچك خمینی شــهر، بلکه در سرتاســر جهان سر و 
صدا راه می اندازند و مســئوالن بهداشت اصفهان هم 
به جــای تحقیق روی اتفاقی که افتــاده روی تعلیق و 
زندانی کردن پزشك و پرستار و رئیس بیمارستان مانور 
می دهند تا قاضی دادگستری چه حکمی صادر کند.

 دولت و وزارت بهداشت، میلیاردها تومان هزینه های 
ســالمت و داروهــای رایــگان بیماری هــای خاص 
می کنند، ولی رســانه ها، پرســنل بیمارستان اشرفی و 
دیگر خدمات پزشکان را زیر سؤال می برند، دشمنان 
قســم خورده ملت هــم آن جریان را بــاد می کنند و 
به کرات خبر را با شاخ و برگ و حاشیه سازی، پخش 
می کنند و تحلیل و نظرخواهی و باالخره به محکومیت 

دولت و جامعه پزشکی ایران منجر می شود.

ما هم این عمل را محکوم می کنیم، چرا زخم کودك 
بخیه نشــده؟ چرا برای یك بخیــه پنجاه هزار تومان؟ 
بیمارستان دولتی چه فرقی با بیمارستان های خصوصی 
دارد؟ چرا از حقوق پرســتار باید کم بشــود و برایش 
مشکل ســاز شــود؟ چرا پزشــك نظارت بــر اجرای 
پانسمان نکرده؟ چرا مسئوالن بهداشت بدون تحقیق 
کامــل عکس العمل نادرســت نشــان داده اند؟ چرا 
رســانه ها واقعیت را آن طور که بود، ننوشتند؟ باالخره 
در این کشور اسالمی و انقالبی تکلیف آن ها که پول 
بیمارستان را ندارند چیست؟ چرا در بیمارستان دولتی 
از مــردم پــول می گیرند؟ پس دولت اعتــدال و امید 
چه کاره اســت؟ افرادی که برای 45 هزار تومان یارانه 
معطل هستند، با 50 هزار تومان برای یک زخم ساده 
باید چه کار کنند؟ و هزاران چرای دیگر، با این ترتیب 

باید منتظر حوادثی بدتر از این هم باشیم؟!
جناب دکتر قاضی زاده هاشــمی وزیر بهداشــت آیا 
نباید فکری برای این مشــکالت داشــته باشــند؟ آیا 
جناب وزیر می دانند که چه بسیار بیماران که به خاطر 
نداری از ســر درمان می گذرند؟ بیمــاری را به  طور 
اتفاقی شنیدم که در اثر نپذیرفتن بیمارستان، از درمان 
منصرف شــد و به خانه رفت و مرد. شاید این مورد را 

جناب وزیر در جریان آن قرار نگرفتند.
مــردم می گفتند پزشــك مربوطه، از خانواده شــهدا 
و خیریــن بوده و گاهی برای خریــد دارو به بیماران 
نیازمند کمك می کرده است و با بیماران برخوردهای 
مناسب داشــته است، ولی متأســفانه اتفاق یک دفعه 
می افتد و حادثه خبر نمی کند. نقطه  ضعف، یک مرتبه 
پدید می آید و شــیطان اســت کــه یک لحظه باعث 
سقوط انسان می شــود و باید مواظب بود که ارتکاب 

یك اشتباه باعث یک  عمر پشیمانی نشود.
چشــم و هم چشــمی ها، حســادت ها، اختالف ها، 
دشمنی ها، سیاســی کاری ها، همان شیطان است که 
دســت از ســر انســان ها برنمی دارد و باالخره فاجعه 

می آفریند.
همه عیب خلق دیدن نه مروت است و مردی

 نظری به خویشتن کن که تو هم گناه داری
ماهواره ها، بمباران بیمارســتان ها و کشتن کودکان و 
زنان را در یمن، سوریه، افغانستان و کشتار مردم آرام 
شیعه را در نیجریه، قتل عام مســلمان ها را در میانمار 
بازتاب نمی دهند، به آدمکش های بین المللی اعتراض 
نمی کننــد، مجامع بین المللی ســکوت می کنند، اما 
خطای ما »داستانی است که بر هر سر بازاری هست«
در دنیای امروز باید مراقب حرکات خود باشیم و بدانیم 

که آبروی چه کسانی در گرو گفتار و رفتار ما است؟
بســیار مشاهده شــده برخی شــایعات و دامن زدن به 
آن هــا در فضاهای مجازی و شــبکه های اجتماعی، 
آسیب های جدی به افراد و خانواده ها و حیثیت ها وارد 
کرده اســت و اتفاق خمینی شــهر، از این افراط گری 

بی نصیب نماند.
 ما در این شــهر فرهیختگان و عالمان بســیاری چون 
آیــات: حاج ســید علی نقی فیض االســالم )مترجم 
قرآن و نهج البالغه(، شــهید حاج آقا عطاءالله اشرفی 
اصفهانی، حاج شــیخ رمضانعلی امالیی، حاج ســید 
جمال الدین صهری، شــیخ محمدحســین نجفی )از 
مراجع تقلید(، حاج ســید محمد احمدی فروشانی، 
حاج شیخ جبل عاملی، حاج شیخ مشکات، حاج شیخ 

حیدر علی صلواتی، حجازی، فّیاض و... داشتیم.
شــاعران و هنرمنــدان برجســته ای چــون: ســروش 
اصفهانی )شمس الشعرا(، خلیل باغبان )بلدی(، اصغر 
حاج حیدری )خاسته( و اصغر فرهادی تنها کارگردان 
ایرانی که موفق به کســب جایزه اســکار، در بخش 

بهترین فیلم غیر انگلیسی زبان شده است.
دانشمندانی چون: پروفسور ریحان میردامادی، دکتر 
عمادی )اولین واردکننده واکســن آبله به ایران(، دکتر 
رئوفی )اســتاد ریاضیات(، پروفسور کریمی، یکی از 
معاونان ناســا، دکتر ماندگاری، جراح مشــهور قلب 
و... و مردانــی پیشــتاز انقالب داشــته و داریم که 
درگذشتگانشــان را خدا بیامــرزد و زنده ها را موفق و 
مؤید دارد و هر کدام حجتــی برای زمان های دراز و 

گاه هستند. آیندگان آ
در ادامــه ایــن مطلب الزم اســت بــه جریانی 
دیگر که مدتــی پیش در همین خمینی شــهر 
اتفاق افتاد، اشاره شود. »عیب می جمله بگفتی 

هنرش نیز بگو«
خبرنگار نشــریه فرصت در خمینی شهر تحت عنوان 
»کجایند مــردان بی ادعا؟« گزارشــی از یك نانوایی 
داشــت که از 2/5 میلیارد تومان به خاطر مردانگی و 
انسانیت و پاک دامنی گذشته بود و حق را به حق دار 
رســانیده بود. من نیز روی این موضوع حساس شدم 
که در زمان ما بیشــتر به افســانه شــبیه بود. با کمک 
جناب حجت االســالم حاج شــیخ احمد بدیعی، آن 
جوانمــرد نانوا را پیدا کردیــم و در محفلی از تعدادی 
روحانیون خمینی شــهر، روز شنبه 94/10/5 از ایشان 
دعوت کردیم. او به احترام روحانیون شهر حاضر شد 
و با ادب و نزاکت، داســتان این گذشت را از ابتدا تا 
انتها تعریف کرد. هنوز پــس از مدت ها که از مرگ 
انوری و همســرش گذشته بود، برای مظلومیت آن ها 
به شدت می گریست، احساس تقصیر می کرد که دیر 
توانســته، حق آن ها را ادا کنــد، زن و فرزندان انوری 
در ســختی و عســرت بوده اند. با اینکه سال گذشته 
بــه خاطر ضمانتی که برای کســی کرده بود و طرف 
نتوانســته بود وام خود را بپردازد، تهدید به زندان شده 
بود ولی دوســتانش مشکل را حل کرده بودند. اجازه 
می خواهــم که خالصه ای از گفته های حمید حاجی 

محمد هاشمی را در اینجا بیاورم.
او می گفت: در ســال 1375 در یکی از پادگان های 
جهرم دوران خدمت سربازی را سپری می کردم، چون 
شــغلم نانوایی بود مرا در قسمت نانوایی نگاه داشتند. 
در میان کارکنان نانوایی با آقای انوری آشــنا شدم. با 
اینکه مردی کم سواد بود، ولی ایمان قرص و محکمی 

دکتر حسن قاضی زاده هاشمی
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داشت. همه پرسنل پادگان روزی 10 قرص نان سهمیه 
داشــتند، ولی بستگی به نیازشــان بعضی تا 40 قرص 
می بردنــد، ولی آقای انوری با اینکــه عیالوار بود و 9 
فرزند داشت، همان 10 قرص نان را می برد، با اینکه به 
او می گفتم تو نیاز بیشتری داری بیشتر ببر ولی او این 

کار را مشروع نمی دانست.
روزی انوری از من 30 هزار تومان قرض خواســت و 
چند روز بعد کپی شناســنامه مــرا نیز گرفت و گفت 
اگر دویســت هزار تومان دیگر بدهی، یک زمین در 
شیراز به عرض سه متر و طول 83 متر برایت خریداری 
می کنــم که من گفتــم این زمین دراز بــه چه دردی 
می خــورد؟ انوری گفت اگر نخواســتی ســال دیگر 
مــن از تو به قیمت گران تر می خــرم، در آن وقت من 

دویست هزار تومان نداشتم، ولی حرفی نزدم.
فردای آن روز خبر دادند که خودروی وانتی جلوی در 
پادگان به انوری زده و فرار کرده، وقتی باالی ســرش 
رسیدم چشم هایش هنوز باز بود و می خواست چیزی 
به من بگوید، ولی نتوانســت چون او را به بیمارستان 
رســاندیم از دنیا رفت. چون دیــه ای به خانواده او که 
یک زن و نه فرزند کوچک بودند، نرسید )فرزندانش 
هفــت دختر و دو پســر بودند( من از ســر پول خود 
گذشــت کــردم و دوران خدمت ســربازی من تمام 
شــد و به خمینی شهر آمدم و با پدرم در شهر به همان 
شغل نانوایی خود پرداختم و پس از مدتی به روستای 
محمودآباد رفتم و در آنجا مغــازه نانوایی باز کرده ام 
و بــه مردم محل خدمت می کنم. 20 ســال از دوران 
ســربازی من گذشــته بــود و دیگر خبــری از جهرم 
نداشــتم تا اینکه در پاییز سال گذشته شخصی که به 
زحمت تلفن مرا از اطالعات مخابرات تهران به دست 
آورده بود، از شــیراز تلفن زد که مایل است زمین مرا 
خریداری کند، نام فامیل من اصاًل در کشور، مشابهی 
نداشــته اســت! می گفت در کنار زمین شما اتوبانی 
احداث شده و مالک 5000 مترمربع زمین مجاور هم 
مجتمعی اداری -تجاری ســاخته و به این زمین شما 
سخت نیازمند بوده و مقداری از آن را تصرف کرده، 
من از داشتن زمین در شیراز اظهار بی اطالعی کردم، 
ولی تماس نماینده مالک مجتمع، قطع نمی شد، حتی 
گفت: حاضرم که دو تومان به حساب شما واریز کنم 
و بیایم خمینی شهر و از شما وکالت بگیرم، من گفتم: 
اگر20  میلیون تومان هم پرداخت کنی، می گویم که 
من چنین زمینی نــدارم، مرد گفت منظور دو میلیارد 
تومــان اســت، آن مرد تلفــن محضر را به مــن داد. 
کنجکاو شده بودم با محضر تماس گرفتم گفتند که 
این زمین 19 سال پیش به نام شما ثبت شده و مال شما 
اســت به شیراز رفتم، متوجه شــدم که مرحوم انوری 
یــک روز پیش از تصادف این زمین را به نام من زده، 

من و خانواده اش هم از این امر خبر نداشتیم.
خانــواده انوری همان زمان، پــس از مرگ او مجبور 
شده بودند که برای پرداخت قرض های او که از مردم 
گرفته بود، خانه مســکونی خود را در جهرم بفروشند 
و بدهی هــای او را بپردازنــد و نمی دانســتند که این 
قرض ها برای چیســت؟ و حاال این زمین 2/5 میلیارد 
تومانی در اختیار من است و کسی جز خدا از آن خبر 
ندارد. خریدار هم اصرار داشت که با گرفتن پول به او 
وکالت داده شود تا اقدامات قانونی، عوارض و مالیات 
را انجام دهد و زمین را منتقل کند، بنده نیز آن زمین را 

امانتی می دانستم که باید به صاحبش برگردانم.

به شــهر جهرم رفتم و با زحمــت از هم دوره ای های 
ســربازی، خانواده انوری را پیدا کردم. جریان زمین 
را به اطالع خانواده انوری رســاندم. خبردار شدم که 
مادر خانواده چند سالی است که به خاطر ازکارافتادن 
کلیه در بیمارســتان بســتری و دیالیز می شود، با یکی 
از پسرانش به عیادت او رفتیم. زخم بستر دل خراشی 
داشــت، من تاکنون زخم بســتر ندیده بــودم، حتی 
استخوان هایش نمایان شده بود )حمید، ضمن بیان این 
صحنه گریه می کرد و ما را نیز متأثر ســاخت( آن زن 
قادر به حرف زدن نبود، وقتی پسرش داستان و قیمت 
آن زمین را به او گفت لبخندی زد که معلوم بود شاد 
شده، مرا به خانه خود بردند، پس از صرف ناهار خبر 
دادند که مادر خانواده از دنیا رفته است. انگار جهرم 
را بر ســرم خراب کردند، هنوز هــم پس از مدت ها 
وقتی به یاد آن حادثه می افتم گریان می شــوم و خود 
را مقصر می دانم. )آقایان حاضر در جلسه گفتند: تو 

مقصر نیستی، زیرا از زمین و از پول خبر نداشتی(
پس از تشییع و خاکســپاری آن مادر، به خمینی شهر 
برگشتم، برای هفتم آن خانم مجددًا به جهرم برگشتم. 
در ظرف این هفته، کســی که زمین را تصرف کرده 
بــود ده ها بار زنگ زد، ولــی آن خانواده اصال زنگی 
نزدنــد، پس از مراســم هفته به خریــدار وکالت دادم 
و آن پــول دو میلیارد و پانصد و بیســت میلیون تومان 
)2،520،000،000 تومــان( به حســاب واریز شــد، با 
دختران و پسران مرحوم انوری و امام جماعت مسجد 
محل، جلســه ای گذاشتیم و قرار شد پول را به نسبت 
مساوی بین دختران و پسران مرحوم انوری تقسیم کنم، 
چون در دوران رفاقت با انوری گفته بود که اگر پولی 
به دســت آوردم بین 9 فرزندم به طور مســاوی تقسیم 
می کنــم، این گفته به یادم مانده بود. آن ها را تا بانک 
همراهی کردم، به هرکدام 280 میلیون تومان رســید. 
همه را به حسابشــان واریز کردم، آن ها اصرار داشتند 
که من هم سهمی داشته باشم یا معادل پول داده خود 
را بردارم. من هم اصرار داشــتم که این امانتی بوده در 
دست من که باید به صاحبش برمی گرداندم و صاحب 
هیچ حقی نیستم و وظیفه خود را انجام داده ام. پول ها 
که تقسیم شد، شکر خدا گفتم و سوار اتوبوس شدم و 
به اصفهان آمدم و همسرم چقدر خوشحال بود که این 

بار سنگین را از دوش خود برداشته بودم.
وقتی بعضی دوستان از جریان مطلع شدند، خواستند 
که موضوع را در رسانه ها منعکس کنند. ماه رمضان 
امسال تلویزیون اصفهان، برنامه ای به نام »ماه  عسل« 
داشــت که برای دیه زندانیان، مبالغی جمع می کردند 
و از من خواستند که در آن برنامه شرکت کنم که من 
نرفتم و احساس کردم که ممکن است ریا شود، ضمن 

اینکه پول مردم را به دستشان رساندن که افتخار ندارد.
دختــرم زهرا هم که تحــت تأثیر برنامه »ماه عســل« 
تلویزیون قرار گرفته بود و قلکی داشت که گاه وبیگاه 
مبلغــی در آن می ریخــت، از مــن و مــادرش اجازه 
خواســت که پول های قلکــش را برای دیــه زندانیان 
بی گناه بدهد که اجازه دادیم، وقتی شــمردیم، 19/5 
میلیون تومان در قلک بود، همه را تقدیم داشــت، باز 
از صداوسیما خواستند که مطلب را پخش کنند که ما 

مخالفت کردیم.
من و آقایــان روحانیونی که حاضــر بودند، همه نظر 
دادیم که برای تشــویق دیگران الزم بود که شــما هر 
دو جریــان را رســانه ای می کردید تا دیگران تشــویق 
شوند و مردم خمینی شــهر به وجود امثال شما افتخار 
کنند. حاجی محمد هاشمی می گفت: »برخوردهای 
مردم برخی تشــویق و برخی توبیخ و برخی تعجب و 
شگفتی بود، ولی برای خودم خوشحالی بود که حقی 
را به صاحب حق رســانده بودم، ســپاس خدا را به جا 
مــی آوردم که در این آزمایش ســربلند و پیروز بیرون 
آمدم، از خدا توفیــق می خواهم در همه آزمایش های 

کوچک و بزرگ زندگی موفق باشم«
او می گفت: در همان دفترخانه بعضی ازجمله پســر 
صاحب مجتمع دســت روی شــانه من گذاشــت و 
گفت: خدا برایت خواســت و خودت نخواستی، من 
گفتــم: »پول حرام و مال دنیا بــه هر قیمتی برای من 

عزیز و ارزشمند نیست«.
 این شــهروند خمینی شــهری، هم اکنون در روستای 
محمودآباد، پشــت تنور نانوایی است، اگر گذرتان به 
آن روستا افتاد، به دکان او بروید و با خرید یك قرص 
نان، به همت و مردانگی اش بنگرید و درود بفرستید، 
به چهره ملکوتی او نگاه کنید و انســانیت، گذشت، 
غیرت و ایمان مجسم را مشاهده کنید تا متوجه شوید 
که گذشــت و فداکاری مردان بافضیلت، افســانه و 

ساخته تاریخ پردازان نیست.
حمید با آنکه سواد زیادی ندارد ولی یک دنیا معرفت 
و انسانیت اســت، ایمان را در چهره او می بینید، کار 
خــود را کوچک می دانــد، می گویــد انجام وظیفه 
کرده است، نمی خواهد اسمش جایی باشد، با کسی 
مصاحبه کند، نامش ســر زبان ها بیفتد، راضی نیست 
که افــراد مانع کســب و پخت نانش شــوند، عالقه 
حرف زدن با کسی را ندارد. حواسش در آن است که 
نان خوب به مشتریانش بدهد، شاید اگر به دعوت و 
احتــرام روحانیون محل نبود، در محفل ما هم حاضر 

نمی شد.خدایش پاداش خیر عنایت فرماید.
همت بلند دار که مردان روزگار

از همت بلند به جایی رسیده اند■
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تریاک
عادت جمع شدن در پارک و مصرف هرازگاه حشیش 
برایمان تکراری شــده. دنبال چند ســاعت فراموشی 
هســتم. می رویم به خانه یکی از دوســتان. چند نفر 
حلقه ای درست کرده اند و تریاک مصرف می کنند. 
اولین بار اســت که تریاک می بینــم. می خواهم این 
یکی را هم امتحان کنم. اولین بار اســت که مصرف 

می کنم. 
وابستگی

بیست ساله ام. هفت هشت ماه اســت آمده ام تهران. 
در یــک کارگاه طالســازی کار می کنــم. وقت، از 
نیمه شــب گذشــته و نمی توانم بخوابم. بلند می شوم 
و راه می روم. دوباره دراز می کشــم. دنبال پس مانده 
مواد دیشب می گردم. همان را مصرف می کنم. آرام 
می شــوم. به مواد مخدر وابسته شده ام. بدون مصرف 
مواد، نمی توانم کار کنم. نمی توانم چند کلمه حرف 

بزنم.
لذت نشئگی

سه چهار ســال گذشته اســت. پیش یکی از دوستان 
قدیــم هســتم. دارد گــرد ســفیدی را روی زرورق 
می ریزد. امتحانــش می کنم. این هــم مانند قبلی ها 
اســت. فقط دوز بیخیال کردنش از بقیه بیشتر است. 
باید خودم را برای زندگی در قالب یک هروئینی آماده 
کنم. توی خیال خــودم هم نمی توانم تصور کنم چه 

سرگذشت دردآوری خواهم داشت.
دزدی

 در حرفــه طالســازی مهارت پیدا کــرده ام. تصمیم 
گرفته ام یک کارگاه راه بیانــدازم. صاحبکارم اجازه 

خأل شخصیتی
سر کالس هستم. ناآرامم. معلم به ستوه آمده است. 
ناظم را خبر می کند. از کالس می رویم بیرون. ناظم 
می گوید: تو کــه آدم درس خوانی هســتی، چرا این 
کارهای ناشایســت را انجام می دهی؟ جوابی ندارم. 
به گمانم می خواهم خــودم را مطرح کنم. می خواهم 
توی چشــم باشــم. کاش آقای ناظم بپرسد مشکلت 
چیست؟ کاش دنبال خألهای شخصیتی من بگردد. 

احساس بزرگی
دیگر درس هایم را هم نمی خوانم. بزرگ تر شــده ام و 
از کتک های پدرم نمی ترســم. هرروز از مدرسه فرار 
می کنم. با همان دوســتانم که شــبیه خودم هستند. 
آدم هایی از خانواده های نابســامان و از هم پاشــیده. 
نشسته ایم دور هم. دیگر ســیگار بزرگمان نمی کند. 
دنبال چیزهای جدید هستیم. بچه ها را به خانه دعوت 
می کنم و از مشــروبات الکلی پدرم برایشان می آورم. 
حاال یک گروه دوستی دارم. دوستانی که کمبودهای 

عاطفی درون خانواده را برایم پر می کنند.
حرام و حالل

ماه محرم اســت. حلقه اتصال دوستی ما، مشروب و 
سیگار اســت. اما، به خاطر صبغه مذهبی، در این ماه 
مشــروب مصرف نمی کنیم. انگار چیزی کم داریم. 
رحیم چیزی از جیبش درمی آورد. »حشیش مصرف 
می کنیم. این که حرام نیست« هنوز ورزش می کنم. 
از آدم های معتاد بیزارم. »سیگاری« را دست به دست 
می کنند. می رســد بــه من. »حاال با یک بــار اتفاقی 
نمی افتــد« دیگر چیــزی نمی فهمم. تــوی یک باغ 

هستیم. بلندبلند می خندیم.

خالی از عاطفه
نشسته ام توی حیاط. پدرم از راه می رسد. دوازده روز 
خانه نبود. این بار کدام مســیر را رفته اســت؟ ترکیه، 
روســیه یا بلغارســتان؟ از روی ســوغاتی ها می شــود 
فهمید. جمع می شــویم. به هرکس چیزی می رسد. 
چیزی به جز دســت نــوازش پدری کــه در این خانه 
شلوغ کیمیاست. پدرم 10 فرزند از همسر اولش دارد. 
زن جدید هم پنج تا با خودش آورده. سه تای دیگر هم 

در این خانه به دنیا آورده. 
یک خانه قدیمی داریم. دورتادور حیاط، اتاق است. 
اتاق وســطی، مال پدر و همســرش اســت. اسم آن 
قســمت را گذاشــته ایم مرکز فرماندهی. یک طرف 
حیــاط، اتاق های فرزندان پدر اســت و طرف دیگر، 
اتاق هــای فرزندان همســرش. بچه هــای نامادری ام 
هم سن وســال برادر و خواهرهای من هســتند. در این 
خانه، همیشــه جنگ اســت. نامادری ام می خواهد 
فرزندان خود را ســامان دهد. پدرم طرف ما اســت؛ 
اما هنوز از راه نرسیده، می رود سراغ بساط مشروبات 
الکلی. تمام روزهایی که پدر در خانه اســت، همین 

داستان است که تکرار می شود. 
استقالل

نوجوانــم. بعدازظهرها می روم تمریــن فوتبال. به جز 
برای تمرین، اجازه ندارم از خانه بروم بیرون. مجبورم 
قرارهای دوســتانه ام را وقت تمرین بگــذارم. دورهم 
نشسته ایم. یکی بسته سیگار را از جیبش در می آورد. 
احساس می کنم مستقل شــده ام و بدون بزرگترم هم 
می توانم بروم تفریح. پاکت ســیگار را دست به دست 

می چرخانیم. اولین بار است که سیگار می کشم.

نقطه عطف بیداری از اعتیاد- بخش سیزدهم
باغ سوخته

احمــد هاشــمی: اعتیــاد، بــا یــک لغــزش کوچــک شــروع می شــود. بــا یــک حــس کنجــکاوی بیجــا. امــا، ایــن غفلــت چنــد 
ــرده  ــد ک ــالم رش ــی س ــد و در محیط ــده باش ــای الزم را دی ــی آموزش ه ــه از کودک ــردی ک ــیاری دارد. ف ــای بس ــه ای، زمینه ه لحظ
باشــد،  آن لحظــه را از ســر می گذرانــد. برعکــس، کســی کــه در خانــواده ای از هــم پاشــیده بــزرگ شــده باشــد و پیوندهــای عاطفــی 

مســتحکمی بــا اعضــای خانــواده اش نداشــته باشــد، بــرای اثبــات خــود پیــش گــروه  همســاالن، دســت بــه هــرکاری می زنــد.
ــن ــه س ــیدن ب ــس از رس ــه و پ ــرورش یافت ــامانی پ ــیار نابس ــرایط بس ــه در ش ــته ایم ک ــردی نشس ــت ف ــای صحب ــماره، پ ــن ش  در ای
ــروبات ــیگار و مش ــون س ــدر دروازه ای چ ــواد مخ ــاد او، از م ــروع اعتی ــت. ش ــرده اس ــی ک ــه ط ــی را پله پل ــیر ویران ــی، مس  نوجوان
 الکلــی و حشــیش بــوده اســت. ایــن الگــو، در بســیاری از افــراد معتــاد تکــرار شــده و می توانــد هشــداری باشــد بــرای کســانی کــه

ــد. ــهل می پندارن ــواد را س ــن م ــتفاده از ای اس
ــی را ــد الگوی ــعی می کن ــاد، س ــه از اعتی ــراد نجات یافت ــت اف ــرور سرگذش ــا م ــر، ب ــماره های اخی ــران، در ش ــم انداز ای ــریه چش  نش
 بیابــد کــه بتــوان از طریــق آن، افــراد را پیــش از آنکــه بــه نقطــه اســتیصال برســند، نجــات داد. نــگاه بــه سرگذشــت ایــن افــراد،
 بیــش از همــه، امیــد را بــه یــاد مــا مــی آورد. اینکــه می شــود بــا امیــد و تــوکل بــه خــدای متعــال، از روزهــای جهنمــی ناامیــدی و از

آســتانه مــرگ، بــه ســاحل نجــات رســید.
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می گذراند. خاطره خوبی از مراکز نگهداری ندارم. 
اما چاره ای ندارم. باید بروم.

نجات
یکسال است پاک هستم. هنوز هم گاهی شب ها که 
روی تخت دراز کشیده ام، حس می کنم آن افسردگی 
و بیماری دارد به سراغم می آید. اما با خودم می گویم 
باید مواظب باشــم. اعتیاد، زخم عمیقــی در روح و 
روان من ایجاد کرده. زخمی که به این زودی ها التیام 
نخواهد یافــت. لطف خدا بود که من، به مرکزی راه 
یافتم کــه نیروهای مخلصی دارد و روشــی علمی را 

برای درمان اعتیاد در پیش گرفته است. 
پیام بهبودی

چند ســال پیش برادر کوچک ترم بر اثر مصرف مواد 
مخدر فوت کرد. او را برده بودند پیش پزشــکی که 
شــایع شــده بود یک داروی جدید برای ترک اعتیاد 
دارد. به او تمجیــزک داده بود. برادرم به ماده جدید 
اعتیاد پیدا کرد و کبدش از کار افتاد. آخرین لحظات 
زندگی باالی سرش بودم. آخرین جمله ای که گفت 
این بــود: مواد مخدر مصرف نکن. مادرم از غصه او 
تاب نیاورد. نزدیک چهل روز بعد از او، قلبش ایستاد. 
کمی بعد از آن برادر بزرگ ترم بر اثر مصرف مواد فوت 
کرد. چند تا از برادر و خواهرهایم، مصرف کننده مواد 
هســتند. حاال با خودم می گویــم، کاش من اینگونه 
به مــرز ویرانی نمی رســیدم. کاش پیــش از آنکه تا 
یک قدمی مرگ و استیصال کامل برسم، نجات پیدا 
می کردم. اما حاال دیگر غم گذشته را نمی خورم. دلم 
می خواهد پیام بهبودی ام را همه بشنوند. تمام سعی ام 

را می کنم که به همدردانم کمک کنم. 
باغ سرسبز نجات

کنار همــدرد تازه واردی نشســته ام. درد می کشــد. 
می گویــم صبــور بــاش، ایــن دردها بــه زودی تمام 
می شود. خیابان روبه رو را نشانش می دهم. می گویم 
مانند این اســت که باغی در آن طرف خیابان باشد و 
من آن را دیده باشــم. حاال برگشــته ام پیش تو و دارم 
تو را تشویق می کنم به آن باغ بروی. می دانم. سخت 

است. اما می گذرد. 
همدرد تازه وارد بی قرار اســت. بلند می شود و دوش 
می گیرد. برمی گردد. آرام شده. می نشیند کنار پنجره 
و به امتداد خیابان خیره می شــود. خورشید دارد باال 

می آید. نزدیک سحر است.■

کمپ رهایی
چنــد ماه گذشــته. پولی نــدارم. خانــواده ام هم مرا 
نمی پذیرند. آشفتگی ام بیشــتر شده. می روم کمپ. 
21 روز می مانم. می آیم بیرون. پس از ســال ها، طعم 
زندگی واقعی را می چشــم. با خــودم می گویم دیگر 

سراغ مواد مخدر نخواهم رفت.
چرخه اعتیاد و زندگی

دوسه ماه می گذرد. به خودم می آیم و می بینم دوباره 
معتاد شده ام. دوباره به کمپ می روم. فایده ای ندارد. 
تا شش هفت سال همین چرخه کمپ و اعتیاد تکرار 
می شــود. حاال فهمیده ام که وابستگی جسمی، تنها 
بخش کوچکی از اعتیاد اســت و قســمت اعظم این 
بیماری، روانی اســت. من می خواهم تمام خألهای 
شــخصیتی ام را با مصرف مواد پر کنم. غافل از اینکه 

دارم نمک روی زخمم می پاشم. 
آشفتگی

نه می توانم با این حــال کاری پیدا کنم و نه می توانم 
مواد را کنار بگذارم. طرد شــده ام. اطرافیان را مقصر 
نابســامانی های زندگــی ام می دانم. خانــه ای ندارم. 
شــب ها در پارک می خوابــم. تــوی خرابه ها، جمع 
می شــویم و مواد مصرف می کنیم. موهایم بلند شده 
و پریشــان اســت. لباس هایم چرک است. نسبت به 
همه چیز بی تفــاوت شــده ام. دارم جهنــم را با تمام 
وجودم تجربه می کنم. آتش از درونم زبانه می کشد. 

احساس بیهودگی می کنم و منتظر مرگ هستم.
پولــی نــدارم حتی یک نــان بخــرم. از کار خالف 
خسته شــده ام. دیگر نمی توانم با دله دزدی زندگی ام 
را بگذرانــم. روزها در ترمینال جنوب می ایســتم. از 
مسافرهایی که نمی دانند از کجا مواد تهیه کنند، پول 
می گیرم و برایشان مواد تهیه می کنم. مقداری از پول 

هم برای خودم می ماند. 
استیصال

دوســه روز است نخوابیده ام. دوســه روز است به جز 
چند تکه نان خشــک،  غذایی نخورده ام. توی پارک 
هســتم. مواد ندارم. پریشــانم. یکی از همدردانم را 
می بینم. قبــاَل توی همین پــارک می خوابید. احوالم 
را می پرســد. نگفته پیداست. می گویم می خواهم به 
کمپ بــروم، اما پولی ندارم. شــماره تلفن مرکزی را 
می دهد که بدون پرداخت هزینه می توانم آنجا بمانم. 
خودش مدتــی اســت در آن مرکز پروســه درمان را 

نمی دهد بروم. اصرار می کنم. سه میلیون تومان از او 
طلب دارم. مبلغی که به من می دهد به یک میلیون هم 
نمی رسد. قراردادی نوشــته ایم که دست صاحبکارم 
است. دستم به جایی بند نیست. فکرم کار نمی کند. 

یک کیلو طال با خودم برمی دارم و فرار می کنم.
زندان

پنج شــش ماه است فراری هســتم. اعتیاد شدید پیدا 
کــرده ام. دســتگیر می شــوم. ماجرا را بــرای قاضی 
تعریف می کنــم. می گوید چون اختالف حســاب 
داشته ایم و سابقه ندارم، اگر طالها را برگردانم، آزادم 
می کند. طالهــا را دود کرده ام. می روم زندان. ســه 

سال و شش ماه.
طرد از جامعه

آمده ام بیرون. حاال دیگر یک مجرم ســابقه دار هستم. 
اعتیاد هــم دارم. از اجتماع طرد شــده ام. برمی گردم 
پیش صاحبکار قبلی ام. هردو پشــیمانیم. من از اینکه 
طالهایش را دزدیدم و او از اینکه من را به زندان انداخته. 
چند ماهی آنجا می مانم. کارگاه تعطیل می شود. با یکی 
از دوســتانم کارگاهی راه می اندازم. اما توان کارکردن 
ندارم. گرفتار کراک شــده ام. این یکی با قبلی ها فرق 
دارد. یک زمانی را صرف کشــیدنش می کنی. وقتی 
مصرف می کنی، از خود بی خود می شــوی، در خلسه 
فرو می روی و نمی توانی کار کنی. مدتی که می گذرد، 
اثر مواد از بین مــی رود. دیگر نمی توانی از جایت بلند 
شوی. نمی توانی مانند یک انسان زندگی کنی. وسایل 
کارگاه را می فروشــم و با پولش مواد می خرم. شریکم 

می فهمد. تعطیلش می کنیم. 
از لذت تا عادت

سال هاســت مصرف می کنم و در تمام این ســال ها، 
دنبــال لذت اولین روز مصرف هســتم. بــه هر ماده 
مخدر جدیدی که روی می آورم، خیلی زود لذت به 
عادت تبدیل می شــود. هر ماده مخدر، اول یک باغ 
سرسبز را نشــان تو می دهد و بعد از مدتی کوتاه، آن 
باغ سرسبز به یک کویر بی آب وعلف تبدیل می شود. 
در آن کویــر، همچنان به عشــق آن بــاغ خرم، قدم 
برمی داری. نمی دانی که آن باغ، مدت هاست سوخته 
است. این بار می روم سراغ شیشه. دیگر در خانه هم به 
چشم یک آدم بی مصرف به من نگاه می کنند. طاقت 

طعنه هایشان را ندارم.
 دودشدن

 یک خانه اجاره می کنم. خانه می شود پاتوق معتادان. 
وسایل خانه را می فروشم و دود می کنم. خانه را پس 
می دهم. پول پیش خانه را دود می کنم. هرروز از این 
پاتوق به آن پاتوق. هرچه زمان می گذرد آشــفتگی ام 
بیشتر می شــود. سرووضع بدی پیدا کرده ام. اعتمادبه 

نفسم از بین رفته. خانواده ام می فرستندم به کمپ.
بی باکی

روز دوم اســت که توی کمپ هستم. طاقتم از کف 
رفتــه. دنبــال راه فــرار می گردم. داخــل محوطه ای 
بــا دیوارهای بلند محصور شــده ام. کنــار در کمین 
می کنم. ارتفاع در، دســت کم ســه متر است. منتظر 
می شوم تا نگهبان لحظه ای از در فاصله بگیرد. آویزان 
می شــوم و خودم را باال می کشم. چطور می توانم از 
این ارتفاع باال بــروم؟ به قدرت اعتیاد ایمان می آورم. 
مغزم از کار افتاده. بی پروا شــده ام. جوری که حتی 

خطر مرگ را درک نمی کنم.
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کارل کورش. مارکسیسم اروپایی که میراث فلسفی 
آلمــان از کانت تا هــگل را با ســنت نظریه پردازی 
اجتماعی، از مارکس تا دورکیم و ماکس وبر، به هم 
پیوند می داد، در این مســیر تأثیری بسزا داشته است 
و توانســت چرخشــی را در این حلقه از سیاست به 
فلســفه و از اقتصاد به فرهنگ پدید آورد. درنهایت 
بایــد از پراگماتیســم امریکایــی نیز به عنــوان یکی 
دیگر از آبشــخورهای مهم نظریه انتقــادی نام برد. 
تأثیر اندیشــه های فیلســوفان و روانشناســانی چون 
جان دیویی و جرج هربرت مید به ویژه بر نســل های 

جوان تر مکتب انتقادی، تعیین کننده بوده است.
تفاوت های نسل های اول تا ســوم را می توان با تغییر 
وزن هر یــک از این تئوری های مرجع در دســتگاه 
فکری این اندیشــمندان و نوآوری های هر یک، در 
نســبت با تغییر وضعیت اجتماعی توضیح داد: برای 
نســل اول، نخست چیرگی انقالبی بر نابسامانی های 
جامعه سرمایه داری بر پس زمینه جنگ جهانی اول، 
پیروزی انقالب روسیه و بحران اقتصاد سرمایه داری 
و ازاین رو نقد اقتصاد سیاسی و سوسیالیسم در کانون 
توجه قرار داشــت. تا دهه ســوم ســده بیستم هنوز 
نســل اول، برخالف نســل های بعــدی این مکتب، 
بــه انقالب سوسیالیســتی معتقد و امیــدوار بود؛ اما 
نشــانی از پرولتاریای انقالبی و تحقق سوسیالیســم 
کــه به عنــوان جامعــه ای عقالنی تعریف می شــد، 
پدیدار نشــد. جنگ دوم جهانی، تجربه نژادپرستی 
و آدم سوزی های آشویتس چرخشی را پدید می آورد 
کــه در »دیالکتیــک روشــنگری« رخ می نمایــد. 
اگر در آغاز ســده بیســتم، رزا لوکزامبورگ پرسش 

که انتقادی اســت، چراکه موضوع تجربه علمی را، 
به ســان خود علم به گونه ای اجتماعی تعین یافته و نه 
واقعیت محض می داند. اگر تعین شــرایط زیســت 
انســان به گونــه ای اجتماعــی انجام می شــود، پس 
می تــوان نتیجه گرفت که نگرش انتقادی می تواند به 

تغییر نابسامانی های اجتماعی یاری رساند.
ایــن نگــرش انتقــادی کــه وجــه مشــترک همــه 
اندیشــمندان ایــن مکتب اســت از چند آبشــخور 
فکری ســیراب می شــود: نخســت، خردگرایی در 
تــداوم دوران روشــنگری اروپایــی که اینــان به آن 
به عنــوان یک پــروژه ناتمام می نگرند. بــر این مبنا، 
هستی اجتماعی و انســانی بایست با معیارهای خرد 
انســانی آزموده شــوند و آنچه بر آن منطبق نیست، 
بر آن منطبق شــود. از همین جا می توان تأثیر آبشخور 
دیگــر این مکتــب، یعنی هــگل را دریافت. به ویژه 
فرانکفورتی های نســل اول به ســان هگلیان چپ به 
شــیوه تحلیل دیالکتیکی جامعــه و تاریخ و به تغییر 
انقالبــی نظــام اجتماعی دلبســته بودند. آبشــخور 
دیگر این مکتب، آثار کارل مارکس اســت. به ویژه 
مفاهیمــی چون »ازخودبیگانگی« و »شــئ وارگی« 
که او در تداوم ســنت فلســفی آلمان گسترش داده 
بود، به مفاهیم کلیدی دســتگاه اندیشــگی کسانی 
چــون هورکهایمر، آدرنو، هربــرت مارکوزه، اریش 
فــروم و برخی دیگر تبدیل می شــوند. افزون بر این، 
آنچه مارکسیســم غربی یا اروپایی خوانده می شود، 
نقشی بســزا در شکل گیری اندیشــه انتقادی داشته 
گاهی طبقاتی« اثر نامدار  اســت؛ به ویژه »تاریخ و آ
گئورگ لوکاچ  و نیز کتاب »مارکسیســم و فلسفه« 

الف. مکتب انتقادی، عصرها و نســل ها:  اصطالح 
»تئــوری انتقــادی« نخســتین بــار توســط ماکس 
هورکهایمــر در مقالــه ای به نــام »تئوری ســنتی و 
انتقادی« در ســال 1937 به کار رفــت.4 این مقاله 
به مناســبت هفتادمین سال انتشــار کتاب »سرمایه« 
مارکس منتشــر می شــد؛ اما این ســال، سیصدمین 
ســالگرد انتشــار »گفتار در روش« دکارت نیز بود. 
هورکهایمر در آنجا روش دکارتی را به عنوان نمونه ای 
از اندیشــه ســنتی در مقابــل نقــد اقتصاد سیاســی 
مارکســی، به عنوان اندیشــه انتقادی قرار می دهد. از 
نظر او یک تئوری، سیستم جامعی از گزاره ها است 
که به روش قیاسی از پیش فرض ها استنتاج می شوند. 
مشکل از نظر او آنجاست که تئوری هایی که اعتبار 
خود را از انسجام منطقی گزاره های خود می گیرند، 
به جدایی و بیگانگی از روندهایی گرایش دارند که 
قرار است توضیح دهند. هنگامی که مفهوم تئوری از 
این روندهای عینی مستقل می شود، آن چنان که گویا 
بر یک ذاِت فراتاریخی معرفت بنا شــده اســت، به 
مقوله ای شــئ وار و ایدئولوژیک بدل می شود. بدین 
ترتیــب علم و واقعیت علمی از متن روابط اجتماعی 
بریده می شــوند و به شــرایط اجتماعی تولید علم و 
اهدافــی که به آن خدمت می کننــد به نام بی طرفی 
علمــی بی اعتنــا می ماننــد. در مقابل ایــن نگرش، 
هورکهایمــر تئــوری انتقــادی را طــرح می کند که 
به ویژه بر رابطه و ساخت اجتماعی تمامی کنش های 
کید  انسانی و من جمله فعالیت های نظری و علمی تأ
می کنــد. رابطه رویکــرد پیشــنهادی هورکهایمر با 
واقعیــت اجتماعــی و تجربه علمی، نــه بی طرفانه، 

نسل سوم مکتب فرانکفورت 
و روزآمدسازی ایده سوسیالیسم

جدیدترین کتاب»َاکِســل هوِنــت«)Axel Honneth(، نامدارترین چهره نســل ســوم 
مکتب فرانکفورت با نام »ایده سوسیالیســم، کوششــی برای روزآمدســازی« به تازگی 
انتشــار یافته اســت.1 آنچه در پی می آید، گزارشــی از این کتاب است. اکسل هونت، 
برخالف اندیشــمندان برجســته نســل اول و دوم2 مکتب فرانکفورت، کمتر در ایران 
شــناخته شده است. او که اکنون مدیر انستیتوی پژوهش های اجتماعی فرانکفورت، 
زادگاه »نظریه انتقادی« اســت، بیشــتر با نظریه »به رســمیت شناخته شدن«3 نام آور شده است. این نوشــتار با اشاره ای کوتاه به 
مکتب انتقادی فرانکفورت و گسست و پیوست آن در توالی نسل ها و سپس طرح کلی مهم ترین سرفصل های »نظریه به رسمیت 
شناخته شــدن« اکسل هونت آغاز می شود، ســپس در بخش های دوم تا ششم به کتاب می پردازد. نام گذاری، محتوا و ترتیب این 
بخش ها، بر فصل های کتاب هونت منطبق اســت. تالش شــده تا گزارشــی وفادارانه ارائه شــود، از همین رو این گزارش گاه زبان 

ترجمه به خود می گیرد. این نوشتار با طرح چند پرسش انتقادی در بخش هفتم به پایان می رسد.

محمد رحیمي  
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شــرایطی که عزت نفس فرد را نه تنها در اجتماع، که 
در خود فرد نیز به نابودی می کشــد. به سخن دیگر 
مبارزه اجتماعی، پیکاری برای دســتیابی به شرایطی 
است که به رسمیت شناخته شدن برابر فرد را ممکن 
می سازد. هونت سه نوع به رسمیت شناخته شدن را از 
یکدیگر متمایز می کند: عشق، حقوق و همبستگی. 
فرد در رابطه ای مهرآمیز کــه با مادر و پدر آغاز و تا 
همسر و دوستان ادامه می یابد، می آموزد که نیازهای 
خویش را بازشناســد و بی ترس و واهمه طرح کند. 
عشــق آنــگاه از همزیســتی آغازین با مــادر به »به 
رســمیت شــناختن متقابل« فرا می رود کــه تعادلی 
میان محدودسازی و گشودگی خویش برقرار شود. 
حقــوق مدرن درواقع به رسمیت شــناختن اجتماعی 
نیازهایی است که پیش تر در رابطه ای مهرآمیز و فارغ 
از ترس، فرصت ابراز و تأیید یافته اند. فرد که اکنون 
در دنیای مدرن از همان حقوقی بهره مند می شود که 
دیگران نیــز از آن برخوردارند، توانایی آن را می یابد 
که چونان سوژه ای مستقل به داوری اخالقی بنشیند. 
مهم تریــن کارکرد حقــوق اساســی، از آزادی های 
سیاسی تا مشــارکت اجتماعی و اقتصادی، آن است 
که فرد به مشــارکت در فرآیند تصمیم سازی اخالقی 
جامعه توانا شود. ازاین رو، هدف در اینجا تنها حفظ 
آزادی های فردی در معنای لیبرالیســتی آن نیســت، 

بلکه فراتر از آن، سامان یابی اخالقی جامعه است.
فرد اما نه تنها به عنوان انســانی برابــر با دیگران، بلکه 
چونان انســانی متفاوت از دیگران و بــا توانایی ها و 
ویژگی هــای خاص خــود نیز نیازمنــد پذیرش و به 
رسمیت شناخته شــدن از سوی دیگری است. افزون 
بر این، فرد آنگاه نزد خود نیز احترام و عزت می یابد 
کــه نقش و ســهمی کــه در زندگــی اجتماعی ادا 
می کند، از ســوی دیگران نیز باارزش دانســته شود؛ 
امــا این، خود نیازمند کمینه ای از همگونی ارزشــی 
در جامعه اســت. پرســش در اینجا این است که در 
جامعه های مدرن کنونی که با پلورالیزم ارزشی متمایز 
می شــوند، چگونه می توان به این همبستگی ارزشی 
دســت یافت؟ هونت بر آن اســت که همبســتگی 
پساسنتی که بر ارزش های کلی مشترک بنا می شود، 
به گونه ای کــه تزاحم ارزش هــای گوناگون موجود 
را به حداقل می رســاند، پاســخگوی این امر خواهد 
بود. شرط اصلی در این میان آن است که ارزش های 

یک نظم جامع اخالقی،  یا بازتاِب تصورِی از قواعد 
یک جامعه عادالنه و مطلوب نیســت، بلکه بیشــتر 
حســی شهودی اســت که خود را به صورت ضمنی 
در داوری درباره وضعیت های مشــخص به صورت 
احســاس »ناحق« آشکار می کند. ازاین رو مدعیات 
اخالقــی فرودســتان نمی توانند به شــکل نظامی از 
گزاره هایــی مثبت درباره عدالت ارائه شــوند. آن ها 
را تنها می تــوان در مقام اخــالق نهفته و ضمنی در 
گاهی به ناحق« به هنــگام رد وضعیت های معین  »آ
بازســازی کرد. افزون بر این، هونت بر آن است که 
جامعه سرمایه داری از طریق فرایندی که او »کنترِل 
گاهِی به ناحق« می نامد، به شــیوه های  اجتماعــِی آ
گوناگون امکان طرح خواسته های طبقات محروم را 
در عرصه اجتماعی به گونه ای ســاختاری و هدفمند 
مســدود می کند. بر این مبنا، آشکار است که ازنظر 
او هستی شناســی اجتماعی نظریــه کنش ارتباطی به 
اندازه کافــی برای توضیــح فرآیندهــای اجتماعی 
کارآمد نیســت. تئوری به رســمیت شناخته شــدن 
بــا بازبینــی نظریه هــای مرجع مکتــب فرانکفورت 
و به کارگیــری سنجشــگرانه دســتاوردهای نظــری 
نســل های  اول و دوم آن، در پی فراهم آوردن ابزاری 
اســت که به تحلیل جامعه ســرمایه داری در دوران 
فروپاشــی کمونیسم شــرقی، تضعیف دولت رفاه و 

پیشروی چشمگیر نئولیبرالیسم توانا باشد.
ب. نظریــه به رســمیت شــناخته شــدن: 
رســمیت  بــه  و  رسمیت شــناختن  بــه  اصطــالح 
شناخته شــدن در زبان فارســی بیشــتر در مراودات 
اداری و به ویــژه دیپلماتیک به کار مــی رود؛ اما در 
نظریه هونــت، ناظر بر رابطه فرد با دیگری اســت. 
هونت، متأثــر از هگل جوان و جــرج هربرت مید، 
ســتیز گروه های اجتماعــی با یکدیگــر را، چونان 
پیکاری برای به رســمیت شناخته شــدن درمی یابد. 
ازاین رو در این نظرگاه نمی توان ســتیزهای اجتماعی 
را تنها بــه مبارزه ای برای منافــع و عالیق گروهی و 
طبقاتی فروکاســت. این پیکارها افزون بر آن، دارای 
انگیزه هایــی اخالقی هســتند. در نگاه هونت پیکار 
اجتماعــی فرودســتان تنها برای دســتیابی بــه منابع 
اقتصادی و شــرایط مادی زیست انسانی که از آنان 
دریغ شده، نیست، بلکه به ویژه مبارزه علیه شرایطی 
اســت که برای آنان تحقیرآمیز و شــرم آور اســت. 

»سوسیالیســم یا بربریت« را طــرح می کرد، اکنون 
هورکهایمــر و آدرنو از عینیت یافتن بربریت ســخن 
می گفتنــد. پس وظیفه اصلی در شــرایط جدید، به 
زبــان آدرنــو، بیش و پیش از هــر چیز جهت گیری 
اندیشه و عمل به گونه ای است که بربریت آشویتس 
یا نظیر آن تکرار نشــود.5 از همیــن رو، اگر تا پیش 
از جنــگ دوم جهانــی، انقالب سوسیالیســتی و با 
قدرت یابی فاشیسم، انقالب ضد فاشیستی در دستور 
کار قرار داشت، پس از پایان جنگ، تجربه سرکوب 
فاشیستی و خطر سلطه کمونیسِم توتالیتِر استالینی در 
اروپا، دیگر نه انقالب ، بلکه پاسداری از آزادی های 
فردی اولویت اصلی اســت. ازاین رو شــکل روزآمد 
مکتب انتقادی در آن دوران، محافظه کارانه اســت. 
اکنون ایــن هورکهایمر بود کــه می گفت: »امروزه 
رادیکال بــودن یعنی محافظه کاربــودن«،6 در حالی 
که نقد اقتصاد سیاسی و سوسیالیسم و سپس تحلیل 
فاشیسم و کمونیسم روسی و پاسداری از آزادی های 
فردی در کانون توجه نسل نخست قرار داشت، برای 
نســل دوم که بیشــتر با هابرماس شــناخته می شود، 
ژرفابخشــی به حقوق سیاسی، اجتماعی و اقتصادی 
در چارچوب دموکراتیک دولت رفاه، در عین حفظ 
سنجشــگرانه میراث نســل اول، در اولویت نخست 
قــرار می گیرد. نه چیرگی انقالبی بر ســرمایه داری، 
و  نهادهــا، جریان هــا  تعمیــق  و  بلکــه گســترش 
گرایش هــای دموکراتیک، اجتماعــی، برابری طلب 
و اکولوژیک مشــخصه اســتراتژی نسل دوم است. 
نظریه ارتباطی هابرماس گرچه در میان نظریه پردازان 
و نیز سیاســت گذاران اجتماعی تأثیر فراوانی داشته 
است، اما همواره از نظرگاه های مختلف مورد انتقاد 
نیز بوده اســت. نظریه او گاه خوانش محافظه کارانه 
مکتب انتقادی،7 گاه خوانش لیبرال آن8 و گاه حتی 
بیرون9 از آن دانسته شده است. مهم ترین انتقادی که 
از ســوی دیگر اعضا طرح شده، این است که تئوری 
هابرماس نقشــی برای کنش سیاسی فرودستان قائل 
نیست، دوگانگی تئوری و پراکسیس را بازمی آفریند 
و بنابراین از تئوری انتقــادی دور و به مفهوم تئوری 
ســنتی نزدیک می شــود. اکســل هونــت به عنوان 
برجسته ترین چهره نسل سوم بر آن است که ظرفیت 
اخالق گفتمانی هابرماس محدودتر از آن اســت که 
بتواند احساس ســوژه در مورد معیارهای عدالت را 
به گونــه ای درخور توضیح دهــد. ویژگی اصلی این 
احســاس در میان فرودستان، نهفتگی و ضمنی بودن 
آن اســت. ازاین رو، گرچه یک سرچشمه هنجارین 
مطالبات و حقوق اســت، کمتر به زبان می آید و به 
همین علت نمی تواند توســط یک نظریه ارتباطی به 
نحو کاملی توضیح داده شــود. درواقع، سوژه فقط 
به این علت که یک یا چند قاعده اســتدالل رعایت 
نشــده اند، احســاس برخورد »ناحق« نمی کند. این 
احســاس هنگامی پدید می آید که از »به رســمیت 
شناخته شــدن« فــرد دریــغ شــود. به نظــر هونت، 
ازآنجایی که ســاختار ارتباطــات و قواعد فرآیندهای 
ارتباطی در کانون توجه هابرماس قرار داشــته است، 
گاهــی به ناحق« توجه  او کمتر به مفهــوم عینی »آ
کرده اســت. این مفهوم مبین آن اســت که اخالق 
اجتماعی در الیه و گروه های فرودســت اجتماعی، 
اکسل هونتبرخالف فرادستان، حاوی گزاره های کلی و ایجابی 
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شــده بود، شعارهای انقالب فرانســه، یعنی آزادی، 
برابــری، بــرادری بــرای توده هــای بی چیــز، جز 
وعده هایی پوچ نبودند. هونت در این فصل نخست 
به پیدایش و کاربرد اصطالح سوسیالیســم و سپس 
نخستین جنبش های سوسیالیســتی اروپا می پردازد. 
نقطه اشتراک سوسیالیســت های نخستین از روبرت 
آوون در انگلیــس تــا سن ســیمون و چارلــز فوریه 
در فرانســه، شــورش علیه نظام پســاانقالبی بود که 
به موازات گســترش مناسبات ســرمایه داری، بخش 
بزرگی از مردم را از آنچه انقالب فرانسه وعده کرده 
بــود، یعنی آزادی و برابری محروم می کرد. همه این 
جنبش هــا بــر آن بودند که تنگدســتی و نکبتی که 
فرودســتان از آن رنج می بردند، نتیجه فقدان کنترل 
اجتماعی بازار سرمایه ساالری است که تنها از قوانین 
عرضه و تقاضا فرمان می بــرد؛ اما هدف، تنها ادغام 
دوباره بازار در متن ســاختار اجتماعــی نبود، بلکه 
فراتر از آن، دســتیابی به شــعارهای اخالقی انقالب 
فرانسه، یعنی نظامی بود که آزادی، برابری و برادری 
را تحقق بخشد. ازاین رو کوشش های نظری کسانی 
ماننــد امیل دورکیــم، جان اســتوارت میل و ژوزف 
شومپیتر در تعریف سوسیالیســم به عنوان نظامی که 
تنها بــه بازتوزیع عادالنه تر منابــع اقتصادی معطوف 
اســت، انگیزه هــا و رانه های اخالقــی آن را نادیده 
می انگارد. بازنگری آثار پیشگامان سوسیالیسم نشان 
می دهد که مالکیت عمومی وســایل تولید هیچ گاه 
هدف نهایی نبوده اســت، بلکه بــه آن تنها به عنوان 
ابزاری برای دســتیابی به شــرایطی می نگریستند که 
در آن فضیلت های اخالقی مســئولیت افراد در برابر 
یکدیگر و همیاری و همبســتگی اجتماعی شــکوفا 
شــود. تالش آنان بیشــتر معطوف به ارائــه تعاریفی 
همســاز از آرمان هــای انقالب فرانســه بــود. چرا 
که بــرادری، هنگامی کــه آزادی بــه پیگیری منافع 
شخصی در چارچوب اقتصاد رقابتی بازار فروکاسته 
شود، امکان تحقق نخواهد یافت. ازاین رو برنامه های 
بالنک و پرودن بیشــتر در پــی آن بودند، مفهومی 
از آزادی را در گســتره اقتصاد عینیت بخشــند که با 
آرمان دیگر انقالب فرانســه یعنی برادری در تعارض 
نباشــد. مفهومــی از آزادی کــه کمتــر فردگرایانه 
اندیشــیده شود و بیشتر به رشــد و توسعه روابط بین 
افراد معطوف باشد، به نحوی که در شیوه های تولید 
و توزیع جدید، شــکوفایی فرد به گونه ای تنگاتنگ 
با شرایط شــکوفایی دیگری مرتبط باشد؛ اما بازبینی 
آثار پیشــگامان سوسیالیسم چندان کمکی به تدقیق 
ایــن مفهــوم از آزادی کــه مفهوم کانونــی جنبش 
سوسیالیستی بود، نمی کند. سن سیمون گرچه بر آن 
بود کــه از نظرگاه اجتماعی، آزادی، همبســتگی و 
برادری یکی هســتند، اما هنگامی که به عنوان نمونه، 
بنیان گــذاری بانکی را پیشــنهاد می کند که باید وام 
بی بهره در اختیار تعاونی ها قرار دهد، معلوم نیســت 
کــه در دیگــری، تنهــا کمکی برای تحقــق آزادی 
فردی می بیند، یا شــرط تحقق و شکوفایی او را. در 
حالت نخســت جامعه عبارت از افرادی اســت که 
پیشاپیش آزاد هستند، اما به وسیله همیاری، به انگیزه 
و کمک بیشــتر و نه آزادی دســت می یابند؛ اما در 
حالــت دوم همیاری و همکاری در جامعه، شــرط 
اجتماعی دســتیابی کامل فرد به آزادی اســت، چه، 

ناکامــل و نیازمند تکمیــل می بینــد، چراکــه باید 
به طور مشــخص توضیح داده شــود که چرا جامعه 
دیگر قابلیت کشــیدن بار آرزوهای آرمان شــهری را 
نــدارد: فرآیندهای اقتصادی-اجتماعــی اکنون در 
برابــر اذهان پیچیده تر و بســیار دیر و دشــواریاب تر 
از پیش پدیدار می شــوند و این پنــدار را می آفرینند 
که نمی توان به گونه ای هدفمند در آن ها دســتُ برد. 
به ویژه فرآیند اقتصادی جهانی شــدن به آنجا راه برده 
اســت که نهادهای اجتماعی چونان شــیء و روابط 
شــیءواری پدیدار شــوند که از دســترس دخل و 
تصــرف انســان به دور هســتند. درواقع فتیشــیزمی 
کــه مارکــس در کاپیتــال )ســرمایه( از آن ســخن 
گفته بود، اکنــون به کمال تحقق یافته اســت. چرا 
که برخالف دوران های گذشــته ســرمایه داری که 
جنبــش کارگری در آن هنوز مناســبات اجتماعی-
اقتصادی را تغییرپذیر می دانســت، درست در زمانه 
حاضــر این فکر گســترش عمومی یافته اســت که 
روابط اجتماعی شــیءوار و ازایــن رو تغییرناپذیرند؛ 
بنابراین نه فروپاشی سوسیالیسم دولتی و نه دگرگونی 
دریافت ما از تاریخ، بلکه ســلطه فهم فتیشیســتی از 
روابط اجتماعی اســت که موجب فقدان هدفمندی 
ناخرسندی های اجتماعی می شود؛  آرمان گرایانه در 
امــا چــرا آرمان شــهرهای موجود، آرمان شــهرهای 
سوسیالیســتی که در طول یک ســده جان آدمیان را 
با چشم اندازی از زندگی بهتر برمی انگیختند، دیگر 
توانایــی انحالل این فکر را که مناســبات اجتماعی 
را شــیءوار برمی نماید، ندارنــد؟ به واقع میزان آنچه 
انســان ها در مناســبات اجتماعــی اجتناب ناپذیر و 
ازاین رو ضــروری می یابند، تابــع عوامل فرهنگی و 
تأثیر الگوهای تفســیر امر سیاســی اســت. تابعی از 
اینکه این الگوها تا چه اندازه ای بتوانند نشــان دهند، 
آنچه اجتناب ناپذیر و ضــروری می نماید، به نحوی 
جمعی تغییرپذیر یا گریزناپذیر اســت. علی رغم این 
نکتــه شناخت شناســانه، این پرســش همچنان برجا 
می ماند که چرا آرمان شــهرهای کالســیک، دیگر 
از رازگشــایی روابط اجتماعی شیءوار و انگیزش به 
فرارفتن از وضع موجود ناتوان اند؟ هونت در مســیر 
یافتن پاســخی برای این پرســش، نخست بازبینی و 
مطالعــه تطور تاریخی ایده سوسیالیســم را ضروری 

می یابد.
2. ایده آغازین

ایده سوسیالیســم فرزند صنعتی شــدن سرمایه ساالر 
اســت و هنگامی چشــم به جهان گشود که آشکار 

مشترک آن چنان کلی باشند که به گوناگونی ارزشی 
و زیستی موجود مشــروعیت بخشند. به نظر او، در 
»پیکار بــرای به رســمیت شناخته شــدن« که میان 
گروه های اجتماعی در جریان است، حقوق هر چه 
بیشــتر عمومیت و ژرفا می یابد و همبستگی در عین 
پلورالیســم، برابری جوتر خواهد شــد. به این ترتیب 
می بایســت هر سه وجه »به رســمیت شناخته شدن« 
را چونــان رانه هایــی دریافت که ســامان یابی بهتر و 
پیشــرفت اخالقی فرد و جامعــه را هدف گرفته اند. 
پرســش اما این است که کدامین مناسبات اقتصادی 
و اجتماعی ظرفیت الزم برای چنین چشــم اندازی را 
ارائه می کند. کتاب جدید اکســل هونت را می توان 

پاسخی به این پرسش دانست.
1. درآمد

کتاب با یک پرســش آغاز می شــود: در حالی که 
مردمــان جوامع مــدرن از نابرابری هــای فزاینده در 
نظام سرمایه ســاالر موجود ناخرسندند، اما گویا این 
ناخرسندی از یک جهت گیری ارزشی و هدفمندی 
بی بهره اســت. درواقع انتقاد و ناخرسندی از شرایط 
موجود، با تصور چشــم اندازی از جامعه ای فراسوی 
مناســبات سرمایه داری همراه نیست و انتقاد از وضع 
موجــود، از تصور وضــع مطلوب، از آرمان شــهر، 
گسســته اســت؛ چرا؟ هونت سه پاســخ را احصا و 

تشریح می کند:
1. فروپاشــی رژیم های سوسیالیســتی. او این پاسخ 
را اقناع کننــده نمی یابــد، چراکــه به زعــم او، پیش 
از ســقوط ایــن رژیم ها نیز آشــکار بود کــه بذل و 
بخشــش های اجتماعی سوسیالیســم دولتی به بهای 
از دســت رفتن آزادی انجام می شــود. افزون بر این، 
اینکه تا پیش از انقالب روسیه هیچ آلترناتیو عینی در 
برابر سرمایه داری وجود نداشت، مانع از آن نبود که 
انسان ها در ســده نوزدهم چشم اندازی از جامعه ای 
مبتنی بر همزیســتی همبســته10 و عدالت پرور و فارغ 
از قهــر و زور تصور کنند. پس چرا بایســت که این 
فروپاشــی، به تباهــی توانایی نهادین انســان درگذر 

اتوپیک از شرایط موجود انجامیده باشد؟
2. پست مدرنیســم. طبــق ایــن پاســخ، برآمــدن و 
گســترش پست مدرنیســم به دگردیســی فهم انسان 
گاهی  از زمــان و بالطبــع، مفهــوم »پیشــرفت« و آ
تاریخــی انجامیده اســت. چشــم اندازی از زندگی 
بهتــر نمی تواند پدیــد آید و ببالــد، چراکه خوِد این 
ایده که »اکنون«، بــا نیروهای بالقوه درونی اش، از 
خود فراتر می رود و به ســوی آینــده ای باز اما هماره 
تکاملی روان است، ازدست رفته است؛ بنابراین آینده 
متاعی دیگر و بیشــتر از تکرار شــیوه های زیست و 
مدل های اجتماعِی از گذشته آشنا ندارد. هونت اما 
بر آن است که »پیشرفت« در گستره پزشکی یا حتی 
به عنوان نمونه، در گســترش حقوق بشر این پاسخ را 
به چالش می کشــد. چرا باید پیشــرفت و فرارفتن از 
وضع موجود در این عرصه ها ممکن باشــد، اما تنها 
در گستره اصالح اجتماعی، نیروی تخیل از فرارفتن 

از وضع موجود باز ماند؟
3. پاســخ ســوم بر آن  اســت که دگرگونی ساختار 
نیروهای آرمان شهرگرا  اجتماعی موجب فلج شــدن 
شده است. هونت این پاسخ را مقرون به حقیقت، اما 

بازنگري آثار پیشگامان سوسیالیسم 
نشان مي دهد که مالکیت عمومي 
وسایل تولید هیچ گاه هدف نهایي 

نبوده است، بلکه به آن تنها به عنوان 
ابزاري براي دستیابي به شرایطي 

مي نگریستند که در آن فضیلت هاي 
اخالقي مسئولیت افراد در برابر 
یکدیگر و همیاري و همبستگي 

اجتماعي شکوفا شود
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آزادی پدیــد می آورند، در برنمایانــدن ویژگی های 
اجباری اســت که می تواند سوژه را از عملی ساختن 
تصمیــم آزاد خویــش باز دارد. بنابر نظر لیبرالیســم 
آغازین، این اجبار بیشــتر در موانع اجتماعی است، 
آن چنان که از تحمیل قهرآمیز اراده در دیکتاتوری ها 
می شناســیم. در ســنت جمهوریخواه این مفهوم تا 
آنجا گســترش می یابد که اعمال نفوذ بر خواســت و 
اراده دیگــری را نیز در برمی گیرد. سوسیالیســت ها 
از ایــن فراتر رفته و برآن اند که اجبــار حتی آنجایی 
وجود دارد کــه هدفی عقالنی، به هنــگام عمل به 
مانعی در دیگری برمی خــورد. تحقِق فارغ از اجباِر 
خواســِت عقالنی آنگاه در جامعه صورت می پذیرد 
که موافقت دیگران کسب شــود و با همکاری آنان 
اکمــال یابــد. ازایــن رو جماعت و تعــاون در نگاه 
پیشــگامان سوسیالیسم نه تنها شــرط ضروری آزادی 
که فراتر از آن، تحقق آزادی است. آزادی اجتماعی 
به این معنا، مشارکت در پراکسیس اجتماعی است، 
به نحــوی که اعضــای جامعه با همــکاری متقابل 
نیازهــای عقالنی یکدیگر را برآورند. با این چرخش 
مفهومــی، آزادی، یعنــی عینیت بخشــیدن بالمانع 
به مقاصد خویش، نه به وســیله خــود تک تک افراد 
که توســط جمع می تواند محقق شود، بی آنکه جمع 
به عنوان موجودی واالتر از افراد ارزیابی شــود؛ چه، 
افزون بر آنکه جمع حاصل تعامل ســوژه های منفرد 
اســت، تنها هنگامی می تواند محمــل آزادی فردی 
باشد که افراد شیوه خاصی از رفتار، به ویژه مشارکت 
غیرابــزاری با یکدیگر را پیشــه و نهادینــه کنند. از 
دید پیشــگامان سوسیالیســم، به میزانی که این گونه 
رفتــار در جامعــه قوام گیــرد، از فرآیندهــا و وجوه 
منفی و ناخواســته ای که ویژه ســرمایه داری است، 
کاســته می شود، چراکه وقتی انسان ها با یکدیگر در 
دستیابی به اهدافشان همکاری و مشارکت می کنند، 
یکدیگر را به عنوان انســان هایی برابر درمی یابند و از 
اســتثمار و ابزارانگاری یکدیگر دســت می کشند. 
گرچــه از طریق ایــن دریافــت، آرمان های انقالب 
فرانســه، آزادی، برابری و برادری همساز می شدند، 
امــا با ایــن همه، طرح هایــی که سوسیالیســت های 
ســده نوزدهم ارائــه می کردنــد، پرنقــص بودند: 
همبســتگی تنها به گســتره اقتصاد محدود ماند و به 
گســتره تصمیم سازی سیاسی به کلی اعتنایی درخور 
نشــد. افزون بر این، سن ســیمون و مارکس بر پروژه 
سوسیالیسم، جبریت هایی تاریخی بار کردند که در 
عمل، فهم پیشنهادهایشــان را به عنوان راه هایی برای 
آزمون تجربی تغییر جامعه ســرمایه داری، غیرممکن 
می کــرد، چراکه انقالب ناگزیــر در آینده نزدیک، 
ســودمندی سیاســی یا شــناختی اصالح تدریجی 
را نفــی می کــرد. هنــگام بررســی نقایــص برنامه 
سوسیالیســم آغازین می بایســت میان نقایصی که به 
زمینــه و زمانه آغــاز صنعت گرایــی14 بازمی گردند 
و نقایصی که به ســاختار ایده سوسیالیســم مربوط 
می شــوند، تفاوت نهاد. هونت در فصل دوم کتاب 

به این مهم می پردازد.

3. وابستگی به فرهنگ و روح صنعت گرایی
دیدیم که ایده سوسیالیســم آغازیــن را نمی توان به 
بازتوزیع عادالنه منابع اقتصادی فروکاســت. هدف 

تحقق می بخشــد؛ اما در حالت دوم، اســاس بر این 
اســت که اعضا به گونه ای مشــترک فعالیت کنند و 
گاهانــه مقصود هر  محتوای هــدف، هم زمــان و آ
فرد اســت. در اینجــا افراد نه تنها »بــا یکدیگر« که 
»برای یکدیگر« کار می کنند. در حالت نخســت، 
گاهانه، ارادی و نیز حاصل  دســت یابی به هدف، آ
ضرورتی منطقی یا تجربی نیســت و بنابراین حصول 
یک نتیجه دیگر نیز ممتنع نیست؛ اما در حالت دوم، 
حصــول نتیجه، حتی آنــگاه که با حالت نخســت 
گاهانه، ارادی و پیامد ضروری کنش  یکسان باشد، آ

افراد است.
هونــت در اینجــا می پرســد، آیــا آنچه پیشــگامان 
سوسیالیســم پروردند، به راســتی فهم نو و مســتقلی 
از آزادی بــود یا فهم بهتــری از آنچه به طور معمول 
همبســتگی، یا به زبانــی کهن تر، بــرادری خوانده 
می شد؟ او برای پاسخ به این پرسش، نخست مفهوم 
لیبرالــی آزادی را بازبینی می کند: از این دیدگاه تنها 
وقتی می توان از آزادی ســخن گفت که سوژه بتواند 
فارغ از موانِع بازدارنده یا قهر، هدف خود را پی گیرد. 
حد این آزادی آنجاست که پیامدهای عینی کوشش 
بــرای تحقــق آن، آزادی دیگری را محــدود کند. 
نخســتین تغییر در این مفهوم توســط روسو و سپس 
کانت انجام می شود که برآن اند، هنگامی می توان از 
آزادی فردی سخن گفت که هدف کنش، برخاسته 
از خواســتی عقالنی و نه رانه ای طبیعی باشد. به این 
ترتیب آزادی نامتعین و نامحدود نخســتین از طریق 
ضرورت آزمون عقالنــی تصمیم ها، مقید و به زبان 
آیزایا برلین، از مفهوم ســلبی آزادی به مفهوم ایجابی 
آن گذر می شــود. سوسیالیست ها نیز با چنین درکی 
از آزادی که یا توســط »قرارداد اجتماعی« یا فلسفه 
اخالق کانتی مقید می شــد، توافق داشــتند؛ اما در 
اینکــه چه چیز عقالنی اســت، بی تردید نه با کانت 
)که نخســت ســنجش فــردی معیارهــای اخالقی 
خویش را ضروری می دانســت( که بیشتر با روسو و 
هگل همســو بودند. این دو، گرچه با استدالل هایی 
متفاوت، برآن اند، مقاصد فردی آنگاه می توانند آزاد 
خوانده شــوند که یا به نیازمندی های سالم طبیعی یا 
بــه نیازمندی های منطبق بر پیشــرفت عقل تاریخی 
پاسخ دهند. تا بدین جا، آزادی برای سوسیالیست ها 
عبــارت از آزادی جامه عمل پوشــاندن به مقاصدی 
اســت که کمابیش مورد پذیرش دیگران نیز هســت 
و تابــع هیــچ حدی، مگــر آزادی دیگران نیســت. 
چرخشــی که پرودن و مارکس در این مفهوم مثبت 

از این راه است که افراد می توانند برنامه های ناکامل 
یکدیگر را تکمیل کنند. درواقع، گرچه پیشــگامان 
سوسیالیسم به ضرورت همپوشی آزادی و برادری پی 
برده اند، اما به طور کامل به مفهوم آزادی اجتماعی11 
و ابزاری بــرای تدقیق پیوند آزادی فردی و شــروط 
همزیستی همبسته دست نیافته اند. نخستین گام ها در 
این مسیر توسط مارکس جوان با بهره گیری از مفهوم 
هگلــی »به رســمیت شــناختن یکدیگر« برداشــته 
می شود. از دید مارکس در جامعه سرمایه داری، افراد 
به گونه ای غیرمستقیم، یعنی از طریق مبادله کاالها با 
میانجیگــری پول، در بازار بــا یکدیگر در رابطه اند. 
ســوژه در اینجا اگر اساسًا دیگری را ببیند، او را تنها 
بــا ویژگی پیگیری نفع فــردی و نقش اقتصادیش و 
نه به عنوان فردی مشــخص، بــا نیازها و ویژگی های 
خاص خود، درخواهد یافت. »به رسمیت شــناختن 
یکدیگر« به عنوان شــرط ضروری زندگی اجتماعی 
و بقای جامعه، در جامعه سرمایه داری تنها در شکل 
تأیید حق همگانِی سودجویی در برابر دیگری انجام 
می پذیرد، ازاین رو، این نوع از »به رسمیت شــناختن 
یکدیگر« درواقع جنگی اســت که پیروز آن کســی 
اســت که نیرو، زرنگی و زبردســتی بیشتری دارد؛ 
اما ازنظر مارکس بایســتی کــه نیازهای یکدیگر و نه 
ســودجویی فردی به رسمیت شــناخته شود، چراکه 
ارضای نیازهای انسانی بدون همکاری و همیاری با 
یکدیگر مقدور نیســت؛ اما این وابستگی به یکدیگر 
در نظام ســرمایه داری پنهان می شود. گرچه سوژه ها 
در اینجــا نیز برای پاســخگویی به تقاضــای بازار و 
ازاین رو به طور غیرمســتقیم، برای بــرآوردن نیازهای 
یکدیگــر کار می کنند، ولی محــرک و رانه اصلی 
آن هــا نه ارضــا و رعایت نیازهــای یکدیگر که تنها 
افزایــش منافع فردی اســت؛ اما اگــر کاالها بدون 
میانجیگری پول مبادله می شــدند، سوژه می توانست 
به طور مستقیم نیازمندی دیگری را ببیند و در کنش 
خویــش و واکنش دیگــری، ویژگــی نیازمندی و 
وابستگی انســان ها به یکدیگر را دریابد. چشم انداز 
مارکــس در اینجا بــرای محو ناهمپوشــی آزادی و 
همبستگی، »اتحادیه تولیدکنندگان آزاد«ی است که 
نه به وســیله آمیختن انتزاعی عالیــق فردی در مبادله 
که با دغدغه شــکوفایی همگان بــه یکدیگر مرتبط 
باشند. ازاین رو، نه فقط به هنگام تالش برای دستیابی 
بــه عالیق فردی که پیش تر، به هنگام شــکل گیری 
آن، »دیگری« بایســت مراعات شــود. همچنان که 
در عشــق، در ایــن »اتحادیه آزاد« نیــز فعالیت های 
خــود می باید از همان آغاز تنهــا به اهدافی معطوف 
و محدود شــود کــه هم زمان به تحقق و شــکوفایی 
»خــود« و »دیگری« راه می برنــد، چه، در غیر این 
گاهانه  صورت، آزادی »دیگــری«، دیگر موضوع آ
دغدغه »خود« نیســت. دانیل برادنی12 در مقایســه 
مارکس و روالز نشــان می دهد کــه جماعت ها13 را 
می توان بر این مبنا که آیا اهداف اعضای آن همپوش 
یا هم آمیخته انــد، از یکدیگر متمایز کرد. در حالت 
نخست ســوژه ها هدف مشــترکی را پی می گیرند، 
اما محتوای هــدف دیگری به ضرورت، هدف خود 
نیســت. بازار نمونــه ای از این گونــه تحقق اهداف 
مشترک است. هر کسی نفع خویش را پی می گیرد، 
اما »دســت نامرئی«، هدف افزایش رفاه همگانی را 

جماعت و تعاون در نگاه 
پیشگامان سوسیالیسم نه تنها 

شرط ضروري آزادي که فراتر از 
آن، تحقق آزادي است. آزادي 

اجتماعي به این معنا، مشارکت 
در پراکسیس اجتماعي است، 
به نحوي که اعضاي جامعه با 

همکاري متقابل نیازهاي عقالني 
یکدیگر را برآورند



95
ره 

ما
شـ

    
|   

 94
ن 

هم
و ب

ی 
  د

  | 
110

جهانی، چنــدان در رهایی از این خطــای آغازین، 
کارســاز نبود، چراکه این پرســش بی پاسخ می ماند 
که چگونه بایســت آزادی اجتماعــی را دریافت تا 
انتقاد از خودمحوری فردی ســرمایه داری گسترش 
یابــد، بی آنکه ارزش آزادی های فردی انکار شــود. 
آنچــه اما درواقع پی گرفته شــد، هدف محدودتری 
بود. سوسیال دموکراســی، دموکراسی سیاسی لیبرال 
را به عنــوان نهادی دریافت که از طریق دســتیابی به 
اکثریت، امکان حل تضادهای اجتماعی را به وسیله 
محدودکــردن بازار ســرمایه داری فراهم می کرد. به 
ایــن ترتیب، هــدف رادیکال دموکراســی اجتماعی 
کنار گذاشته شــد؛ اما اگر ایده سوسیالیسم با گذر 
از بنیان گذاران و با بهره گیری از تئوری آزادی هگل 
تکامــل می یافــت، نتیجه دیگری حاصل می شــد، 
چراکه در این صورت، این امکان وجود  داشــت که 
آزادی های لیبرال نه به عنوان مانع، بلکه چونان شرط 
ضروری آزادی اجتماعی اندیشــیده شوند. شاید از 
این راه حتی این امکان فراهم می شد که بتوان نه فقط 
گستره اقتصاد که فرایند شــکل گیری خواست ها و 
تصمیم ســازی دمکراتیــک را نیز بر اســاس مبانی 

آزادی اجتماعی بنا کرد.
ب. نخســتین نشــانه های ایــن اندیشــه را نیــز که 
سوسیالیســم بازتاب جنبش واقعی پوزیسیون است، 
نزد سن سیمونیســتها می تــوان یافت. آنــان اطمینان 
داشــتند که تمامی تولیدکنندگان، از کارگران گرفته 
تا مهندسان و مدیران، منتظر لحظه ای هستند که رها 
از بند نظم مبتنی بر مالکیت فئودالی-سرمایه داری، 
به برپایی تعاونی هــای آزادی بپردازند که کارایی را 
نیز افزایش می دادند. بــر مبنای این تحلیل، دکترین 
سن سیمونیســتها وظیفه داشــت که به افزایش دانش 
گاهــی جنبــش یاری رســاند و آن را بــا ایقانی  و آ
مذهبی استحکام بخشد. رابرت اوون، لوئی بالنک 
و پرودن نیز همین گونه می اندیشــیدند، با این تفاوت 
که نزد آنان تنها مزدبگیران صنعتی کنشگران اصلی 
جنبش بودند. مشــکل در اینجا این بود که به جای 
اســتقرا و پژوهش تجربی خواسته های واقعی طبقات 
و گروه های اجتماعی، خواســته های آنان بر اســاس 
مبانی ارزشــی و تحلیل جایــگاه اجتماعی مفروض 
گرفته شــده و ســپس به عنوان خواســته های واقعی 
آنــان، در توجیــه برنامه های خود بــه کار می رفت. 
نخست تصور می شد، جنبش اجتماعی بر مبنای این 
خواســته های مفروض پاگرفته است. وجود جنبشی 
با این خواســته های مفروض، ســپس خــود به عنوان 
دلیلی برای درستی تحلیل و مشــروعیت برنامه ارائه 
می شــد. این گرایش خــود ارجاعــی18 تحلیلی در 
مارکس که آثار خویش را بیان خواســت ها و عالیق 
جنبش سوسیالیســتی می دانســت، قوی تر می شود. 
مارکس گرچه در آثار تاریخی-سیاســی خود از این 
کار اجتناب می کند، اما حتی در آثار انسان شناسانه 
آغازین خود نیز از این خطا برکنار نیست. او پرولتاریا 
را در کلیت خویش، چونان سوژه واحدی درمی یابد 
که فریادگر آرمان های رهایی بخش نوع انسان است، 
تنها کارگران هســتند کــه هنوز بــه کار عینیت یافته 
مشغول هستند و بیگانگی و جدایی از حاصل طبیعی 
کار خویش را می شناســند و ازاین رو می توانند، آن 

بازبینی این ســه فرضیه و پیامدهــای نظری و عملی 
آن ضروری است:

الف. پیشــگامان سوسیالیسم تا مارکس، آزادی های 
حاصل از انقالب فرانسه را تنها به عنوان اجازه دولت 
به پیگیری عالیق و منافع فردی در گستره اقتصادی 
بر مبنای مالکیت شخصی درمی یافتند. ازاین رو، در 
برابر سیســتم ســرمایه داری بازار، شیوه تولید جمعی 
را به عنــوان جایگزینی طرح کردند تا آنچه را پیش تر 
آزادی اجتماعی خوانده شد، تحقق بخشد. ازآنجاکه 
آزادی ها، تنها در گســتره کنــش اقتصادی تعریف 
می شدند، مشروعیت حکومت دموکراتیک و تعیین 
سرنوشت فردی انکار و گستره سیاست به تابعی قابل 
صرف نظر در بازتولید اجتماعی فروکاســته می شد. 
در این نگاه، به کارکرد سیاســی حقوق شــهروندی 
اهمیتی داده نمی شــد و گذار به جامعه ای همبسته، 
تنها با تغییر در گســتره اقتصــاد و در حالتی مقدور 
می گردید که نهادهای سیاسی کارکرد خویش را از 
دســت می دادند. ازاین رو بود که سن ســیمون حتی 
پیش از مارکــس، خواهان توقف تمامی فعالیت های 
دولت بود، چرا که، در نگاه او همکاری واحدهای 
کوچــک تولیدی جمعی، جایگزیــن این کارکردها 
می شد. نیازی به طرح حقوق و آزادی های برخاسته 
از انقــالب نیز نبــود، چراکه آن ها در شــیوه تولید 
جدید تحقــق می یافتند، بی آنکــه در خدمت منافع 
بورژوایــی باشــند. مارکــس نیز در مســئله »یهود« 
اســتدالل می کند تا هنگامی که نهــاد دولت و نهاد 
اقتصاد از یکدیگر مجزا هســتند، دستیابی به حقوق 
سیاســی برابر برای اقلیت ها، در مقایســه با وضعیت 
تبعیض آمیز پیشین، یک پیشرفت محسوب می شود؛ 
اما در جامعه سوسیالیســتی که ایــن تفکیک از بین 
مــی رود، حقوق فردی لیبرال نیــز اهمیت خود را از 
دســت می دهند، چراکه فراســوی گســتره اقتصاد، 
نیــازی به طرح حقــوق فردی نیســت. هنگامی که 
گستره تولید به گونه ای اجتماعی سازمان دهی شود، 
تفکیک حوزه سیاست و اقتصاد رخت برمی بندد و 
حقوق فردی نیز به تبع آن تحقق خواهد یافت. نتیجه 
این نگرش پدران سوسیالیســم به آزادی ها و حقوق 
فردی، این بود کــه سوسیالیســم توانایی رویکردی 
کارا و هنجارین به گســتره سیاست را از دست داد. 
حتی افزودن صفت »دموکراتیک« به سوسیالیســم، 
چنــد دهه پــس از پیدایش آن، پــس از جنگ دوم 

اصلی درواقع گذر به اجتماعی است که امکان تحقق 
سه شعار یادشده انقالب فرانســه را فراهم می کند. 
آزادی اجتماعی راه حلی بود که از ســوی پیشگامان 
سوسیالیسم برای همسازی عملی این شعارها پیشنهاد 
شد، گرچه خود این اصطالح را به کار نبرده باشند. 
ســخن بر ســر یک شــیوه زندگی اســت که در آن 
آزادی فــردی تنها با آزمــون عقالنی تصمیمات و با 
مشــارکت، هم اندیشــی و همیاری دیگری ممکن و 
کامل می شــود. بدین ترتیب آزادی فردی به کیفیت 
رابطه با دیگری و ازاین رو جامعه وابسته است. هونت 
در اینجا از فردگرایی کلیت باور15 ســخن می گوید، 
چرا که از این منظر، فعلیت یافتن توانایی های انســان 
به جامعه وابسته است. این هستی شناسی اجتماعی، 
برخــالف جمع گرایــی،16 در وهله نخســت تحقق 
شــرایط آزادی فردی را هدف می گیــرد و هم زمان 
برخــالف فردگرایی،17 آزادی را تابعی از مشــارکت 
در جمع و جامعه می بیند؛ اما پرســش این است که 
آیا این »موضــع میانه« سوسیالیســت های آغازین، 
تنهــا بــرای جماعت های کوچکی کــه در آن افراد 
یکدیگــر را می شناســند و به یکدیگــر نزدیک تر و 
با هم صمیمی ترند، مناســب نیســت؟ پاسخ هونت 
منفی است. او کاربرد هر روزین اصطالحاتی چون 
ملت و جنبش سیاســی به مثابه گونه ای از جماعت را 
گواهی بــر تأیید نظر خویش می گیــرد. برای اینکه 
فرد خویشــتن را عضوی از یــک جماعت و گروه 
به شــمار آورد، احســاس ُانس و صمیمیت ضروری 
نیســت. تنها همســویی در اهــداف، صرف نظر از 
بزرگی گروه و آشنایی یا آشنانبودن افراد با یکدیگر، 
کفایــت می کند. ازاین روســت که جــان راولز در 
تئوری عدالــت، انجام اقدامــات عدالت جویانه در 
جوامع بــزرگ را نیز نیازمند موضع و حالتی می داند 
که نه بر عشق، بلکه بر برادری مبتنی است؛ بنابراین، 
طــرح آزادی اجتماعی را می تــوان در جوامع بزرگ 
نیــز به کار بســت؛ اما بــه هر رو، باید نســبت آن با 
دیگر اشــکال ممکن آزادی و بــا بازتولید اجتماعی 
به طورکلی روشن باشــد. از نظر هونت در این نقطه 
اســت که ناهمســازی ها و تنگناهای سوسیالیســم 

آشکار می شوند.
همه پیشــگامان سوسیالیســم از پرودن تــا مارکس، 
علی رغــم تمامی تمایــزات، در ایــن متفق القول اند 
که نخست، راه دســتیابی به روابط اجتماعی مبتنی 
بر همبســتگی، رفورم یا محــو انقالبی اقتصاد مبتنی 
بر بازار سرمایه داری اســت، دوم، انگیزه و آمادگی 
برای چنــان هدفــی در کارگــران، تولیدکنندگان و 
مدیــران وجــود دارد؛ بر اســاس همیــن پیش فرض 
اســت که سوسیالیسم، ارگان اندیشــه و سخنگوی 
این اپوزیســیون می شود و نسبت تئوری و پراکسیس 
گاه ســازی یک  نیــز منطبق بــر آن، به عنوان رابطه آ
گروه اجتماعی مشخص اندیشــیده می شود و سوم 
تغییر مناســبات اجتماعی به گونه ای جبری و چونان 
ضرورتی تاریخی صــورت خواهد پذیرفت، چرا که 
سرمایه داری یا توسط بحران های خودساخته اش یا به 
علت ایستادگی فزاینده تولیدکنندگان در برابر افزایش 
فقــر و فالکت فــرو خواهد پاشــید. از نظر هونت، 
برای ســنجش انتقادی میراث جنبش سوسیالیستی، 

دانیل برادنی
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که استثمار شــدید، کاهش مزدها و خطر بیکاری، 
کارگران را متحد می کند و سوژه جمعی را خواهان 
و توانــا به نابودی ســرمایه داری می ســازد؛ اما روند 
آمبورژوازه شــدن20 کارگــران نشــان داد که اهداف 
انقالبــی تنها به پرولتاریا نســبت داده می شــدند و 
پرولتاریــا در واقعیت در پی چنان اهدافی نبود. تأثیر 
دوران روشــنگری و روح چیــره بــر دوران آغازین 
صنعتی شــدن بر فرضیه سوم نیز آشکار است. تصور 
تکامل قانونمند و جبری تاریخ نزد سن سیمون، لوئی 
بالنک یا مارکس به شدت از مفهوم تکامل و پیشرفت 
و امید به رستگاری از طریق دانش و تکنیک در آن 
دوران تأثیر پذیرفته اســت. علــل خمودگی و پیری 
پرشــتاب سوسیالیســم پس از جنگ دوم جهانی را 
باید در وابســتگی آن به دوران آغازین صنعتی شدن 
بازجست. هنگامی که شرایط اجتماعی در نیمه دوم 
سده بیستم به علت نوآوری های تکنولوژیک، تغییر 
ساختار اجتماعی و اصالحات سیاسی تغییر کردند، 
جذابیت آغازین ایده های بنیان گذاران سوسیالیســم 
نیز بــه ناگزیر رنگ باخت. ازاین رو، هر کوششــی 
برای زنده کردن آرمان های نخستین سوسیالیسم باید 
با قطع پیوند آن با آن دســته از فرضیه هایی آغاز شود 
که در دوران پیدایش سوسیالیســم ریشــه دارند. از 
این راه اســت که می توان فضایی برای طرح ایده ها 
و اندیشــه هایی گشــود که برای روزآمدســازی آن 

ضروری اند.

سوسیالیســم   :)1( نوســازی  راه هــای   .4
چونان آزمون گرایی تاریخی

هونــت بــر مبنای آنچــه آمــد نتیجه می گیــرد که 
سوسیالیســم تنها به شکلی پسامارکسیستی21 می تواند 
احیا شــود. برای این کار باید به ویژه در دو گســتره 
به اصالح سوسیالیســم سنتی دست یازید: نخست، 
تجدیدنظــر در نوع تصــوری که از بازســازی نظام 
اقتصــادی وجــود دارد و دوم، تجدیدنظــر در این 
نگــرش کلی که آزادی ها در جامعه همبســته آینده 
تنهــا به معنای آزادی اجتماعــی در معنای اقتصادی 
آن اســت. او بــر آن اســت که با مقــداری همدلی 
هرمنوتیکــی می تــوان طرح های سوسیالیســت های 
آغازین را آزمون تجربی امکاناتی دانســت که بازار 
نوخاسته ســرمایه داری برای گسترش روابط همبسته 
و تعــاون عرضه می کرد. پیشــنهادهای سنســیمون، 
اوون و دیگــران معطوف به بنیان گذاری تعاونی های 
خودمختــاری بود که بتواننــد در بازاری که با قانون 
تنظیم و محدود می شد، نقشــی قدرتمند ایفا کنند. 
ازاین رو می توان طرح های آن ها را گونه ای سوسیالیسم 
بازار نامید. این تالش ها گرچه ساده اندیشــانه به نظر 
می رســند، اما جســورانه بودند و امتیاز »آموختن از 
راه انجام«22 را داشــتند و می توانســتند توانایی های 
اخالقــی بازار را بیازمایند. با مارکس اســت که این 
نگــرش آزمونگرایانه رنــگ می بازد. او بــر آن بود 
که بازار نمایانگر مجموعه ای به هم پیوســته از روابط 
اجتماعی اســت و ازین رو نمی تــوان بر مبنای نظام 
اخالقی و ارزشــی خود، تنها عنصر یا بخشی ویژه از 
آن را برگزیــد. از نظر او بــازار و مالکیت خصوصی 
ابزار تولید در یکســو و فقــدان مالکیت پرولتاریا در 
ســوی دیگر، یک کلیت تفکیک ناپذیــر هگلی را 

تضادها رخت برمی بندند و جامعه سوسیالیســتی بر 
پا می شــود؛ اما ازآنجایی که این پیشــرفت بر مبنای 
قوانیــن جبری تاریخ انجــام می پذیرند، نقش کنش 
گاهانه و ثانوی است. مشکل  انسانی در این میان ناآ
اصلــی در این نگرش دترمینیســتی، تنهــا دامن زدن 
به انفعال اپورتونیســتی نبود، امری که به بحث های 
فراوانی در تاریخ جنبش سوسیالیســم پیرامون قوانین 
تاریخی و نقش انســان دامن زده است، بلکه افزون 
بــر آن، جلوگیــری از دریافت رونــد تاریخ چونان 
مجموعه ای از فرصت هــا و چالش هایی بود که باید 
نخست با آزمون های تجربی، استعداد و تناسب آن ها 
برای بهبود اجتماعی در هر برهه مشــخص تاریخی 
سنجیده می شــد. برای پدران سوسیالیسم پیشاپیش 
معلوم بود کــه آزادی اجتماعــی در واقعیت دارای 
چه ویژگی هایی اســت، بی آنکه نیازی به آزمون آن 
باشد که شرایط اجتماعی هماره متغیر، چه امکاناتی 
برای تحقــق آن عرضه می کند. خودداری از آزمون 
به عنوان شــیوه ای تاریخی-عملی ارتباطی با مســئله 
اســتراتژی اصالح یا انقالب نداشــت، چه، آنان که 
اســتراتژی تحقق گام بــه گام را نیز پــی می گرفتند، 
در جســتجوی موقعیت ها و فضاهای مناســب عینی 
نبودند و تصویری ازپیش معین، نقطه عزیمتشــان را 
می ســاخت. هنگامی که تکامل تاریخی، به گونه ای 
جبری انجام پذیــرد، آزمون موقعیت اجتماعی برای 
سنجش امکان تحقق آزادی اجتماعی، بی معناست. 
شــگفت آنکه این ناتوانی بیشــتر از هر جای دیگر، 
در گســتره اقتصاد، یعنی گستره ای مشاهده پذیر بود 
که هم از آغاز در کانون توجه سوسیالیســت ها بود، 
چراکه از مارکس بدین سو این تصور قوت گرفته بود 
که اقتصاد مبتنی بــر برنامه ریزی در روندی تاریخی 
بــر اقتصاد بازار چیره خواهد شــد و ازاین رو، نیازی 
به کنــکاش و آزمون نظــری برای یافتــِن نهادهاِی 
الزمه تحقِق سوسیالیســم درواقعیت اجتماعی دیده 

نمی شد.
بازبینــی این فرضیه ها نشــان می دهد که پیدایش هر 
ســه مرهون روح زمانه و شرایط آغازیِن مدرن سازِی 
سرمایه ســاالرانه است. شاید تنها کسانی می توانستند 
رونــد دموکراتیک تعییــن هدف هــای اجتماعی را 
غیــرالزم ببینند و برای انســجام و ادغام اجتماعی،19 
تنهــا همیاری و همکاری تولیدکنندگان آزاد را کافی 
بداننــد و آزادی هــا و حقــوق فــردی را بی اهمیت 
ارزیابــی کننــد که پویایی شــگرف صنعتی شــدن 
آغازین را تجربه کرده باشــند. وابســتگی به دوران 
آغازین صنعتی شــدن، در مورد فــرض انقالبی بودن 
پرولتاریا نیز صادق است. در آغاز این گونه می نمود 

خواستی را نمایندگی کنند که در ژرفای هستی انسان 
ریشــه دارد: عینیت یافتن خود در فرآورده کار خود. 
نگرش مارکــس به پرولتاریــا، گرایش ها و نقش آن 
در ســال های بعد، یعنی دورانی که تحلیل اقتصادی 
کاپیتالیســم در کانون توجه اوســت، همچنان ثابت 
می ماند، آنچه تغییر می کند، شیوه استدالل اوست: 
نقش انقالبی کارگران دیگر با ارجاع به نهاد انســان 
توضیح داده نمی شود، با استثمار سیستماتیک و فقر 
و فالکــت حاصل از آن توضیح داده می شــود. در 
هر دو حالت، مارکس بدون گواهی تجربی، اســاس 
را بــر این می گذارد که اهدافی که توســط نظریه او 
طرح شده اند، درواقعیت اجتماعی به وسیله سوژه ای 
جمعــی نمایندگــی می شــوند؛ امــا ازنظــر هونت، 
پژوهش های مکتب فرانکفورت پیرامون اقتدارگرایی 
نشان داد، خواســت ها و عالیق یک طبقه اجتماعی 
را نمی توان به ســادگی از موقعیت و شــرایط زیستی 
آن استنتاج کرد. با گذر به جامعه پساصنعتی، دیگر 
نه تنها آشکارشده بود که طبقه کارگر انقالبی وجود 
نداشــت، بلکه افزایش کارمندان پس از جنگ دوم 
جهانی، کارگران را در میان مزدبگیران جوامع غربی، 
در اقلیت قرار می داد. ازاین رو، دریافت سوسیالیسم 
به عنوان بیان نظری جنبش پرولتاریای انقالبی، دیگر 
ممکن نبود. ژرفای بحران آنگاه آشــکارتر می شود 
که در نظر داشته باشیم، اگر سوسیالیسم، آن چنان که 
آمد، فراتــر از مکتب هــای رقیب، به عنــوان بیان و 
هم زمــان آموزه ای بــرای جنبش اجتماعــی دریافته 
شــود، هنگامی که نشــانی تجربی از ســوژه جمعی 
انقالبی نیست، درواقع، مشروعیت وجودی خویش 

را از دست می دهد.
پ. در آثار پیشگامان سوسیالیسم، پیش فرض وجود 
ســوژه انقالبی، کمابیش هماره با پیش فرضی مبتنی 
بــر فلســفه تاریخ آنان همراه اســت. بــر مبنای این 
پیش فرض، مناســبات ســرمایه داری بنا بر ضرورتی 
تاریخی به زودی فرومی پاشد. نتیجه اعتقاد به تکامل 
خطی تاریخی که با سن سیمون آغاز می شود این بود 
که از برخورد آزمون گرایانه با روندها و پتانسیل های 
تاریخی بازمی داشت؛ البته آن دسته از نظریه پردازانی 
که همچون رابرت اوون به طور مســتقیم در گســتره 
سیاست درگیر بودند و به طور عملی به بنیان گذاری 
نهادهای اقتصــادی جایگزیــن می پرداختند، کمتر 
بــه این گونــه نظریه پردازی ها دربــاره قوانین تکامل 
تاریخــی مشــغول می شــدند. بــا این همه، بیشــتر 
سوسیالیســت های آغازین در این نکته با سن سیمون 
هم رأی بودند و نظریه سوسیالیسم را چونان محصول 
معرفت به قوانین جبری تکامل تاریخی درمی یافتند. 
در آثار مارکس نظریه پیشــرفت و تکامل تاریخی به 
دو شــکل پدیدار می شــود: در شــکل نخست آن، 
تضاد طبقاتــی رانه تکامل اجتماعی اســت. در هر 
مرحله تاریخ، طبقه ای که اکثریت جامعه را تشکیل 
می دهد اما مورد بهره کشی است، درنهایت به قدرت 
دست می یابد تا در مرحله آخر که سوسیالیسم پدیدار 
می شود. در شکل دوم نظریه، پیشرفت تکنولوژیک 
به عنوان رانه اصلی تکامل اجتماعی مطرح می شود. 
تکامــل اجتماعی از این منظر حاصل تالش انقالبی 
بــرای انطباق روابط تولیدی بــا نیروهای پیش رونده 
تولیدی اســت. در هر دو شــکل نظریــه، در پایان، 

 در آثار پیشگامان سوسیالیسم، 
پیش فرض وجود سوژه انقالبي، 

کمابیش هماره با پیش فرضي مبتني 
بر فلسفه تاریخ آنان همراه است. بر 
مبناي این پیش فرض، مناسبات 

سرمایه داري بنا بر ضرورتي تاریخي 
به زودي فرومي پاشد
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منابع و هماهنگی فعالیت های اقتصادی معرفی کند. 
بــه همین دلیل یکی از وظایف فوری سوسیالیســم، 
ویــژه  افزوده هــای  از  بــازار  مفهــوم  پاک ســازی 
کاپیتالیستی اســت تا امکان آزمون استعداد آن برای 
شــکل های تعاونِی هماهنگــِی کنش های اقتصادی 
فراهم شود. بازارهای کاالهای گوناگون باید آزموده 
شوند که آیا و تا چه اندازه برای تعیین قیمت بر مبنای 
عرضه و تقاضا مناسب هستند، به ویژه هنگامی که به 
نیازهای ضروری و حیاتی نایکسان پاسخ می گویند. 
این کار، نخســتین گام در مســیر ساخت گشایی از 
ایدئولوژی مسلط بازار است و در اینجا نباید متوقف 
شد. در همین راستا، می توان پرسید، چگونه مالکیت 
ابزار تولید می تواند ســود حاصل از سرمایه را توجیه 
کند، در حالی که نمی توان افزایش ســود تصاعدی 
سرمایه را با ســهم آن در افزایش کارایی، به گونه ای 
قانع کننده مستدل کرد. هونت به عنوان نمونه به آثار 
فریدریش کامبارتل24 اشاره می کند که بر آن است، 
مبانی مشــروعیت بازار با وجود بهره ســرمایه و سود 
بورس بازی همســاز نیســتند. این ساخت گشایی ها 
نابودکننده این تصور رایج هســتند که کارکرد نظام 
بازار نیازمند مالکیت خصوصی موروثی بر ابزار تولید 
اســت و از این رو بازارها تنها در شکل سرمایه دارانه 
می توانند موفق باشــند. پیشــبرد روند سحرزدایی از 
مفهوم رایج بازار نشــان خواهد داد که بسیاری از آن 
ویژگی هایی که ذاتی بازار پنداشته می شوند، درواقع، 
افزوده هایی هســتند که باید شکل و کارکرد کنونی 
آن را توجیه کنند. در این میان، نباید هیچ موضوعی  
را بدیهی انگاشــت و ناپرسیده گذاشت. از این رو، 
باید حتی موضوعاتی چون حق ارث نیز به پرســش 
گذاشته شوند. به همین ســان می توان پرسید که آیا 
ارضای برابر نیازها و آزادی از وابســتگی و اجبار در 
فعالیت های اقتصادی، در شــرایط کنونی تنها از راه 
نفی مالکیت خصوصی بر ابزار تولید قابل دسترســی 
اســت، یا با کاهش و به حاشــیه راندن هدفمند حق 
تصــرف مالک در مالکیت خصوصی نیز می توان به 

این هدف رسید.
تاکنــون برای هر دو گزینه سوسیالیســم بازار و بازار 
سوسیالیزه شده به وسیله تحقِق درآمِد پایه تضمین شده 
برای همــگان و نظارت دموکراتیــک، چندین مدل 
تئوریک ساخته شــده اند؛ اما گزینش مدل مناســب 
تنها مســئله ای نظری نیســت، بلکه نیازمند آزمونی 
تجربی اســت که در واقعیت اجتماعی باید با توجه 

فراگیــر و نامحدوِد تحقِق همیاری هم تراز23 اســت. 
اگر سوسیالیســم بر چنین درکی از تاریخ بنا شــود، 
گاهی بــه قوانین  دیگــر نمی تــوان آن را همچــون آ
جبری تکامل تاریخ و نیز ارگان اندیشــگی پرولتاریا 
دریافت. سوسیالیســم بر این مبنا شکل مدرن طرح 
این امر اســت کــه در روند تاریخ، همــاره مطابق با 
وضعیــت اجتماعــی، گروه هــای مختلفــی تالش 
می کنند تــا موانع گفت وگو و ارتبــاط را فروریزند، 
خواســت ها و حقوق خویــش را در عرصه عمومی 
مطرح کنند، آن ها را به رســمیت بشناسانند و از این 
راه گســتره آزادی اجتماعی را فراخ تر کنند. از این 
گاهی  منظر، پیدایش جنبش سوسیالیستی، حاصل آ
به این امر بود که خواست های کارگران که با ارجاع 
به آرمان های انقالب فرانســه مشــروعیت می یافت، 
جز با شکســتن ســدهای ارتباطی در گستره اقتصاد 
نمی توانستند ارضا شوند؛ و بازار کاپیتالیستی به عنوان 
نهادی اجتماعی، راه بهره مندی برابِر تمامِی الیه های 
اجتماعی از دستاوردهای انقالب را سد می کرد؛ اما 
سوسیالیســم نباید در اینجا متوقف می شــد؛ بایست 
فضاهایی را می جســت که در آن بهره مندی نهادینه 
از آزادی، برابــری و برادری مقــدور نبود و هماره با 
الیه هــا و گروه های محرومی که بســته به وضعیت 
اجتماعی-تاریخــی تغییر می کردند، همراه می شــد 
تــا به عنوان نماینده آنان در جامعه بتواند امکان طرح 
خواست هایشــان را در گفت وگوی اجتماعی فراهم 
این چنین، هیچ گاه مشروعیت  کند. سوسیالیســمی 
وجودی خــود را از دســت نخواهد داد. از ســوی 
دیگــر، نظام جایگزیــن، نتیجه قوانیــن روند جبری 
تاریخ نیســت، بلکه بایســت در یک فرآیند تجربی 
بدان دســت یافت. بنا بر آنچه تاکنون تجربه نشــان 
داده اســت، در این مسیر، بهره گیری از سیستم های 
مختلط اقتصادی ممکن اســت. معیار اصلی در این 
رویکرد آزمونگرایانه این اســت کــه وجه اجتماعی 
تا حــد ممکن در گســتره اقتصــادی چیرگی یابد، 
به نحــوی که ارضای نیازهای مکمــل افراد فارغ از 
نفوذ و اجبار مقدور شــود. پیش فرض چنین روشی، 
پذیرش این امر اســت که ویژگی هــای بنیادین نظام 
ســرمایه داری تغییرپذیر و شــاید حتــی انحالل پذیر 
است. از این رو دشمن اصلی سوسیالیسم، همچنان 
کادمیک اقتصاد اســت که طی  تئوری رســمی و آ
دو ســده گذشــته همواره تالش کرده است، بازار 
سرمایه ســاالر را به عنوان تنها ابزار کارای تخصیص 

می ســاختند. تنها گهــگاه می توان در آثــار او متنی 
یافت که در آن او بــازار را چونان نهادی دریابد که 
تطور می یابد، تغییرپذیر است و اصالح پذیری آن را 
بایست به گونه ای تجربی آزمود. سرمایه داری و بازار 
نزد او یکی هســتند. درنتیجه اقتصاد سوسیالیستی تا 
مدت ها پــس از مرگ مارکس نیز تنها می توانســت 
به عنوان اقتصادی بدون بازار تصور شــود. جایگزین 
موجود بازار، اقتصاد برنامه ریزی بود که درســت در 
تقابل با هدف آغازین سوسیالیســم، روابط عمودی 
را جایگزیــن روابط افقی می کرد. با فهِم مارکســِی 
تفکیک ناپذیــر،  کلیتــی  همچــون  ســرمایه داری 
سوسیالیســم این امکان را از دســت داد تا فراسوی 
اقتصاد برنامه ریزی، نهادهایــی را بجوید که بتوانند 
به اجتماعی کردن اقتصاد یاری رسانند. درواقع برای 
نهادینه کــردن آزادی اجتماعــی در گســتره اقتصاد 
ســه مدل را می توان تصور کرد: بــازار، آن چنان که 
آدام اســمیت آن را معرفی می کرد، یعنی نهادی که 
بایســت بتواند عالیق شــهروندان را مکمل یکدیگر 
و ارضا ســازد. دوم، ایده جامعــه تولیدکنندگان آزاد 
که بــر کار تولیــدی تولیدکنندگان مســتقل و اداره 
خودمختار آن، با نظــارت دموکراتیک جامعه مدنی 
مبتنی است؛ و ســوم، انتخاب دموکراتیک سازمانی 
دولتی بــرای هدایت و نظارت فعالیت های اقتصادی 
به منظــور افزایش رفاه اجتماعــی. از آنجایی که هر 
ســه مدل می توانند منابع الزم برای نیازهای همگان 
را به نحوی به کنشــگران تخصیــص دهند که آن ها 
در شــرایط برابر مشــارکت، بــرای یکدیگر فعالیت 
کننــد، هر ســه می تواننــد به عنوان جایگزیــن بازار 
کاپیتالیستی درک شــوند؛ اما از راه آزمون است که 
درنهایــت می توان دریافت که آیا بازار، جامعه مدنی 
یا دولت حقــوق بنیاد و دموکراتیــک در یک دوره 
تاریخی معین ابزاری مناســب تر بــرای تحقق آزادی 
اجتماعی در گســتره اقتصادی اســت. درکی چنین 
تجربی از روند تاریخ، هــر مرحله تاریخی را دارای 
پتانســیل های جدیدی برای اصالح و بهبود شــرایط 
اقتصادی-اجتماعــی می دانــد؛ اما برای تشــخیص 
آنچه می تواند در یک مرحله خاص، بهبود محسوب 
شــود، نیاز به یــک معیــار و میزان اســت. درواقع 
شناخت پتانسیل ها نیز وابســته به تعین دستکم کلی 
هدف اســت. هونت پاســخ به پرســش معیار را نزد 
هــگل و جان دیویــی می جوید. بر ایــن مبنا، بهبود 
و اصــالح در گســتره اجتماع عبــارت از گام هایی 
اســت که به چیرگی بر موانــِع ارتباط و گفت وگوی 
فــارغ از اجباِر اعضای جامعه برای کشــف و وضِع 
قواعد همزیستی می انجامد. اصالح آنگاه انجام یافته 
اســت که موانــع مشــارکت برابر اعضــا در تمامی 
گســتره های اجتماع محو شود و به زبان هگل، روح 
عینی به مرحله ای فراتر در روند تحقق فراگیر آزادی 
فرا رفته باشــد. در این نگــرش، گرچه جبر تاریخی 
مارکسیستی و سوژه جمعی انقالبی آن نفی می شود، 
اما سوسیالیســم تنها به یک نظریه ارزشــی، در کنار 
دیگــر نظریه های عدالت فرو نمی کاهد، بلکه افزون 
بر آن، نمایانگر گرایشــی در روند تاریخ اســت. در 
میان سوسیالیســت های آغازین، ایــن پرودن بود که 
متأثــر از هگل و به ســان جان دیویی در این راســتا 
گفته بود، نیروی اصلی تکامــل اجتماعی، گرایش 
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کارکرد و وظیفه خاص هر یک بود: حقوق، وظیفه 
حفظ استقالل فردی، خانواده، وظیفه پاسخگویی به 
نیازهای طبیعــی و بازار، وظیفه فراهــم آوردن لوازم 
زندگــی و در پایان دولــت وظیفه ادغام و انســجام 
اخالقــی- سیاســی اجتمــاع را بــه عهــده دارند. 
پیشگامان سوسیالیسم اما تفکیک کارکردی حوزه ها 
را درنیافتنــد و ســاختار جامعه را به ســان پیشــینیان 
به صورت عمودی تصــور می کردند، تفاوت تنها در 
آن بــود کــه در نگرش آن ها اقتصــاد به جای دولت 
نقــش اصلی را بــر عهده می گرفت. حــال آنکه با 
پذیرش تفکیک حوزه ها، به نحو آســان تری می توان 
اســتدالل کرد کــه به عنــوان نمونه حوزه عشــق و 
سیاست شایسته آن   هستند که از سلطه معیار سیستم 
اقتصــادی رها باشــند، اما تحت شــرایط اقتصادی 
مســلط، نمی توان به احتمال تفکیک واقعی حوزه ها 
چندان خوش بین بود. با همین ناتوانی درک تفکیک 
حوزه ها است که می توان کوری حقوقی سوسیالیسم 
را نیــز توضیــح داد. از آنجایــی کــه پیشــگامان 
سوسیالیســم به دلیل درک نکردن تفکیک حوزه ها، 
تنهــا آن بخش از حقوِق جهان شــمول شــهروندِی 
برآمــده از انقــالب فرانســه را پذیرفتند کــه به طور 
مســتقیم به حــوزه اقتصاد مربوط می شــد، از درک 
نقش رهایی بخش این حقوق در گســتره سیاست و 
تصمیم ســازی دموکراتیک غافــل ماندند. در حالی 
که می توانستند به آســانی با مفهوم آزادی اجتماعی 
که پــرورده خود آنان بود، در پیوند با نظریه روســو 
نشــان دهنــد کــه حقــوق جدیــد بــر پایــه روند 
تصمیم سازی جمعی اســتوار است: اگر آن چنان که 
در اســناد مبتنی بر قرارداد اجتماعــی انقالب آمده 
اســت، تنهــا آن حقــوق عمومــی از مشــروعیت 
برخوردارند که مطابق با قرارداد اجتماعی، هر عضو 
جامعه با آن موافقت کرده باشد، پس می توان نتیجه 
گرفت که نه هر فرد به تنهایی، که همگان به گونه ای 
جمعی و در تعاملی مکمل یکدیگر، بایست اهداف 
خویش را تحقق بخشــند. همین کوری حقوقی بود 
که آنان را از اتحاد با جمهوریخواهان رادیکال نیز که 
برای مشارکت برابر همگان در گستره سیاسی مبارزه 
می کردند، باز داشــت. نتایج عدم دریافت تفکیک 
حوزه هــا در جامعه مدرن به همین محــدود نماند. 
حوزه خانواده و همســری و جایــگاه نابرابر زن در 
گذشــته و حال نیز همچنان بــا روابط تولیدی مبتنی 
مالکیت خصوصی و چشــم انداز رهایی آینده نیز با 
مالکیت عمومی توضیح داده می شــد؛ به جای آنکه 
آن را حوزه مســتقلی ببینند که از قواعد خاص خود 
پیروی می کند و زمینه ویــژه ای برای تحقق آزادی 
اجتماعی فراهم می آورد تــا اعضای خانواده تعاملی 
آزادانه و مکمل یکدیگر داشته باشند. از همین رو، 
رابطــه جنبش سوسیالیســتی بــا جنبش زنــان نیز، 
رابطــه ای تنش آمیز مانــد، چه، به نحــو فزاینده ای 
آشکار می شــد که رهایی زنان تنها با حق مشارکت 
برابر در انتخابات و بازار کار میســر نمی شود، بلکه 
فراتر از آن به یک دگرگونی فرهنگی نیاز اســت که 
رونــد جامعه پذیــری و تربیــت مردســاالرانه را نیز 
دگرگون کند؛ اما جنبش سوسیالیســتی در این حوزه 
نیز همچنان بر تقدم نقــش تعیین کننده اقتصاد پای 
می فشرد و از نقش عوامل دیگر غافل بود. هونت بر 

و به فعالیت در گســتره های دیگر کــه تابعی از این 
گســتره اقتصاد فرض می شــدند، نیازی نبــود؛ اما 
هنگامی که شهروند در مقام مخاطب قرار می گیرد، 
درواقع استقالل گســتره تصمیم سازی دموکراتیک، 

از گستره اقتصاد به رسمیت شناخته می شود.
5. راه های نوســازی )2(: ایــده ای از یک 

شکل زندگی دمکراتیک
از دیدگاه سوسیالیســت های نخستین، رفتار مبتنی بر 
خودخواهی فــردی نتیجه جبر بازار بود و از این رو، 
تمام تالش آن ها معطوف به گستره اقتصاد و امحای 
بازار سرمایه داری شد. نتیجه این رویکرد، ناتوانی از 
دریافــت اهمیــت و ارزش حقــوق بشــر و حقوق 
فرانســه در رونــد  انقــالب  از  منتــج  شــهروندِی 
رهایی بخشــی بود. سوسیالیسم از همان زمان توانایی 
خود برای پی افکندن نظامی دموکراتیک با ابزارهای 
نظری خویش را از دست داد. پس ایده  دموکراسی 
از لیبرالیســم وام گرفته می شــد، بی آنکه رابطه آن با 
آزادی اجتماعی در گستره اقتصاد تبیین شده باشد؛ 
نتیجــه آنکه، موجودی دوجنســی پدیــد آمد که از 
وحدت نظری بی بهره بود. ایده آزادی اجتماعی که 
به همسازی آرمان های آزادی، برادری و برابری راه 
می برد، تنها به گســتره اقتصاد محدود ماند و امکان 
گســترش به عرصه های دیگر اجتماعــی را نیافت. 
پیشگامان سوسیالیســم، درواقع تفکیک عرصه های 
کارکردی گوناگــون جامعه را درنیافتنــد و متأثر از 
دوران آغازین عصر صنعتی شدن، ادغام اجتماعی را 
نتیجه ضرورت ها و کارکرد تولید صنعتی می دیدند. 
در حالی که پیشــگامان لیبرالیسم، از دیرباز شروع به 
بررســی نتایج رونــد تفکیک حوزه هــای اجتماعی 
کرده بودند که از ســده هجدهم پدیدار شــده بود. 
هابس، الک وهیوم بــا تفکیک اخالق و قانون، به 
تفکیک جامعه و سیاســت و دولت رســیده بودند، 
حوزه هایــی که هر یک تابع قوانیــن کارکردی ویژه 
خود بودنــد. عرصه عمومی نیز از عرصه خصوصی 
تفکیک شــد تا دوستی و همســری مبتنی بر مهر و 
عشــق جایگاه خود را بیابد و اقتصاد سیاسی نوپا نیز 
می کوشید حوزه دولت را از اقتصاد تفکیک کند و 
از دخالــت در آن بــازدارد. واکنش هــگل در برابر 
تفکیــک لیبــرال حوزه ها، تفکیک آن هــا بر مبنای 

بــه اصل حفظ نهادهایی که تاکنــون موفق بوده اند، 
انجام شوند. در همین راستا باید آرشیوی از بحث ها، 
طرح ها و تجربه هــا، از بحث های اجتماعی ســازِی 
پــس از جنــگ اول جهانــی و تجربه خانه ســازی 
سوسیالیســتی در شــهر وین گرفته تا کوشــش های 
اتحادیه های کارگری برای انسانی ســازی روابط کار 
فراهم آورد تا نشــان داده شــود که چه طرح هایی به 
بن بســت رســیده اند و کدام راهی برای تغییر شکل 
بازار می گشایند. افزون بر این، سوسیالیسم آزمون گرا 
باید نمایندگی اخالقی تمامی کوشش های سیاسی- 
عملــی را که چشــم اندازی برای گســترش آزادی 
اجتماعــی در گســتره اقتصاد عرضــه می کنند، به 
عهده گیرد؛ اما نباید خود را به سان دوران آغازینش، 
تنها به یک گــروه اجتماعی، یعنــی پرولتاریا پیوند 
زند. نه فقط به این دلیل که ســاختار اشــتغال تغییر و 
جنبش انقالبی کارگری منحل شــده است، بلکه به 
این دلیل نیز که سوسیالیسم در دوران مدرن به عنوان 
روند تاریخی آزادی از ســدهای ارتباط و گفت وگو 
تعریــف می شــود و از ایــن رو، نمی توانــد تنها آن 
جنبش اجتماعی را تجســم ایده خود انگارد که در 
یک دوران خاص، خواســت برابری را به قوی ترین 
و رساترین شکل طرح می کند. چنین کاری نه فقط 
به دلیل آنکه سوسیالیســم را بــه نمایندگی از بخش 
کوچکی از قربانیان جریان گسترده تعین فرد توسط 
دیگری25 و عدم ادغــام اجتماعی محدود می کند، 
زیانبار است، بلکه در تضاد با این وظیفه سوسیالیسم 
اســت که باید سخنگوی بی شــمار کسانی باشد که 
خواست هایشــان در اســاس فرصت طرح شــدن در 
عرصــه عمومــی را نیافته اند. هونــت، فراتر از آن و 
برخالف سوسیالیســم مارکسیســتی، جست وجوی 
حامالن اجتماعی سوسیالیسم به عنوان سوژه جمعی 
را جایز نمی شــمارد، چراکه این کار در روند شتابان 
دگرگونی هــای اجتماعــی، بــه لحظه هــای گذرا و 
نامتعیــن، وزنــی بیش از حــد می بخشــد. در این 
نگرش، نشــانه های پیشرفت آزادی اجتماعی را نباید 
در ســوژه جمعی، بلکه در توفیق در گستره نهادها، 
در قانون گذاری و تغییر منش و روحیاتی جست که 
بازگشت ناپذیرند. اینان ضمانت های بسیار بزرگ تری 
بــرای تحقق هدف هــای سوسیالیســتی اند تا ظهور 
جنبش های هر چند پرشمار اجتماعی. نه سوژه های 
شــیفته که اصالحات عینیت یافته، نه جنبش جمعی 
کــه دســتاوردهای نهادین بایــد به عنــوان حامالن 
اجتماعی هدف های هنجارین سوسیالیسم نگریسته 
شوند. بنابراین، از این منظر، قانون گذاری اجتماعی 
ســال های آغازین سده بیســتم، حق تصمیم گیری 
مشــترک کارگــران و کارفرما در امور شــرکت ها یا 
قانــون حداقل دســتمزد، نه رخدادهایــی تصادفی، 
بلکه نخســتین گام های روند پیشــرفت پرمشــقت 
اجتماعی کردن بازار کار بوده اند. گســترش آزادی 
اجتماعی در گرو تداوم و تعمیق همین گام هاســت، 
بی آنکه اکنون بتوان از مرحله نهایی تصویری رســم 
کرد. مخاطب این سوسیالیسم، برخالف سوسیالیسم 
نخستین، نه یک گروه اجتماعی که همه شهروندان   
هســتند. در سوسیالیسم ســنتی کارگران مخاطب و 
حامل و فاعل سوسیالیســم بودند، چــرا که، آزادی 
پی یر ژوزف پرودون فیلسوف و جامعه شناس فرانسویاجتماعی باید در گســتره اقتصادی تحقق می یافت 
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ملــی چنیــن امــری دشــوار اســت. هــر ســه این 
نا هم زمانی هــا نشــان می دهنــد که ســخن گفتن از 
سوسیالیســم به عنــوان پــروژه ای انترناسیونالیســتی 
شــتاب زده اســت. گرچه هدف نهایی همبســتگی 
جهانــی همه ســاکنین زمین بر اســاس شــعارهای 
آزادی، برابــری و برادری اســت، اما سوسیالیســم 
آزمون گرا باید نخست از سطح ملی و منطقه ای آغاز 
کنــد و در صــورت نیــاز بــه اقــدام و هماهنگــی 
بین المللی، ســاختارهایی فراگیر بسان عفو بین الملل 
و صلح ســبز پدید آورد. سوسیالیســم باید در سطح 
ملی و منطقه ای ریشــه های خود را حفظ کند، چه، 
وجود اشــتراکات فرهنگی و حقوقی، الزمه پیدایش 
عرصــه عمومی سیاســی اســت تــا زمینــه طرح و 
چاره یابی دشــواری های موجود در راه تحقق آزادی 

اجتماعی فراهم شود.

6. سخن پایانی: چند پرسش
بی تردیــد نتایج کوشــش هونت در روزآمدســازی 
سوسیالیســم، هم برای دوســتان و هم برای دشمنان 
سوسیالیســم ســنتی تأمل برانگیز خواهد بود. کانون 
اصلی تالش او همســازی سه شــعار اصلی انقالب 
فرانســه، آزادی، برابــری و بــرادری به عنوان هدف 
اصلی سوسیالیســم است. در این مســیر او نخست 
ضــروری می بیند که سوسیالیســم را از بــار تاریخ 
بپیراید: حرکت تاریخ دیگــر حاصل تضاد نیروهای 
تولیدی و مناسبات تولیدی نیست و از قوانین جبری 
که مارکس از آن ســخن گفته بود، پیروی نمی کند، 
هرچنــد حرکت آن در مجموع به ســوی گســترش 
آزادی و برابــری اســت. پرولتاریا به مثابه ســوژه ای 
جمعی کــه می تواند و بایــد سوسیالیســم را تحقق 
بخشــد، نقش تاریخی خــود را از دســت می دهد 
و جامعــه سوسیالیســتی، دیگــر جامعــه ای از پیش 
تعین یافته نیســت، بلکه باید در فرایندی آزمونگرایانه 
بدان دســت یافــت. اقتصاد دیگــر تعین بخش تمام 
حوزه هــای اجتماعــی نیســت، بلکــه هــر یک از 
زیرسیســتم های روابــط خصوصی، تصمیم ســازی 
دموکراتیک و اقتصاد، از قوانین خود تبعیت می کنند 
و تفکیک این گستره ها نه تنها به عنوان روندی عینی 
کــه به مثابه امری هنجارین و مطلــوب، باید پذیرفته 
و بــه پیش رانــده شــوند. درواقع، سوسیالیســم در 
جامعه مــدرن عبارت از گســترش آزادی اجتماعی 
در هر سه گستره یادشده، از طریق فروریختن موانع 
ارتبــاط و گفت وگو و به رسمیت شــناختن یکدیگر 
اســت. نگارنده درمجمــوع با رویکــرد هونت در 
سنجش سوسیالیسم ســنتی هم رأی است، اما گزینه 
پیشنهادی او را نیازمند بحث بیشتر، من جمله درباره 

پرسش های زیر می داند:
الف. روشی که هونت که برای بازسازی سوسیالیسم 
پی می گیرد، رجوع به ایده بنیانی سوسیالیســم یعنی 
بهره مندی همگان از شعارهای انقالب فرانسه، یعنی 
آزادی، برابــری و بــرادری، از طریق پرورش مفهوم 
آزادی اجتماعی اســت. آزادی اجتماعی در معنایی 
کــه هونت به کار می بــرد، آن چنان که پیش تر گفته 
شــد، با معنای رایج آن یکی نیست. در این مفهوم، 
تعاون و همکاری با دیگری، شــرط ضروری آزادی 
خــود اســت. از طریــق مفهــوم آزادی اجتماعی، 

ســدهای موجود در راه تحقق یک همزیستی مبتنی 
بر تعــاون در همــه عرصه هــای مهــم اجتماعی را 
فروریزند و نه یک طبقه یا جنبش خاص اجتماعی. 
درواقع، پس از تجربه شکست خورده امید به جنبش 
کارگــری، باید به جای جســت وجوی یک ســوژه 
جمعی،  به این امر باور داشــت که مسیر پیشرفتی که 
توســط دســتاوردهای نهادی ترســیم شــده است، 
نمی تواند به گونه ای دلخواســته قطع شود و در آینده 
نیز امتداد خواهد یافت. افزون بر این، عرصه عمومی 
دموکراتیک برخالف سوژه جمعی، دارای این امتیاز 
اســت که ســاختار و ترکیبی شــکننده و همواره در 
تغییر دارد و این گشــودگی تضمین کننده آن اســت 
که موانع گوناگون تحدیدکننده آزادی از زاویه های 
مختلــف طرح شــوند تا بتــوان پیشــرفت عملی در 
گسترش آزادی اجتماعی را در همه حوزه ها و نه تنها 
در گســتره اقتصاد تداوم بخشید؛ اما سخن گفتن از 
عرصه عمومی دموکراتیک در عصر جهانی شدن به 
چه معناست؟ این پرسش درواقع همان پرسش کهن 
جنبش سوسیالیســتی  اســت کــه آیا سوسیالیســم 
جنبشــی ملی اســت یا جهانــی؟ از یک ســو، اگر 
درهم تنیدگی کشــورها در عرصه بین المللی در نظر 
گرفته شــود، به دشواری بتوان تصور کرد که اهداف 
سوسیالیســم به تنهایــی در ســطح کشــوری و ملی 
قابل دســتیابی اســت، از ســوی دیگــر امــا کنش 
سوسیالیســتی در ســطح جهانی نیز با دشواری هایی 
چند روبروست: نخســت آنکه حوزه های اجتماعی 
همه به یکسان در روند جهانی شدن ادغام نشده اند. 
به عنوان نمونه، در حالی که گســتره اقتصاد به میزان 
زیــادی به وســیله جامعــه جهانی کنتــرل و هدایت 
می شود، گستره همسری و خانواده به میزان بسیاری 
تابع مناسبات حقوقی- سیاسی و ارزش های فرهنگی 
ملی و منطقه ای است. دوم اینکه تفکیک حوزه ها و 
تغییر آزادانه نقش ها به وســیله ســوژه نیازمند حقوق 
تضمین شــده در قانون اساسی اســت، امری که در 
همه کشــورها میسر نیست؛ و ســوم اینکه بین روند 
گاهی به آن، یک شکاف  فزاینده جهانی شــدن و آ
زمانــی وجــود دارد، به نحوی که بخــش بزرگی از 
مــردم هنوز بر آن اند که دولت ملــی می تواند و باید 
قوانین را از طریق ســازوکارهای دموکراتیک وضع و 
اجرا کند، هر چند درواقع، در بسیاری از زمینه ها به 
علت جهانی شدن و محدودشدن دامنه اقتدار دولت 

آن است که سوسیالیسم امروزین نه تنها باید تفکیک 
حوزه ها را به عنــوان امری واقع، کــه به عنوان امری 
هنجاریــن بپذیرد. ایــن حوزها یا زیرسیســتم ها در 
جامعــه مــدرن عبارت اند از: حــوزه اقتصاد، حوزه 
تصمیم سازی دموکراتیک و حوزه عشق، همسری و 
خانواده؛ امــا به زعم او، از این پنداشــت لیبرال باید 
پرهیــز کرد که گویا این زیرسیســتم ها امکان تحقق 
اهداف خصوصی ای را می گشــایند که توسط خود 
فرد تعریف شده اند، به نحوی که تعهدات و وظایف 
متقابل، ناگزیر به عنوان خطری نهفته ارزیابی شوند، 
بلکــه برعکس، هر ســه حوزه را باید گســتره هایی 
دانســت که بایست در آن ها شــرایط تعاون آزادانه و 
بنابراین مناســبات مبتنی بــر آزادی اجتماعی حاکم 
باشــد. از این رو، سوسیالیسم نمی تواند تنها به محو 
تعین فرد توســط دیگری و کار ازخودبیگانه بســنده 
کنــد، بلکه محــو اجبار، نفوذ و اضطــرار در حوزه 
روابط خصوصی و حوزه تصمیم سازی دموکراتیک 
را نیــز پی می گیرد؛ اما این به تنهایی کافی نیســت و 
افزون بر آن سوسیالیسم باید نسبت این زیرسیستم ها 
با یکدیگر را نیز روشن کند و نشان دهد که چگونه 
می تــوان آن ها را همســاز کــرد تا در آینده اشــکال 
متفــاوت آزادی اجتماعــی در حوزه های مختلف با 
یکدیگر هماهنگ باشــند. هونت با ارجاع به هگل، 
جامعه را به ســان ارگانیســمی درمی یابد که هنگامی 
امــکان بازتولیــد و بقا دارد که هر یــک از حوزه ها 
به مثابه عضوی از ارگانیســم، فرآورده ای را که برای 
بازتولیــد جامعه ضــروری اســت، در هماهنگی با 
حوزه های دیگــر، تولید کند. به زعم او، هنگامی که 
مارکــس از ضرورت هماهنگی مناســبات تولیدی با 
نیروهای تولیدی ســخن می گوید، از همین نگرش 
پیروی مــی کند. بر این مبنا، باید ســه حوزه روابط 
خصوصی، تصمیم ســازی دموکراتیک و اقتصاد، به 
نحوی به یکدیگر مرتبط باشــند که کارکرد هر یک 
و  معیارهــا  اســاس  بــر  و  مســتقل  حتی المقــدور 
قانونمندی هــای ویژه هر حوزه انجام پذیرد، ولی در 
یــک همکاری آزادانه، به بازتولید واحد فراگیر همه 
حوزه ها، یعنی جامعــه بیانجامد. این تعامل هدفمند 
حوزه های مستقل آزادی را می توان تبلور تصوری از 
یک شــکل زیست دموکراتیک دانست. دموکراسی 
در اینجا تنها به معنی مشــارکت برابر و آزاد در روند 
تصمیم ســازی سیاســی نیســت، بلکه به عنوان یک 
شــیوه زندگی تمام عیار، امکان تجربه مشارکت برابر 
در همــه پیوندگاه هــای فرد و جامعه اســت. حوزه 
کنــش دموکراتیــک، حوزه ای اســت کــه وظیفه 
تفکیــک حوزه هــای گوناگون اجتماعــی، پیوند و 
هماهنگــی و نیــز هدایت آن ها را بــه عهده خواهد 
داشــت، چه، تنها حوزه ای اســت کــه امکان طرح 
نارسایی ها از دیدگاه های مختلف در عرصه عمومی 
و چاره جویی جمعی را فراهم می آورد. افزون بر این، 
تنها عرصه عمومی سیاســت است که به واسطه نفوذ 
مشروعیت بخش خود بر قانون گذار، توان آن را دارد 
کــه راه حل های عقالنی را به قانون بدل کند و روند 
عینی و خودبه خــودی تفکیک حوزه ها را، تابعی از 
تصمیم ســازی دموکراتیک گردانــد. بدین ترتیب، 
مخاطبان سوسیالیسم نیز معلوم می شوند: شهروندانی 
که در عرصه دموکراتیک عمومی گردهم می آیند تا 

 هونت بر آن است که طبقه کارگر 
نه تنها به علت تغییر شرایط اجتماعي 
و اقتصادي، دیگر خواهان و به علت 
تغییر ساختار اشتغال، دیگر توانا به 
ایفاي نقشي انقالبي نیست و از این 

رو امیدبستن بدان بي معناست، بلکه 
فراتر از آن، باید به کل از جست وجوي 
هر سوژه جمعي انقالبي دست شست 

و براي گسترش آزادي اجتماعي، 
به جاي جنبش ها، بر دستاوردهاي 

نهادي تکیه کرد
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cus Havel )Hrsg.(, Arbeit und Utopie. Oskar 
Negt zum 70. Geburtstag, Humanities Online, 
Frankfurt. 2004, S. 285-271.
10. Solidarisch
11. Soziale Freiheit
12. Vgl. Brudney, Daniel )2013(: Der junge 
Marx und der mittlere Rawls, In: Nach Marx. 
Herausgegeben von Rahel Jaeggi, Daniel 
Loick. Berlin: Suhrkamp Verlag.
13. Gemeinschaft
14. Industrialismus
15. Holistischer Individualismus
16. Kollektivismus
17. Individualismus
18. Selbstreferentialität
19. Integration
20. Verbürgerlichung
21. Postmarxistische Form
22. learning by doing
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24. Vgl. Kambartel, Friedrich )1998(: Philos-
ophie und politische Ökonomie. Göttingen: 
Wallstein.
25. یکی از مفاهیم بنیادین فلسفه، و علوم انسانی و اجتماعی 
جدید، مفهوم Selbstbestimmung به معنی حق و توانایی 
تعیین شیوه زندگی و سرنوشت خویش است. این واژه ترکیبی 
اســت از Selbst به معنی خود، و  Bestimmungبه معنای 
تعیین و تعین بخشیدن. از این رو می توان آن را به خودتعینی، 
Fremdbestim-  و تعین توسط خود ترجمه کرد. در مقابل 

 )Fremd( به تعین فرد توسط شخص یا نیروهای دیگر mung
داللت دارد.

طرح و چاره جویی همه جانبه مشــکالت اجتماعی 
عرضــه می کنــد. پرســش این اســت کــه آن زیر 
سیســتمی که تصمیم ســازی و سیاست دموکراتیک 
را مشــروعیت می بخشد، کدام اســت؟ آیا در اینجا 
افزون بر فرهنگ، سیســتم مشروعیت بخشی که معنا 
و جهت بخش همه حوزه ها و نهادهای جامعه است، 

مغفول واقع نشده است؟
ج.هنگامی که حوزه سیاســت، هر چند آراســته به 
صفت دموکراتیک، نقش ممتــاز راهبری و هدایت 
کل جامعــه را بــه عهده گیرد، چگونــه می توان در 
شرایط برتری عملی قدرت های درهم تنیده اقتصادی، 
اجتماعی، سیاســی و فرهنگی که سرمایه داری را به 
بازتولید مداِم انســاِن تراِز سیســتم توانا می سازد، از 
جهت گیــرِی تصمیم گیرِی دموکراتیک، در مســیر 

گسترش آزادی اجتماعی اطمینان حاصل کرد؟
چ. به همین سان می توان پرسید که اگر سوسیالیسم 
آزمون گرا به عنوان یک پروژه، تنها به پژوهش نظری 
محدود نماند، زمینه آزمون عملی شیوه تولید و توزیع 
جایگزین، در شرایط ســلطه تام روابط سرمایه ساالر 
در عرصه ملی و بین المللی، به واقع در کجا، در چه 

حوزه هایی و تا چه اندازه فراهم است؟■
پی نوشت

1.Honnet, Axel )2015(: Die Idee des Sozial-
ismus. Versuch einer Aktualisierung, Berlin: 
Suhrkamp Verlag.

2. دسته بندی جامع ومانعی از اندیشمندان مکتب انتقادی 
که موردتوافق همگان باشــد، وجود ندارد. دســته بندی ها 
من جمله بنا بر تعریف پژوهشــگر از مکتب انتقادی و نسل 
متفاوت اســت؛ به نحوی که گاه تنها از نســل اول و دوم، 
گاه از نســل اول، دوم و ســوم و گاه از نسل اول تا چهارم 
سخن گفته می شــود. برخی دیگر از مکتب انتقادی قدیم 
و مکتب انتقادی جدید ســخن می گوینــد. در اینجا نیاز 
و مجالــی بــرای پرداختن به این موضوع نیســت و از یک 
دســته بندی  پیروی می شــود که کمتر مورد مناقشه است: 
اندیشــمندان نامداری چون ماکس هورکهایمر )فیلســوف 
و جامعه شــناس(، تئودور آدورنو )فیلســوف، جامعه شناس 
و نظریه پــرداز موســیقی(، هربــرت مارکوزه )فیلســوف، 
جامعه شــناس و نظریه پــرداز علوم سیاســی(، اریش فروم 
)روانکاو و جامعه شــناس(، والتر بنیامین )فیلسوف، ادیب 
و نظریه پرداز فرهنگ(، لئو لونتال )جامعه شناس(، فرانتس 
نویمــن )حقوقــدان و نظریه پرداز علوم سیاســی( و برخی 
دیگر که هر یک از ســرآمدان رشــته خود بودند، به نسل 
اول، چهره هایــی همچــون یورگن هابرماس )فیلســوف و 
جامعه شــناس(، الکساندر کلوگه )نویســنده و فیلم ساز(، 
اســکار نگت )جامعه شــناس(، لودویگ ُفــن فریدبورگ 
)جامعه شــناس و سیاستمدار( به نســل دوم و کسانی چون 
اکسل هونت )فیلســوف و جامعه شــناس(، هانس یوآس 
)جامعه شــناس(، مارتیــن لودکه )ادیب و نقــاد(و چند تن 
دیگر، به نسل ســوم مکتب انتقادی یا مکتب فرانکفورت 

متعلق  هستند.
3. Vgl. Honneth, Axel )1994(: Kampf um An-
erkennung: Zur moralischen Grammatik so-
zialer Konflikte. Berlin: Suhrkamp Verlag.

معنای واژه ترکیبی Anerkennungstheorie   » تئوری به 
رسمیت شناختن« اســت، اما ازآنجایی که کاربرد این واژه 

آرمان های انقالب فرانسه با یکدیگر همساز و با فهم 
لیبرالی آن مرزبندی می شــود؛ اما پرســش این است 
کــه مبانی انسان شــناختی مفهــوم آزادی اجتماعی 
در تعریــف هونت کدم اند؟ هونت بر آن اســت که 
انسان شناسی مارکس، خواست انقالب رهایی بخش 
را به خطابه پرولتاریا منتسب کرده بود، اما چه دلیلی 
بر درستی انتساب خواست آزادی اجتماعی به انسان 

می توان ارائه کرد؟
 ب. می دانیــم که به ویــژه در دولت های رفاه، میان 
آزادی صــوری به عنــوان امــری حقوقــی و آزادی 
مــادی به معنــای در اختیار داشــتن لــوازم و منابع 
ضروری برای تحقق آزادی تفاوت می نهند. کوشش 
نظام هــای اجتماعی-اقتصــادی اروپای شــمالی و 
غربی، دســت کم در عرصه نظری، انطباق این دو بر 
یکدیگر اســت. اکنون می توان پرسید، تفاوت نتایج 
عملــی آزادی اجتماعی در معنایی که هونت به کار 

می برد با نتایج آزادی مادی یا عینی در چیست؟
پ. هونت بر آن اســت کــه طبقه کارگــر نه تنها به 
علــت تغییــر شــرایط اجتماعی و اقتصــادی، دیگر 
خواهان و به علت تغییر ســاختار اشتغال، دیگر توانا 
به ایفای نقشــی انقالبی نیست و از این رو امیدبستن 
بــدان بی معناســت، بلکــه فراتــر از آن، باید به کل 
از جســت وجوی هر ســوژه جمعی انقالبی دســت 
شســت و برای گســترش آزادی اجتماعی، به جای 
جنبش ها، بر دســتاوردهای نهادی تکیه کرد. تجربه 
تاریخی آنچــه را که او درباره طبقه کارگر می گوید 
تأیید می کند؛ اما پرسش اینجاست که چگونه بدون 
فشار جنبش های اجتماعی، دستیابی به دستاوردهای 
نهادی ممکن می شود؟ چگونه استفاده بیشینه و بهینه 
از ظرفیــت نهادهای سیاســی، اجتماعی، اقتصادی 
و حقوقی، بــرای گســترش آزادی و برابری، بدون 
حضــور جنبش های اجتماعی امکان پذیر اســت؟ و 
چگونه می توان بدون جنبش های قدرتمند اجتماعی 
از ایســتایی و انجماد این نهادها پیشگیری کرد و بر 
ظرفیت انطباق پذیری آن ها در شــرایط هماره متغیر 

اجتماعی افزود؟
ت. هونــت نه تنها بــر پذیرش رونــد عینی تفکیک 
حوزه ها که بر پیشبرد آن به عنوان ضرورتی هنجارین 
کید می کند. او درمجموع سه زیرسیستم اجتماعی  تأ
را شناسایی می کند: روابط خصوصی، تصمیم سازی 
دموکراتیک و اقتصاد. در این تقســیم بندی جایگاه 
زیرسیســتم های دیگر چندان روشن نیست. به عنوان 
نمونه می توان پرســید که جایگاه زیرسیستم فرهنگ 
کجاســت؟ نظریه »به رسمیت شــناختن« نمی تواند 
به تنهایی منطق تشــخیص این تقسیم بندی را توضیح 
دهــد، چراکه این نظریــه مانع شناســایی و پذیرش 

زیرسیستم های دیگر نیست.
ث. در نگاه هونت، در میان سیســتم های اجتماعی 
کنش، آن سیستمی نقش هدایتگر همه زیرسیستم ها 
را به عهده خواهد داشت که یک چارچوب نهادی 
برای تصمیم ســازی دموکراتیک فراهم کند. به دلیل 
یا دالیلی نامعلوم هونت در اینجا به صراحت سخنی 
از حوزه سیاســت به میان نمــی آورد و به جای آن از 
تصمیم ســازی دموکراتیک و یا سیاست دموکراتیک 
به عنوان عرصه ای ســخن می گوید کــه جایی برای 
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دیرباز محل مناقشه بوده است، اما در سه دهه اخیر 
این مباحثات از محــدوده گفت وگو میان اهل نظر 
فراتر رفته و به یک مســئله عمومی، نه تنها در داخل 
که در محافل سیاسی و فکری جهانی، تبدیل شده 
اســت. اختالف مبنایی بر سر شکل و روش تعیین 
حکومــت در جامعه ای که همه یــا اکثریت مردم 
آن مسلمان هســتند، تنها نیم قرن پس از درگذشت 
پیامبرآغازشــد و در هــر دو عرصــه نظــر و عمل، 
پیوســته بر تعداد و فاصله دیدگاه ها افزوده شد. در 
یک ســر این طیف، کســانی قرار دارند که وجود 
هرگونه پیوند میان دین و سیاســت را منکر هستند و 
دین را کامــاًل امری فردی و کارکرد آن را به تنظیم 
رابطه درونی و شــخصی میان فــرد و خدا محدود 
می داننــد. در انتهای دیگر طیف، دیدگاه کســانی 
را بایــد قرار داد که مدعی هســتند بعثت انبیا برای 
آن بــود که با به دســت گرفتن قــدرت و اختیارات 
حکومتی، احکام الهی )شریعت( را هر چند به زور 
با اســتفاده نامحدود از خشــونت، در سراســر دنیا 
به اجرا گذارند؛ رســالتی که پــس از پیامبر می باید 
توســط افــرادی در مقــام جانشــینی وی)خلیفه یا 
امــام( با اختیارات نامحدود تــداوم پیدا کند. تبلور 
ســازمانی این ایــده در افراطی ترین شــکل آن در 
حال حاضر در گروه موســوم به »دولت اسالمی« 

یا »داعش« نمود پیدا کرده است. 
هدف این نوشتار ارائه تحلیلی محتوایی از یک سند 
تاریخی است که از ابتکار کم نظیر پیامبر اسالم در 
پی ریزی پایه های اولیه یک نظام قانونی و عرفی در 
جامعــه قبایلی و به لحاظ دینــی و فرهنگی متکثر، 
پــرده برمــی دارد.* پس از پی بردن بــه اهمیت این 
ســند، این شگفتی دســت می دهد که چرا تاکنون 

آن گونه که شایسته و بایسته است به آن توجه نشده 
اســت. سند مزبور، متن کامل قراردادی اجتماعی، 
سیاسی و دفاعی اســت که پیامبر در نخستین سال 
هجرت به مدینه تدوین کرد تا بر اســاس این قانون 
اساســی مدینه  همه قبایل و گروه های مختلف شهر 
از مســلمان و یهودی و مشــرک و... به اختالف و 
نزاع بین خــود خاتمه دهنــد و در قالب یک نظام 
واحــد سیاســی عادالنه  شــورایی، مردم ســاالر و 
گفت و گویــی، متحد شــوند و یــک جامعه مدنی 
قانونمند و مبتنی بــر آزادی دین و عقیده، برابری، 
عدالت، مشارکت و مســئولیت جمعی را پی ریزی 
کننــد. با این اقــدام بزرگ و تاریخــی، گامی بلند 
در مسیر شــکل گیری یک »ملت« در بطن جامعه 
قبایلــی عربی به جلو برداشــته شــد. در قرارداد از 
مفهوم قرآنی »امت« اســتفاده شــده اســت که در 
ظاهر بار ایدئولوژیک دارد.)آل عمران:110( اما در 
این ســند، امت مرادف »ملت« به کار رفته است؛ 
در مواد 21 الی 23 می خوانیم که یهودیان و مؤمنان 
)مسلمان( یک »امت« هستند. سپس با نام بردن از 
یک یک قبایل یهودی و مســلمان، همه را اعضای 
یک امــت خطاب می کند. با دقــت در مفاد ماده 
21 مشــخص می شود که »امت« در اینجا ماهیت و 
سرشــت دینی )ایدئولوژیک( ندارد، بلکه از اتحاد 
گروه های مختلف دینی و قومی پدید آمده اســت، 
چنان که پس از اشــاره به اینکه این ها یک امت اند، 
بالفاصلــه اضافــه می کند، یهودیان بــر دین خود و 
مؤمنان )مســلمان( بر دین خود هســتند. آن ها، در 
چارچوب یک نظام سیاســی و قانون اساسی واحد 
و همزیســتی در جامعــه ای مدنــی، دموکراتیــک 
و چنــد فرهنگی با حقــوق و مســئولیت های برابر 
متحد شــده اند. عواملی که به مفهوم ملت واقعیت 
می بخشید عبارت بودند از: 1. سرزمین؛ 2. تاریخ؛ 
3. فرهنــگ قبیله ای عربی )این ســه از پیش وجود 
داشــتند(؛ 4. نظام واحد سیاســی دفاعی؛ 5. منافع 
مشــترک؛ 6. حقوق و مســئولیت های مشــترک و 

برابر؛ 7. ارزش های مشترک انسانی-اخالقی. 
ایــن هفــت عامل در یــک نظــام قانون اساســی 

)قــرارداد(، همبســته و تضمیــن شــدند. اعضای 
میثــاق را به جای گروه هــای ذی نفع دریک جامعه 
مدنی اقتصــادی، افراد و گروه هــای صاحب حق 
)برابــر( تشــکیل می دادنــد و به همیــن خاطر در 
تحکیــم همبســتگی میان آن ها، برابــری، عدالت، 
اخالقیات مبتنی بر همدردی، نوع دوستی، شفقت، 
یــاوری و مراقبت نقش محوری داشــتند، اصول و 
ارزش های که وجدان اخالقی هر انســان آزاده ای 
به درســتی آن ها گواهی می دهد. در این میثاق برای 
نخســتین بار، حقوق و وظایــف افراد و گروه ها در 
صیانت از نظم اجتماعی، صلح و امنیت، ســرزمین 
و تأمیــن هزینه هــای عمومــی و دفاعی، به وســیله 
قانون تعیین شــد. پیــش از این قــرارداد، در میان 
عرب، حقوق فردی شــناخته نبــود و هرچه بود به 
قبیله تعلق داشــت. بــا این اتحاد سیاســی، افراد به 
صفت فردی نیز صاحب حق و رأی و نظر شــدند؛ 
تک تک افراد می توانســتند آزادانــه و داوطلبانه در 
شور و گفت وگوها شرکت کنند، با حاکم برگزیده 
بیعت کننــد و در دفاع از شــهر بجنگند و از مزایا 
و حقوق پیش بینی شــده در میثاق بهره مند شــوند. 
به بیانی دیگر، همراه با شــکل گیری ملت، حقوق 
شــهروندی نیز مصداق پیــدا می کرد و هیچ عاملی 
جز ارتکاب جنایت و تجاوز یا همکاری با دشمنان 
متجــاوز، نمی توانســت کســی را از حقوقی که بر 
طبق ایــن میثــاق برای همــگان شناخته شــده بود 
محروم یا از عضویــت در اتحاد اخراج و از جامعه 
سیاســی حذف کند. با وجودی که میثاق به ابتکار 
محمد)ص( و توافق مردم شهر مدینه شکل گرفت، 
در زیر آن اضافه شده است که خدا، عمل پیامبر و 
مردم را در ایجاد این نظم عادالنه و انســانی جدید 
تأیید می کند. ابتکار پیامبر در این امر مهم سیاســی 
و مدنی هرچند ملهم از آموزه های وحیانی بود، اما 
به هیچ یــک از نظامات سیاســی و حکومت هایی 
که تاکنون در جوامع مســلمانان تشکیل شــده اند، 
شباهت ندارد و به معنایی که می شناسیم و مصطلح 
است »اسالمی«، »دینی« یا »شرعی« نیست. بلکه 
تنها در فاصله کوتاه پس از رحلت پیامبر تا شهادت 

قانون اساسی مدینه؛ راهبری سیاسی پیامبر اکرم)ص( 
سرمشق فراموش شده

حبیب اهلل پیمان 
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امام علی )ع(، نظام شــورایی به صــورت ناقص و 
کژتاب، به اجراگذاشته شد.

وضعیت اجتماعی یثرب یک سال پس از 
هجرت

در ســال نخســت هجرت، مردم شــهر یثــرب از 
گروه های عمــده مهاجران، انصار، یهودیان، موالی 
و گروهی از بت پرستان )مشرکین( که هنوز بر آیین 
خود باقی بودند تشــکیل می شدند. از گروه اخیر، 
تعدادی به ظاهر مســلمان شده بودند. آن ها با رفتار 
متناقــض و دوگانه خود بذر تردید و تفرقه در دل ها 
می افشــاندند. قرآن از اینــان با عنــوان منافقان نام 
می برد. مهاجرین و انصار، نیز به قبایل متعدد تعلق 
داشتند. بعضی به قبایل متحد قریش و بعضی دیگر 
به قبایل رقیب یا دشمن قریش وابسته بودند. انصار 
نیــز از قبایل مختلف ســاکن یثــرب  بودند که از 
دیرباز با هم رقابت داشــتند و اکثر اوقات در حالت 
نزاع و جنگ به سر می بردند. بت پرستان یا مشرکین 
نیز وضع مشابهی داشتند. سه قبیله عمده یهودی را 
هم باید به این جمع متفرق و در کشــمکش افزود. 
تقریبــًا نیمی از جمعیت شــهر به امیــد خاتمه یافتن 
جنگ و کشــتار و برقراری صلح و آرامش و تبدیل 
دشــمنی ها به دوســتی، برابری و برادری به اسالم 
گرویدنــد. غیرمســلمانان نیــز خســته از جنگ و 
خونخواهی های متقابــل و پایان ناپذیر، طالب صلح 
و اتحاد بودند و بــرای نیل به این هدف به تقلید از 
کشــور ایران درصدد برگزیدن شاهی بودند تا همه 
را زیر یــک پرچم و یک زمامــدار متحد گرداند. 
نامــزدی هم بــرای این مقــام درنظرگرفتــه بودند، 
مقدمــات تاج گــذاری را تــدارک می دیدنــد، اما 
وقتی از ظهور اســالم باخبر شــدند و پیام صلح و 
آزادی و عدالت خواهی آن را از زبان فرســتاده خدا 
شنیدند، مجذوب کالم الهی شــدند؛ پیامی که به 
آن ها وعده رهایی از سلطه و قیمومت قدرتمندان و 
اربابان و دستیابی به وحدت، صلح، آزادی، برابری 
و دوســتی در ســایه ایمان به خدای واحد می داد. 
پس فکر انتخاب پادشــاه را به کناری نهاده، اسالم 
آوردند و برای حمایــت از پیامبر در برابر حمالت 
قریش اعالم آمادگی کردند. آنان، سازمان سیاسی 
و دولت نداشــتند. عواطــف اجتماعی از محدوده 
اعضای قبیله فراتــر نمی رفت. تفاوت، »بیگانگی« 

و غیریت، برانگیزنده احساس »دشمنی« بود.1 
رســم پناهندگی یا اتحــاد چندقبیله بــرای حمایت 
از یکدیگــر در برابر هجوم و غارت قبایل دشــمن 
معمول بــود. قبیله ها بر پایــه عصبیت های قومی و 
خویشاوندی انسجام می یافتند و همزیستی و تعادل 
موجود بین قبایل نامتحد، شــکننده و بی شباهت با 
متارکه یا »صلح مســلح« نبود کــه با کوچک ترین 
بهانه ای شکســته می شد و نزاع و خصومت تجدید 

می شد.
جامعــه  بنیان گــذاری  به ســوی  حرکــت 

مدنی
یک ســال پس از هجرت در 623 میالدی، زمانی 
کــه پیامبر تصمیــم به تدوین منشــوری بــا  عنوان 

محور اتحاد، دوســتی، همزیستی و همکاری میان 
همه قبایل ســاکن مدینه و متحدیــن آن ها گرفت، 
اکثریــت جمعیــت شــهر را مســلمانان و یهودیان 
و تعــدادی »موالــی« یــا هم پیمانان آن هــا از میان 
نومســلمانان غیرعرب،2 تشــکیل می دادند. محمد 
)ص( به دعــوت نمایندگانــی از دو قبیله بزرگ و 
رقیــب »اوس« و »خــزرج« بــه آن شــهر هجرت 
کرده بود، ولی به هنــگام ورود، همه قبایل ازجمله 
وی  از  و  داشــتند  گرامــی  را  ورودش  یهودیــان، 
استقبال کردند. مشرکین ساکن یثرب، در مقایسه با 
همتاهای خود در مکه، تمایل بیشتری برای پیوستن 
به اســالم از خود نشــان می دادند، چراکه از سلطه 
گردنکشــان قریش آزاد بودند و می توانستند بدون 
ترس از پیامدهای دست کشــیدن از آیین بت پرستی 
درباره آیات نازل شــده بر محمد )ص( بیندیشــند. 
ضمنًا اســالم را بر یهودیت ترجیح می دادند، شاید 
بــه این دلیل که آنــان فراتر از خدایــان نر و ماده، 
به الله به عنوان خالق جهان و کائنات باور داشــتند 
و »برخــالف تصــور بعضی ایــن خــدا را از اقوام 
یهود و مســیحی نگرفته بودند«،3  شــاید راز اینکه 
به رغم ســال ها همزیســتی و مراوده با یهودیان پیرو 
آن آییــن نشــدند، در تفــاوت مفهومی بیــن الله و 
یهوه خدای تورات نهفته باشــد. قبایل بت پرســتی 
که در مدینه با مســلمین در صلح به ســر می بردند، 
امیــدوار بودنــد محمــد )ص( بــا خاتمــه دادن به 
خصومت هــای بین قبایل همــه را متحد کرده و با 
حمایت از آن ها قریش را از زیاده خواهی و تســلط 
بر شهرشــان بازدارد. زعمای یهود امیــدوار بودند 
محمــد )ص( به آنان بپیوندد و یهودی شــود، زیرا 
اعتقاد داشــتند خداوند پیامبران را منحصرًا از میان 
قــوم یهود برمی گزینــد؛ لذا انتظار داشــتند محمد 
)ص( بــرای آنکه پیامبر بماند بــه آیین یهود درآید. 
شــباهت در بســیاری موضوعات نظری و عملی، 
ازجمله نمازخواندن به ســمت بیت المقدس، عمل 
به تعــدادی از حدود شــرعی در تورات، ســتودن 
انبیای بنی اسرائیل و تمجید از اهل کتاب )یهودیان، 
مســیحیان، صابئین،4 زرتشتیان و حنفا، پیروان آیین 
توحیــدی ابراهیــم(، 5 آنان را به جــذب محمد و 
قبول رهبــری زعمای یهــود از جانــب او امیدوار 
می ســاخت. هدف این بود که روابط و پیوندهای 
گروه هــای مختلف، اعــم از مســلمان، یهودی و 

مشــرک در قالــب یک قرارداد سیاســی و دفاعی، 
ضوابط حقوقی و مالک های ارزشــی تعریف شده، 
مســتحکم و قانونمند شــود. قرارداد مزبور اهدافی 
فراتر از یــک ترک مخاصمه موقت یــا یک پیمان 
صرفًا دفاعی مشــترک را تعقیــب می کرد. با انعقاد 
آن، می بایســت نخســتین گام اساســی برای تبدیل 
ســاختار قبایلی شــهر به یک ملــت صاحب قانون 
اساســی و نظام سیاســی، قضایی و دفاعی واحد به 
جلو، برداشــته شــود و یثرب از یک اجتماع قبایلی 
پراکنده و پیشاقانون و مدنیت به شهری دربردارنده 
یــک جامعــه مدنی و نظام سیاســی شــبیه به یک 
»دولت-شــهر« مردمی دموکراتیک تبدیل شــود. 
در ضمن ســابقه و شــهرت پیامبر به راست گویی، 
امانت داری، بخشندگی و موضع مستقل و انتقادی 
وی در برابــر رؤســای قریــش همراه بــا پیام های 
کیدی کــه بر توحید و  دوســتی و صلح جویی و تأ
برابری و عدالت و آزادی می شــد، اعتماد عمومی 
را برای وی بــه دنبال آورد تا آنجا که درخواســت 
کردنــد نقــش داوری و حکمیت در میــان آنان را  
بپذیرد و به اتــکا، اعتماد و رضایت اکثریت قریب 
به اتفاق ســاکنین شــهر، مدیریت سیاسی و نظامی 

شهر را بر عهده گیرد.

ضرورت های عقد قرارداد اجتماعی
با هجــرت به مدینه و اقبالی کــه اکثریت جمعیت 
غیریهودی شــهر به اسالم نشان دادند، مسلمانان به 
هیئت یک حــزب پرقدرت و منســجم درآمدند و 
در تعیین سرنوشــت شــهر اثرگذار شدند. پس الزم 
دیدنــد که بــرای برقراری یک اتحاد و همزیســتی 
پایدار با دیگر گروه ها اعم از یهودی و مشرک وارد 
گفت وگو شــده و اساس محکمی برای تبدیل شدن 
به یک ملــت )امت( واحد در قالــب یک قرارداد 
اجتماعی برگزیدند. دالیــل دیگری نیز برای انجام 
این مهم وجود داشــت: 1. مردم یثرب فرســوده و 
خســته از ســال ها تفرقه و جنگ بین قبایل رقیب، 
مشــتاق صلح و آرامش بودند؛ 2. مسلمانانی که از 
چنگال ســتم و ســرکوب قریش گریخته در مدینه 
پناه گرفته بودند، بیش از هر چیز به امنیت، اعتماد 
و دوســتی میزبانان خود نیاز داشــتند؛ 3. در برابر 
تهدیدهــای خارجی)عمدتــًا از ناحیــه قریــش( و 
کارشــکنی های داخلی )بیشــتر به تحریک بعضی 
از ســران یهود( باید از حمایت یا بی طرفی اکثریت 
مردم شهر مطمئن می شــدند؛ 4. پیامبر بیش از هر 
چیــز، بر اهمیت خــردورزی و گفت وگو و مباحثه 
عقالنــی با گروه هــای مختلف و صلــح و مدارا با 
کید می کــرد. موفقیت این راهبرد،  دگراندیشــان تأ
مشــروط به وجود امنیت نســبی و اعتماد متقابل و 
صلح پایدار میان قبایل مختلف ســاکن شــهر بود. 
غلبه جو خشونت و ســتیز بر عرصه عمومی نه فقط 
گفت وگــوی انتقــادی و مباحثه منطقی را دشــوار 
و راه را بــر تفکــر و تأمل در امور می بســت، بلکه 
تشــدید و ادامــه آن باعث منزوی شــدن گروه های 
مداراگــر و مســالمت جو و چیرگــی گروه هــای 

ستیزه جو و تمامیت خواه می شد.

در  که  بت پرستي  قبایل 
صلح  در  مسلمین  با  مدینه 
امیدوار  مي بردند،  به سر 

با  بودند محمد )ص( 
خصومت هاي  به  خاتمه دادن 

متحد  را  همه  قبایل  بین 
کرده و با حمایت از آن ها 
قریش را از زیاده خواهي و 
بازدارد شهرشان  بر  تسلط 
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مــردم مدینــه از محمــد )ص( انتظار داشــتند، با 
ترتیباتــی مؤثر آن ها را متحد کنــد و صلحی پایدار 
میانشــان برقرار کند، ولی این امر در گرو  برداشتن 
حصارهایــی که هــر قبیله را از دیگــر طوایف جدا 
و بــه »خــودی« و »بیگانه« تقســیم  می  کرد، بود. 
بــرای درآمدن در هیئت یک ملت واحد، به میثاقی 
اجتماعــی نیاز بود که در آن، آزادی ادیان و حقوق 
اجتماعــی و شــهروندی برابــر برای پیــروان همه 
مذاهب و اقوام تضمین شود، می باید ترتیباتی اتخاذ 
شــودکه به موجب آن اگــر فرد یا گروهــی قربانی 
ســتم و تجاوز شــدند، مورد حمایت قرارگرفته در 
دفع متجاوز به آن ها کمک شــود. بــه هنگام بروز 
اختالف، مرجعی باشــد که در میانشــان بر اساس 
حــق و عدل داوری کند. همــه افراد و گروه ها در 
اداره امــور جامعه و انجــام وظایف مدنی و دفاعی 
و تأمین هزینه ها، حقوق و مسئولیتی برابر با دیگران 
داشته باشند. در شــور و گفت وگو پیرامون مسائلی 
کــه مرتبط با سرنوشــت شــهر و مصالــح و منافع 
عمومی مردم اســت، مشارکت داده شوند و جز به 
دلیل ارتکاب جنایت و اعمال خشــونت و تجاوز و 
ســتم بر ضد دیگری، کسی از برخی یا همه حقوق 
اجتماعی خود محروم نشــده و از عضویت قرارداد 

و جامعه مدنی حذف نشود.
پیــش  از ایــن در مکــه، بــر آزادی دیــن و عقیده 
تصریح شده بود، اکنون بر ناگزیری تکثر گرایش ها 
کید بــه عمل می آمد )مائده: 48(.  و رفتار دینی تأ
پیامبــر نیز قــراردادی اجتماعی و عرفــی )فارغ از 
وابســتگی بــه مذهب و شــریعت خــاص(، مبتنی 
بر اصــول ارزش های عام مورد قبــول همه گروه ها 
تنظیم کرد و شــورا و تعامل دوستانه و گفت وگوی 
خردمندانه را طریق فیصله بخشــیدن به اختالفات و 

همکاری در اداره امور معرفی کرد.
»مکتوب« یا قرارداد مزبور، حاوی دو دسته اصول 
و مــواد حقوقی و اخالقی اســت: بخش حقوقی، 
شــامل مقرراتی برای نظارت و انتظام بخشــیدن به 
روابــط عادالنــه و صلح آمیز سیاســی-مدنی میان 
گرایش هــای مختلف فرهنگی و اجتماعی شــهر، 
ممانعــت از تجــاوز بــه حقوق فــردی و اجتماعی 
دیگران، صیانت از جان و امنیت شهروندان، حفظ 
شــهر در برابــر تجاوز و آســیب دشــمنان و تأمین 

عدالت اجتماعی بود. 
رعایــت این اصول از ســوی امضاکنندگان قرارداد 
الزامــی بــود، درحالی که مــواد اخالقی قــرارداد 
صورت توصیه داشــتند و الزام آور نبودند. مخاطب 
این بخش بیشتر افرادی  هستند که به اصول اخالق 
و ارزش هــای انســانی-الهی باور داشــته و از بند 
نفس پرســتی و بندگی مــال و قدرت تــا حدودی 
آزاد شــده اند. اصولی فرامذهبی که شایســته است 
پایه اتحاد و دوســتی پیروان همه ادیــان قرارگیرند.

)آل عمران: 64(. 
اگــر در این ســند نامــی از گروه هــای دیگر نظیر 
صابئین، مســیحیان )نصاری(، زرتشتی ها )مجوس( 
یا حنفا برده نشــده، به این دلیل اســت که آن ها در 

آن زمــان یعنی در ســال اول هجرت در شــهرهای 
دیگــری ماننــد مکه، نجــران و طایف یــا یمن در 

جنوب و شام در شمال شبه جزیره بسر می بردند. 
اهداف دوگانه میثاق

با توجه بــه این مالحظات، محمــد)ص( هم زمان 
باید دو هدف را پیش می برد: 

الــف( ایجاد وحدت و همبســتگی عمیــق و پایدار 
میان مســلمانان مهاجــر و انصار، به مثابــه تمهیدی 
بنیادیــن: 1. برای مقابله با بحران ها و دشــواری های 
اجتماعی، سیاســی و نظامی پیــش روی؛2. تکمیل 
فرآیند شــکل دهی به جامعه و امــت نمونه از طریق 
تغییرات تدریجی و گام به گام در روابط و مناســبات 
اجتماعــی، اقتصادی، سیاســی و فرهنگی- اخالقی 
میان مؤمنان در جهت استقرار هرچه بیشتر و عمیق تر 
اصول آزادی، برابری، عدالت و شــورا )دموکراسی( 
ب( تدوین و اجرای تنظیماتی به منظور: 1. برقراری 
صلح پایدار میان مردم شــهر؛ 2. ارائــه مبنایی برای 
شــکل دهی به یک نظــام واحد قضائی و سیاســی 
قانون مدار با حفظ تنوع و تکثر فرهنگی و دینی شهر.

 بــرای ایــن منظور، کوتــاه زمانی پس از اســتقرار 
در مدینه، بــرای انعقاد دو پیمــان، یکی میان همه 
اهالی شــهر و قبایل ساکن در مدینه و دیگری میان 
مســلمانان مهاجــر و انصار، گام پیــش نهاد. مفاد 

اصلی پیمان اول عبارت اند از:
1. همه افــراد و گروه ها )قبایل( با هر صبغه نژادی، 
قومــی و مذهبــی، عضو یا متحد قبیلــه، پناهنده یا 
تحــت کفالت، فقیر یــا غنی بدون هیــچ تمایزی، 
شــهروندان یک جامعه و اعضای یک امت )ملت( 
و بهره مند از حقوق و مسئولیت های برابر با دیگران 
شــناخته شــدند. بین آن ها نوعی تکافل اجتماعی 
برقرار شــد، به طوری که اگر شــخصی با هر صبغه 
دینــی و قومــی در تنگنای مــادی و اجتماعی قرار 
می گرفــت و به تنهایی قادر بــه تأمین مایحتاج اولیه 
افراد تحــت تکفل خود نبود یا نمی توانســت دیون 
خــود را ادا کند یا فدیه و خونبهای خود را بپردازد، 

اخالقًا همه موظف بودند به یاری اش بشتابند.

2. تــا پیــش از تدویــن و تصویــب این منشــور، 
»فردیــت« شــخص و حقوق سیاســی و اجتماعی 
وی شــناخته نبود. هویت و حقــوق فرد در هویت 
و حقوق قبیله منحل می شــد. فرد مطرود، از طایفه  
و همــه حقوقی کــه درچارچــوب قبیلــه از آن ها 
بهره منــد بــود، محروم می شــد، اگر مــورد آزار و 
تعــدی قرار می گرفت یا قصــد جانش می کردند و 
به قتل می رســید، مرجعی نبــود تا از وی دفاع کند 
و بــه خونخواهی اش برخیزد. مگر آنکه پیش از آن 
درخواســت پناهندگی اش توســط قبیلــه نیرومندی 
پذیرفتــه می شــد. با ایــن میثاق، هویــت و حقوق 
افراد همانند گروه رســمیت یافت. از آن  پس فرد، 
صاحــب  رأی و اراده آزاد و حق تصمیم گیری بود. 
تــا آنجا که اگــر با تقاضای صلح دشــمن موافقت 
می کــرد، بر طبــق این منشــور همه بــه تصمیم او 

احترام می گذاشتند.
3. پیــش  از این، جز ســاختار قبایلــی نوع دیگری 
از مناســبات یا ســازمان سیاســی و اجتماعی نبود 
کــه افراد را به هم پیوند دهد و همبســته ســازد. با 
این منشــور در کنار مفهوم و ســاختار قبیله، مفهوم 
دیگری به نام »امت« مطرح می شود و نوع دیگری 
از همبســتگی )فراقبایلی( میان افــراد پدید می آید. 
در فرآیند شــکل گیری امت، افراد ابتدا اســتقالل 
خــود را از قبیله احراز می کننــد و آزادی و هویت 
فردی شان محقق می شود و سپس از جایگاه انسانی 
گاه و آزاد و خودفرمان با دیگر افراد مشــابه خود  آ
پیوند دوســتی، برادری، همــکاری و یاری متقابل 

برقرار می کند.
4. پیش تــر، مرزهــای هویت قومــی و دینی، افراد 
و قبایــل را از یکدیگر جدا کــرده و در گروه های 
متمایــز و بیشــتر اوقــات متخاصــم »خــودی« و 
»بیگانه« و »دوســت« و »دشمن«، جای می داد. 
مطابــق این میثــاق هویت شــخصی، قومی و دینی 
افراد و گروه ها مــورد پذیرش و احترام قرار گرفت 
و همه دوســت و اعضــای یک واحــد اجتماعی، 
سیاســی، متکثر، انســان گرا، عقالنی و اخالقمند 
شــمرده شــدند. به  عبارت  دیگر، افراد و قبایل، با 
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حفظ اعتقادات و آیین هــای دینی و قومی خویش 
و حقــوق و مســئولیت های برابر با دیگــر گروه ها 
دریــک امت )ملــت( واحــد گردآمــده و متحد 
می شــوند. تنها عاملی که دوست را به دشمن بدل 
می کند، تجاوز و ســتم به دیگری و دســت زدن به 
طغیان و فســاد ضد مردم جامعه اســت. قرارداد با 
نام خدا و عبارت »مکتوبی اســت از جانب محمد 
رســول الله«، در 25 ماده بدون ذکر شــماره تنظیم 
شده و شامل اصولی است که به صورت زیر از هم 

تفکیک شده اند.
اساســی جامعه  قانون  در  مندرج  اصول 

مدنی مدینه
اول.کلیات:

)با رســمیت یافتن این میثاق( شهر یثرب )مدینه( . 1
بــرای اعضا این پیمان منطقه امن اســت. همســایه 
هرکس همانند خود اوســت، زیــان و بدی نباید به 

او برسد.
روابط میــان آنان )اعضای میثــاق( بر نصیحت . 2

و خیرخواهی و نیکی اســتوار اســت؛ نه بر جرم و 
گناه. کســی به هم پیمان خود بدی نکند. همه یاور 

باشند. مظلوم 
هــر یک از اعضای این قرارداد مورد تجاوز قرار . 3

گیرد، همه باید به یاری او بشتابند.
خون کســی پایمال نشــود و هرکس دیگری را . 4

غافلگیر کنــد و خون او بریزد، وبالش دامن گیر او 
خواهد شــد، مگر آنکه )از جانب او( مورد ستم )و 
تجاوز( قرارگرفته باشد که خدا در چنین حالتی )از 

وی( درمی گذرد.
پیمان خدا واحد اســت )برای همه یکسان است . 5

وکســی را بر دیگری برتری نیســت( کوچک ترین 
عضــو می تواند چیزی را از جانب بقیه تعهد کند.

به قریش و کســانی که به آنان کمک می کنند، . 6
نبایــد پناه داد، همه بایــد یکدیگــر را در مقابله با 

هرکس که به شهر هجوم می برد یاری کنند.
اگــر بین اعضای این پیمان مشــاجره ای رخ داد . 7

که بیم فســاد می رفــت، )بــرای داوری( به خدا و 
محمد )ص( رجوع کنند،

خدا مفاد این میثاق را تأیید می کند.. 8
دوم. حقوق و وظایف مؤمنان:

9. هر تعدادی از مؤمنــان، جدا از بقیه مردم، میان 
خود روابط نزدیک دوستی و یاوری )والیی( برقرار 

کنند.
10. نبایــد مؤمنی با متحــد و هم پیمان مؤمن دیگر 

گاهی پیمان ببندد. بدون آ
11. مؤمنــان نباید شــخص عیالمنــد  و وامدار را به 
حال خود رهــا کنند، )بلکه( فدیه و خونبهای او را 

به طرز نکویی از میان خود بپردازند.
12. هیچ مؤمنی نباید مؤمن دیگری را به جای کافر 
)دشمن( بکشد یا دشمنی را ضد مؤمنی یاری کند.

13. مؤمنــان باتقوا باید متحد و دســت در دســت 

یکدیگر، ضدکســی که علیه ایشــان اقدام به تجاوز 
کند و مرتکب دسیســه و ظلم و تعدی شود یا میان 
مؤمنان فســاد و فتنه برانگیــزد، اقدام کنند، هرچند 

آن شخص فرزند یکی از ایشان باشد.
14. صلــح مؤمنــان یکی اســت، هیــچ مؤمنی در 
حالت جنگ بدون مشــارکت بقیه و جز بر اســاس 

عدل و برابری اقدام به صلح نکند.
15. هر جنگجویی که همراه ما می جنگد، توســط 
جنگجویــان دیگــر پشــتیبانی و تقویت شــوند و 
مؤمنــان در خونی کــه از آنــان در راه خدا ریخته 

می شود، مسئول و وامدار یکدیگرند.
16. مهاجرین قریش بر رســوم خویش باقی باشند 
و میان خــود خونبهایی که به آنــان تعلق می گیرد، 
بپردازند و فدیه اسیران خود را )که در دست دشمن  
هســتند( به نیکی و برابری بین مؤمنان تقسیم کنند؛ 
و )مســلمانان( بنی عوف نیز رسم خود را در خونبها 
و فدیه حفظ کنند و هر طایفه فدیه اســیران خود را 

بین مؤمنان به نیکی و برابری تقسیم کنند.
17. مؤمنانــی که مفاد ایــن میثاق را پذیرفته و اقرار 
کرده انــد و بــه خــدا و روز آخرت ایمــان دارند، 
مجاز نیســتند مجرم را یاری و پنــاه دهند، چنانچه 
خــالف این رفتــار کند، مورد لعــن و غضب خدا 
قرار می گیــرد و فدیه از او پذیرفته نمی شــود. اگر 
ثابت شــود کســی مؤمنی را به قتل رسانده است، 
باید کشــته شــود مگر آنکه اولیای مقتول رضایت 
دهند )و ببخشند(. در این کار همه مؤمنان در برابر 

قاتل می ایستند.
18. اگــر بین شــما اختالف بروز کــرد مرجع حل 

اختالف خدا و محمد )ص( است.
19. مؤمنین باتقوا، پیرو بهترین و محکم ترین طریق 

هدایت هستند.

مــواد ناظر بر حقــوق و مســئولیت های 
یهودیان و مشرکین:

20. از یهودیان هرکس از ما )مفاد این پیمان( تبعیت 
کنــد، از حمایت و یاری و حقــوق برابر برخوردار 
می شود،  نه مورد ستم قرار می گیرد و نه ضد آنان، 

کسی را یاری خواهد کرد.
21. یهودیــان )بنی عوف( با مؤمنین یک امت اند )با 
این توضیح( که یهودیان بر دین خود و مســلمانان، 
هم بر دین خودشــان و هم پیمانان شــان)موالی(  نیز 
بر دین خود، مگر کســانی که مرتکب ظلم و جرم 
شــوند که در این صورت جز خــود و خانواده اش 

کسی را به هالکت نمی اندازد.
22. یهود بنی النجار، بنی حارث، بنی ســاعده و... 
همه مانند یهود بنی عوف )با مؤمنان( یک امت اند، 
مگر آنان که مرتکب ســتم و جرم و گناه شــود که 
در این صورت جز خود و خانواده اش را به هالکت 
نمی انــدازد. طایفــه بنی جفنــه هم که تیــره ای از 
بنی ثعلب است همانند بقیه هستند. یهود بنی شطیبه 
هماننــد بنی عوف اند، با آن ها به نیکی رفتار شــود، 

نیکی مانند بدی نیست.
23. موالی بنی ثعلبه نیز همانند خود آن ها هســتند، 
نزدیــکان و خویشــان نیز مانند خودشــان هســتند 
وکســی جز بــه اجــازه محمد )ص( از زمــره آنان 

خارج نمی شود.
24. یهودیــان مادامــی که همراه مؤمنــان در حال 
جنگ هســتند، عهــده دار هزینه های شــرکت در 

جنگ هستند.
25. هیچ یک از مشــرکین )از اعضــای این پیمان( 
نباید مال یا شــخصی از قریش را در پناه خود گیرد 

و از تسلط مؤمنی بر آن جلوگیری کند.

پیمان برادری میان مؤمنان
در همین ایام، پیامبر میان مسلمانان مهاجر و انصار 
پیمــان برادری برقــرار کرد، به ایشــان گفت: »در 
چارچوب ارزش های الهی دو به  دو برادر شوید.« و 
خود دست در دست علی نهاد و گفت؛ »این برادر 
من است«. حمزه، پسر عبدالمطلب عموی پیامبر، 
بــا زید بــن حارثه، غالم آزادشــده پیامبر، دســت 
برادری داد.)ســیره ابن اســحق، ص485 ( بیشــتر 
ایــن پیمان ها بین یک مهاجر و یک انصاری منعقد 
می شد؛ زیرا یکی از اهداف عمده پیمان مزبور این 
بــود که مهاجــران که در مدینه خانــه و خانواده و 
یــار و متحــد قبیله ای نداشــتند، از حالت غربت و 
تنهایی بیرون آمــده  و هر یک عضو خانواده ای از 
مسلمانان ساکن مدینه شــدند. با این پیمان، انصار 
با مهاجرین مانند برادر رفتارمی کردند و تا چندی، 
ارثیــه نیز بــه آنان تعلــق می گرفت، )انفــال: 75( 
چندی بعد که موقعیت اقتصادی شان بهبود یافت و 
خانواده های خــود را بازیافتند، قانون ارث به وضع 
سابق برگشت وتنها میان خویشاوندان متوفی تقسیم 
شــد. )احزاب: 6( ســایر آثار و تبعــات پیوندهای 

برادری بین آن ها محفوظ ماند. 

مردم مدینه از محمد )ص( 
انتظار داشتند، با ترتیباتي 
مؤثر آن ها را متحد کند و 

صلحي پایدار میانشان برقرار 
کند، ولي این امر در گرو  
برداشتن حصارهایي که هر 

قبیله را از دیگر طوایف جدا و 
به »خودي« و »بیگانه« تقسیم 
 مي  کرد، بود. براي درآمدن 

در هیئت یک ملت واحد، به 
میثاقي اجتماعي نیاز بود که 
در آن، آزادي ادیان و حقوق 
اجتماعي و شهروندي برابر 
براي پیروان همه مذاهب و 

اقوام تضمین شود
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ایــن عمل گامی بلنــد و عملی در راســتای تبدیل 
مناســبات تبعیض آمیز و نژادگرایانــه قبایلی و مبتنی 
بر حسب و نسب، ثروت، فقر و قدرت به مناسباتی 
انســانی و مبتنی بر آزادی و برابری و اشــتراک در 
باور و عمــل به ارزش های آرمانی انســانی-الهی، 
محسوب می شــد. هر مسلمانی کفالت و مسئولیت 
حمایــت و کمــک مــادی، فکــری و عاطفی به 
دیگــری را بر عهــده می گرفــت و او را در مقابله 
مشــکالت و ســختی ها تنها نمی گذاشت. به گفته 
پژوهشــگری، این »یک انقالب بــه  تمام  معنا بود، 
از انقالب فرانسه بزرگ تر، انقالب فرانسه نتوانست 
بین فرانسویان مساوات به وجود آورد، ولی انقالب 
محمد بین مســلمین برابری به وجودآورد و هر نوع 
مزیــت خانوادگی و مــادی را از بین بــرد.« 6 این 
حس همدردی و مســئولیت اخالقــی در حمایت 
»دیگــری«، در میثاق اجتماعی و اخالقی مدینه به 
همه شــهروندان صرف نظر از مذهــب و قومیت و 

جنسیت آنان، تسری یافت.
مبانی نظری جامعه مدنی شهر یثرب

آزادی و مســئولیت تامه مردم در تعیین 
و مدیریت سیاسی جامعه

ایــن واقعیت کــه فرمانی از جانب خــدا بر محمد 
)ص( بــرای تأســیس حکومت و به دســت گرفتن 
قــدرت برای پیشــبرد امر دین نــازل نگردید، دلیل 
بی اعتنایی نســبت به امر اجتماعی و سیاســی نبوده 
اســت، بلکه همــه اصــول نظــری و رهنمودهای 
عملــی ناظر بــر رفتــار مؤمنان، حوزه هــای کنش 
اجتماعی و سیاســی را نیز شامل می شوند. ازجمله 
تصریح شــده که این گونه امور، در حوزه اختیارات 
و مسئولیت مردم اســت و آنان خود باید با الهام از 
اصول و ارزش های مبنایی، مناســب ترین شــکل و 
ترتیبــات اداره جامعه خــود را برگزینند و درنهایت 
مــردم خــود پاســخگوی انتخاب ها و اعمالشــان 
هســتند )نحل:93؛  اســراء: 36(، تکوینًا و اخالقًا 
نمی توانند از خود سلب مســئولیت کنند، چنان که 
خدا هرگز چیزی را به  زور بر مردم تحمیل نمی کند 
و به کســی ازجمله پیامبران هم اجازه نداده اســت 
مــردم را بــرای پذیرش ایمــان تحت  فشــار و جبر 
قــرار دهنــد )یونــس:99؛ بقــره: 256(، به  جای 
آنــان تصمیم بگیرند و از مســئولیت اندیشــیدن و 
انتخاب کردن معاف کنند.آنان حافظ، وکیل یا قیم 
مردم نیســتند، )انعام:107؛ زمر:41( به اشخاص یا 
گروه خاصی هم مأموریت نداده اســت که باغلبه 
و زور بر مردم مسلط شــوند و با تهدید و ارعاب و 
اعمال خشــونت آنان را وادار به اجرای دســتورات 

شریعت کنند.
اعمــال حق حاکمیت از طریق گفت وگو 

و شورا
 قــرآن، در امــر اداره امور جامعه، بــه معرفی یک 
اصــل و رهنمود کلی و بنیــادی در قالب مفهومی 
آشــنا برای مخاطبان، یعنی »شــورا« بســنده کرده 
اســت؛ یــک بــار در قالــب گــزاره ای توصیفی، 

پــس از بیان بعضــی ویژگی های رفتــاری مؤمنان، 
می افزاید: مؤمنان کسانی هستند که امور اجتماعی 
و عمومی شــان را از طریق »شورا میان خود« تدبیر 
کرده و ســامان می بخشند.)شوری: 38( بار دوم، 
ضمــن نکوهــش از عهدشــکنی و رفتــار منافقانه 
گروهی از مسلمانان در جریان نبرد »احد« به پیامبر 
توصیه می کند که به  رغم آسیبی که در آن موقعیت 
حساس بر جبهه مؤمنان وارد آورده اند، از گناهشان 
درگــذرد و همانند پیش در کارها با آنان مشــورت 
کنــد؛ »در پرتــو رحمت الهی )بود که( نســبت به 
آنان )که در نبرد احد کارشــکنی کردند( نرم خو و 
مهربان شدی و اگر خشــن و سخت دل می بودی، 
از گرد تو پراکنده می شــدند. پس از )خطای( آنان 
درگذر و برایشــان آمرزش بخواه و )همانند قبل( در 
کار)ها( با آنان مشورت کن، )و شاورهم فی االمر( 
و چــون )از ایــن طریق( بر کاری عــزم کردی، بر 
خدا توکل کن، که خدا توکل کنندگان را دوســت 

دارد.«**

1. همه کارها و اموری که جنبه عمومی و خصلت 
اجتماعــی دارنــد؛ اعــم از سیاســی، اجتماعــی، 
اقتصــادی، فرهنگــی، در حــوزه قــدرت، ســپهر 
عمومی یا جامعــه مدنی، همه از مصادیق »امرهم« 
هســتند کــه می باید از طریــق شــور و گفت وگو 
میــان خود مــردم فیصله یابند. پیامبــر نیز، در مقام 
سرپرســتی امور مــردم همانند زمامــدار )صاحب 
امر( دیگری وظیفــه دارد در همه کارهای عمومی 
مرتبط بــا زندگی با همه اعــم از موافق یا مخالف، 
مشــورت کند؛2.  جنبه طریقیت شور و گفت وگو 
برای رســیدن به توافق در شــیوه تدبیــر و مدیریت 
امور سیاســی بــا هیــچ روش دیگری که مســتلزم 
بیرون گذاشــتن حتــی بخشــی از مــردم جامعه از 
مشارکت سیاسی باشد، قابل تعویض نبوده و نیست؛ 
3.  وظیفه زمامدار در مشورت با خبرگان )اهل حل 
و عقــد( فرع بر اصل شــور و گفت وگو میان مردم 
و تکیــه  بر خرد جمعــی و تعامــل بین االذهانی در 
امور عمومی اســت؛ در یک ســطح مردم )ترجیحًا 
بــه طورمســتقیم( با شــور و گفت وگــو میان خود 

درباره نظام اداره کشــور و اشــخاص صالح برای 
تصدی امــور عمومی )اولی االمر( نظــر می دهند. 
در ســطح دوم، مدیران در انجام وظایف محوله از 
ســوی مردم، بســته به ماهیت و اهمیت موضوع، با 
همه مردم )مراجعه بــه آرای عمومی( یا با الیه های 
مختلف جامعــه )متخصصان و خبرگان( گفت وگو 
و مشــورت می کنند؛ 4. مخالفت با سیاســت ها و 
طــرز عمل زمامــداران و حتی ارتــکاب خطاهایی 
از آن نوع کــه منافقان در احد مرتکب شــدند، به 
تنهایی موجب محرومیت از حق مشــارکت سیاسی 
نمی شــود. به عبارت دیگر رعایت حقــوق اقلیت و 
مخالفان سیاســی حکومت ها و توجــه به نظریات 
و آرای آن هــا در مدیریــت جامعه الزامی اســت و 
باید از آن نوع دموکراســی که معنایی جز اســتبداد 
اکثریت ندارد، پرهیز شــود. در یک کلمه، قدرت 
سیاسی ناشــی از اراده جمعی مردم است و باید از 
درون سازوکارهایی مبتنی بر گفت وگوی عقالنی و 
شــورا میان مردمی برخوردار از عدالت اجتماعی و 

ترجیحًا پایبند به اخالق بجوشد.■

* متن کامل این منشــور را محمدبن اســحق 
)متوفی در سال 150 یا 151 هجری( در کتاب 
خــود ســیره النبی آورده اســت، )ایــن کتاب 
تحــت عنــوان ســیرت رســول الله، ترجمــه و 
انشای رفیع الدین اسحق بن محمد همدانی 
و بــا تصحیحات و مقدمه دکتــر اصغر مهدوی، 
انتشارات خوارزمی، سال 1360 به فارسی در 
دســترس اســت، ص 480- 484( ابن هشام 
نیــز آن را در ســیره خــود از وی نقــل کــرده 
است. )ترجمه سید هاشم رسولی، انتشارات، 

1391، ص322.-319(. 

**آل عمران/159، »امر« در قرآن با دو معنای 
»کار« و »فرمــان« یــا »دســتور« بــه کار رفتــه 
اســت. »امارت« به معنای زمامــداری و تدبیر 
امــور عمومــی، »امیر«، بــه معنــای زمامدار و 
»اولی االمــر« بــه معنــای مدیــران و متصدیان 

امور عمومی همه از »امر« مشتق شده اند.

پی نوشت
 1. کارل بروکلمــان، تاریــخ دول اســالمی، ترجمه هادی 
جزایری، بنگاه ترجمه و نشر کتاب، 1346 صص 6 و 7 2. 
2. فیلیــپ حتی، تاریخ عرب، ترجمه ابوالقاســم پاینده، 

گاه، 1334، ص 298 3. همان ص 14 4.  انتشارات آ
3. مندائیــان- مســیحیان یحیای مقدس- کــه هنوز هم 
گروهــی از آنــان در باتالق هــای اطــراف مصب فرات 

ساکن  هستند. 
4. همان مأخذ، ص .299

 5. بقره/62، مائده/69 و حج/17.
 6. کنســانتین-ویرژیل؛گیرگیو، محمــد، پیامبری که از 
نو باید شــناخت، ترجمه، ذبیح الله منصوری، انتشــارات 

امیرکبیر، 1343، ص 163.

همه کارها و اموري که جنبه 
عمومي و خصلت اجتماعي 

دارند؛ اعم از سیاسي، 
اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي، 

در حوزه قدرت، سپهر 
عمومي یا جامعه مدني، همه 
از مصادیق »امرهم« هستند 
که مي باید از طریق شور و 
گفت وگو میان خود مردم 

فیصله یابند
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متأســفانه، با وجود بررسی علمی هر یک از فجایعی 
کــه درون این بحــران اکولوژیکی بــه وجود آمده، 
گاهی بســیار کمــی درباره علــت و خصوصیت  آ
واقعی این بحران وجود دارد. اغلب مردم این بحران 
را به صــورت موضوعــی بین خودشــان و طبیعت و 
یک ســری مســائلی که خارج از دسترسی خودشان 
می دانند، می بینند. مشــکل این طرز تفکر، این نکته 
اساسی است که بخشــی از طبیعت و اکوسیستم را 

نادیده می گیرد.
مــا تمایل داریــم دشــواری های محیط زیســت را 
به صورت دسته ای از دشواری های مجزا از هم در نظر 
بگیریم که هر کدام به طور مســتقل به توجه و پاسخ 
انفرادی نیاز دارند. به همین دلیل بحران مشــکالت 

موجودات، آلودگی محیط زیســت در مقیاسی که 
هرگز مشاهده نشــده، همه نشانه های این هستند که 
انســان، طبیعــت را به حدی ناپایدار کــرده که نژاد 
بشر)نژادی که بر طبیعت پیروز شده  و تمدن بزرگ 
را ســاخته  و اکنون بــر زمان حکومــت می کند(، 

مقدمات نابودی خود را فراهم کرده است.
بحران اکولوژیکی و گردآوری سرمایه

از آنجا که نجات جمعی ما به خطر افتاده، نسل بشر با 
بزرگ ترین چالش های زندگی خود روبرو شده است. 
از آنجا که این بحران شــامل روابط انســان با طبیعت 
می شود و چون علم مطالعه روابط بین موجود زنده و 
محیط زیست او را اکولوژی نامیده اند، می توانیم این 

بحران را بحران ِاکولوژیکی بنامیم.

از آغاز، سوسیالیســم را به صورت پیــروزی مبارزه 
بــرای عدالــت اجتماعــی می دیدنــد. مانیفســت 
کمونیســت در ســال 1848 به این نتیجه رسیده بود 
که پرولتاریا »چیزی برای از دســت دادن ندارد، جز 
ُغل وزنجیر خــود، اما برای به دســت آوردن، دنیایی 
در پیش دارد.«؛ لذا از مردان کارگر تمام کشــورها 

خواسته بود که متحد شوند.
اکنون نیز همه این ها درســت است با این تفاوت که 
زنان کارگر را نیز شامل می شود. مردان و زنان کارگر 
هم اکنون نیز در محــل کار خود و در جامعه ای که 
توسط سرمایه )قدرت کاپیتالیسم( کنترل و مدیریت 
می شود، در معرض بهره کشی و استثمار قرار دارند. 
شــکاف روزافزون بین ثــروت و فقر، بیکاری عظیم 
و مزمــن، آفت بدهــکاری و قرض، نظامی ســازی 
دولت ها، همه و همه با هم برای مردم مشــکل ایجاد 
می کند. اکنون نیز به همان شکل که در سال 1848 
بوده، کارگران به یک دگرگونی ریشــه ای و انقالب 
سوسیالیستی نیاز دارند. آن ها الزم دارند متحد شوند 
و برای دست یابی به برآورد مانیفست، به »جامعه ای 
که در آن توســعه و ترقی آزاد هر فرد، شرط توسعه و 

ترقی تمام افراد جامعه است، برسند.« 
اما دنیایی را که باید به دست آوریم به طور وسیعی با 
دنیای ســال 1848 تفاوت پیداکرده است و باید آن 
را از یک آفت دیگر حفظ کرد. انســان ها وســایلی 
را تولیــد می کننــد که بــرای زندگــی روزمره خود 
اســتفاده می کنند. روند این تولید شــرایط طبیعت و 
محیط زیســت را تغییر داده و آســیبی که این روند 
به محیط زیســت وارد کرده، به حد تحمل ناپذیری 
رسیده اســت. تغییر آب و هوا، انقراض نسل بعضی 

اکوسوسیالیسم و آینده

جوئل کوول )Joel kovel( در ســال 1936 در یک خانواده مهاجر یهودی در نیویورک 
متولد شــد. تحصیالت وی در زمینه پزشکی و روانکاوی است. از طریق گروه »دشمن 
طبیعت« در حرکت نوپای اکوسوسیالیســت نقش پیشــتازی ایفاکرده است. کوول از 
ســال 2003 تا 2011 میالدی ســردبیر مجله »Capitalism Nature Socialism« بوده 
و در تأسیس ســازمان هایی مانند »افق ِاکوسوسیالیســت« مشارکت مستقیم داشته 
است. »تاریخ و روان« )سال 1991( و »غلبه بر صهیونیسم« )سال 2007( از تألیفات او هستند. در دهه 80 میالدی او با کشیش 
رادیکال نیکاراگوئه همکاری می کرد و در ســال 2012 میالدی رســمًا به دین مســیحیت در آمد و به کلیســای اپیکوپال پیوست. 
مقاله »اکوسوسیالیســم و آینده« بخشــی از کتاب »چشــم انداز زندگی در یك امریکای سوسیالیســت« اســت که در شماره های 

پیشین به خوانندگان عزیز معرفی شد و به زودی نشر صمدیه آن را منتشر می کند. 

نویسنده: جوئل کوول 

برگردان: علي بهفروز



95
ره 

ما
شـ

    
|   

 94
ن 

هم
و ب

ی 
  د

  | 
12

2

جدیــد باید مفهوم محدودیت را بشناســد و تولید را 
بر اســاس موضوع اکولوژی در نظــر گیرد. آزمون 
یک جامعه شــدنی و از نظر انســانی ارزشــمند که 
جایگزین جامعه کاپیتالیســتی می شــود، این اســت 
کــه آیا می تواند از تولید عام اجنــاس به تولید بالنده 
اکوسیســتم های مکمل برود یا نه. در پروســه انجام 
این کار سوسیالیســم به خودی خود اکوسوسیالیســم 

خواهد شد.
اولین درس اکوسوسیالیسم

در حال حاضــر ما به هیچ وجه به این اهداف نزدیک 
نیســتیم، ولــی این بدان معنا نیســت کــه ما طرح و 
نقشــه ای برای جــاده ای به ســوی اکوسوسیالیســم 
نداریم یا اینکه نمی دانیم چگونه باید بر دشــواری ها 

و آسیب های تغییر آب و هوا غالب شویم.
اکوسوسیالیســم پیش از هر چیز سوسیالیسم است. 
اصل اساســی آن همان اصل محوری سوسیالیســم 
یــا اتحــاد آزادانه کارگــران) مجموعــه خودگردان 
تولیدکننــدگان کــه از زنجیر تصاحب وســایل تولید 
توسط کاپیتالیسم رهاشده( است. اکوسوسیالیسم بر 
اساس این ایمان منطقی ساخته شده که مردان و زنانی 
که از دیکتاتوری و استبداد کاپیتالیسم آزاد شده اند، 
از تکنولوژی و ابزار مناســب استفاده خواهند کرد و 
روابط اجتماعی خودشان را قانونمند خواهند کرد و 
خود، مدیریت را، آن طور که تکامل طبیعت را به آن 
بازگرداند و حفظ کنــد، به کار خواهند گرفت؛ لذا 
الزم است که ما همبستگی بنیادی خود را با طبیعت 
تشخیص دهیم و از طبیعت آن طور مراقبت کنیم که 

گویا بخشی از خود ما است.
این اصل به طور مســاوی روی مراقبت از طبیعت و 
ایجاد زندگی خوب برای انســان به کاربرده می شود، 
گرچــه به »زندگی خوب« تعریفی دگرگونه می دهد 
که از وسوســه مهارگسســته برای تملک فردی آزاد 
است. متأسفانه، از گهواره تا گور ما را توسط افکار 
و عقایــد کاپیتالیســتی چنان شست وشــوی مغزی 
داده اند که هر چه بیشتر و بیشتر مصرف کننده باشیم 
و تمام عمر کوشــش کنیم تا تهی بودن درونی خود 
را بــا مادیات پرکنیــم. این گونه طرز تفکر و ســلطه 
مادیــات روی زندگی، به ناچار به بحران اکولوژیکی 

می انجامد.
همان طــور که مــا خــود را اندک اندک از مســابقه 
موذیانه کاپیتالیســت رها می کنیم، خود را به صورت 
بخشــی از طبیعت خواهیم دید. این در مورد مســئله 
کنترل جمعیت نیز کاربرد دارد؛ زیرا انسان هایی که 
آزادانه با هم جمع شــده و تشــکیل جامعه داده اند، 
به ویژه زن ها، هیچ مشــکلی در اینکه حدودی برای 
زندگی خــود، به خصوص تولید مثل، قائل شــوند، 

ندارند.
یک جامعه اکوسوسیالیســت به واســطه کار جمعی 
آزادانه همواره ســرزنده اســت و با اخــالق تکامل 
اکولوژیکی هدایت می شــود. ما خــود را از طریق 
مبارزه جمعی که در اکوسوسیالیســم عمدتًا درباره 

»شراکت« است، آزاد می کنیم.
کمون ها یا »اشــتراکی ها« عبارت انــد از محل های 
تولیدی که مالکیت جمعی دارد و در ضمن به کمون 
اولیــه برمی گردد. کاپیتالیســم از طریــق »احاطه« 

کارل مارکس، سیســتم را به صورتی از کوره دررفته 
و اصــواًل کنترل ناپذیــر دیــد. او بــا لحنی شــدید 
در کتاب ســرمایه می نویســد: »گــردآوری کنید! 
گــردآوری کنید! ایــن نجات دهنده و پیامبر شــما 
اســت.« به عبارت دیگر، سرمایه در کنترل انگیزه ای 
شــبه مذهبی اســت که نظام خود را به ســوی تبدیل 
تمامــی زمیــن، اقیانوس ها، جو و همــه چیز آن، به 
اجناســی که بتوان در بازار فروخــت، می راند. این 
همان توضیح روشــن و درعین حــال اصولی بحران 
اکولوژیکی اســت و اینکه چرا این بحران، تهدیدی 
حیاتی اســت. زمینی که ما روی آن زندگی می کنیم 
محدود اســت. سیستم اکولوژیکی آن،  چنان توسعه 
پیداکرده که در این فضای محدود، جایی مناســب 
برای زندگی موجودات زنده فراهم ســازد. ازاین رو، 
سیســتم کاپیتالیستی که برای رشــد بی پایان ساخته 
شــده، یکپارچگی اکوسیســتم را که حیات انسان 
و دیگــر جانداران بــرای غذا، انــرژی و دیگر منابع 
به آن وابســته اســت، منهدم خواهد کرد. در ضمن 
اکوسیســتم انســانی را )همان انســانی که از درون 
طبیعت پدیدار شده که روی این سیاره زندگی کند( 
منهدم خواهد ساخت. اینکه مردم به صورت وسیعی 
گاهی ندارند،  نســبت به این واقعیت وحشــتناک آ
بخشــی به خاطر این است که رودررویی با حقیقتی 
چنین وحشــتناک، سخت اســت، اما بیشتر، نتیجه 
کوشش غول آسایی است که ایدئولوژی کاپیتالیست 
برپا کرده تا مسئولیت خود را در خراب سازی سیاره 

زمین منکر شود.
از این دریچه که نگاه کنیم، کاپیتالیسم درواقع نوعی 
سرطان ریشه دوانیده است. یک بیماری است که به 
معالجه بنیادی نیاز دارد؛ یک تغییر انقالبی. از آنجا 
که سوسیالیسم حرکتی است که به دنبال کاپیتالیسم 
می آید )باید بیاید( و جایگزین آن می شــود و بحران 
اکولوژیکــی کنونــی در اثر گردآوری بی حســاب 
سرمایه به وجود آمده، الزم است ما سوسیالیسم را به 
نتایــج نهایی اکولوژیکی و ارائه عدالت اجتماعی به 

کارگران برگردانیم.
این به آن معناســت کــه سوسیالیســم از این پس نه 
باشد  اجتماعی اصالح طلبانی  می تواند دموکراســی 
که به خاطر جســت وجو و برای تکامل کاپیتالیسم، 
به جای ســفر به مــاورای آن، به قول خــود خیانت 
کرده انــد و نه می توانــد جامعه ای باشــد که در آن 
طبیعت به ســختی به حســاب می آید. هدف ما باید 
جامعه ای باشــد که در خدمت ســالمت و سعادت 
انســان و طبیعت اســت. مهم تر از همه، سوسیالیسم 

اکولوژیکی را در کنار مســائلی مانند بیکاری، بیمه 
سالمت، حقوق اقلیت ها و... فهرست می کنیم. این 
روایت از »طرفدار محیط زیســت بودن«، باور دارد 
کنتــرل، وضع قانــون و مقررات و تغییر خط مشــی 
می تواند دشــواری ها و مســائل اکولوژیکی را تحت 
نظــر بوروکراســی هایی مانند سیســتم کنترل کربن 
ســازمان ملل متحد یا آژانس حفاظت محیط زیست 
امریــکا، حــل کند. در ضمــن به دنبــال تعمیرات 
تکنیکی و تغییر چگونگی زیســت، مانند بازیافت یا 

خرید محصوالت کشاورزی است. 
این روایت از طرفدار محیط زیست بودن، ایده خوبی 
است، اما تمرکز آن روی نشانه های بیماری )بحران( 
اســت و خود بیماری را که ســبب بــروز این عالئم 
شده، فراموش می کند و متوجه نیست آنچه در حال 
اتفاق افتادن است و نشانه هایی که مشاهده می شود، 
خبر از بی نظمی می دهند. نمی پرســد چگونه است 
که جامعه بشری این طور کمر به ویرانی سیاره زمین 
بسته است، بلکه سعی می کند آشفتگی را به صورتی 
که از نظر بنیادی و روشی بیهوده است، منظم کند. 
مانند اینکه بخواهیم بیماری ســرطان را با آسپرین و 

درد حاصل از آن را با حمام گرم درمان کنیم.
البته مــا باید با هرگونه تهدید اکولوژیکی به شــدت 
مقابله کنیم؛ اما باید مســئله بزرگ تــر و بنیادی تر را 
نیز فراموش نکنیم. ما بخشــی از طبیعت هســتیم و 
جامعه مــا منعکس کننده این واقعیت اســت که آیا 
در دامان طبیعت هســتیم یا بــا آن متارکه کرده ایم. 
شکســت و موفق نبودن در درک صحیح این مطلب 
و به کارگیــری تغییــرات الزم در روابــط خودمان با 
طبیعت، زندگی آینده بشر را به خطر می اندازد، البته 
اگر از جانداران بی شــمار دیگری که با ما در سیاره 

زمین شریک هستند نیز صرف نظر می کنیم.
اگر انتخاب هایی که در جامعه ریشه دوانده، ما را به 
انهدام و مرگ تهدید می کنند، در این صورت وظیفه 
ما اســت که جامعه را از نو و از ریشه آن طور بسازیم 
کــه در خدمت زندگی موجودات زنده باشــد. اگر 
این به صورت ندایی برای انقالب خوانده می شــود، 

مشکلی نیست، بگذارید که چنین خوانده شود.
اما سؤال این است که چه نوع انقالبی؟

بــه جامعه ای که بر زمین حکومت می کند و پویایی 
درونی کــه آن را هدایــت می کند )تولید ســرمایه( 
نگاه کنید. گرچه می توان به کاپیتالیســم لباس یک 
جامعه باز را پوشــاند و آن را با دموکراسی بازار آزاد 
یا توســعه اقتصادی آرایش کرد، امــا باید بدانیم که 
کاپیتالیســم در هر لباسی که باشد، اولویت و برتری 
آن، ســودآوری اســت. ازاین رو رشــد و گســترش 
دائم محصــوالت اقتصــادی، برای اینکــه هر چیز 
ممکــن را بــه ارزش مالی تبدیل کند، الزم اســت. 
بهتریــن واژه برای ایــن کار »روی هم انباشــتن« یا 
»گردآوری« است. گردآوری ســرمایه، باالترین و 
نهایی ترین ارزش کاپیتالیســت ها اســت. تمام اجزا 
و ابزار و ســازمان های جامعه )کنترل درست منابع، 
روابط کارگری، خط مشی مالیاتی و مالی، فرهنگ، 
تعلیم وتربیت، پروپاگاندا و تبلیغات تجاری، کارکرد 
کادمی، جنگ و امپریالیســم(، طوری شکل داده  آ

شده که اشتهای سیری ناپذیر آن ها را ارضا کند. 

آزمون یک جامعه شدني و از نظر 
انساني ارزشمند که جایگزین جامعه 

کاپیتالیستي مي شود، این است 
که آیا مي تواند از تولید عام اجناس 

به تولید بالنده اکوسیستم هاي 
مکمل برود یا نه. در پروسه انجام 
این کار سوسیالیسم به خودي خود 

اکوسوسیالیسم خواهد شد
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بومی که زندگی آن ها به طور مســتقیم هدف تهدید 
روش هــای وحشــتناک اســتخراج هیدروکربــن از 
مناطقی ماننــد خلیج مکزیک )حفاری عمیق درون 
آب(، بخش شــمالی آلبرتو )اســتخراج سنگ های 
نفتی(، دلتای نیجر و جنگل های باران پرو و اکوادور 
)حفــاری چــاه نفــت(، ویرجینیای غربــی )معادن 
زغال سنگ روی قله کوه( و مناطق حومه نیویورک 
و پنســیلوانیا )کاوش بــرای گاز طبیعــی( قرار دارد، 
کار خواهند کــرد. حوزه کار آن مقاومت جهانی و 
اشتراکی و تصور دنیایی فراسوی صنعتی گری بر پایه 
هیدروکربن است؛ دنیایی که در آن تولید از وسواس 

روی هم انباشتن سرمایه جدا شده.
بهترین علوم و علما و تحقیقات علمی می گویند که 
این تنها راه نجات بشــر از آسیب های محیط زیستی 
اســت؛ اما بهترین علــم را نمی توان درون سیســتم 
کاپیتالیســتی به کار برد. این مســئله  به کار جمعی 
آزاد کــه در مقیــاس جهانی ترتیب داده شــده نیاز 
دارد تا بتواند سبب این تغییرات ) مقاومت در مقابل 
اســتفاده از انرژی سوختی، ســاخت و تولید انرژی 
جانشــین و به کارگیری این انرژی جانشــین( شود. 
اقتصادی که انرژی خود را از منابعی که تمدیدپذیر 
هســتند )انرژی خورشیدی، انرژی ژئوترمال، انرژی 
بــاد، انرژی جذر و مد( تهیه می کند، الزم اســت تا 
بتواند میزان دی اکســید کربن َاتمسفر را پایین آورد. 
این میزان در حــال حاضر نزدیک به حد نهایی 400 
در هر یک میلیون قسمت است. حد پایدار و طبیعی 

آن 345 در هر یک میلیون قسمت است.
ایــن ممکن اســت بــرای ذهن هایی که به سیســتم 
کاپیتالیستی ویرانگر و خانمان برانداز زنجیرشده اند، 
تصورپذیر باشد. کاماًل واضح است که چگونه تولید 
انرژی پایان ناپذیر می تواند طاعون بیکاری که جامعه 
معاصر را ویران کرده است، بهبود بخشد. امکانات 
خالقــه ایجــاد انــرژی پایان ناپذیــراز طریــق روش 
اکوسوسیالیسم را در نظرگیرید و سپس فکر کرده و 
انتخاب کنید که آیا باید سیستم کنونی را حفظ کرد 

یا قدم به دنیای انرژی پایان ناپذیرگذاشت.■

فراخور آن ـ دنیایی تازه و بهتر را برنده می شوند«.
اکوسوسیالیســم فراســوی تغییرات آب و 

هوا
هیچ چیز ترس و وحشــت ناشی از تغییر اکولوژیکی 
کاپیتالیســم  ســیری ناپذیر  اشــتهای  توســط  کــه 
برانگیخته شــده را بهتر از تغییر در طبیعت آب و هوا 
نشــان نمی دهد. ما روی پرتگاهی لغزان ایستاده ایم. 
میــزان رو بــه ازدیاد دی اکســید کربــن حاصل  از 
سیستم صنعتی کاپیتالیست ها، فضای اکولوژیکی ما 
را تهدیــد می کند. در حال حاضر این مســئله باعث 
ضررهای بسیاری شده و اگر کوشش موفقیت آمیزی 
برای کاهش دی اکســید کربن َجــو را از هم اکنون 
شروع نکنیم، شرایط بســیار وخیم تری پیش خواهد 
آمد. یک اتمســفر گرم تر ســبب ایجاد دســته ای از 
رخدادهای وابســته به آب و هوا می شــود که نتیجه 
آن ها کابوس های مرتبــط با قحطی عمومی، کمبود 
آب آشــامیدنی و بیماری های عالم گیر خواهد بود. 
این مســئله اگر اصالح نشــود، ممکن است تا پایان 
این قرن نسل بسیاری از موجودات زنده را که شامل 

انسان نیز می شود، منهدم سازد.
در حال حاضــر دو طرح برای مقابله با این شــرایط 
در دســت تهیه است. کاپیتالیســت ها و دولت های 
کاپیتالیستی اولین طرح را هدایت می کنند. این طرح 
وابسته به رشــد سرمایه اســت. طرحی که تاراج گر 
منابع و ذخایر است و به دنبال این است که از طریق 
سیســتم ورشکســته کاالســازی طبیعت و تجارت 
اعتبارهای آالینده، راهــی برای خروج از این بحران 
پیدا کنــد. به عبارت دیگر به دنبــال راه های دیگری 
برای تجمع ســرمایه بیشــتری اســت، درحالی که به 
اســتخراج میزان نامحدودی از منابع زیرزمینی ادامه 
می دهد. با این طرح آینده به خاک ســیاه کشــیده 

می شود.
طرح دوم، همان طرح اکوسوسیالیسم است. ائتالفی 
از اکوسوسیالیســت ها، فعاالن رادیــکال مدافع آب 
و هــوا و کارشناســان انــرژی غیرســوختی )انرژی 
تجدید پذیر( از سراســر دنیا تشــکیل می دهیم. این 
گروه هــای ائتالفــی به طــور روزافزون با اشــخاص 

محل های تولید اشتراکی، جداکردن مردم از کنترل 
روی کارهای تولیدی خودشان و بیگانه ساختن آن ها 
با طبیعت و با قدرت خودشــان، بپاخاســته اســت. 
پاسخ مشترک سازی می تواند بسیار ساده باشد، مانند 
ایجاد یک مزرعه یا مهدکــودک برای کودکانی که 
مادرانشــان کار می کننــد. سوسیالیســم از کارهای 
کوچکی مانند این ها شــروع می شــود و به ساختن 
مجامع اشــتراکی بین المللی کــه به طور دموکراتیک 
سازمان یافته اند گســترش می یابد و درنهایت به یک 

سوسیالیسم جهانی می رسیم.
اکوسوسیالیســم دو جنبــه دارد: یکــی مقاومت در 
مقابل سرمایه و دولت های کاپیتالیستی و دوم، ایجاد 
مجامــع تولیدی. ایــن مجامع تولیدی بایــد به دوراز 
سلســله مراتب کاپیتالیســتی باشــد که تعیین کننده 
روابــط بیــن صاحبــان وســایل تولیــد و تولیــدات 
)کاپیتال( و »بردگان مزدگیر« که غذای دیو سرمایه 
را تأمین می کنند، است. سازمان دهی سنتی کارگران 
می تواند این هر دو جنبه را شــامل شــود، مشــروط 
بر اینکه دوباره بوروکراســی، سلســله مراتب را از نو 
به میان نیاورد، بســته به اینکه با چه شــور و شــوقی 
»اتحادیه ها« و »همبستگی ها« -واژه هایی که هم در 
زبان اکولوژی و هم در تاریخ مبارزات طبقاتی ظاهر 

می شوند- را می سازد و رواج می دهد.
موج »اشــغالگران وال اســتریت« که در پاییز ســال 
2011 میــالدی امریکا را فرا گرفــت تا اندازه زیادی 
نمونــه »کمون ها« در طــول خط اکوسوسیالیســم 
بودند. بســیاری از خواســته های فوری آن ها به نظر 
پراکنده، ولــی اصالح طلبانه می آمد، اما این حرکت 
خواســته اصولی ما را در جهت کنترل جمعی روی 
فضای مشــترک بیــان می کرد. حرکت اشــغالگران 
وال اســتریت در مقابل روش های تثبیت شده دولت 
و شــرکت های بزرگ مقاومت کرد و پتانسیل تولید 

معاش خود را خلق کرد.
اشــغال یک منطقه عمومی در کنار وال اســتریت، 
تقاضای فوری آن ها را بــرای عدالت اقتصادی و از 
پیش ترســیم کردن منطقه آزاد تولید اکوسوسیالیستی 
از طریــق کار آزادانــه مشــترک، هــر دو را به طور 
نمادیــن هم زمان کــرد. از پیش ترســیم کردن، یک 
اصل اساســی اکوسوسیالیســم اســت که می گوید 
بــرای دنیای آینده فراســوی جامعــه در حال مرگ 
کاپیتــال، باید مدل هایی ســاخته شــود. یک آینده 
پایدار و ارزشــمند، شــبکه ای از منطقه هــای تولید 
اشتراکی خواهد بود که از مؤسسات کوچک شروع 
می شــود و با هم ارتباط برقرار می کنند و به ماورای 
مرزهای مصنوعــی که جوامع طبقاتی و ســرمایه بر 
مردم تحمیل کرده، می رود. اکوسوسیالیســم دامنه 
جهانــی و فراملیتــی دارد. باالتــر از همه، صاحب 
بینش و دوراندیشــی اســت. هر حرکت اشــتراکی 
بذر چشــم انداز اکوسوسیالیســم را در خود دارد. ما 
تولــد جامعه نویــن را در مناطق پراکنده که توســط 
حرکت »اشغالگران وال استریت« و در درون منطقه 
تسلط کاپیتالیســت ها اشغال  شده، انتظار می کشیم. 
همان طور که ضرب المثلی می گوید: »بدون بینش، 
آدم هــا از میــان می روند و با بینش ـ و ســازمان دهی 

جنبش اشغال وال استریت در سال 2011
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آثار ماکس وبــر در مطالعات جامعه شناســی دین، 
سیاست، جامعه شناسی حقوق و دولت، فلسفه علوم 
اجتماعــی، نظریه کنش اجتماعی و فلســفه اخالق 
تأثیر فراوانی داشته است، به  طوری که امروزه حتی 
برخی محققــان از اصطالح »پارادایــم وبری« در 

علوم اجتماعی صحبت می کنند.
بی گمان یکــی از ارکان اصلی نظریــه ماکس وبر، 
مفهوم بوروکراســی است. در حقیقت، وبر نخستین 
اندیشــمندی بود کــه ســازمان های بوروکراتیک را 
تحلیــل کرد و جــزو ضروری جامعه ســرمایه داری 
صنعتــی می دانســت. او معتقد بود بوروکراســی به 
 اندازه ماشــین برای اقتصاد مدرن اهمیت دارد، زیرا 
ســرمایه داری برای موفقیت در بازار، ناچار اســت 
بر پایه کارایی، محاســبه پذیری، پیش بینی و کنترل 

تصمیم گیری کند )کیویستو، 1392: 83-84(. 
وبــر، بوروکراســی را به عنوان پدیــده ای اجتماعی 
مطرح کــرد و بر مکانیســم عملکرد ســازمان ها و 
اعمال قدرت آن ها تمرکز داشت. بوروکراسی گاهی 
مثبت نگریسته شــده )اصل تخصص، تقسیم کار، 
مشارکت، قابلیت پیشــگویی و ثبات، جلوگیری از 
قدرت دلخواه و خــارج از ضوابط و عقالیی بودن( 
و به عنوان شــیوه مدیریت کالسیک از آن استفاده 
شــده اســت و گاهی نیز از جنبه منفی )خشــکی 
مقررات، جمود شخصی، شی ءشدگی و ابزارشدگی 
انسان، کم رنگ شدن اخالق انســانی و اجتماعی، 
محدودیت های موجود در طبقه بندی، خودمحوری 
و ایجــاد امپراتــوری، هزینه کنترل هــا و نظارت ها، 
اســتفاده بوروکرات هــا از مقررات بــه نفع خود که 
همین امر موجب حفظ وضع موجود و عدم اصالح 
می شــود( تلقی شده اســت. دســتاورد آن بود که 
ایــن مفهوم را از حــوزه دولت به ســایر قلمروهای 
ســازمان اجتماعی بســط داد و بوروکراتیزه شدن را 
به عنوان یک روند غالب در جامعه جدید محسوب 
و به عنــوان یک نوع عام ســاخت اجتماعی تعریف 

کرد.

از منظــر وبــر، کنتــرل صحیــح بــر کلیــه امــور 
ســازمان، فقط بــا اســتقرار حکومــت عقالنی با 
اختیارات منطقی ممکن اســت و اعتقاد به اصالت 
عقل و منطق در اداره امور ســازمان ها، از مهم ترین 
ضروریاتی اســت که همواره باید مدنظر قرار گیرد. 
بر اســاس تفکرات وبر، قدرت ناشــی از مقام بوده 
و اطاعت، وجهی الزامی اســت کــه صرفًا به اعتبار 
برهان هــای منطقــی و عقالنــی در افــراد به وجود 
می آید. در چنین شرایطی، اطاعت مادون از مافوق، 
تنها به این دلیل اســت که شــاغل مقام فرماندهی، 
کلیه اختیــارات خویش را بر اســاس عقل و منطق 
بــه دســت آورده، بنابرایــن رعایت و به کاربســتن 
آن ها الزامی است. سلسله مراتب از مهم ترین اصول 
بوروکراســی ایده آل وبر اســت. سلســله مراتبی که 
اختیارات و وظایف اعضای سازمان را تبیین کرده و 
زمینه کنترل ساخت یافته بر اعضای سازمان را فراهم 
می آورد. وجــود چنین سلســله مراتب نظام یافته ای، 
از سوءاســتفاده های شــخصی پیشــگیری کرده و 
زمینه ای مناسب جهت بی طرفی اعضای سازمان به 

وجود می آورد.
بوروکراســی وبر، پیــروی از مقــررات و آیین نامه ها را 
ضروری دانســته و رهبــران را ملزم مــی دارد از اصول 
فوق پیروی کنند. از ســوی دیگر اطاعت محض افراد 
سازمان از فرامین کتبی مافوق از دیگر مواردی است که 
در تفکرات ماکس وبر همواره مورد توجه بوده است.

شکل گیری نئووبریسم
نظریه های سیاســی بــدون عامل محــرک به وجود 
نمی آینــد. اکثــر نظریه هــای سیاســی درصدد این 
هستند تا برای بعضی از مشکالت واقعی و ملموس 
راه حل هایی ارائه دهنــد. در حقیقت، نظریه پردازان 
بــه تحقیق صرف بســنده نمی کنند. آنــان به علت 
ضرورت عملی فهم آن دســته از مشکالت سیاسی 
که موجد رنج شــده اند و چه بســا افراد بســیاری را 
در چنبر خود اســیر کرده اند، مجبور به طرح مسئله 

می شوند )اسپریگنز، 1394: 43(.
 اصطالح نئووبریســم نیز از سال 1970 به کار رفت، 
چنین حیاتی را در ادبیات علوم سیاسی، جامعه شناسی، 
تئوری ســازمان ها و همچنین در مدیریت عمومی و 
کسب وکار داریم. درواقع اگر بخواهیم از منظر الگوی 
اســپریگنز در کتاب »فهم نظریه های سیاسی« به این 
نظریه بنگریــم، می توانیم بگوییم نظریه نئووبریســم 
درواقع در اثر فربه شــدن بوروکراســی و تنگ ترشدن 
قفس آهنین عقالنیت ابزاری و بحران های فساد اداری 
شــکل گرفته اســت. این نظریه در پی شفاف سازی 
ســاختارهای اداری و حــذف تشــریفات و افزایش 
ســرعت عمل در پاســخگویی به شــهروندان است. 
تحلیل نئووبری بر »ســازمان دولت« و روابط قدرت 
در سیســتم های اداری و عقالنیت ابزاری تأکید دارد 

 .)4-3 :2088 ,Lynn(
اصطــالح نئووبــری اغلب برای مطالعه ســازمان ها 
بــه کار مــی رود. فیلیپ ِســلزنیک، جامعه شــناس 
از اصطــالح نئووبــری بدین معنا بهره جســت تا از 
پیش فرض هــای وبری به عنوان نقطــه عزیمتی برای 
معرفــی و تبیین جنبه تاریک ســازمان ها اســتفاده 
کند و این نکته را روشــن ســاخت که ســازمان ها 
می توانند توســط الگوهای غیررســمی و نامشــروع 
قدرت و تصمیم گیری واژگون گردند. لذا عامالن، 
سیستم را طوری دست کاری خواهند کرد تا بتوانند 
از توانایی خــود برای اهداف تنگ نظرانه اســتفاده 
ببرنــد و درنهایــت کنش افــراد به تســلط و کنترل 
مشترک مبدل خواهد شد که موجب ظهور طبقات 

اجتماعی متمایزی می شود.
تحلیل هــای  بــر  نئووبری هــا،  اجتماعــی  نظریــه 
چندعلیتی و مقایســه ای مبتنی اســت کــه تمرکز بر 
تعامل میــان عامل های ســاختاری و عقاید و نیات 

تأملی در باب نظریه نئووبریسم

سروش رزمي

ماکس وبر

آیا قفس آهنین بوروکراسی قابل تغییر است؟
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ذهنــی اســت. معرفت شناســی نئووبری ها متضمن 
فهمیــدن آن چیزی اســت کــه در ذهن کنشــگر 
می گــذرد و ایــن نیــز متضمن فهمــی از نظام های 
منطقی و نمادین یا فرهنگی اســت که کنشــگر در 
آن زیســت می کند. مطابق نظریه نهادگرایی جدید، 
ســازمان ها از دل بافت هــای اجتماعی، سیاســی، 
فرهنگــی و اقتصــادی جوامــع شــکل می گیرند و 
گاهــی تاریخی مردم در  درواقع نقــش ذهنیت و آ
شــکل گیری نهادها بسیار مؤثر است. گرچه ممکن 
اســت درنهایت همه ســازمان ها، کارکرد مشــابهی 
داشــته باشــند، اما فرایند تکامل و شکل گیری آنان 

متفاوت خواهد بود.
برخــالف  نئووبری هــا  نیــز،  توســعه  حــوزه  در 
مارکسیســت ها، معتقد هســتند که جوامع از تعداد 
بی شــماری عناصر مستقل تشکیل شــده اند که این 
بحــث توجهات را بــه منابع قدرت و ســاختارهای 
قدرت معطوف می سازد. رویکرد نئووبری ها درواقع 
توجه، هم به سیاســت هایی اســت که موردحمایت 
دولت است و - هم به صورت گسترده تر- معطوف 
به سیاســت هایی است که از منافع اقتصادی مستقل 

.)462 :2000 ,Kirby( می باشند
از طــرف دیگــر بایــد در نظــر داشــت در نظریه 
نئووبریســم، دموکراســی از عناصــر بیشــتر و گاه 
پیچیده تری نســبت به گذشــته تشــکیل می گردد، 
چراکه اینک مــا با پدیده هایی نظیــر چندپارچگی 
دولــت و طبقــات اجتماعــی روبــرو هســتیم و از 
ســوی دیگر، نقش هنجارهــا و ارزش های فرهنگی 
جوامع بر عوامل سیاســی و اجتماعی جوامع بیشــتر 
شده اســت. به بیان تاکیس فوتوپولوس، اندیشمند 
یونانــی معاصر، دموکراســی اینک شــامل اضالع 
متعــدد و نوینی شــده و متضمن نظامی اســت که 
از برآیند دموکراســی کالســیک، سوسیالیست های 
آزادیخــواه و جنبش های اجتماعــی جدید )ازجمله 
مباحث زیســت محیطی( شکل می گیرد. از دیدگاه 
هرمنوتیــک نویــن و آرای متفکــری نظیــر اریک 
دونالد هرش، گرچه معنای لفظی دموکراســی شاید 
همیشه ثابت باشد و به یک چیز خاص اطالق شود، 
اما شــواهد آن معنا، در هر دوره ای و بنا به دگرگونی 
ابعاد اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی جوامع 
و همچنین ذهنیت کنشگران مختلف، قطعًا متفاوت 

خواهد بود.
نئووبریسم و بوروکراسی

توجه به ظهور، توســعه و عقالنی شــدن یک سپهر 
خــاص فرهنگی یــا ظهــور طغیان هــای فرهنگی 
در مقابــل فرایند عقالنی شــدن فرهنــگ از جمله 
مواردی اســت که در تفکر وبــر و متفکران پس از 
 .)74-73 :2008 ,Stones( او پدید آمده اســت
درواقــع نئووبری ها در تالش  هســتند تا نســبت به 
نقش ذهنیت کنشــگران در تعامــالت اجتماعی و 
کید داشته باشــند چراکه معتقدند نقش  سیاســی تأ
گاهی و ذهنیت به دلیل ساختارهای بوروکراتیک  آ
تضعیف شــده اســت. وبــر اغلــب در توصیــف 
بوروکراســی از انگاره ماشین اســتفاده می کرد. در 
این نظریه، افراد به چرخ دنده های کوچک ماشــین 
تبدیل می شــوند و حس فردیت، خالقیت و آزادی 

کید افراطی  خود را از دســت می دهند. درواقع، تأ
نســبت به قوانین و مقــررات و تبعیت کورکورانه از 
تصمیمــات و اقدامــات تکراری کــه از قبل اتخاذ 
شــده اند موجب ماشینی شدن انســان ها می شود و 
باعث محو شــدن ســاختارهای غیررســمی و نقش 
گروه های غیررســمی شــده اســت. مکانیزه شدن 
و بوروکراتیک شــدن هم موجب ایجــاد یک نظام 
اقتصادی بسیار مولد می شود که پیش تر  تصورناپذیر 
بوده است و هم در ساختن قفس آهنین، هم داستان 
هســتند. ســازمان های بوروکراتیک، بــه بیان وبر، 
مشــغول ســاخت قفس های آینده هســتند که در 
آن ها شاید انسان ها همانند دهقانان در مصر باستان 
باشــند؛ یعنی تســلیم و بی قدرت. آنچه این دســته 
از متفکــران در جســت وجوی آن هســتند افزایش 
روحیه اصالح و انعطاف پذیری سیســتمی اســت. 
ازاین رو، برای مثال در کشــورهای اســکاندیناوی، 
آمبودس مــان )Ombudsman( به شــکل بســیار 
گســترده ای در حــال افزایش اســت. ایــن مفهوم 
کــه در زبان ســوئدی به معنای »نماینده« اســت، 
درواقــع به فــرد یا مجموعــه ای غیرجانبــدار  گفته 
می شــود که وظیفــه دارد به عنوان نماینــده عموم 
مــردم، موارد نقض حقــوق افراد توســط دولت یا 
نهادها و شــرکت های مختلف را بررسی و بازرسی 
کند. این وظیفه معمواًل توســط دولت یا پارلمان به 
آمبودس مان محول می شــود، اما متضمن استقالل 

عمل بسیاری برای او است.
ویژگي این نوع رسیدگي غیرقضایي و آمبودس ماني، 
نداشــتن تشــریفات و افزایش ســرعت  عمل در به 
نتیجه رســیدن شکایات اســت. این نهاد شکایت ها 
را دریافــت می کنــد و مورد تحقیق و بررســی قرار 
می دهد و ســپس بر اســاس قوانین و مقررات خود 
رهنمودهــای الزم را بــه مســئوالن ارائــه می دهد. 
به عبارتی دیگــر، آمبودس مــان یــک نــوع ضمانت 
اجرایــی غیرقضایــی برای نظارت بر حســن اجرای 
قانون در کشور و دستگاه دولت و حمایت از حقوق 

و آزادی ها اســت که تحت کنترل ســازمان دولت 
نیســت و می تواند فارغ از چارچوب های خشک و 
گاه ناکارآمد دولت، برخی گره های دستگاه دولت 
را بگشــاید و با شفافیت باال، پاســخگوی نیازهای 

عموم باشد.
دولت نئووبری

شــاید هیــچ گاه در طــول تاریــخ علم سیاســت و 
جامعه شناســی، این ایده معروف هگل که بشر همه 
هســتی اش را مدیون دولت است، چنین به پرسش و 
چالش کشــیده نشده اســت. آن نگاه تام و ایده آل 
از مفهــوم دولــت اینــک بــا ســؤال های جدی ای 
روبروســت کــه به ویــژه حاصل تجارب بشــری و 
ســازمانی یک صد ســال گذشته اســت. دولت در 
مفهوم کالســیک علم سیاســت، قــدرت عمومی 
فائــق بر حــکام و اتباع اســت که نظم و اســتقرار 
زندگی سیاسی را در یک سرزمین تضمین می کند. 
دولــت متضمن معنای نظم اجتماعی اســت که در 
آن شــهروندان وحدت می یابند؛ البته افراد به حکم 
زور و اجبار وحدت نمی یابند بلکه استقرار سرشت 
عقالنــی قــدرت عمومی در اذهان فــردی موجب 
وحــدت آن ها می شــود. وجود دولــت نه تنها مبین 
وجــود مجموعه ای از نهادهاســت، بلکه حاکی از 
وجود نگرش ها و شــیوه های اعمال و رفتاری است 
که مختصرًا مدنیت خوانده می شــوند و بحق  جزئی 
از تمدن به شــمار می آیند )وینســت، 1392: 17 و 

313 و 321(.
اصطــالح نئووبری معمواًل به کاربــرد اصول وبری 
برای دولت یا ســازمان مدرن اشاره دارد. اصطالح 
دولت نئووبری توســط کریســتوفر پولیت و گیرت 
بوکائرت در ســال 2004 در ویرایــش دوم از کتاب 
پیشــگامانه خــود، »اصــالح مدیریــت عمومی« 
معرفی شــد. دولت نئووبری اشــاره به سیستم های 
اداری )وبــری( ســنتی دارد که در روند نوســازی 
هســتند، امــا در حفــظ کیفیت خدمــات عمومی 
کوشــا هســتند. دولت نئووبری در اصــل به عنوان 
یک مفهــوم توصیفــی بر اســاس شــواهد تجربی 
از اصالحــات مدیریــت عمومــی در نظــر گرفته 
می شــود. دولــت نئووبری به طور ویژه با آن دســته 
از تئوری هایــی در ارتبــاط اســت کــه بــا مفهوم 
دولت مرکــزی مرتبط هســتند. دولــت نئووبری در 
قاموس فکری کریســتوفر پولیت و گیرت بوکائرت 
تالش در جهت مدرن ســازی بوروکراســی سنتی از 
طریق حرفه ای شدن، کارآمدتر شدن و ارتباط بهتر و 

دوستانه تر با شهروندان است.
البتــه باید متذکر شــد که این مــدل درواقع خاص 
دولت های رفاه نســبتًا موفــق نظیر فرانســه، آلمان 
و اروپای شــمالی اســت، لذا این مدل را نمی توان 
 Pollitt &( به صــورت فراگیــر در نظــر گرفــت

 .)14 :2011 :Bouckaert
درواقــع دولت نئووبــری از دل دولت های لیبرالی 
ســر برمی آورد. البته احتمااًل ارگان هایی به صورت 
منفــرد و جداگانه در جوامع درحال توســعه نیز از 
برخــی عناصر این مدل پیــروی کنند. برای نمونه 
در ایــران برخــی بانک هــای خصوصی بــا تغییر 
دکوراسیون شــعب خود و تغییر ســاختار مواجهه 

کریستوفر پولیت
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با ارباب رجوع ســعی داشــته اند تا فضای متصلب 
و خشــک بوروکراســی را در حــد امــکان درهم  
شــکنند تا مشتریان حس صمیمانه تری با متصدیان 
و کارمنــدان پیدا کنند. درواقــع چنین ارگان هایی 
درصدد آن هســتند تا همگام با تغییــر فرآیندهای 
ارائه خدمات به مشــتریان خــود، حس رضایت و 
راحتی بیشــتری برای آنان فراهــم کنند. همچنین 
توجه به دولت الکترونیکی که چند ســالی اســت 
کیــد قرارگرفته، بخش  در ایــران موردتوجــه و تأ
کوچکــی از پــروژه دولت های نئووبری اســت. 
دولــت الکترونیکــی موجب کاهش بوروکراســی 
سازمان های  در  تشریفات دست و پاگیر مرســوم  و 
دولتی خواهد شــد و به یکی از مهم ترین انتظارات 
شــهروندان که همــان دریافــت به موقع اطالعات 
موردنیاز اســت، یقینًا پاسخ مناســبی داده خواهد 
شــد. افزایــش شــفافیت و جوابگویــی در دولت 
الکترونیک فرصت مشــارکت فعال تر شــهروندان 
در فرایندهای سیاســی را به همراه خواهد داشــت 
به صــورت مؤثری  را  و تصمیم گیری هــای دولت 
بهبــود می بخشــد. به طور خالصــه می توان گفت 
که در نظریه نئووبریســم، دولت کاماًل مشــارکتی 
می شــود و فرایند انعطاف پذیری دولت تا حصول 

حذف کامل نظارت دولت بر جمیع ســاحت های 
پیش خواهد رفت. مختلف جوامع 

در حقیقت، نئووبری هــا وقتی پیرامون دولت بحث 
می کنند، دیگر بــر مفهوم Government به معنای 
کالســیک آن توجهی ندارد و بر Governance یا 
مدیریت عمومی و حتــی اصالح مدیریت عمومی 
کید دارنــد. بدین معنا که  )در گام های بعــدی( تأ
کنتــرل مطلق و نظــارت همه جانبه یا حتی نســبی 
)لیبرالــی( محلی از اعراب نخواهد داشــت و صرفًا 
نظارت و اداره تعدیل شــده نظیر اداره مسائل مرتبط 

با تأمین امنیت داخلی مورد نظر است.
به طور مجمل می توان استدالل کرد که پژمرده شدن 
روحیــه پرسشــگری در ســاحت های اجتماعــی و 
سیاســی جدید و همچنین صــرف هزینه های زیاد 
بــرای کنتــرل و نظارت از ســوی دولــت )دولت 
کاذب فربه شــده( موجب شــده که مباحثی جدی 
بــرای تنقیح این شــکل از اداره و کنتــرل دولتی به 
وجود آید. به بیان مارشــال مک لوهان، نظریه پرداز 
علــوم ارتباطات، ابتدا انســان ابزارها را می ســازد و 
سپس این ابزارها هستند که انسان را می سازند و در 
جهان امروز می توان گفت که بوروکراســی موجود 
که ســاخته وپرداخته بشر است، آن چنان عظیم الجثه 

شــده که فردیت را به طور جدی مخدوش ســاخته 
اســت؛ لذا در این مسیر قطعًا برخی مدل های نظریه 
نئووبریســم می تواند راهگشا و روشنی بخش مسائل 

و گره های اجتماعی و فرهنگی معاصر باشد.■
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برای بعثی هــا جنگ با ایران اجتناب ناپذیر بود. در 
این نوشتار حوادث پس از آزادی خرمشهر روایت 
شــده اســت، چراکه تا دوم خرداد 1361 و آزادی 
خرمشهر همه مسئوالن در زمینه نحوه ادامه جنگ 
همــدل و هم زبان بودند؛ ولی پس از خرمشــهر بر 
سر خط مشــی های پیش  رو اختالفاتی رخ  داد که 

ما به ذکر آن می پردازیم.
***

در این نوشــتار گزیــده ای از گفت  وگــوی دکتر 
روحانــی و همچنین منتخبی از ســخنرانی ســردار 
عالیی در مؤسســه دین و اقتصاد در خرداد 1394 
با عنوان »پس از خرمشــهر« تقدیم شما هموطنان 
عزیز و خوانندگان نشــریه خواهد شد.گفتنی است 
مستند سازان اتاق جنگ در نشستی از نشریه »رمز 
عبور« برای انتشــار بدون هماهنگــی با این گروه 
گالیــه کردند، ولــی در عین حال ســخنی دال بر 

تحریف در مصاحبه ها بیان نشده است.■

شــده و وقایع آن  هشت ســال تحلیل و ریشه یابی 
شــده بود. یکی از این گفت وگوها با دکتر حســن 
روحانــی اســت، البته ایــن گفت وگــو  مربوط به 
پیش از انتخاب ایشــان به مقام ریاســت جمهوری 
اســت. ایشان برخالف بســیاری از دیگر مسئوالن 
و فرماندهــان جنــگ در آن دوران معتقــد بودند 
که پــس از پیروزی فاو باید در صحنــه بین المللی 
فعــال می شــدیم. از آنجایی که امروز در شــرایط 
فعلــی توافق وین و تعامل با جهان در دســتور کار 
اســت که به برنامه جامع اقدام مشــترک موسوم به 
»برجــام« انجامید؛  این گفت وگــو می تواند بینش 
سیاســی راهبردی ایشان را نشــان دهد. چشم انداز 
ایــران به خواننــدگان خود مطالعــه کتاب »انرژی 
هسته ای و امنیت ملی« ایشان را که منشأ شعارهای 
انتخاباتــی ایشــان نیز بــود، پیشــنهاد می دهد. در 
ابتــدای گفت وگــوی حاضر که برگرفته از نشــریه 
رمز عبور است، دکتر روحانی توضیح می دهند که 

چشــم انداز ایران: با اینکه نزدیک به 30 سال 
از پذیرش قطعنامه 598 توســط جمهوری اسالمی 
ایران می گــذرد و موضوع دفاع هشت ســاله ایران 
در جنگ تحمیلی در صدر موضوعات سیاســی-

 راهبردی اســت.  هنوز پرســش هایی نظیــر اینکه 
»چرا جنگ شــروع شــد؟«، »چرا پس از آزادی 
خرمشــهر ایران وارد خاک عراق شــد؟« و »چرا 

ایران قطعنامه را پذیرفت؟« تازگی دارد.
نشریه چشــم انداز ایران به عنوان نشریه ای سیاسی-

راهبردی همواره سعی داشته است با بیان تجربیات 
موفــق و ناموفق کشــور و ریشــه یابی و تحلیل این 
وقایع از تکرار شــدن هزینه های اجتماعی بر کشور  
جلوگیــری کند. این مهم نیازمنــد بازخوانی دقیق 

تاریخ کشور است. 
چندی پیش فیلم مســتند »اتاق جنگ« به کوشش 
گروه مستند ســازان میثاق  ساخته شد که در آن با 
مســئوالن و فرماندهان جنــگ تحمیلی گفت وگو 

پس از خرمشهر

پس از فتح فاو، پیروزی نظامی متصور نبود
شروع جنگ، ورود به خاک عراق و پذیرش قطعنامه 598 در گفت وگو با حسن روحانی

دکتر روحانی به چند نظر مطرح شــده پس از 
آزادی خرمشهر اشاره می کند:

 الف( موافقین اتمام جنگ
یکی از اســتدالل های اینها که معتقد بودند نباید  ●

وارد خاک عراق بشویم، این بود که با ورود به خاک 
عراق شــرایط روحیه ســربازان عراقی دیگر متفاوت 
می شود. تا حاال اشغالگر بودند در خاک ایران، حاال 
که مــا می خواهیم وارد خاک عراق بشــویم، بحث 
دفاع از ســرزمین خودشان مطرح می شــود؛ بنابراین 
روحیه ها درســت برعکس می شــود؛ یعنــی روحیه 
ســربازان ایرانی یک کم ضعیف می شــود، حاال که 
می خواهیم وارد خاک عراق بشویم، روحیه سربازان 
عراقی قوی تر می شود پس از لحاظ روحیه این تعادل 

به ضرر ما به هم می خورد.

دوم اینکــه می گفتند همه کشــورهای عربی علیه  ●
ما موضــع خواهند گرفت و به عراق کمک می کنند 
چون بحث عربیت و اینکه ما می خواهیم کشور عربی 

را اشغال کنیم  و این بحث ها مطرح می شود.
اســتدالل سوم این بود که ما برویم- داخل خاک  ●

عراق- چه کار بکنیم، معلوم نیست که به چه هدفی 
می خواهیم برســیم تا کجا می خواهیــم برویم چقدر 
می توانیــم برویــم توان ما چــه مقدار اســت، این ها 

مخالفان جنگ بودند.
ب( مخالفان اتمام جنگ

آن هایی که موافق جنگ بودند، می گفتند این پیروزی 
که به دســت آوردیم، این قدم اول موفقیت ماســت. 
ما در منطقه اهداف مهمــی داریم و حاال که صدام 
تجاوز کرده، ما رهایشــان کنیــم؟ باید این متجاوز را 

کید داشــتند  تنبیــه و ملت عراق را باید آزاد کنیم، تأ
رزمنده های ما روحیه دارند، اصاًل چه کسی می تواند 
جلوی این ها را بگیــرد و بگوید برگردید خانه. حتی 
این بحث ها در کمیســیون می شد. در این کمیسیون 
ما حدود 30 نفر بودیم که در جلسه این سه کمیسیون 
جمع شــده بودیم و به جز 3  یــا 4 نفر که می گفتند 
جنگ نباید ادامه پیدا بکند، 26 نفر می گفتند جنگ 
باید ادامه پیدا بکند؛ یعنی اکثریت قاطع این جلســه 
معتقــد بودند که جنگ باید ادامــه پیدا کند. اقلیتی 
هم بودند که می گفتند ما باید جنگ را تمام کنیم و 

متوقف کنیم...
البته ایشان در این مصاحبه سعی دارند اسامی 
موافقــان و مخالفــان جنــگ را به دلیــل فراز و 
نشــیب های بعدی دیدگاه هــای آن ها نیاورد، 
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ولی در مورد آیت الله هاشمی می گویند:

تعبیــر ایشــان، آن  تعبیرات را که مــن حافظه ام یاری 
می کنــد،  دقیقــًا ایشــان گفت، گفت کــه امام هم 
موافق نبودند جنگ ادامه پیدا کند، این تعبیر ایشــان 
است که ما در جلســه بودیم، امام فرمودند که برای 
چه می خواهید برویــد در خاک عراق، یعنی درواقع 
مخالــف بودنــد مــا وارد خــاک عراق بشــویم که 
فرماندهان نظامی در جلســه خدمت امام گفتند که 
اگر ما وارد خاک عراق نشــویم و ســر مرز بایستیم، 
آن ها ما را رها نمی کننــد و به ما حمله می کنند؛ این 
جنگ که یک طرفه نیست، دوطرفه است آن ها به ما 
حملــه می کنند و ما باید یک نیروی عظیمی را ســر 
مــرز نگاه داریم برای دفاع از مرز هر لحظه هم آماده 
حمله آن ها باشیم و شــدنی نیست. ما باید برویم در 
یک نقاطی بایستیم که دفاع آسان باشد، یعنی به موانع 
طبیعی تکیه بکنیم که دفاع آســان باشد و بنابراین ما 
یک عملیاتی داریم به زودی انجام می گیرد و جنگ 
تمام می شــود، بعــد از آن عملیات؛ ایــن تعبیر آقای 

هاشمی بود.
خرداد 61 بود که ایشــان گفت ماه بعد یک عملیات 
انجــام می گیرد و تمام می شــود که همین هم شــد، 
یعنی آن عملیات شروع شد عملیات رمضان بود ابتدا 
هم فکر می شــد که ما پیروزی به دست می آوریم و 
واحدهای اولیه ما هم خوب پیشروی کردند. بعضی 
از جناح هــا خوب جلــو رفتند تا جایــی که حتی به 
امام گفتند ما به بصره می خواهیم وارد شــویم و باید 
مــردم عراق از ما اســتقبال کنند؛ لذا یــک اینچنین 
حالتــی پیش آمد، اما آن عملیــات منجر به موفقیت 
نشــد. درنهایــت و بعدش همــه بــاز اتفاق نظر پیدا 
کردند که دیگر االن که نمی شــود جنگ را ما تمام 
کنیم همان هایی کــه می گفتند جنگ را تمام کنیم، 
می گفتند حاال دیگر نمی شــود حاال که رفتیم و االن 
دیگر شکســت خوردیم این دیگر بد است باید یک 
عملیــات موفقی انجام بدهیم بعــد بتوانیم جنگ را 
تمام کنیم. بنابراین طراحی شــد و ماه ها طول کشید؛ 
البته تا والفجر مقدماتی؛ والفجر مقدماتی معلوم بود ما 
موفق نیستیم به دلیل اینکه خود من برای یک واحدی 
داشتم سخنرانی می کردم، همان جا بمباران شد یعنی 
همین نقاط تجمع نیروهای ما داشــت بمباران می شد 
دو ســه روز پیش از عملیات معلــوم بود عملیات لو 
رفته اســت. ما آنجا در قرارگاه گفتیم که همه عالئم 
نشان می دهد که عراق این عملیات را فهمیده است.
آن هایی هم که موافق بودند ما باید برویم وارد خاک 
عراق شــویم وقتی جو آن زمــان را ما نگاه می کنیم، 
نظرشــان یک جنگ طوالنی نبــود. نظر این بود که 
یــک جنــگ کوتاهی انجــام بگیــرد و وارد خاک 
عراق هم به آن معنا یعنی وارد شــهرهای عراق اصاًل 
ما نشــویم وارد جمعیت عراقی نشویم یک سرزمینی 
اســت به هرحال آن را تصرف موقــت می کنیم برای 
اینکه دفاع آسان تری داشــته باشیم تا بعد دیگر حاال 
غرامت هایمــان را گرفتیم و مســائلمان را حل وفصل 

کردیم به مرز برگردیم.
...بعــد از خرمشــهر و مخصوصًا بعــد از رمضان و 
والفجــر مقدماتی و والفجــر یک تقریبــًا در ارتش 

نظــر عمده این بــود که ادامه جنگ عمدتــًا ما را به 
ثمر نمی رســاند؛ البته افرادی هم مانند مرحوم صیاد 
شیرازی بودند که موافق بودند جنگ ادامه پیدا کند؛ 
کلّیت ارتش را من می گویم وگرنه یک عده در سپاه 
موافق بودند، البته بیشتر فرماندهان نظامی سپاه دنبال 
ادامه جنگ بودند، ما در ســال 64 یک جلســه ای با 
نماینــدگان مجلس البته معروف بود به جلســه عقال 
تشکیل دادیم. جلسه عقال؛ جلسه جناحی نبود یعنی 
از هــر دو جناح حضور داشــتند... حــدود 30 نفر 
بودیم، آن جلســه در ســال 64 و نیمــه 65 ادامه پیدا 
کرد یکی از بحث های آن جلسه این بود که استراتژی 

جنگ چیست و می خواهیم چه کار کنیم...
 در ســال 63 در ســخنرانی ها تبلیغ می شد »پیروزی 
نهایی، عملیات نهایی« که این گونه نشد، البته باز هم 
سال 65 می گفتیم سال نهایی یادتان باشد در تبلیغات 
می گفتیم ســال نهایی جنگ است؛ این بحث وجود 
داشــت که نظر امام درنهایت چیســت واقعًا اینکه ما 
بحث می کنیم می گوییم سقوط صدام یعنی چه؟ چه 
جوری صدام ســاقط بشود؟ من یادم هست یک بار با 
فرماندهان صحبت می کردیم، می گفتیم که شما اگر 
بخواهید بغداد را بگیرید، چگونه می توانید بگیرید؟ 
در قرارگاه بحث می کردند می گفتند ما این قدر لشکر 
می خواهیم این قــدر مهمات می خواهیم که بتوانیم از 
این محورها برویم بغــداد را تصرف کنیم. یک وقتی 
من در جلســه قرارگاه به ایشــان گفتم چند سال کار 
دارد ایــن کار؟ خودشــان می گفتند 14 ســال زمان 
می خواهد ما برویم بغداد را بگیریم. خب پس معلوم 
بود بغداد را نمی شود گرفت و خودشان قبول داشتند؛ 
لذا هدف های پایین تر از بغداد مدنظر بود، منتها بحث 
اصلی این بود که آیا این اهداف امکان پذیر هســت یا 
خیر؛ من در ســال 64، 65 دیگر صریح در جلسات 
نمایندگان و در جلسات قرارگاه با جناب آقای هاشمی 
و بــا آیت اللــه خامنه ای مفصل بحــث می کردم، آن 
سال ها اگر استراتژی سقوط صدام به این معنا که شما 
می خواهید بروید وارد خاک عراق بشوید، از نظر من 
شدنی نبود استدالل هم می کردم که هر وقت ما رفتیم 
یک ســرپل خوب به دست آوردیم، نتوانستیم توسعه 
بدهیم آن وقتی که نتوانســتیم خب نتوانستیم ولی آن 
وقتی که موفق بودیم هر وقت در جنگ موفق بودیم ما 
فقط یک سرپل گرفتیم مثاًل در خیبر، خیبر عملیاتی 
نســبتًا موفق بود، ما یک ســرپل گرفتیــم و رفتیم دو 

جزیره را گرفتیم حتی قرنه و... را هم وارد شدیم ولی 
نتوانستیم تثبیت کنیم و همه را برگشتیم؛ درنهایت دو 
جزیره را فقط نگه داشــتیم آن هم با خیلی مشکالت 
همراه بود، پس ســرپل را گرفتیم اما نتوانستیم توسعه 
بدهیم، خود من پس از خرمشــهر بهترین عملیات را 
فاو می دانم و بعد هــم دیگر عملیات موفق مهمی به 

اعتقاد من تا پایان جنگ نداشتیم. 
... من پس از عملیات فاو خدمت آیت الله خامنه ای 
و آقای هاشمی رفتم و استدالل مفصل کردم و گفتم 
شما بدانید از لحاظ نظامی ما پیروزی خیلی بزرگی را 
نمی توانیم به دست بیاوریم و در حد همین فاو است 
حــاال یک عملیات دیگــر هم بتوانیــم انجام بدهیم 
پیــروزی در همین حدها اســت و بیشــتر نمی توانیم 
بنابراین استراتژی ســقوط صدام اگر به این معناست 
که دونقطه مهم مانند فاو در دســت ما باشد و جنگ 
را تمام کنیم که هم یک فشــار سیاســی روی گرده 
صدام قرار بگیرد و هم بتوانیم صدام را تضعیف کنیم 
هم بتوانیم غرامــت بگیریم بــا آن دونقطه، همین ها 
اســت؛ یعنی می توانیم یکــی دو نقطه بگیریم و تمام 
کنیم، حتی پس از عملیــات فاو هم که نظر این بود 
جنگ را ادامه بدهیم، من نظرم این بود که یک جای 
خــوب دیگر بگیریم، بیش از این ما نمی توانســتیم و 

توانمان نیست.
... ادعا بدون اینکه پشــتوانه داشته باشد که مثمرثمر 
نیســت این دیگر استراتژی نمی شــود آرمان و آرزو 
می شــود. به اعتقاد من بسیاری از حرف هایی که در 

جنگ زده می شد آن زمان آرزو و آرمان بود.
... مــا در عملیــات فــاو، 75 هواپیمــای عراقی را 
ســرنگون کردیم و این موفقیت بی نظیر بود. عملیات 
در ماه بهمــن و اســفند 64 و در فروردین -تا اواخر 
فروردین - اوایل اردیبهشــت 65 که دیگر فاو تثبیت 
شده بود... متأسفانه ما در کربالی 4 نتوانستیم موفق 
شــویم به ناچار کربــالی 5 را طراحــی کردیم و در 
کربالی 5 گرچه عملیات به طور نسبی موفق بود، اما 

ما قدم های اول رفتیم جلو و دیگر نتوانستیم.
...گرچــه در کربالی 5 انهدام خوبی از عراق انجام 
دادیــم کــه این خیلی مهــم و خیلی حســاس بود و 
اهمیت داشت، ولی به اهداف نرسیدیم، یعنی به طور 
ناقص رســیدیم حاال که بعدش ســپاه آمد عملیات 
کربالی 8 را طراحی کرد تا تکمیل کند که کربالی 

8 هم موفق نبود. 

حسن روحانی، دومین نفر از سمت راست
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البتــه از نظــر من روشــن بود ما کربــالی 8 موفق 
نمی شــویم. من این را در قرارگاه هم به مســئوالن 
گفتــم که کربــالی 8 عملیــات موفقــی نخواهد 
بود، بــه دلیل اینکه کاماًل عراق دیگر آماده  شــده 
بــود. ... پس از کربــالی 5 اتفاقًا ما رســیدیم به 
یک نقطه ای که با فرماندهان سپاه هم دیگر هم نوا 
شدیم، یعنی ســپاه هم پس از کربالی 5 می گفت 
در جنوب نمی شــود کاری کرد... تصمیم گرفتند 
بروند غــرب و عمده نیروهای ســپاه از جنوب به 

غرب رفت... 
به هرحــال دیگــر عملیات هایی که ســال 66 و اوایل 
67 داشــتیم، همه اش در غرب بــود. درواقع پس از 
کربالی 5 دیگر ما یک عملیات قابل مالحظه ای در 
جنوب نداشــتیم. ... بعضی از فرماندهان می گفتند 
از این ارتفاعات غرب هرچه هم بگیریم، صدام عین 
خیالش نیست، این ها که اصاًل در اختیار او نیست در 
غرب منطقه کردنشین اصاًل دست بغداد نیست حاال 
یک جایی هم برویم بگیریم خیلی ککشان نمی گزد 

یعنی آن اهمیت جنوب را دیگر نداشت. 
... به هرحــال موفقیت هایی در غرب بود، مخصوصًا 
عملیات اســفند ســال 66 و همــان عملیات حلبچه 
کــه موفقیت قابل مالحظه ای بود. ســال 67 ما دیگر 
به عنوان معــاون فرمانده جنگ هســتیم، یعنی دیگر 
مــن رئیس ســتاد نبودم و ســتاد دســت دولت بود، 
درواقع دســت آن ها قرار گرفت البته من در جلسات 
اصلی می رفتم، ولی دیگر ســتاد عماًل دست دیگران 
بود. ...من فکر می کنم آخرین جلســات موسوم به 
عقالی مجلســی که ما داشتیم در شهریور و احتمااًل 
مهر 65 بود که دیگر تعطیل شد، البته گاهی وقت ها 
نماینده ها جمع می شدند، من را دعوت می کردند و 

بحث می کردیم.
روحانــی در پاســخ به ایــن موضع کــه دولت 

پشتیبان جنگ نبود، می گوید:
من این حرف را قبــول ندارم به دلیل اینکه دولت آن 
زمان اواًل دولتی بود که خود سپاه اصرار داشت که آن 
دولت باشد. خود آن ها مصر بودند که آقای مهندس 
موسوی نخست وزیر باشد؛ نکته دوم اینکه دولت آمد 
برای همه وزارتخانه ها یک معاونت جنگ تشــکیل 
داد. همین آقای فیروزآبادی که االن رئیس ستاد کل 
نیروهای مسلح است، معاونت جنگ نخست وزیری 
بود و آن ها را جمع می کرد. ایشــان عضو آن جلســه 
ســتاد پشــتیبانی جنگ هم بود؛ خیلی از کارخانه ها 
خط تولیدش برای خمپاره و گلوله توپ عوض شد. 
دولت برای بســیج ادارات، دانشگاه ها، دانش آموزی 
و لــودر، بولدوزر و کامیون همکاری می کرد. ضمن 
اینکه ستاد شورای عالی پشتیبانی جنگ که آیت الله 
خامنه ای مســئولش بود کــه البته نخســت وزیر هم 
عضو شورایعالی پشــتیبانی جنگ بود، اختیار کامل 
داشت و می توانست هر دستوری به بانک مرکزی به 
برنامه  و بودجه و به خزانه بدهد و به دســتورش عمل 
می شــد. خود ما هم که در ســتاد پشــتیبانی جنگ 
بودیم و مصوباتی که داشتیم برای موارد مختلف اجرا 
می شــد. ... ولی اینکه بگوییم دولت همراه جنگ 
نبود، درست نیست، مخصوصًا اینکه سپاه آخراالمر 

آمد گفت خود دولت ستاد جنگ بشود، این پیشنهاد 
آن ها بود.

دکتــر روحانی در پاســخ به اینکه درســت در 
زمانی که خود دولت ستاد جنگ شد جنگ به 

بن بست رسید، می گوید:
بــه اعتقــاد من ایــن ربطی بــه بن بســت در جنگ 
ندارد. این دو به نظر من اتفاقی شــد، ســتاد قرارگاه 
خاتم االنبیایی که بنده رئیسش بودم، ستاد مشورتی و 
ستاد هماهنگی بود یعنی از جنگ پشتیبانی می کردیم 
و بــه فرماندهی مشــورت می دادیــم، موقع عملیات 
ما عملیــات نمی کردیم، عملیات را قرارگاه ســپاه یا 
قــرارگاه ارتش حاال هرکدام که مســئول بودند عمل 
می کردند، به هرحال من سال 66 این زمزمه را از سپاه 
شنیدم که مثاًل ستاد باید عوض بشود تا جنگ درست 
شود، من احساس کردم شــاید آقای هاشمی رویش 
نمی شود با من مطرح کند. من به آقای هاشمی گفتم 
یک همچون بحثی مطرح اســت گفت بله، نظر شما 
چیست؟ گفتم حتمًا شما قبول کنید شک نکنید، و 
حتمًا آن چیزی که ســپاه پیشنهاد می کند، شما عمل 
کنید، گفت چرا؟ گفتم برای اینکه اگر بعد از اینکه 
حاال که سپاه اصرار دارد هر عملیاتی بکنیم شکست 
بخوریم، می گویند تقصیر شماســت که حرف ما را 
گــوش نکردید و اگر دولت آمده بود ما پیروز شــده 
بودیم. شــما حتمًا قبــول کنید؛ من به ایشــان گفتم 
تغییر چندانی نخواهد کرد که رئیس ستاد بنده باشم 
یا مهندس موسوی باشــد. لذا شما حتمًا این پیشنهاد 
را قبول کنید و شــاید هم درست می گویند واقعًا اگر 
دولــت آمد در جنگ، امکانات بیشــتری را بگذارد 
برای جنگ و این کار انجام گرفت، به هرحال دولت 
آمد وارد جنگ شــد و همه اعضای ستاد وزرا بودند 
هر وزیری مســئولیت یک بخشی را بر عهده داشت، 
امــا اینکه حاال چرا ســال 67 هم زمان با اینکه دولت 
آمد در جنگ همه چیز به هم خورد، من فکر می کنم 
یک اتفاق بود؛ من نظر شخصی ام این است یعنی اگر 
دولت هم نمی آمد و خود ما ادامه می دادیم به نظر من 

باز هم این حوادث اتفاق می افتاد. 
... بعد از عملیات بدر وضعی در کشــور پیش آمده 

بــود که اصاًل خیلی از فرماندهان و خیلی از آن هایی 
که مســئول جنگ بودند دچار یک ناراحتی عجیب 
روحی شــده بودند، باآن همه تبلیغاتی که ما در سال 
63 کردیــم که عملیات آخر اســت و پیروزی نهایی 
اســت، در عملیات بدر موفقیت چندانی نداشــتیم؛ 
یعنی درنهایت برگشــتیم به نقطــه اول و کاری پیش 
نرفت، بدر درواقع تکمیــل همان عملیات خیبر و به 

اعتقاد من یک طرح جدید نبود. 
واقعا تالش شــد بحث ها خیلی بود، مثال یک وقتی 
سپاه آمد دنبال اینکه کل دولت باید نظامی بشود تا ما 
پیروز شــویم. ... همان سال 64 بعد از فاو می گفتند 
اگــر می خواهید در جنگ پیروز بشــویم باید دولت 
نظامی بشــود و اال ما پیروز نمی شــویم، گفتم یعنی 
چه دولــت نظامی بشــود؟ یعنی به ســپاه می گفتیم 
شــما بیایید همه تان وزیر بشوید؟ گفتم همین جنگ 
را بروید اداره کنید، آیا شــما واقعًا مســئولیت کشور 
را هم می خواهید به دوش بکشــید؟ جنگ را هم به 
دوش بگیرید؟ مگر می شود؟ این به نفع شما نیست، 
چندین جلسه ما داشتیم ســر این موضوع و از دست 
من ناراحت بودند، چون قبول نمی کردم و با عقل من 
جور در نمی آمد، قصدی نداشتم واقعًا برایم قابل قبول 
نبود؛ با آقای هاشمی هم مطرح کردم و گفتم بچه ها 
این را می گویند، آقای هاشــمی هم با نظر من موافق 
بود گفت اصاًل شدنی نیست؛ البته این موضوعات با 
حسن نیت در ذهن بچه ها بود نه سوءنیت، اما این فکر 

عملیاتی نمی شد و در مقام عمل موفق نمی شدیم.
... وقتــی به ســال 67 می رســیم یک مرتبــه مواجه 
می شــویم با یک پدیــده ای که الاقل مــا پیش بینی 
نکرده بودیم؛ یعنی مــا هیچ وقت در قرارگاه حوادث 
ســال 67 را پیش بینی نکرده بودیم. ... در ســال 67 
سپاه اواًل به اعتقاد من پس از موفقیتش در والفجر 10 
یک مقدار باروحیه شــد. ... هم زمان در ذهن سپاه 
این بود کــه در دولت و مجلس و این ها باید نفوذش 
بیشتر بشــود. این هم به اعتقاد من با حسن نیت بود. 
... ســپاه یک مقدار از اســفند 66 که والفجر 10 را 
داشت انجام می داد، هم زمان دنبال مجلس هم بود، 
یعنــی یک عملیات مخفی دیگری هم داشــت و آن 
مجلس ســوم بود؛ عده ای از مســئوالن و فرماندهان 
سپاه در شــهرهای مختلف کاندیدا شده بودند برای 
اینکه به مجلس ســوم بیایند؛ البتــه یک عده ای هم 

موفق شدند.
ایشــان دربــاره حــوادث پــس از ســقوط فاو 

می گویند:
 به اعتقاد من سقوط فاو یک حرکتی بود که پشت آن 
حرکت  های بعدی را آورد. ســقوط فاو به معنی یک 
ضربه اساســی به روحیه رزمندگان بود. درواقع خود 
فاو مهم نبود که سقوط کرد این مهم بود که روحیه ها 
را شکاند؛ من بعد از فاو به جنوب فاو رفتم، دیگر به 
طور کامل سقوط کرده بود، ماه رمضان بود من رفتم 
جنوب این اولین بار بود که فرماندهان سپاه در جلسه 
بــا من از پایان جنــگ صحبت  می کردنــد، اینهایی 
که هیچ وقت حاضــر نبودند راجع به این اصالً حرف 
بزننــد، به مــن می گفتند ظاهرًا دیگر نمی شــود، من  
وقتی برگشــتم آمــدم تهران، به آقای هاشــمی گفتم 

سقوط فاو به معني یک ضربه 
اساسي به روحیه رزمندگان 

بود. درواقع خود فاو مهم نبود 
که سقوط کرد این مهم بود 

که روحیه ها را شکاند؛ من بعد 
از فاو به جنوب فاو رفتم، این 
اولین بار بود که فرماندهان 

سپاه در جلسه با من از پایان 
جنگ صحبت  مي کردند، 

اینهایي که هیچ وقت حاضر 
نبودند راجع به این اصالً حرف 

بزنند
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یک حادثه مهمی اتفاق افتاده است. گفت چیست؟ 
گفتم فاو اصاًل مهم نیست سقوط کرده؛ به اعتقاد من 
مهمتر از فاو این است که روحیه ها شکسته شده و این 

خیلی مهم است.
... آنچه شرایط جنگ را تغییر داد، من نظر شخصی ام 
این اســت، مهمترین عمل ضربه بــر روحیه بود البته 
خیلی عوامل دارد؛ البته تنها این مورد نیست ولی این 
مهم ترین عامل اســت؛ از یک  طرف جنگ طوالنی 
شــده بود، یعنی هشت سال و از طرف دیگر حاال به 
تهران و شیراز و اصفهان هم موشک می خورد؛ یعنی 
اولین عیدی که تهران به طور کامل خالی شد فروردین 
67 بود؛ ... موشــک باران تهران، اصفهان و شیراز و 
نقاط مهم کشــور ما از لحــاظ اجتماعی و اقتصادی 
تأثیرگذار بود. وضع ما وضع خیلی خوبی نبود، نفت 

ارزان شده بود. قیمتش خیلی پایین آمده بود. 
... در  ســال 66- 65 جبهه ما گســترش پیدا کرد و 
دیگر 1300 کیلومتر نبود، دیگر تمام خلیج فارس شد 
جبهه. تمام این جزایر را ما رفتیم ســنگربندی کردیم 
مــا در جزایر خلیج فارس تانک بردیــم، نفربر بردیم، 
ضدهوایــی بردیم یعنــی در جنــگ یک دفعه 1500 
کیلومتر به جبهه ما اضافه شد، تمام این جزایر ما نیرو 

برده بودیم. 
... یک جبهه بسیار طوالنی برای ما درست شده بود. 
مشــکالت فراوانی پیداکرده بودیم، از لحاظ نظامی 
دنیا هم مصمم شــده بود که نگذارد ما پیروز شویم. 
به هرحــال وزیر امــور خارجه امریــکا بارها گفت ما 

نمی گذاریم ایران پیروز شود. 
... نظــر مــن این بود کــه بعد از فاو بقیــه جاها هم 
سقوط خواهد کرد؛ آقای هاشمی کامالً مخالف بود 
می گفت فاو یک اســتثنا بوده چون بعد از فاو حاج 
احمد آقا من را خواســت من رفتم از من ســؤال کرد 
نظرت چیست؟ گفت می خواهم به امام بگویم البته 
به من گفت خود شــما برو به امام توضیح بده. گفتم 
نیازی نیســت،  اگر نظر مــن را می خواهید، نظر من 
این اســت تمام صحبت من این بود که بعد از فاو چه 
می شــود من گفتم بعد از فاو بقیه مناطق هم ســقوط 
خواهد کرد گفت آقای هاشمی درست نظر برعکس 
دارد. گفتم که درســت اســت آقای هاشمی نظرش 
این است آقای هاشمی می گفت در فاو پشت بچه ها 
آب بوده و به یک پل متکی بودند. آن حسابش فرق 
می کند؛ لذا نمی توانیم گســترش بدهیم و از این رو 

شلمچه و مجنون و بقیه جاها سقوط نمی کند.
من هم استدالل خودم را داشتم. در سطح سران یک 
جلسه ای تشــکیل شــد که من را هم دعوت کردند 
آنجا من رفتم حرف هایــم را زدم؛خود آقای مهندس 
موســوی هم که رئیس ستاد وقت بود، معتقد بود که 
این فاو استثناســت. خود آقای  هاشمی هم می گفت 
فاو استثناست خود سپاه هم می گفت فاو استثناست، 
ولی بعد از اینکه شــلمچه ســقوط کــرد، بعضی از 
نظرات عوض شد و تغییر کرد، لشکرها هم بودند.  

... خیلی ها در جنگ زحمت کشــیدند و فداکاری 
کردند؛ انصافًا قدرنشناســی است که ما از رزمندگان 
عزیزمان آنهایی که با همه وجودشــان در این 8 سال 
در جبهه بودنــد و تالش کردند، یاد نکنیم. حاال هر 
نظری هم که داشــتند واقعًا آنهایی هم که می گفتند 

جنگ را ادامه بدهیم، چــون من با آنها خیلی بحث 
می کردم آنها همه نظر ما را می دانستند واقعا برمبنای 
نظر امام بود و می گفتند نظر امام این اســت و ما جلو 
می رویــم؛ واقعا با خلوص و اخالص تالش کردند و 
زحمت کشــیدند و هیچ کس جز خدا نمی تواند اجر 

آن ها را بدهد.
... می خواستم بگویم آن چیزی که امام را وادار کرد 
که آتش بس و قطعنامه را بپذیرد ولو اینکه همان طور 
که خودش فرمود برایش خیلــی تلخ بود برای اینکه 
زهر بود یا نوعی جام زهر برای ایشان بود؛ امام تعارف 
یا اغــراق و مبالغه نمی کرد و واقعًا این بود یعنی برای 
امام این کار نوشیدن یک زهر بود. به اعتقاد من امام 
دلش می خواســت که این جنگ پایانــش با آزادی 
مردم عراق یا حداقل امید به آزادی مردم عراق باشد، 
یعنی زمانی ما جنگ را تمام کنیم که یا صدام ساقط 
 شــده یا دیگر با ادامه شرایط صدام ساقط خواهد شد 
و مــردم عراق آزاد خواهند شــد؛ امام دید که این در 
دســترس نیســت؛ یعنی اگر هم در دســترس باشد، 
یک جنگ طوالنی تری باید پیش رو داشــته باشیم و 
هم تلفات باالیــی را باید تحمل بکنیم؛ لذا برای امام 
ســخت بود این پذیرش تلفات زیــاد و زمان طوالنی 

جنگ. 
... امام تا روزی که حــس می کرد ادامه جنگ با 
آن هــدف بلندش که تنبیه صدام و هم تنبیه متجاوز 
و هــم مصون کردن کشــور از حمــالت احتمالی 
بعدی دشمنان و هم آزادی مردم عراق بود، شدنی 
اســت؛ البته با شــهادت شــهیدان در حد عادی با 
فشار بر مردم در حدی که مردم بتوانند تحمل کنند 
امام ادامه داد و آن لحظه ای که دید نمی شود یا اگر 
هم شــدنی اســت با یک تلفات باال و سختی های 
بســیار باالیی امکان پذیر اســت، امام از آن نظرش 
برگشــت. به اعتقاد من بازگشــت برای امام آســان 
نبود، ولی شــهامتی که امام بــرای پذیرش قطعنامه 
598 نشان داد، از شهامت جنگیدن با امریکا و دنیا 
کمتر نبود؛ صلح یک شــهامتی نیاز دارد که گاهی 

از جنگ سخت تر است، تصمیمش الاقل سخت تر 
اســت یعنی ما همه شهامت ها و شجاعت ها را برای 
امام حســین )ع( ذکــر می کنیم که البتــه این طور 
هســت و او مظهر شهامت اســت، مظهر آزادگی و 
ایثار و فداکاری است؛ ولی شهامت امام حسن )ع( 
هم خیلی بــاال بود، یعنی امام حســن )ع( در برابر 
یــک آدمی مثــل معاویه حاضــر به نوعی آتش بس 
بشــود، به یــک نوعی قــرارداد فقط بــرای حفظ 
مصلحت دنیای اســالم و امت اســالم اســت؛ من 
فکر می کنم آن شهامتی که امام حسن )ع( از خود 
نشان داد، در یک ترازویی بگذاریم خیلی کمتر از 
شهادت امام حسین )ع( در روز عاشورا نبود؛ حاال 
البته شکلش فرق می کند. امام هم کار حسنی کرد 
هم کار حســینی؛ امام )ره( هم در جنگ شهامت 
حســینی از خود نشــان داد و هم در صلح شهامت 
حســنی از خود نشــان داد و واقعًا همان طوری که 
می گفــت تابــع تکلیف بود. تکلیفی که احســاس 
می کرد را دنبال می کرد، حاال اینکه چه می شــود، 
مردم چــه می گویند، تاریخ چــه قضاوت می کند، 

این برای امام اهمیتی نداشت.
صــدام، قطعنامه 598 را که ما قبــول کردیم او قبول 
نکرد و اتفاقًا آمد شــروع به یک عملیات گسترده در 
جبهه کرد، صدام احساس کرد که ما از لحاظ روحی 
شکســت خورده ایم و دیگر توان نداریم و فکر کرد 

یک فرصت طالیی است.
... خــدا صدام را خــام کرد، منافقین را فرســتادند 
به سمت اســالم آباد و شــرایط خاصی پیش آمد... 
وقتــی عراق آتش بس را 29 مــرداد 67 پذیرفت، روز 
اوج پیروزی هــای رزمندگان ما و اوج روحیه آن ها در 
جبهه های جنوب و غرب بــود. خداوند به خاطر آن 
دل سوخته امام و به خاطر دل پاک رزمندگان و خون 
شــهدا خواســت که روزهای پایانــی جنگ با عزت 
واالی رزمندگان ما و با پیروزی درخشــان رزمندگان 
و امت مــا پایان پذیرد که الحمداللــه یک افتخاری 

درنهایت برای نظام جمهوری اسالمی شد. ■
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کیلومترمربــع از خاک ایران را بــه تصرف و کنترل 
درمی آورنــد. این آماری که می دهم به معنی اشــغال 
کامل نیست، یا اشغال شده یا به کنترل درآمده است. 
منظور این است که ایران در آن سرزمین کنترلی ندارد، 
از نظر نظامی یعنی آن سرزمین یا زیر آتش است یا در 
وضعیتی است که از نظر فیزیکی، نه در دست ما و نه 
در دست آن ها است. این 20 هزار کیلومتر محاسباتی 
است که خودمان انجام داده ایم و هم حرفی است که 
صدام حسین پس از بیرون رانده شدن از خرمشهر در 
یک ســخنرانی این مســئله را مطرح کرد و گفت این 
مقدار از خاک ایران را گرفتیم. صدام گفت گرفتیم 
یا به اشــغال درآوردیم، اما محاسبات ما نشان می دهند 
که همه این مساحت در اشــغال ارتش عراق نبوده و 

بخشی از آن تحت کنترلشان بوده است.
چــرا عراق نتوانســت اهدافــش را محقق 

سازد؟
چرا عراق نتوانســت از نظر نظامی به اهدافش برسد؟ 
آن چیــزی که ما در صحنه عمل دیــدم و اتفاق افتاد 
این بود که امام از این جنگ نترســیدند و با یکسری 
اصول با این جنگ در آغاز، رفتار کردند که این عامل 
مقاومت شد. چند موضوع را امام مطرح کردند. یکی 
اینکه گفتند ارتش عراق حمله کرده، متجاوز اســت 
و در خاک مــا آمده، پس جنگ پایان نمی یابد مگر 
اینکــه بیرون از مرزها برود. این خیلی روشــنگر بود، 
چون هفته اول پس از اینکه عراقی ها دیدند نمی شود، 
پیشــنهاد آتش بس دادند. عراق از اول تا آخر جنگ 
یکی از سیاست هایش این بوده که در مقاطع مختلف 
پیشــنهاد آتش بس می داد. منظورشان هم از آتش بس 
این بوده که این مقدار از خاک ایران را که ما گرفته ایم 
در کنترل و اشغال ما باشد و ایران برای بازپس گیری 
آن اقدامــی نکند. از نظر اجرایی مفهوم آتش بس این 
می شد، ولی امام یکی از اصولی را که به کار گرفتند 
ایــن بود که تا زمانی که حتی یک ســرباز عراقی در 
خاک ایران باشد ما دفاع می کنیم و می جنگیم تا همه 
را بیرون کنیم. مســئله دوم که امــام فرمودند این بود 
که دفاع در انحصار نیروهای مســلح رسمی نیست. 
دفاع بر همه واجب بود. نکته ســوم هم اینکه به مردم 
قول پایان فــوری جنگ را ندادند. گفتند این جنگ 
20 سال هم اگر طول بکشد ما ایستاده ایم. این روشی 
که امام در مدیریــت و رهبری جنگ به کار گرفتند 
تکلیف را در حوزه نظامی و سیاســی مشخص کرد. 

یعنی خط تالــوگ در اروندرود و عراق دنبال این بود 
که مرز به سمت ساحل ایران بیاید و اروندرود به عنوان 
رودخانه قابل کشــتیرانی اختصاصی برای عراق -که 
به دریا دسترســی مســتقل ندارد- بتواند عمل کند. 
عراق یکــی از راه اروند و دیگری از راه خور عبدالله 
به دریــا راه دارد. عراق از نظر ژئوپلیتیک کشــوری 
اســت که در رده درجه دو قرار می گیرد. کشورهایی 
که ارتباط مســتقیم و مستقل با دریا دارند درجه یک 
محسوب می شوند و کشورهایی که ارتباطشان با دریا 
با دیگر کشورها مشترک است، مانند عراق که با ایران 
و کویت مشــترک اســت، در رده دوم قرار می گیرند 
و کشــورهایی که محاط در خشکی هستند، در رده 
ســوم قرار می گیرد. حال اگر بخواهیــم از دید عراق 
نگاه بکنیم، دسترســی بــه آب های آزاد بــدون نیاز 
به کشــور همســایه می تواند یک هدف بسیار مهم و 
راهبردی تلقی شود. چون همیشه عراق در این تنگنای 
ژئوپلیتیک قرار داشته است. اگر نگاه کنیم، می بینیم 
بحــث اروند از زمان عثمانی هــا که بر عراق حاکم و 
مسلط بوده اند تا زمانی که انگلیسی ها آمدند و پس از 
آن، همیشــه مطرح بوده است. فلش های حمله عراق 
را هم اگر نگاه بکنیم، می توان گفت که متناســب با 
این هدف حمله کرده اســت. عمده ترین فلش عراق 
در روز اول حمله به ایران، حرکت از ســمت بصره در 
محور شلمچه به سوی خرمشهر و رفتن و گرفتن آبادان 
و درواقع اشــغال کامل شــمال اروندرود است؛ البته 
یک فلش به ســمت اهواز و یک فلش هم به سمت 
دزفول و کرخه و بستن جاده اندیمشک و جاده اهواز 
- تهران اســت. در عمل هم که نــگاه می کنیم نوع 
آرایش واحدهای عراقی هم ایــن اهداف را می تواند 
تا حدی تأمین کند. هم جداســازی خوزستان در این 
آرایش نظامی است و هم تســلط بیشتر بر اروندرود. 
عراق با این برنامه جنگ را شــروع کرد و تصورشــان 
هم این بود که جنگ سه روز تا یک هفته بیشتر طول 
نمی کشد! چون برداشتی که از وضعیت ایران داشتند 
این بــود که ایران آمادگی الزم بــرای دفاع را ندارد و 
وقتی چنیــن اتفاقی بیفتد، بالفاصله شــرایط عراق را 
خواهــد پذیرفت. تقریبًا در ســه ماه اول جنگ عراق 
دائمًا حمله می کرد، ولیکن حمله اصلی و اساسی اش 
در یک هفته اول جنگ بود. تا ســه ماه این حمالت 
تداوم داشــتند تا اینکه عراقی ها به این نتیجه رسیدند 
که دیگر نمی شــود ادامه داد. در این سه ماه، 20 هزار 

وقتی رژیم بعثی عــراق جنگ را آغاز کرد، قصدش 
این بود که از این جنگ برای رســیدن به اهدافی که 
برنامه ریزی کرده بود اســتفاده کنــد و طبیعتًا جنگ 
را بــرای پیروزی طراحی کرده بود. وقتی تمام اســناد 
و مــدارک عراق را با توجه بــه حرف هایی که دوران 
جنگ می زدند بررسی کردیم به این نتیجه رسیدیم که 
اهــداف عراق از جنگ با ایــران را می توان به صورت 
پلکانی در نظر گرفت و چند هدف شــاخص را بیان 
کرد. کمترین هدفی که عراق از شروع جنگ داشت 
ایــن بود که معاهــده 1975 را ملغی کنــد و معاهده 
مرزی جدیدی را با ایران به امضا برســاند. این هدف 
به طور آشکار در تمام اسناد و مدارک عراق مشخص 
اســت. عراقی ها اهداف دیگری هم در طول جنگ 
اعالم کرده اند که بعضی از آن ها مانند ســقوط نظام 
تازه تأســیس در ایران یا جمهوری اسالمی رجزخوانی 
است. یکی از اهداف حداکثری عراق در جنگ این 
بــود که اگر بتوانند خوزســتان را از ایران جدا کنند و 
کردســتان از مدیریت مرکزی جدا شود، نه به صورت 
یک کشور جدا، ولی اگر بتوانند آن را نسبت به دولت 
مرکزی مستقل کنند. یکسری اهداف ضمنی هم در 
دل این کار داشــتند که ازجمله آن ها استحکام نظام 

بعثی در عراق بود.
پس از پیروزی انقالب اســالمی احساس می کردند 
که در عراق ممکن اســت مردم دست به اعتراضاتی 
بزنند که نظام اســتبدادی تک حزبــی در عراق نتواند 
تداوم پیدا کند. رژیم عراق احســاس می کرد شیعیان 
در آنجا پتانسیل این را دارند که به سمت ایران گرایش 
پیدا کنند. کردها هم که همیشه مخالف حزب بعث 
بوده اند؛ لذا تنها بخشــی از غرب و شمال غرب عراق 
می ماند که اهل ســنت بودند و رژیــم بعثی عراق از 
نظر پایگاه اجتماعی روی آن ها بیشــتر تکیه داشت. 
اگرچه عمدتًا روی ساختار حزب بعث برای حکومت 
حساب می کرد؛ بنابراین اگر هدف حداقلی را در نظر 
بگیرم این بوده که عراق معاهده 1975 را ملغی بکند و 
معاهده جدیدی را با ایران به امضا برساند. اساس این 
معاهــده بر مرز ایران و عــراق در اروندرود قرار دارد؛ 

نبود دیپلماسی فعال پس از فتح خرمشهر

سردار حسین عالیي
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امــا به یک معاهده بــا او برای ختم جنگ نرســیده 
باشید، در تمام دنیا از نظر نظامی عبور از مرزها مجاز 
اســت. چون وقتی جنگی آغاز می شود، به معنی این 
نیســت که شما درون خاک خودت بجنگی و ارتش 
طرف مقابل در هر جایی که دوســت داشت بجنگد! 
منطقی بین تمام ارتش هــای دنیا وجود دارد که عبور 
از مرزهــا در زمان جنگ مجاز اســت و هیچ ایرادی 
به آن نیســت. وقتی نیروی هوایی عراق حمله کرد و 
فــرودگاه مهرآباد و بعضی دیگر از فرودگاه های ما در 
شهرستان ها را بمباران کرد، نیروی هوایی ما هم بغداد 
و مراکــز فرودگاهی آن ها را بمباران کرد. کســی هم 
اعتراض نکرد که چرا شما از مرز عبور کرده و داخل 
خاک عراق رفته اید و دارید آنجا را بمباران می کنید؛ 
بنابراین برای نیروهای زمینــی هم همین حکم برقرار 
اســت. وقتی عراق حمله کرد و خرمشهر را گرفت، 
ما می توانســتیم بدون آزادسازی خرمشــهر اگر توان 
داشــتیم، برویم و بغــداد را بگیریم. پــس از دیدگاه 
نظامی تا زمانی که جنگ با یک معاهده سیاســی به 
پایان نرســد و توافقی صورت نگیرد، شما مجازید در 
هــر نقطه ای از خاک دشــمن، عملیات انجام دهید. 
پس از فتــح خرمشــهر همین حکم جاری اســت؛ 
یعنی تــا جنگ خاتمه پیدا نکرده اســت، نمی توانیم 
بگوییم نیروها را لب مرز نگه می داریم و از مرز عبور 

نمی دهیم و در همین جا می جنگیم.
نکته دوم این اســت که آیا پس از فتح خرمشهر همه 

سرزمین ایران، آزاد شد؟
خیــر! عراقی ها در تمام مناطق )نقاطــی را که از نظر 
نظامی و سیاســی اهمیت داشت-چون با اشغال ایران 
می خواســتند به همــان هدف الغای معاهــده 1975 
برســند( بخشــی از نقاطی که اشــغال کرده بودند را 
حفظ کردند. نقاط ســرکوب در غرب کشور و تمام 
نقاط مهم مرزی در جنوب را حفظ کردند. مثاًل مرز 
شــلمچه، مناطق کوشک و طالییه در جنوب اهواز و 
باالی خرمشــهر، در نقاط غربی کشور هم تمام نقاط 
این چنینی که در اشغال داشتند را حفظ کرده بودند. 
صدام پس از فتح خرمشهر پیشــنهاد آتش بس داد و 
اعالم کرد که من عقب نشــینی می کنم، درعین حال 
حدود هزار کیلومتر از خاک کشــور – یعنی بیش از 
کل مســاحت خاک بحرین - را همچنان در اشغال 

خود داشت.
نکته ســوم که از دید نظامی اهمیــت دارد، موضوع 
پدافند است. وقتی که می خواهیم به هر دلیلی جنگ 
را آرام کنیم و از توســعه نیروهایمان جلوگیری کنیم، 
اینکــه کجا باید نیروها را مســتقر کنیــم، این پدافند 
می شــود. در جنگ های کالســیک بــرای اینکه از 

بود که تا یک سرباز دشــمن در مرز ایران است هیچ 
مذاکره ای را نپذیرد، به اصطالح نظامیان، ما افتادیم رو 
دور تک زدن؛ یعنی اینکه بالفاصله پس از ثامن االئمه، 
یک مــاه و چهار روز بعــد، طریق القــدس را انجام 
دادیم و بســتان را آزاد کردیم و تــا نزدیک مرز چزابه 
رفتیم. برای اولین بار به ســمت مرز رفتیم. پس از آن 
فتح المبین را انجام دادیم که در این عملیات سرزمین 
وســیعی را از منطقه غرب شوش و دزفول آزاد کردیم 
و این سیاســت عراقی ها که از این طریق می خواستند 
گلوگاه خوزســتان را ببندند، به هم زدیم. پس از این 
عراقی ها دیگر مطمئن بودند که ما ســراغ آزادسازی 
خرمشــهر و سرزمین جنوب می رویم. عملیات بسیار 
ســختی هم بود که 24 روز از 10 اردیبهشــت تا سوم 
خرداد در این منطقه جنگیدیم و ســرزمینی بیش از 5 
هزار کیلومترمربع یعنی معادل نصف کشور لبنان آزاد 
شد. آزادی خرمشهر اوج موفقیت ایران در آزادسازی 
سرزمین های اشــغالی بود. اهمیت فتح خرمشهر این 
بود که عالمت پیروزی صدام را به عالمت شکســت 
او تبدیل کرد. چون وقتی که عراق خرمشهر را گرفت 
همه باور کردند که عراق واقعًا موفق شــده اســت و 
وقتی خرمشهر آزاد شد، همه باور کردند که عراق در 

این جنگ شکست قاطع خورد.

مخالفت امام با ورود به خاک عراق
اگر مطالبی که در ایــن مقطع زمانی از حضرت امام 
هست را مطالعه کنید، می بینید هرکجا بحث این بوده 
که در جنــگ آیا از مرز عبور کنیــم؟ امام مخالفت 
کرده اند. مثاًل پیش از فتح خرمشهر و پیش از عملیات 
فتح المبین، در جلسه ای با ایشان صحبت می کنند که 
اگر جایی قرار شد نیروهایمان وارد خاک عراق بشوند 
باید چه کنیم؟ امام با ورود نیروها به خاک عراق قویًا 
مخالفــت می کنند. این مباحــث، در خاطرات آقای 
هاشمی رفســنجانی هم آمده و می توانید در آنجا هم 
پیگیری کنید. می خواســتند ارتش عراق را از خاک 
ایران بیرون برانند و جنــگ را خاتمه دهند. حال این 
بحث صورت می گیرد که پس از فتح خرمشهر عماًل 
این گونــه عمل نکردیم و جنگ تا ســال 1367 ادامه 
پیدا کرد! چرا چنین شد و جنگ پس از فتح خرمشهر 

خاتمه نیافت؟
ایــن موضــوع از چند دیــدگاه می تواند مــورد بحث 
قرار گیــرد: از دیدگاه نظامی، به محض اینکه جنگی 
شروع می شــود، عبور از مرزهای کشور طرف مقابل 
مجاز اســت؛ بنابرایــن چه روز اول جنــگ نیروهای 
شــما از مرزها عبور کنند، چــه در اثنای جنگ و چه 
اینکه شما دشــمن را از مرزهایت بیرون کرده باشید، 

مــردم فهمیدند که باید نیروهای عراق را بیرون کنند، 
نیروهای مسلح هم فهمیدند که در این جهت باید گام 
بردارند. جالب اینکه ما آمادگی برای دفاع را پیش از 
شــروع جنگ واقعًا از نظر نظامی نداشتیم. دلیل این 
امر هم این است که بعضی از لشگرهای ما زمانی که 
توانســتند وارد جبهه جنگ بشــوند، حدودًا یک ماه 
پس از آغاز جنگ بود. مثاًل لشــگر 16 زرهی قزوین 
یک ماه پس از شروع جنگ توانست تمام لشگر را به 
جنگ بیاورد. لشگر 21 حمزه هم که در تهران بود و 
متشکل از دو لشگر 1 و 2 گارد سابق بود، تقریبًا یک 
ماه طول کشید تا به جبهه های جنگ برسد. این طور 
نبــود که ما پای کار باشــیم. چرا و چه علتی داشــت 
بحث دیگری را می طلبد. ســپاه هم غیر از ســپاهی 
که در خوزســتان به صورت طبیعی حضور داشــت، 
از هیچ نقطه ایران، واحــدی برای مقابله اعزام نکرده 
بود. سیاستی که امام در پیش گرفتند ساختاری را در 

مقاومت و مقابله با ارتش عراق شکل داد.
ساختار مردمی جنگ

هرچه از آغاز جنگ جلوتر می رفتیم، قدرت نیروهای 
داوطلب که از متن مردم می آمدند- اینکه می گوییم 
متــن مردم، نیروهای مســلح را هــم در برمی گیرد و 
نمی خواهیــم نیروهای مســلح را از مردم جدا کنیم- 
آرام آرام توان و قدرتشان به صورت طبیعی در جبهه ها 
رشــد کرد. به طوری که از عملیات شکســت حصر 
آبادان تا فتح خرمشهر تمام طرح و شناسایی عملیات 
و نیــروی اصلــی عمل کننده، در خــط مقدم همین 
نیروهای داوطلــب بودند؛ یعنی بخــش عمده طرح 
فتح المبین  طریق القدس،  ثامن االئمــه،  عملیات های 
با این ها بــود. نه اینکه دیگران نبودنــد، اما این تفکر 
حاکم بــود. به جایی رســیدیم کــه به خصوص پس 
از کناررفتن بنی صدر )که باعث انســجام بیشــتر در 
نیروهای مسلح ایران شــد و همه احساس کردند که 
حاال بهتر می توانند با هــم همکاری بکنند(، ناگهان 
تحولی را می بینیم که هم نتیجه برنامه ریزی های سال 
اول جنگ است و هم نتیجه رفع موانع و در نتیجه آن 
ما طی هشــت ماه-از پنجم مهر 1360 تا سوم خرداد 
1361-چهار عملیــات بزرگ را انجام دادیم و در این 
عملیات ها شکســت نظامی را بر ارتش عراق تحمیل 
کردیم و به اشــغال ایران به معنــی نظامی پایان دادیم. 
نه اینکه همه ســرزمین ها در اختیار ایــران قرار گرفته 
باشــد، ولی اینکه خاک ایران در اشــغال ارتش عراق 
باقی بماند، خاتمه پیداکرده بود. عملیات ثامن االئمه، 
حصر آبادان را شکســت. شکســتن این حصر به این 
مفهوم بود که برنامه عراق برای در اختیارگرفتن شمال 
ارونــدرود و به منظــور گروگان گرفتــن اروند جهت 
ملغی کردن معاهده 1975 از بین رفت. درست است 
که هنوز خرمشــهر را در اشغال خود داشت، اما وقتی 
ما دهانه اروندرود را با شکست حصر آبادان گرفتیم، 
مسئله تمام شد؛ بنابراین عراق به محض شکست حصر 
آبادان، در استراتژی حفظ اروندرود برای ملغی کردن 
معاهده 1975 شکست خورد و صدام فهمید که این 
اســتراتژی نمی تواند تــداوم یابد؛ لذا اســتراتژی را به 
حفظ سرزمین های باقیمانده برای تداوم فشار بر ایران 
برای به دســت آوردن هدف الغــای معاهده 1975 از 
طریق مذاکره تغییر داد؛ اما چون اســتراتژی امام این 
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اظهارنظر از آن ها منتشر نشــده است. من با خیلی ها 
هم حضوری صحبت کــرده ام، چیزی نگفتند. امام 
می گویند از مرز عبور نکنیم. جنگ را ادامه بدهیم، 
اما از مرز عبــور نکنیم. حال جنگ را برای چه ادامه 
دهیم؟ برای رسیدن به همان چهار خواسته ای که ذکر 
شد. پس در این جلسه از نظر نظامی اظهار می شود که 
باید برویم لب اروند و پدافند کنیم و از نظر سیاســی 
هم گفته می شــود که جنگ را چگونه خاتمه دهیم. 
امام مخالفت می کننــد و چند دلیل برای مخالفت با 
عبور از مرز و ورود بــه خاک عراق مطرح می کنند. 
دلیل اول اینکه، ما تاکنون مدافع بوده ایم و اگر برویم 
داخل خاک عراق در افکار عمومی به عنوان متجاوز 
مطرح می شــویم. دوم اینکه، کشــورهای عربی که 
تاکنون ظاهر بی طرفی را حفظ کرده اند، به طور کامل 
پشت ســر صدام می روند. ســوم اینکه ممکن است 
مردم عراق آسیب بینند؛ البته دالیل دیگری هم وجود 
داشــت. همه اتفاقاتی که امام پیش بینی می کردند با 
عبور از مرزها ممکن است رخ دهند، در تداوم جنگ 
رخ دادند. ولیکن امام در این جلســه می گویند االن 
تصمیم نگیرید، بروید فکر کنید و در جلســه بعدی 
تصمیم می گیریم. در فاصله این دو جلسه که حدودًا 
یک هفته بوده اســت، احمد آقا فرزند حضرت امام 
نامه ای در هفت صفحه به امام نوشــته اند که منتشــر 
نشده است. من این نامه را خوانده ام. احمد آقا در این 
نامه تقریبًا بدین مضمون می نویسند-اینکه می گویم از 
حافظه است و عین عبارات نیست-که شما با عبور از 
مرز مخالفیــد و معتقد به خاتمه جنگ در این مرحله 
هســتید، ولیکن چون برای نظرات کارشناسان احترام 
قائل هستید و از آنجا که کارشناسان نظراتی متفاوت 
با نظر شما دارند، من نگرانم که شما نظر کارشناسان 
را بپذیرید و بعد ما دیگر نتوانیم جنگ را جمع کنیم. 
تقریبًا نامه ایشــان به امام چنین مضمونی دارد. احمد 
آقــا هم که در هر دو جلســه شــورای عالــی امنیت 
بوده اند با عبور از مرز مخالفت کرده اند؛ بنابراین پس 
از جلســه دوم که دوباره این بحث ها مطرح می شود، 
امــام می فرمایند باید فکر کنــم و پس از مدتی که از 
این جلســه دوم می گذرد، امام مجــوز عبور از مرز را 
با این شــرط می دهند که مردم عراق آســیب نبینند. 
بر همین اســاس عملیات رمضــان که قباًل به آن فکر 
و بررسی شــده بود، در منطقه شــرق بصره به مرحله 
اجــرا درمی آید. اگر دقت کنیــد در جریان عملیات 
رمضــان امام در پیامی که به عشــایر عراق می دهند، 
ســعی کرده انــد ابهاماتی کــه در مورد عبــور از مرز 
داشــته اند را حل کنند. ازجمله می گویند که ما هیچ 

هفته های آغاز جنگ به ایران آمدند، گفتند شما بروید 
و اعالم کنید ارتش عراق متجاوز اســت، ما آتش بس 
را می پذیریم. بگو آن ها جنگ را شروع کرده اند ولی 
حبیب شــطی این کار را نکــرد. امام گفت جنگ را 
کســی آغاز کرده که ســربازانش در خاک همسایه 
اســت و االن می بینیم که سربازان عراقی در خاک ما 
هستند و خیلی ساده است که اواًل، اعالم کنید جنگ 
را این هــا آغاز کرده اند و دوم اینکه سربازانشــان را از 
خــاک ما بیرون ببرند تا ما آتش بــس را بپذیریم. این 

سیاست ایران بوده است؛ اما سیاست عراق چه بود؟
سیاســت عراق این بود که ابتدا با اشــغال سرزمین به 
الغای معاهده 1975 دســت یابد و زمانی که احساس 
کرد با اشغال سرزمین نمی تواند این کار را انجام بدهد 
با تمرکز قوا بر لب مرز و حفظ نقاط پتانسیل سرکوب 
بــه دنبال این بود که از راه مذاکره، ایران بپذیرد راهی 
غیــر از الغای معاهده 1975 ندارد. این هم سیاســت 
عراق بــوده اســت؛ بنابراین عراق همیشــه حرف از 
آتش بس زده، اما از خاتمه جنگ با شــرایط پیش از 
آغاز جنگ صحبتی نکرده است. اگر همه مدارک را 
بررسی کنید، تقریبًا این را می بینید. پس از نظر سیاسی 
ایران در پی چنین سیاســتی بوده است. پس از اینکه 
خرمشهر فتح می شود، شورای عالی دفاع در خدمت 
امام دو جلسه تشکیل می دهند. امیدوارم روزی اسناد 
این جلســات و متن مذاکرات منتشــر شود که خیلی 
گویــا خواهد بود. ما متن مذاکــرات را نداریم، ولی 
اظهارنظر افرادی که در این جلسات بوده اند را داریم. 
با اتکا به قول این افراد اســت که نتیجه می گیریم. در 
جلسه اول که ششــم خرداد یعنی سه روز پس از فتح 
خرمشــهر برگزار می شود، امام ضمن ابراز خوشحالی 
از این فتح بزرگ به حاضران در جلســه شورای عالی 
دفاع می گویند حاال می خواهید چکار کنید؟ در آنجا 
بحث می شود و مرحوم ظهیرنژاد، رئیس ستاد مشترک 
ارتش می گویند باید برویم کنار شــط العرب پدافند 
کنیم. تنها اظهارنظر نظامی در آن جلســه از آن ایشان 
اســت و فرد دیگری اظهارنظر نظامی نکرده اســت. 
فرمانده سپاه در این جلسه حضور نداشته است. یک 
اظهارنظر سیاســی هم شده و غیر از این، نظر دیگری 
نشــنیده و ندیده ام که در جایی ابراز شده باشد و آن 
هم این است که ما بهتر است برویم و جایی از خاک 
عراق را در اختیارمان بگیریم که بتوانیم در مذاکرات 
امتیازات الزم را از عــراق بگیریم. این هم ظاهرًا نظر 
آقای هاشمی رفســنجانی بوده )چون این را صراحت 
نــدارم و نقل قول هــا متفاوت اســت می گویم ظاهرًا 
نظر ایشــان بوده اســت(، بقیه آقایان هــم تقریبًا هیچ 

کمترین نیروها اســتفاده بشــود، پدافنــد را متکی به 
عارضه هــای طبیعی انجام می دهنــد. تکیه بر عارضه 
طبیعــی موجب صرفه جویی در نیرو و آرایش یگان ها 
می شود؛ بنابراین از دید ایران در منطقه جنوب، بهترین 
نقطه برای پدافنــد، اروندرود و ادامه آن داخل خاک 
عراق یعنی شط العرب، بوده است. رفتن نیروها برای 
چســبیدن به این رودخانه به عنوان یــک مانع طبیعی 
تلقی می شــود. پس از نظر نظامی چنین بحثی وجود 
داشته اســت. حال ببینیم چرا برای ما پدافند اهمیت 
داشــته اســت؟ ما در جریان رفع اشغال سرزمین های 
ایران، غنائم زیــادی از ارتش عراق گرفتیم، خیلی از 
نیروهای ارتش عراق منهدم شدند، ولی ستون فقرات 
قدرت نظامی عراق باقی مانده بود. مثاًل در عملیات 
بزرگ بیت المقدس دو لشگر مهم عراق فرار کردند. 
لشــگرهای 5 و 6 از جلوی نیروهــای ما فرار کردند. 
این هــا جلــوی اهواز آرایــش گرفته بودنــد، اما پس 
از اینکه مطمئن شــدند اگر بمانند عقبه شــان منهدم 
می شــود و ممکن اســت در محاصره ما گیر کنند و 
تجهیزاتشان به غنیمت قوای ایران دربیاید، فرار کردند 
و رفتند جلوی بصره آرایش نظامی گرفتند؛ بنابراین از 
نظر نظامی هم تا زمانی کــه قدرت تهاجم در طرف 
مقابل وجود دارد، باید در جایی پدافند کرد که شــما 
نیروی آزاد داشته باشید، نه اینکه همه نیروها را در خط 
بچینید و توان دفاعی تان کاهش پیدا کند. پس از نظر 
نظامــی تداوم جنگ پس از خرمشــهر یک موضوع 

عادی و طبیعی بوده است.
دیدگاه ایران برای پایان جنگ

هر جنگی که آغاز می شود، هر درگیری که بین دو یا 
چند کشــور اتفاق می افتد، پس از آغاز آن، مهم ترین 
مسئله چگونگی پایان دادن به جنگ و درگیری است. 
اکنون موضوع هسته ای ما سال هاست که وجود دارد، 
اما مســئله برای ما چگونگی پایان دادن به این موضوع 
اســت. چون این درگیری ها نمی توانند برای همیشــه 
وجود داشــته باشند. جنگ هم که شروع شد، مسئله 
پایان دادن به جنگ مسئله اصلی بود. از این زاویه اگر 
بخواهیم به موضوع پایان جنگ پس از فتح خرمشهر 
نــگاه کنیم، بایــد ببینیم ایــران چه ســناریویی برای 
پایان دادن به جنگ داشته است. موضوع مشخص این 
اســت که طرح ایران برای پایان دادن به جنگ شامل 
چند مؤلفه بوده است: 1. پایان دادن به اشغال سرزمین؛ 
کید بر تداوم  2. نپذیرفتن الغای معاهده 1975، یعنی تأ
این معاهده و تغییرندادن آن؛ 3. مشخص شدن متجاوز 
بــرای پیگیری عواقب حقوقی آغازکننده جنگ و 4. 
روشن شــدن تکلیف خســاراتی که متجاوز بر طرف 
مقابل وارد کرده است. این تمام بحثی بوده که ایران 
از ابتدا تا فتح خرمشــهر مطرح می کرده اســت؛ البته 
نمی گوییم که مســئوالن ایران حرف های بزرگ تری 
نمی زده اند، یا مســئوالن عراقی غیــر از آن طرح هایی 
که اشــاره شــد، حرف های بزرگ تری نمی زده اند. 
خیلی ها می گفتند که صدام بایــد برود و رژیم بعثی 
باید ســرنگون شــود، ولیکن از نظر برنامه برای ختم 
جنگ برنامه ایران این بود. به همین خاطر در روزهای 
اول جنگ که هیئت های میانجی می آیند، به خصوص 
هیئت ســازمان کنفرانس اســالمی، امــام به حبیب 
شطی، دبیرکل ســازمان کنفرانس اسالمی که همان 
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می رسیم. همان که برای امام حسین )ع( »یا لیتنا کنا 
معک فافوز فوزًا عظیما«، واقعًا در جنگ بود. ما که 
سعادت نداشتیم، ولی در جمع افرادی که در جنگ 
همه وجودشــان را گذاشــته بودند این را دیدیم. همه 
آن ها داوطلبانه و خالصانه جنگیدند. نکته بعدی اینکه 
آیا ما به شــکل دیگری می توانســتیم جنگ را خاتمه 
دهیــم؟ این جزو مواردی اســت که باید تحقیق کنیم 

و جزو تجربیاتی است که باید از آن استفاده کنیم.
آنچه می بینیم این اســت که پس از فتح خرمشهر اگر 
ما از یک دســتگاه دیپلماتیکی که سناریوســاز بود، 
برخوردار بودیم، شــاید در همان مقطع می توانســتیم 
جنگ را خاتمه دهیم، ولی االن که به وضعیت جنگ 
نگاه می کنیم به نظر من حاصل این جنگ این است 
که خداوند به ما کمک کــرد و به فراتر از آن چیزی 
که در ابتدای جنگ فکر می کردیم، رسیدیم. اکنون 
اروندرود در اختیار ماست. معاهده 1975 برقرار است. 
صدامــی وجود نــدارد. حزب بعثی در کار نیســت. 
ارتش عراقی که همیشــه در طول تاریخ تهدیدکننده 
ایران بوده است، اکنون دیگر وجود ندارد. االن یکی 
از مرزهایی که ما آنجا احساس امنیت می کنیم، عراق 
اســت. فضای عراق به قلمرو نفوذ ایران تبدیل شده و 
این یک واقعیت اســت. عربستان و امریکا و بسیاری 
دیگر از کشــورها که تالش می کردند، پس از سقوط 
صدام آنجــا را در اختیار بگیرند، از کنترل همه آن ها 

خارج شده است.
یکی از کشورهایی که در طول جنگ در تمام حوزه ها 
به عراق و ارتش بعثی کمک می کرد عربستان سعودی 
بود. بیشترین کمک مالی، بیشترین حمایت سیاسی، 
بیشترین تشویق روحی صدام و حزب بعث و بیشترین 
خدمات در خلیج فارس به عراق از جانب عربســتان 
شد و اکنون نیز عربستان بیشترین مزاحم مردم ساالری 
در منطقه خاورمیانه و مهم ترین مزاحم بســط اندیشه 
اسالمی درست در جهان است. به طوری که عربستان 
باعث شــده اســالم در جهان را از دیــدگاه داعش و 
القاعده ببینند. داعش و القاعده برای عربستان هستند 
و کشــورهای نوچه عربستان و کشــورهایی که با آن 
همسو هستند، مانند قطر و کسانی که از عربستان پول 
می گیرند، از آن ها حمایت می کنند. متأسفانه در این 
دوران بدترین نقش را عربستان و بعضی از کشورهای 
عربی که ما آن ها را هنوز و همیشــه برادر و همســایه 
خودمان می دانیم و دوست داریم که با هم باشیم، ایفا 

کرده اند.■

مشخص سیاسی-نظامی برای خاتمه جنگ به صورت 
رســمی اعالم نکرده ایم. اگر بوده در ذهن مسئوالن 
امر بوده و آن را دنبال می کرده اند، اما به طور رســمی 
که جایی اعالم کرده باشــند، نبوده اســت. دستگاه 
سیاســت خارجی ما درعین حالی که در طول جنگ 
خیلی تالش کرده، اما در خیلی جاها از ظرفیت های 
بین المللی بــرای خاتمه دادن جنــگ به صورت یک 
دیپلماســی حرف های خود را محروم کرده است. ما 
پــس از فتح فاو هم می توانســتیم چنین کاری کنیم؛ 
اتفاقی که هرگز نیفتاد. به محض اینکه فاو فتح شــد و 
تمام اروندرود را در اختیار گرفتیم، یعنی صورت مسئله 
طــرح عراق برای ملغی کردن معاهــده 1975 را پاک 
کردیــم، وزارت امــور خارجه می توانســت بالفاصله 
طرحــی را ارائه دهد و اعــالم کند که ما قصد خاتمه 
جنــگ را داریــم و نمی خواهیــم آن را ادامه دهیم و 
شــرایطی را ارائه می دادند، امــا چنین نکردند و هیچ 
طرحی بــرای خاتمه جنگ مبنی بر پذیرفتن شــروط 
برحقی مانند آزادی سرزمین های اشغالی توسط ارتش 
عراق، آزادکردن اســرا از جانــب دولت، به مجامع و 

مراجع رسمی بین المللی ارائه نشد.

جمع بندی
رژیم بعث عراق برای رســیدن به هــدف بزرگی که 
از جانب این جنگ خواهان آن بود، نرســید. در این 
جنگ یک دفاع خالصانه از ســوی مردم ایران شکل 
گرفت که ما به حق اســم ایــن دوران را دفاع مقدس 
گذاشته ایم. تمام مردم ایران یا به صورت فیزیکی یعنی 
جســمانی یا به صورت اقتصادی یــا به صورت فکری 
کمک کردند، تقریبًا همه مردم ایران پشتیبان این دفاع 
بودند؛ حتی کسانی که با نظام جمهوری اسالمی هم 
مخالف بودند، اکثرشان با دفاع موافق بودند؛ بنابراین 
یک انســجام ملــی در برابر ارتش متجــاوز عراق در 
دوران جنگ شکل گرفت. نکته بعدی اینکه در این 
جنگ به اتکای توان ملی ســرزمین ها را آزاد کردیم. 
در آزادسازی سرزمین های ایران ردپایی از هیچ کمک 
غیرایرانی وجود ندارد و این افتخار بزرگی است. نکته 
بعدی اینکه این دفاع متکی بر تفکر اســالمی شکل 
گرفت. اگر تفکر اســالمی در این دفــاع نبود، قطعًا 
شکســت می خوردیم. تفکری که اوج آن آیه »ما ِبنا 
ِإالَّ ِإْحــَدی اْلُحْســَنَیْیِن« بود. رزمنــدگان واقعًا به این 
باور داشــتند که یا می جنگیم و دشمن را از خاکمان 
بیرون می کنیم یا اینکه در مسیر جنگیدن به فوز عظیم 

چشم داشتی به یک وجب از خاک عراق نداریم و از 
آن ها می خواهند که از این فرصت استفاده کنند، برای 
اینکــه دولت عراق و رژیم بعثی را کنار بزنند. درواقع 
امام به این مسئله توجه داشته اند که عبور از مرز ممکن 
اســت ورق را برگرداند و فضای جدیدی را در حوزه 

جنگ ایجاد کند.
ضعف دستگاه دیپلماسی

نکته مهمی که من به آن معتقدم این است که دستگاه 
سیاســت خارجی ما برای پایان دادن به جنگ همراه 
با دســتگاه و تشــکیالت دفاعی در جنگ برنامه ای 
را ارائه نکرد. اینکه دلیل آن چه بوده را دوســتانی که 
در وزارت خارجــه بوده اند، می توانند بیان کنند. مثاًل 
اینکه وزارت خارجه بالفاصله پس از فتح خرمشــهر 
بیاید و طرحی را به شــورای امنیت سازمان ملل یا هر 
جایی که ممکن و الزم اســت، به صورت رسمی ارائه 
دهــد و بگوید می خواهیم جنگ را خاتمه دهیم و ما 
بــرای خاتمه جنگ چنین طرحی داریم! و برای مثال 
شــرایط ما این است: 1. خارج شــدن ارتش عراق از 
بقیه ســرزمین های ایران؛ 2. اعالم رسمی عراق مبنی 
بر پذیرش معاهده 1975 به عنوان معاهده رســمی بین 
ما و عراق؛ 3. آتش بس؛ 4. مذاکره برای خاتمه دادن 
به جنگ. وزارت خارجه ما چنین طرحی برای خاتمه 
جنگ نداشت و در جایی ارائه نکرده است. سخنرانی 
و مصاحبه و حرف زدن هست، ولی طرح دیپلماتیک 
برای خاتمه دادن به جنگ ارائه نمی شود. بهتر بود آن 
زمان وزارت خارجه چنین طرحی را به صورت رسمی 
به یک مرجع یا نهاد رســمی بین المللی می داد و یک 
مهلت تعیین می کــرد که اگر عراق ایــن را پذیرفت 
جنگ خاتمه پیدا می کند و اگر نپذیرفت، ما با ادامه 
جنگ مجبوریم ابتدا ســرزمین هایمان را آزاد کنیم و 
دشــمن را وادار کنیم به معاهده مرزی ای پایبند باشد 
که صدام حســین آن را در مجلس عــراق پاره کرده 
است. ما چنین طرحی را نمی بینیم. این یکی از نقاط 
ضعف شــیوه عمل ایران در جنگ پس از خرمشهر 
است. اگر چنین طرحی ارائه می شد، اکنون ما با چنین 
پرسشــی مواجه نمی شدیم که چرا جنگ پس از فتح 
خرمشــهر ادامه یافت و آیا بایــد تداوم می یافت یا نه؟ 
البته فراموش نکنیم اکنون داریم از مســائلی صحبت 
می کنیم که نتایجــش را دیده ایم، اما تصمیم گیری ها 
برای زمانی اســت که در متن وقایع بوده اند و کســی 
نمی دانســته چه نتایجی در پی خواهد داشت. تصور 
تمام کســانی که آن موقع در تصمیم گیری بودند این 
بود که عراق در نقطه ضعف اســت و ما با واردکردن 
یک فشار دیگر می توانیم مسئله را حل کنیم و نگران 
این بوده اند که اگر جنگ را در این نقطه تمام کنیم، 
فردا به ما این ایراد خواهند گرفت، شما که در موضع 
قــدرت بودید، می توانســتید عراق را وادار به تســلیم 
کنید، اما در اوج قدرت، جنگ را متوقف کرده و به 
هیچ هدف و دســتاوردی هم نرسیده اید. در آن زمان 
این مســئله مطرح بود که آیا مــا باید در اوج قدرت و 
بدون حل مسائلمان جنگ را خاتمه دهیم یا اینکه آن 

را به سرانجام برسانیم و سپس جنگ را تمام کنیم؟

فقدان یک ســناریوی مشخص برای پایان 
جنگ

موضوع مهم به نظر من این اســت که یک سناریوی 

نبرد شهری در خرمشهر
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مــن در ســال 1341 دانشــجوی دانشــکده فنی، 
عضو انجمن اســالمی، جبهه ملــی دوم و نهضت 
آزادی ایــران بودم. با مــادرم و برادرانم در خانه ای 
در خیابــان ری، خیابــان ادیب الممالــک، کوچه 
آذر، پالک هشــت، زندگــی می کردیم. اولین دور 
جلســات انجمن اســالمی دانش آموزان در منزل ما 
عصرهــای جمعه برگزار می شــد و آقــای مهندس 
محمود پویان که در دانشــکده فنی دو سال باالتر 
از مــن بودنــد، ایــن جلســات را اداره می کردند. 
به تدریــج دانش آمــوزان محــل بــه آن جلســات 
می آمدنــد که تعدادی از آن ها، بعدها به شــهادت 
رســیدند یا به  زنــدان افتادند. احمــد رضایی یک 
از دانش آموزانــی بود که به این جلســه ها می آمد. 
بعدها که این جلســات گســترش بیشــتری یافت، 
از آقارضــا اصفهانــی خواهش کردیم به جلســات 
بیاید و به پرســش های دانش آموزان پاســخ گوید. 
این جلســات پس از مدتی به مســجد الله، واقع در 
خیابــان بوذرجمهری، روبــه روی درخونگاه منتقل 
شد. پس از قیام ملی 15 خرداد، منزل مادرم پاتوقی 
برای بچه های فعال نهضت آزادی نظیر حنیف نژاد، 
تراب حق شــناس و نیک بین شــده بــود. ظهر 30 

آذر 1342 کــه مصــادف بــا تولد امام حســین)ع( 
بــود، از اطالعات شــهربانی به منزل مــا آمدند و 
من را دســتگیر کردند. احمد رضایــی که معمواًل 
هــر اتفاقی می افتــاد، خــود را در آن محل حاضر 
می کــرد، آنجــا آمده بــود و با دیــدن حنیف نژاد، 
از آمــدن او به خانــه جلوگیری کرده بــود، وگرنه 
حنیف برای بار دوم بازداشــت می شــد. او از این 
 دست هشــیاری ها زیاد داشــت. پس از هفت ماه 
که از زندان آزاد شــدم، تمام اهالی محل و کســبه 
به  دیدن یک زندانی آزادشــده آمدنــد و من آنجا 
ســقوط شاه را احساس کردم. ســال ها بعد در بهار 
1348 که فعالیت تشــکیالتی خــود را با مجاهدین 
آغاز کردم، متوجه شــدم که احمــد رضایی نیز با 
سازمان همکاری دارد و دیری نپایید که در زمستان 
1348، بــا هم در یک تیم راهبــردی قرار گرفتیم. 
این نشست راهبردی هفته ای یک بار در منزل پرویز 
یعقوبــی برقرار بــود. اعضای این نشســت عبارت 
بودنــد از: احمد رضایی، مهــدی فیروزیان، پرویز 
یعقوبی، دکتر ســید محمد میالنی، سماواتی و من. 
مسئولیت جمع هم با آقای عسکری زاده بود. من از 
طریق حنیف نژاد باخبر شدم وقتی احمد متوجه شد 
چنین سازمانی وجود دارد، گروه خود را که مرکب 
از پنج نفر بودند، منحل کرد و در اختیار ســازمان 
قــرار داد. حنیف نــژاد این ویژگــی او را خضوع و 
خشــوع و عدم رهبری طلبی تلقی می کرد. با اینکه 
او مســئول یک گروه خودجوش بــود، اما خود او 
به  تنهایی در این تیم راهبردی شــرکت می کرد و از 
اعضای گروه خود که چه جایگاهی پیدا کرده اند، 
خبری نداشــت. ســعید محســن و حنیف، از این 

ویژگی او بارها به نیکی یاد می کردند. 
احمــد در این نشســت راهبــردی، خــود را ظاهر 
می کرد و دیدگاه های راهبردی برجســته ای داشت. 
او هــر کتــاب سیاســی و اجتماعــی را که چاپ 
می شــد، به ســرعت مطالعه می کــرد و از آنجا که 
مبارزه در او نهادینه شــده بود، ترک تحصیل کرده 
و تمامی ردپاهای خــود را پاک کرد؛ به طوری که 

دبیرســتان، حتی یــک عکس هم از او نداشــت. 
در ســال 50، بیش از 30 نفر طی دو روز دســتگیر 
شــدند، ولی احمد، مخفی شد و اعضای ساواک 
برای دستگیری تازه به  دنبال ترسیم چهره ها بودند. 
او با کارشناسان سازمان برنامه و همچنین مصطفی 
شعاعیان ارتباط داشت و تحقیقات منتشرشده آن ها 
را برای ما بازگو می کرد. به یاد دارم تحقیقی درباره  
فحشــا و زنــان خیابانی در ســازمان برنامــه انجام 
شــده بود که کتابش در دست احمد بود و مطالعه 
می کرد. پختگی راهبردی ویژه ای داشت و با مردم 
از اقشــار مختلــف، ارتباطات زیــادی می گرفت. 
در سال 1347 رهبران ســازمان بدین نتیجه رسیده 
بودند که باید در راســتای قرآن و ســنت کار کرد 
که ضمنًا پیونــدی هم با توده ها برقرار شــود. قرار 
بود تحقیقاتی درباره  امام حســین )ع( انجام شــود. 
احمــد و زین العابدیــن حقانی، مأمــور انجام  این 
تحقیقات شــدند که ســفرهای زیادی به قم کردند 
و از کتابخانه هــا و علمای قم، بهره ها بردند. به یاد 
دارم یــک روز پــس از پیروزی انقــالب، آیت الله 

و احمد؛ اولین یار شهید ما
به مناسبت چهل و چهارمین سالگشت شهادت احمد رضایی در دوازدهم بهمن 1350

لطف اهلل میثمي

احمد رضایی

وقتي احمد متوجه شد 
چنین سازماني وجود دارد، 
گروه خود را که مرکب از 

پنج نفر بودند، منحل کرد 
و در اختیار سازمان قرار 

داد. حنیف نژاد این ویژگي 
او را خضوع و خشوع و عدم 
مي کرد تلقي  رهبري طلبي 
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صالحی نجف آبادی را در منزلی در تهران مالقات 
کردم و ایشــان از احمد رضایی یــاد می کردند که 
به قم می آمد و با ایشــان گفت وگو داشــت. ایشان 
به احمــد گفته بودند بــرای چنیــن تحقیقاتی باید 
از دانــش عربی خوبی برخوردار باشــیم تا از متون 
درک درســتی بیابیم. پــدر زین العابدیــن حقانی، 
بانی مدرســه  حقانــی در قم بود کــه از این طریق 
امکانات زیادی برای تحقیق داشــت. یادم می آید 
وقتی این تحقیقات تمام شــد و کتابــی به نام »راه 
حسین، سیمای یک مســلمان« در تیراژ محدودی 
به  انتشار رســید، حنیف نژاد یک نسخه  آن را برای 
آیت الله خامنه ای در مشــهد برده بود. وقتی حنیف 
از مشــهد برگشت، بسیار خوشــحال بود که ایشان 
آن کتــاب را مطالعــه کــرده و از آن تعریف کرده 
بودند. مقدمه  این کتاب را مســعود رجوی نوشــت 
که پس از دستگیری های سال 50 و شهادت احمد 
در 12 اســفند همان ســال، بــه  نام احمــد رضایی 
به شکل وسیعی منتشر شد که تأثیر زیادی بر جنبش 
گذاشــت. این کتاب کمی پیش از کتاب شــهید 
جاوید نهایی شــده بود، ولی کتاب شــهید جاوید 
زودتر به بازار آمد و در دســترس عموم قرار گرفت 
و ایــن دو کتــاب، بعدها به صورت یکــی از منابع 
تحقیق روی نهضت حســینی درآمدند و بر پیروزی 

انقالب تأثیر داشت. 
یکی از نمونه های هشــیاری های انقالبی او این بود 
که  روزی با مهدی ابریشــمچی قرار داشــت، ولی 
ابریشــمچی دستگیر شــده بود. او پیش از قرار، با 
منزل پدر ابریشمچی تماس می  گیرد، ولی احساس 
می کند که تلفن، عادی نیســت. مهدی را به  منزل 
آورده بودنــد تا پشــت تلفن، عادی ســازی کند و 
احمد را دســتگیر کنند. مهــدی در زندان اوین به 
من می گفت که احمد پشت  تلفن به شوخی گفت 
نکند اتفاقی افتاده باشــد. شــم پلیسی او قوی بود 
و فهمیــده بود که این تلفن کنترل می شــود و ســر 
قرار نیامده بود. در گفت وگویی که در شــماره 12 
چشــم انداز ایران با دکتر محمــد محمدی گرگانی 
داشــتیم، ایشــان تأیید می کردند که شــم پلیسی او 
خیلی قوی بود و عناصر اطالعاتی و ساواکی را در 

خیابان ها رصد می کرد. 
نمونــه دیگــر اینکه در یکــی از روزهای زمســتان 
1348 ســاواکی ها، عکس های ناجوری از بعضی 
علمــا در تمامی مســاجد تهــران پخــش کردند. 
هیچ کس نمی دانســت این عکس ها واقعی هستند 
یا نــه. احمد، نزد حجت االســالم ســیدعبدالرضا 
حجــازی رفــت و از او درباره  عکس منتشرشــده 
تحقیق کرد و مــا را درجریان واقعیت امر قرار داد. 
یعنی تسلیم شایعات نشــد، پیگیری کرد تا واقعیت 

مسئله را دریابد. 
برخــی ســازمان مجاهدیــن را متهــم می کنند که 
اگر فــردی از این ســازمان جدا شــود، او را ترور 
می کننــد. می خواســتم توضیح دهم کــه در زمان 
حیات سازمانی احمد رضایی، سه  نفر از افراد مهم 
ســازمان جدا شــدند، ولی هیچ تــروری هم اتفاق 
نیفتاد. داســتان به شــرح زیر است: در سال 1347 

آقــای عبدالرضا نیک بیــن، به دالیلــی که مطلب 
مســتقلی می طلبد، از ســازمان جدا می شود. او در 
جایگاهی بود که همه  اعضای مرکزیت و افراد رده  
دوم و ســوم را می شــناخت و در عضوگیری آن ها 
هــم فعال بــود. پــس از اینکه او جدا شــد، محل 
خانه  تیمی او- خانه  بلوار کشــاورز فعلی- هم تغییر 
نکرد؛ بنابراین او می توانست وقتی سازمان وارد فاز 
مســلحانه شــده بود، تمامی افراد را لو دهد. نمونه  
دوم اردشــیر داور از کادرهــای نزدیک به مرکزیت  
بود که او هم در ســال 1347 از سازمان جدا شد. 
داور معتقــد بود کــه باید عمل مســلحانه را هرچه 
زودتر شروع کرد، و به روستایی در سمنان رفت. او 
نیز تمام افراد مرکزیت و خانه های جمعی محدودی 
را می شناخت. با اینکه سازمان در فاز مسلحانه بود 
نــه او را ترور کردند و نه چنیــن روحیه ای در افراد 
بود. نمونه  ســوم، کریم تسلیمی از اعضای شورای 
مرکزی در ســال 1349 بــود. او هم بــه دالیلی از 
ســازمان فاصله گرفت، ولی روابط دوســتانه خود 
را حفــظ کرده بــود و بــه خانه تیمــی مرکزی هم 
رفت وآمد داشــت که در یکی از این رفت وآمدها 
به خانه مرکزی گلشــن در شهریور 1350، دستگیر 
و به پنج ســال زندان محکوم شــد. او هــم با اینکه 
سازمان وارد فاز مسلحانه شده بود می توانست خانه  
مرکزی و افراد مرکزیــت را معرفی کند، ولی چنین 
کاری نکرد و در مخیله افراد ســازمان نیز این نبود 
که ترورش کنند یا خانه هایی را که او می شــناخت، 
تغییــر دهند. این افــراد هرچند بــه دالیل راهبردی 
یا فکری از ســازمان جدا می شــدند، ولی سازمان 
روی ویژگی های پایدار آن ها تکیه و از این بابت به 
آن ها اعتماد داشــت که علی رغم اختالف، خیانت 

نخواهند کرد.  
معلوم نیســت چــرا برخی بــا جنبش مســلحانه و 
به ویــژه ســازمان مجاهدیــن برخورد یک ســویه و 
غیرکارشناســانه کرده و قضــاوت می کنند که اگر 

یک  نفر از ســازمان جدا شــود، حتمــًا او را ترور 
می کنند. این ســه نمونه را به ایــن دلیل آوردم که 
روحیه بنیان گذاران و ماهیت جنبش مسلحانه، بهتر 
فهم شود. به جای قضاوت غیرواقعی بهتر است که 

تحقیقات کارشناسانه را جایگزین کنیم. 
و  یک ســویه  قضاوت هــای  از  دیگــری  نمونــه 
غیرکارشناســانه این اســت که برخی می گویند که 
جنبش مســلحانه، درجه خشــونت رژیم را باال برد 
و گروه های سیاســی دیگــر نمی توانســتند به کار 
فرهنگــی و سیاســی ادامــه دهند. توضیــح اینکه 
مرحــوم مصــدق، رهبر نهضت ملی ایــران،  از راه 
قانــون اساســی و انتخابات به مجلــس راه یافت و 
نخســت وزیر شــد. اما از آنجا کــه حرکتش اصیل 
بود، انگلیس و امریکا و دربار و ایادی داخلی شان 
علیه او کودتا کردند که موجب تمام خشونت های 
پس از سال 32 شــد. از اعدام ها و بازداشت ها که 
بگذریم، یک نســل قانون گــرا و اصالح طلب، از 

چرخه  مدیریت حذف شدند. 
احمــد پــس از شــهریور 1350، نقــش زیادی در 
سازمان دهی بچه ها داشت. در روز 12 بهمن 1350 
در خیابــان کاشــان، متوجه می شــود کــه عناصر 
اطالعاتی ساواکی حضور دارند. او به سمت آن ها 
تیرانــدازی کرده و وقتــی آخرین گلولــه اش تمام 
شــد و ســاواکی ها به او نزدیک شــدند، با انفجار 
نارنجک خود را به شــهادت رســانده و ســه تن از 

ساواکی ها نیز با او کشته می شوند. 
وقتی ما خبر شــهادت او را در زندان اوین در اتاق 
چهل نفره شــنیدیم، مراســم ختمی برایــش برگزار 
کردیم و پیام او برای بچه ها خوانده شــد. او در این 
پیام به آیه ای اســتناد کرده بود که »امید اســت به 
احدی الحســنیین }یکی از دو نیکی{ دست یابم؛ 

یا پیروز شوم و یا به شهادت برسم«.1
از آنجا که شــهادت او هم زمان با محرم آن ســال 
بود، ســرودی به نام »از محرم تــا محرم« در همان 
اتاق چهل نفره ســروده شــد و ســعید محســن در 
این ســرود، ذکری از شــهدای پس از 15 خرداد و 
فدایی ها کرده و از احمد رضایی نیز در این سرود با 
عنوان »و احمد، اولین یار شهید ما«2 یاد کرده بود. 
ویژگی هــای مردمــی و روحیات احمــد رضایی را 
می توان در مصاحبه ای که با دکتر محمدی گرگانی 
در شــماره 12 چشم انداز ایران داشتیم، دنبال کرد. 

روحش شاد و راهش مستدام باد.■

پی نوشت
ُصــوَن ِبَنا ِإالَّ ِإْحــَدی اْلُحْســَنَیْیِن  َوَنْحُن  1.  ُقــْل َهْل َتَربَّ
ْیِدیَنا  

َ
ْو ِبأ

َ
ُه ِبَعــَذاٍب ِمْن ِعْنِدِه أ ْن ُیِصیَبُکُم اللَّ

َ
ــُص ِبُکْم أ َنَتَربَّ

ُصــوَن )توبه: 52( بگو: »آیا برای  ا َمَعُکْم ُمَتَربِّ ُصــوا ِإنَّ َفَتَربَّ
ما جــز یکی از این دو نیکی را انتظار می برید؟ در حالی 
که ما انتظار می کشــیم که خدا از جانب خود یا به دست 
ما عذابی به شــما برساند. پس انتظار بکشید که ما هم با 

شما در انتظاریم.«. 
2.  ایــن ســرود در پایان کتــاب خاطرات من بــا عنوان 
«از نهضــت آزادی تــا مجاهدین« و نیز در کتاب »ســه 

هم پیمان عشق« آمده است.  

احمد پس از شهریور 1350، 
نقش زیادي در سازمان دهي 

بچه ها داشت. در روز 12 
بهمن 1350 در خیابان 

کاشان، متوجه مي شود که 
عناصر اطالعاتي ساواکي 
حضور دارند. او به سمت 

آن ها تیراندازي کرده و وقتي 
آخرین گلوله اش تمام شد و 

ساواکي ها به او نزدیک شدند، 
با انفجار نارنجک خود را به 
شهادت رسانده و سه تن 

از ساواکي ها نیز با او کشته 
مي شوند
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هســته مذهبی و پیوستن قطعی به ســازمان، مسیری 
به کلی متفاوت از مــن را طی کرد. درحالی که او نیز 
به شدت نیاز به آموزش )در چارچوب اعتقادات جدید 
مارکسیســتی اش( و به خصوص خودسازی و اصالح 
نفس )و به قول ســازمان کســب خصایــل پرولتری( 
داشــت، ســازمان برخوردی مشــابه من با او نکرد و 
البته خود او هم درخواســتی مشــابه من را از سازمان 
نکرده بود و نتیجه آن فاجعه ای شد که بعدها هم برای 
خودش و هم برای ســازمان اتفاق افتــاد و ازنظر من 
سقوط او کاماًل پیش بینی پذیر بود و به سازمان هشدار 

داده بودم.
من موضوعات منفی زیادی در شــخصیت محســن 
طریقت می شناختم. اکبری آهنگر هم این ویژگی های 
منفی او را می دانســت. به طور خالصه خود محســن 
هم ویژگــی اصطالحًا »لمپن بــورژوا« را در تحلیل 
شــخصیتی خودش مطرح می کــرد و می پذیرفت و 
می دانست که چنین ضعف خصلتی را دارد )از پیش 
از ســال 50 چنین تحلیل از خود در سازمان داشت(. 
تصور من این بود که محسن با روحیات و ویژگی هایی 
که داشــت باالخره چپ می کند، ولی چندان هم به 

درد سازمان نمی خورد.
هفت تیرکــش  ■ یــك  احتمــااًل  آن هــا 

می خواستند. پیش تر بهرام هفت تیرکش 
بود، حاال طریقت.

البته آن قدر ویژگی لمپنی طریقت رشــد کرد که  □
درنهایت مقابل خود تقی شهرام هم ایستاد، یعنی اسب 
چموشی شــد که به  راحتی به کسی سواری نمی داد 
و درنهایــت داســتانش به گونه ای رقم خــورد که در 
سرنوشت تأسف بار او هم خودش و هم سازمان مقصر 
بود. او نقطه ضعف هــای زیادی داشــت، اما انصافًا 

سازمانی، تشکیالت با اتوریته و سانترالیسم بسیار باال 
)با فرض آنکه رهبری و مســئوالن یک تشــکیالت 
اساســًا بخواهند حداکثر روابط دموکراتیک را درون 
سازمان تحت مسئولیت های خود داشته باشند( بسیار 
متفاوت است. در شرایط آن روز ما، کسی که چریك 
بود و مشــی چریکی را قبول داشــت و قرص سیانور 
در دهانش و اســلحه در کمرش بــود و هر لحظه در 
خطر دستگیری و فشــار قرار داشت، نمی توانست با 
بضاعت انــدک تئوریک و از آن مهم تــر با پایه های 
سست اعتقادی و بدون اعتمادبه نفس کافی وارد  فضا 
و زمینه چنان مبارزه قهرآمیزی شود؛ البته منظورم پایه 
سست در هر نوع اعتقادی است. کسی که به درست 
یا غلط در اعتقادات خود به چیزی شك ندارد کارش 
را به راحتــی انجام می دهد! اما کســی که کلیت یك 
اعتقــادی را قبول دارد، اما هنوز کاماًل قانع نشــده و 
درونش رســوخ نکرده و ایمان عملی محکمی به آن 

اعتقادات ندارد، کار سختی دارد.
من در آن دوره زندگی تکی، هر روز 15 یا 16 ساعت 
مطالعــه فردی می کردم و در تمام این مدت حتی یك 
جلسه و یک ساعت بحث تئوریك با سازمان در مورد 
این منابع نداشتم، یعنی سازمان به من کمکی در این 
زمینه ـ خوشــبختانه یا بدبختانه ـ نکرد. از این  جهت 
شاید همین حالت به من کمك کرد تا مستقاًل نسبت 
به منابع مارکسیســم دیدی پیدا کنــم، یعنی اگر مثاًل 
تاریخچه حزب کمونیســت شــوروی را می خواندم، 
دیگر با تفســیر ســازمانی همراه نبود و تمام کتاب را 
می خواندم، نه بخش هایی گزینشی؛ البته من نمی دانم 
اساســًا چه تعداد از بچه ها در آن زمان می توانستند به 

من کمك تئوریک کنند.
 خوب اســت در اینجا اشــاره ای به داســتان محسن 
طریقت بشــود: محســن طریقت پــس از جدایی از 

سازمان چه محذوراتی داشت که شما  ■
را در جمع قرار نمی داد؟

نمی دانم چه مشــکالتی بود که مرا در جمع قرار  □
ندادنــد، درحالی که شــدیدًا به جمع احســاس نیاز 

می کردم.
بر سر قرار نمی آمدند؟ ■
چرا می آمدند، ولی فقط ارتباط بسیار کوتاه بر سر  □

قرار و ردوبدل روزانه عالمت ســالمتی داشــتیم. من 
مرتب سر قرار می رفتم. مطرح کردم به  شدت احساس 
نیاز به آموزش و مطالعه متون مرجع مارکسیستی دارم 
و ســازمان هم موافقت کرد و کتاب ها و منابعی را در 
اختیارم گذاشــت؛ لذا آن زمان خوش بینانه با سازمان 
برخورد می کــردم، چون به نیاز واقعی ام پاســخ داد. 
بالفاصلــه پــس از جدایی از اکبری آهنگر و هســته 
مذهبی مطرح کردم اکنون اعتقادات و سنگ بناهایی 
را از دست داده ام و زیر پایم سست شده است و حس 
می کنــم در بحث شــناخت از مارکسیســم و دیدگاه 
جدید، نیاز به مطالعه دارم تا به پایه های محکمی برسم 
تا همچون بسیاری از مارکسیست هایی که در زندان ها 
دیــده بودم با اطمینان قلبی و اســتقامت کافی مبارزه 
کنم. ایــن را حس می کردم که تردید برای چنان نوع 

مبارزه ای بسیار گران تمام می شود.
لطفًا توجه کنید شرایط علنی، آزاد، دموکراتیک، نسبتًا 
کادمیک، محفلی،  دموکراتیک، داخل زندان هــا، آ
هیئتی، غیرنظامی، کار صرفًا سیاســی، اصالح گری 
غیرخشــونت آمیز، کار فرهنگی به کلی با شرایط یک 
فعالیــت نظامی برانــداز، ارتباطات انــدک واقعی با 
توده های مردم، کار سیاســی مخفی، زندگی مخفی 
و بــا هویت جعلی و فــراری، ارتباطات و جلســات 
به ناچار کم تعــداد و کوتاه زمان بین افراد و واحدهای 

زندگی کارگری  و نقدها به مرکزیت تقی شهرام
وقایع سال های 54 تا 57 در سازمان مجاهدین در گفت وگو با محمد صادق

بخش هشتم 

محمد صادق، در هفت شــماره گذشته نشــریه، چگونگی آغاز فعالیت در سازمان مجاهدین خلق، شیوه دستگیری اش در شهریور 
50، بازجویی در ساواك، محاکمه در دادگاه نظامی، دوران محکومیت در زندان های قصر تهران و زندان مشهد، فعالیت های پیش از 
مخفی شدن، ماجرای ترور مجید شریف واقفی و ماجرای رخ داده در کوی طالب مشهد، چگونگی تشکیل هسته مذهبی و ارتباط این 
هسته با سازمان مارکسیست شده مجاهدین، قطبی شدن هسته مذهبی، انشقاق دوستانه تشکیالتی، جداشدن از هسته مذهبی 
و  سرنوشت هسته را شرح داد. وی در این بخش به چگونگی دوره فعالیت و ارتباط مجدد با سازمان مجاهدین )بخش مارکسیستی–
لنینیستی( می پردازد. ازآنجاکه ناگفته های ایشان برای نخستین بار درباره هسته مذهبی برای احیای سازمان مجاهدین در فاصله 

مرداد 54 تا اردیبهشت 55 مطرح می شود، دقت و پیگیری مطالب آن را به هم وطنان توصیه می کنیم.
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باید مسئول من باشد، حرفی ندارم. چون نمی توانستم 
و نمی خواستم از ســازمان جدا شوم یا انشعاب کنم، 
تنها گفتم حرف آخر من هم به شــما این است که در 
کالسی که باید بنشینم وظیفه اصلی من، مبارزه با این 
فرد )طریقت( و ســاختن او خواهد بود. به ظاهر وقتی 
مصطفــی موضع و مخالفت جدی مــرا به باالتری ها 
گفته بود آن ها فهمیده بودند نمی توانند مرا در آن بافت 

موردنظر خود قرار دهند.
پس از این برخورد با مصطفی که حتمًا  ■

مواضع شما را به مرکزیت اطالع داده بود، 
با شما چه برخوردی کردند؟

مدتــی در بالتکلیفی بودم تا دوباره مصطفی آمد  □
و گفت باید به اصفهــان و به بخش کارگری بروی. 
از رفتن به این بخش اســتقبال کردم، چون دوســت 
داشتم در محیط های کارگری قرار بگیرم )گرچه بعدًا 
فهمیدم انگیزه و علت این تصمیم مرکزیت بیشتر در 
حاشــیه قراردادن من بود، روشی که برای خیلی افراد 

به قول خودشان مسئله دار اجرا کردند(.
از مــرداد 1355 به جمــع اصلی در اصفهــان رفتم. 
می گویم جمع اصلی اصفهــان، زیرا نفر اصلی رابط 
تشــکیالت با اصفهان به این جمع می آمد که همین 
مصطفــی بود. مــن هیچ گونــه مســئولیتی در جمع 
اصفهــان نداشــتم. در آن خانه، نفر اصلــی دائمی، 
عبدالله زرین کفش بود. از نام و هویت واقعی او اخیرًا  

و از عکسش در کتاب سه جلدی باخبر شده ام.
عبدالله از بچه های تبریز بود.  ■
او از بچه های قدیمی سازمان و سال ها مخفی بود.  □

در جمع اصلی اصفهان، آقــای آخوندی هم بود که 
کمی بعد دستگیر شد و بعدها او را اعدام کردند.

او پســر آقای آخوندی بود که در بازار  ■
بین الحرمیــن یك کتاب فروشــی مذهبی 

داشت.
او را در آبان 1355 دستگیر و در مهر 1356 اعدام  □

کردنــد. فریبرز لبافی نژاد هم در جمع اصلی اصفهان 
بود. مشــخص بود کــه آن خانه جمعی قرار اســت 
به زودی منحل و تجزیه شود. یکی از دالیل این تجزیه 
و جداشــدن ســازمانی مسئله دارشدن شــدید فریبرز 

)برادر شهید دکتر لبافی نژاد( بود.
یعنی مذهبی می شد؟ ■
خیر، بحث مذهبی شــدن نبود. او بســیار منفعل،  □

هراسناك و درون گرا شده بود و بسیار نوسانی برخورد 
می کرد. او را در یك دوره فشــار انتقــادی قرار داده 
بودنــد. نمی دانم پیش از آن چه مســائلی داشــت و 
اختالف هایش با سازمان چه بود و تا چه حد ریشه در 
مسائل ایدئولوژیك داشت. حتمًا در خانه های دیگری 

هم چنین افرادی بودند.
کمی پس از ورودم بــه اصفهان نفرات جمع مرکزی 
اصفهان از هم جدا شدند و قرار شد من و زرین کفش 
به طور مســتقل جایی بگیریم. کمی بعد ما دو نفر در 
یك اتاق از خانه ای قدیمی و باصفا که متعلق به پیرزنی 
بود، ســاکن شدیم و تا مدت کوتاهی پس از ضربات 
اصفهــان و رفتنم به کارگــری در جنوب، به  صورت 

دونفری، چند ماه در این خانه بودیم.

شوم و یك ســیلی به او بزنم. با عصبانیت به او گفتم 
شــما چه فکری می کنید و چــه صالحیتی برای این 
مســئولیت در او می بینید؟ این بــار مصطفی، کارنامه 
)به قول خودشــان( منفی مرا گوشزد کرد و گفت تو 
باید آموزش ببینی. گفتم بلــه، باید آموزش ببینم، اما 
توســط چه کســی؟ این فرد )طریقت( که خودش به 
لمپن بورژوابودن خودش معترف است، خودش نیاز به 
آموزش دارد و از نظر تئوریك هم از من کمتر می داند! 
صادقانه و ملتمســانه به مصطفی گفتم بهترین کاری 
که ســازمان می تواند در حق محســن کند این است 
کــه ابتدا یك دوره آموزش تئوریــك برای او بگذارد. 
در این شــرایط هرگونه مســئولیت دادن بــه طریقتـ  
به خصوص مسئولیت انسان ها ـ و حتی درگیرشدن او 
در مسائل اجرایی یا عملیات نظامی، مانند سم مهلکی 
برای او و ســازمان است. او نپذیرفت و گفت درست 

نمی گویی.
وقایع بعدی نشــان داد نظرات و پیش بینی های من )به 
شــرحی که باالتر گفتم( کاماًل درست بود. متأسفانه 
ســازمان بدون آموزش و خودســازی محسن، فورًا او 
را وارد عملیات نظامی و ســپس ارتقای تشکیالتی تا 
سطح مرکزیت کرد که باعث فاسدشدن طریقت، فرار 
از مبارزه و ضربه به ســازمان شــد. تقی شهرام مقصر 

اصلی در این موضوع بود.
با برخورد تند مصطفی کــه می گفت همین کار باید 
بشــود و گویی وحی ُمنزل اســت، من همــان زمان 
در فکــر فرو رفتم که عجــب! در جریان چپ چنین 
آدم هایی هم هســتند و همه مانند بهرام نیستند و همه 
آن طــور برخورد نمی کنند که بهرام در آن 8 تا 9 ماهه 
و پیش از آن در هســته مذهبی با ما کــرد. این واقعه 
باعــث دلخوری ام از ســازمان شــد و همچون نقطه 
سیاهی همواره در ذهنم باقی مانده است و یک نمونه 
چپ روی و افراطی گری ســازمان را به خوبی نشــان 

می دهد.
به هرحال او نظر مرا نپذیرفت و گفت طریقت مسئول 
تو می شــود. احســاس کردم تمام پل های پشت سرم 
خراب شــده اند. از سویی دوســت داشتم و تصمیم 
گرفتــه بودم بــا ســازمان کار کنم و از ســوی دیگر 
از طــرف ســازمان چنیــن برخوردی با من می شــد. 
درنهایت گفتم اگر حرف آخر شــما این است که او 

انسانی نبود که به این افتضاحی که بعدها افتاد، بیفتد 
و این باید برای دیگران درس عبرتی باشد. 

طریقــت بالفاصله پــس از جدایی از هســته مذهبی 
و ورودش بــه ســازمان، در عملیات نظامی شــرکت 
داده می شــود و از قابلیت های نظامی اش )به نظر من 
به  صورت زودرس و فرصت طلبانه( اســتفاده می شود 
که همین امر غرور او را بیشــتر می کند و پایه ای برای 
به اصطالح ترقی ســازمانی او می شــود و موردتوجه 

خاص شهرام قرار می گیرد.
یعنــی شــهرام، محســن طریقــت را به  ■

مرکزیت برده بود؟
بله. در اردیبهشــت–خرداد 1355، طریقت اعالم  □

مارکسیست شــدن کرده بود و فقط چنــد ماه بعد به 
مرکزیت رفــت! در اواخــر 55 و اوایــل 56 )پس از 
برگشتم از کار کارگری در جنوب کشور( متوجه شدم 
که محسن طریقت و مصطفی )نام تشکیالتی( پس از 
کشته شــدن بهرام در آبان 55 به مرکزیت سازمان وارد 
می شوند و در اواخر همان سال 55 با شهرام اختالف 
پیدا می کنند. با شدیدشدن اختالفات درون رهبری، 
ایــن دو نفر طی نوشــته مکتوبی ضمن جاگذاشــتن 
اســلحه خود و انصــراف از هرگونه مبــارزه به خارج 
فرار کردند و به کلی خود را کنار کشــیدند. پیش از 
فرار از عضو دیگر مرکزیت )حسین سیاه کاله( که او 
نیز به شــدت به شهرام انتقاد داشت، می خواهند که با 
ایشان همراه شود و به خارج بروند، چون معتقد بودند 
ماندن و مبارزه درون تشــکیالتی با شهرام امکان پذیر 
نیســت و شــهرام آن ها را نیز مشــابه رقبا و مخالفان 
مذهبی اش )شــریف واقفی، صمدیه و یقینی( خواهد 
کشت؛ ولی حسین سیاه کاله نمی پذیرد که میدان را 
خالــی کند و برود و جانانه علیه شــهرام )و خودش( 
افشاگری و قیام می کند. با افشا و محکوم کردن قتل 
محمد یقینی)توســط خودش و به دســتور شهرام ( و 
طرح مسائل دیگر و با خروج از مرکزیت و کناره گیری 
از ســازمان و با فرار دو عضو دیگر مرکزیت به خارج 
)محســن و مصطفی( عماًل انفجاری در مرکزیت رخ 
می دهد که ســرآغاز یک دوره یک ونیم ســاله انتقاد 
درون ســازمانی و تغییرات زیاد و سرنگونی مرکزیت 

شهرام می شود که بعدًا به شرح آن می پردازم.
باالخره دوران زندگی تکی شما بدون  ■

ارتباط آموزشی تا کی دوام یافت؟
سرانجام پس از دو ماه بالتکلیفی سر قراری رفتم  □

که مطرح کردند می خواهند مرا ســازمان دهی کنند. 
فردی با نام مستعار مصطفی )محمدقاسم عبدالله زاده، 
نام واقعی این فرد را بیش از 30 ســال بعد! در مطالعه 
کتــاب ســه جلدی »مجاهدیــن، پیدایی تــا فرجام« 
یافتم( ســر قرار آمد که هیچ گاه برخورد بســیار تند و 
چپ روانه اش را فرامــوش نمی کنم. مصطفی گفت 
مطالعاتــت دیگر کافی اســت و می خواهیم تو را در 
جمعی قرار دهیم. گفتم مسئول من چه کسی است؟ 
او گفت محمود )نام مســتعار طریقت(. آمپرم پرید و 
به او گفتم یعنی همین کسی که با او در هسته مذهبی 
بودم؟ مصطفی تأیید کــرد. در آن زمان به طور کامل 
شوکه شده بودم و اصاًل نمی توانم آن لحظه را توصیف 
کنم، کم مانده بود با مصطفی در خیابان دست به یقه 

حسین سیاه کاله نمي پذیرد که 
میدان را خالي کند و برود و جانانه 
علیه شهرام و خودش افشاگري و 

قیام مي کند. با افشا و محکوم کردن 
قتل محمد یقیني توسط خودش 
و به دستور شهرام  و طرح مسائل 

دیگر و با خروج از مرکزیت و 
کناره گیري از سازمان و با فرار 
دو عضو دیگر مرکزیت به خارج 

)محسن و مصطفي( عماًل انفجاري 
در مرکزیت رخ مي دهد
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بودم. شاید هم فکر می کردند هنوز در مشهد هستم یا 
مأموران اصفهان عکس مرا نداشتند. او سر قرار اولش 
نیامد، به فاصله کمی )یکی دو ساعت( سر قرار بعدی 
هم رفتم که آن را هم نیامد، ازاین رو برای من روشــن 

شد او را دستگیر کرده اند.
بــه منزل آمدم و ماجرا را بــه عبدالله گفتم، گفت او 
را حتمًا دســتگیر کرده اند. تردید داشــتم که سر قرار 
ذخیــره در فــردای آن روز بروم یا نه، امــا چون قرار 
یك طرفه بود و قرار بود عالمت ســالمتی بزند و محل 
عالمت طوری بود که امکان داشت به صورت عبوری 
و مطمئن از داخل ماشین کنترل کنم و اگر سالم بود، 
سر قرار بروم، با مشورت عبدالله تصمیم گرفتم بروم. 
وقتی ســر قرار عالمت ســالمتی عبوری 24 ســاعته 
رفتم متوجه شــدم عالمت ســالمتی نزده، یعنی سر 
قرار من دیگر نیایید، لذا دیگر ســر قــرار مربوطه هم 
نرفتم و ازآنجا دیگر رابطه اش کاماًل قطع شــد. بدین 
ترتیب او تا 24 ســاعت حتی سومین قراری که با هم 
داشتیم )عالمت سالمتی( را لو نداده بود، پس حرف 
ساواك که هنگام مصاحبه فریبرز در روزنامه ها نوشتند 
خودش را معرفی کرده بوده، درست نیست، بلکه پس 
از تعقیب و گریز ســر قرار دستگیر شده بود )اسلحه 
یا سیانور هم نداشــت( و قرارهای بعدی اش را هم لو 
نداد و کسی هم از طریق او گیر نیفتاد. گرچه هنگام 
دستگیری خیلی بی روحیه بود و چند ماه بعد ضعف 
نشــان داد و در تلویزیون مصاحبــه کرد، ولی در حد 

اظهار ندامت صحبت کرد و چیز مهمی هم نگفت.
چــون آخوندی هــم کمی پیــش از او ضربه خورده 
بود، جمــع اصلی اصفهان عماًل از هم پاشــید، البته 
عبداللــه از جمع اصلی همچنان در شــاخه کارگری 
ادامــه فعالیت داد. زرین کفش و من در کارخانه های 
نســاجی اصفهان کار می کردیم و به شاخه کارگری 

مربوط می شدیم.
شاخه کارگری فقط در اصفهان بود؟ ■
خیر، در جاهای دیگر هم بــود، ولی در اصفهان  □

خیلی فعــال بود. حرکت ها و اعتصابات کارگری هم 
در آن روزهــا که صنعت نســاجی داخلی به طورکلی 
دچار بحران شــدید شــده بود در جریان بود. من از 
اواســط مرداد 55 که بــه اصفهان رفتم تــا اوایل آذر 
55 حدود ســه ماه و نیم در شــاخه کارگری با انگیزه 
خوب فعالیت می کردم. از طریق زرین کفش هم در 
جریان مسائل دیگر ســازمان، جزوات و به خصوص 
گزارش هــای رســیده از جنبش کارگــری در نقاط 
مختلف کشور قرار می گرفتم و در تدوین گزارش ها 
برای نشــریه داخلی اخبار کارگری، کار و به عبدالله 

کمک می کردم.
و  ■ اصفهــان  کارگــری  شــاخه  در  کار 

همکاری با عبدالله زرین کفش تا کی دوام 
داشت؟

پس از ضربات اصفهان )و کشته شــدن بهرام آرام  □
که بعدًا مطلع شــدم( در اواخر آبــان، یك تغییر کلی 
در ســازمان دهی شــاخه اصفهان شــد و قرار شد من 
به صــورت تکــی و در ارتباطی منفعل و بــا قرارهای 
طوالنی مدت به یک دوره کارگری در جنوب بروم. 

علل و نتایج  دوره کار در جنوب چه بود؟  ■

یا نه، بعد به این نتیجه رســیدند که تعقیب و مراقبتی 
نیســت، البته شاید در تور پلیســی بودیم، ولی ساواك 
قطعــًا به خانه نرســیده بود، چون اگر رســیده بودند 
پنج نفر فرد فراری مهم مانند مصطفی، زرین کفش، 

آخوندی، من و فریبرز را می توانستند یك جا بگیرند.
شاید می خواستند به تهران برسند؟ ■
نه. ســاواك چنین کار و ریسك بزرگی نمی کرد.  □

در آن دوره و پــس از ضربــات کاری به مرکزیت و 
بدنه چریک های فدایی، سیاســت کلی ســاواک آن 
بــود که هر جا ســوژه فراری پیدا می کــرد، روی آن 
عمل می کرد و ضربه می زد. ما به این نتیجه رســیده 
بودیم که فریبرز را توهم گرفته، البته کاماًل رد نکرده 
بودیــم. فریبرز در آن اواخر بــه کارگری در کارخانه 
فرستاده شد. اکنون احتمال می دهم که شاید او را در 
آن محیط شــناخته بودند و چون رد ثابتی در دستشان 

بوده، او را تعقیب می کردند.

فریبرز لبافی نژاد چگونه دستگیر شد؟ ■
من رابط قرارهای سالمتی فریبرز بودم و هر روز در  □

خیابان با هم قرار داشــتیم )مسئول او نبودم(. یك روز 
فریبرز ســر قرار سالمتی معمولش با من آمد و گفت 
همــان موتوری دیــروز را امروز هم دیــدم. گفتم چه 
رنگی بود؟ گفت ســبز. مدتی با هم در کوچه ها قدم 
 زدیم، دوباره پرســیدم موتوری دیروز چه رنگی بود؟ 
گفت قرمــز بود. گفتم چرا متناقض حرف می زنی و 
چرا یك رنگ معین نمی گویی؟ گفت ولی قیافه همان 
فرد بود. گفتم چطور از صدمتری تشخیص دادی آن 
فرد همان اســت با وجودی که کاله هم سرش بوده، 
ولــی رنگ موتــور را قاطی می گویــی؟! بااین وجود 
همان جا هوشیار شدم؛ فریبرز حالتی کاماًل پریشان و 
ترسیده داشت. ســر یکی از پیچ ها  او با بی احتیاطی 
به پشــت ســرش نگاه کرد، ولی من از طریق صفحه 
صیقلی سنگ عقیق ســیاه انگشترم بااحتیاط و بدون 
برگشــتن به پشــت نگاه می کردم )از این انگشــتری 
درواقع به جای آیینه استفاده می کردم!(، فریبرز گفت 
این همان موتوری اســت. طرف سر پیچ ترمز کرد و 
وقتی دید فریبرز به پشت ســرش نگاه می کند، خود 
را عقب کشــید. متوجه شدم و من هم گفتم حداقل 
این یک مورد مشکوك است و تحت تعقیب هستیم. 
فورًا با هم برای کمی بعدتر در محلی قرار گذاشتیم و 
برای فاصله چند ساعت بعدتر هم یك قرار رزرو دیگر 
گذاشتیم. پس از آن هم قرار 24 ساعته دیگری داشتیم 
که در آنجا به طور معمول روزانه همدیگر را می دیدیم. 
در آن لحظه در کوچه ای نزدیك میدان ششــم بهمن 
بودیم. به او گفتم وقتی ســر خیابان رســیدیم، از هم 
جدا می شویم، تو از یک طرف برو، من هم از طرف 
دیگر می روم. ســر خیابان من با هوشیاری ولی سریع 
از منطقه فرار کردم و از این خطر هم جســتم. او هم 
از ســمت دیگر فرار کرد. پس از آن فریبرز دیگر سر 
هیچ کدام از دو قرار بعدی اش در آن روز نیامد و تمام 
شواهد حاکی از آن است که او را بالفاصله سر همان 
قــرار گرفتند. مشــخص بود که او را به عنوان ســوژه 
اصلی شناخته شــده تعقیب می کردنــد، ولی مرا که 
ســر قرار با او بوده ام، به احتمال بسیار زیاد نشناختند، 
وگرنه روی من عمل می کردند، چون سوژه مهم تری 

زرین کفش ازنظر رفتاری فرد خوبی بود. فکر می کنم 
ســازمان رعایت این مســائل را هم می کرد که مرا در 
جمعی قرار دهد که زده نشوم و بتوانم تحمل کنم. او 
دارای قدرت ارتباط جمعی و اخالق بسیار خوبی بود، 
لذا توانســتیم ســریع در محیط عادی شویم و اعتماد 
پیــرزن را جلب کنیم. مثاًل در مراســم تدفین یکی از 

اقوام پیرزن شرکت کردیم و کمک کارش بودیم.
فریبرز لبافی نژاد تا زمان دستگیری، با من سر قرارهای 
سالمتی روزانه اش در ارتباط بود. در کتاب سه جلدی 
پیدایی تا فرجام به اشــتباه و احتمااًل به استناد حرف و 
تبلیغات روزنامه های آن زمان ساواك، نوشته اند که او 
خود را معرفی کرد. این مطلب دروغ ســاواك اســت 
)حتی اگر در پرونده ساواک چنین نوشته شده باشد( 
و متأســفانه در این کتاب تکرار شــده اســت. چون 
خودم دقیقًا در ماجرای دســتگیری اش بودم. به طور 
خالصه ســر قرار به ما مشــکوك شــدند. هر دو فرار 
کردیم، من موفق شــدم، ولی او گیر افتاد. حداقل تا 
فردایــش هم قرارهای خود را لو نداده بود، پس اصاًل 

مسئله خودمعرفی وجود نداشت.
آخونــدی در 20 آبان 1355 و فریبرز لبافی نژاد در 23 
آبان دســتگیر شــد. وقتی آخوندی ضربه خورد همه 
می دانســتیم. به ظاهر در خیابان یا جایی بوده که به او 
مشکوك شدند. این ضربه آخوندی مزید بر علت شد 
که ذهن فریبرز بیشتر به هم بریزد و انفعال زیادی پیدا 
کرد. حاال من علت اصلی آن را نمی دانم، چون هیچ 

حرفی در این مورد مطرح نمی کرد.
از طریق آخوندی کســی لو نرفت؟ آیا  ■

خانه را تخلیه کردید؟
نمی دانم، ولی خانه را تخلیه کردند، البته تخلیه آن  □

خانه برای ما مسئله ای ایجاد نکرد، چون همگی ما از 
پیش اتاق تکی داشتیم. تصور من این بود که آخوندی 
و عبدالله از مسئوالن باالی اصفهان بودند، البته تعداد 
زیادی در شاخه اصفهان نبودند. مدتی بود که فریبرز 
می گفــت من تعقیب می شــوم. یکــی دو بار بچه ها 
جدی گرفتند تا ببینند واقعًا تعقیب و مراقبت هســت 

تقی شهرام
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تجربه کارگری در جنوب، از جهات مختلف در تمام 
زندگی بعــدی من تأثیر زیاد و درازمدتی گذاشــت. 
نگاه از درون به طبقات تحت فشار و استثمارشونده، 
ارزش ها و ضدارزش های اقشــار پایین جامعه، نگاه و 
تضادشان با طبقات باالدستی و با جامعه، نحوه گذران 
زندگی و تطابقشان با شــرایط سخت زندگی به عنوان 
مبــارزه ای روزمره و واقعی بــرای حفظ بقای خود و 
خانــواده، اعتقادات و دیدگاه هــای اجتماعی و ندرتًا 
سیاســی آن ها موضوعی بود که تا وقتــی با خانواده، 
سازمان، دوستان و هرگونه پشــتوانه طبقاتی و بقایای 
زندگی گذشــته ام قطــع رابطه کامل نکــرده بودم و 
تمام پل های پشت ســرم قطع و زمین سفت زیر پایم 
خالی نشده بود، نتوانستم آن را درک و دقیق تر بگویم 
لمس کنــم، گرچه هرگز آن را به معنی کارگربودن یا 

کارگرشدن نمی دانستم و نمی دانم.
ممکن اســت دوره کارگری در جنوب  ■

را برای ما هم شرح دهید؟
در دوران کارگــری در خوزســتان دو قــرار بــه  □

فاصله تقریبًا یك ماه ونیم با عبدالله داشــتم. در مرحله 
اول )پیــش از قرار اول( در خرمشــهر در اســکله ای 
به عنوان کارگر بارانداز کار می کردم. بار یك کشــتی 
را که می ایســتاد، تخلیه می کردیم. آن زمان خرمشهر 
آبادترین بنــدر ایران بود. اکیپ هایــی بودند که حق 
حســاب به مسئوالن ســازمان بنادر می دادند تا اجازه 
باراندازی بگیرند. روزی 22 تومان حداقل دســتمزد 
کارگری در آن زمان بود. من نزد یکی از این اکیپ ها 
مشــغول به کار شدم. شب ها در یك قهوه خانه نزدیك 
مســجد جامــع خرمشــهر می خوابیــدم و روزها در 
بندر مشــغول کار می شــدم. در آن شرایط حتی یك 
روزنامه هم نمی توانســتم بخوانم چه رســد به کتاب؛ 
روزنامه خواندن می توانست شــک برانگیز باشد. کار 
دومی هم به عنوان کمک شــاگرد نقاش اتومبیل پیدا 
کــردم و وقت خود را با این کارها پر می کردم. بعدها 
گاه می خواستم شدت  به این نتیجه رسیدم که ناخودآ
فشــار مســائل فکری روی خودم را با مشغولیت زیاد 
کاری کاهش دهم، اگرچه مشغول شــدن به کار دوم 

موجب پرسه نزدن در خیابان و امنیت بیشتر هم بود.
 در قهوه خانــه محــل پاتــوق و خوابــم، قهوه چــی 
به اجبار ســاعت 30: 10 چراغ ها را خاموش می کرد، 
دستشــویی هــم تعطیل می شــد تا به اصطــالح همه 
بخوابند و پلیس مزاحم قهوه چی نشــود، چون مجاز 
به پذیرش مســافر برای خوابیدن نبودنــد. 4:30 یا 5 
صبح همگی به آهســتگی بیرون می رفتیــم و درواقع 
 مجبــور بودیــم خارج شــویم. درواقع ما فقط شــبی
بعدازظهرهــا  البتــه  می خوابیدیــم،  ســاعت   6-5
می توانســتیم در قهوه خانه بنشینیم، ولی تا می نشستیم 
قهوه چی یك چای می آورد و یــك قران )ریال( برای 
هر چای هــم می گرفت. بــرای صرفه جویی مجبور 
می شــدم به جای چای خوردن بیرون قدم بزنم که در 
این پرسه زدن ها باید حساب امنیت خودم را می کردم. 
اگرچه در یك تعمیرگاه رنگ اتومبیل به عنوان کارگر 
ســاده رنگ، مشغول کار دوم بودم، ولی نکته جالب 
آنکه در زندگی مخفی و با هویت جعلی و شخصیت 
مجازی، شرایط در هر دو کار به شکلی بود که ادامه 
آن به مرور برایم ناممکن می شــد. مــن در باراندازی 

شــکل خاص و یك ســویه و با امکان کنتــرل از باال 
توسط مســئول ســازمانی )نه عضو به کارگری رفته( 
صورت می گرفت، برای من خطر بیشــتری داشــت، 
ولــی چاره ای نبود و هر دو طــرف باید به هم اعتماد 

می کردند.
به هرحــال در قــرار اولم در اصفهان، بــه دالیلی، که 
هیچ گاه به طــور قطعی و اطمینان بخــش برایم علت 
آن روشن نشد، مسئول مربوطه )عبدالله زرین کفش( 
حاضر نشد و پس از چند روز سرگردانی در اصفهان، 
ناچار دوباره به جنوب برگشتم. درحالی که امکانات و 
کار قبلی ام را در خرمشهر از دست داده بودم، از صفر 
شروع کردم و به شهرهای دیگر رفتم. )بندر شاهپور، 

سربندر و آبادان(
نزدیکــی عید 1356 ســر قرار دوم حاضر شــدم که 
عبدالله آمد و اظهار کرد که او اشتباهی نکرده، بلکه 
من در مورد زمان یا محل و شــیوه اجرای آن اشــتباه 
کرده بودم! و به همین علت، دفعه پیش وصل نشدم، 

به هرحال پس از سه ماه و نیم وصل شدم.
هنگام جداشدن از شاخه اصفهان و رفتن به کارگری، 
در حالی جدا شدم و به جنوب رفتم که تنها 19 تومان 
)190 ریــال( در جیبــم بود. یك پتو برداشــتم و آن را 
ملحفه پیچ کردم. کل وسایل من در یك گونی ریخته 
شــد که با طنابی سر آن را  بســتم و به روی یک شانه 
 انداختــم. به طورکلی ایــن دوره کارگری و جدایی از 
سازمان هم از دید خودم و هم از دید مسئوالن سازمان 
دوره مفید و مثبتی بود. پس از وصل شــدن به سازمان 
و تعریــف آنچه بر من در این چهار ماه گذشــته بود، 
مســئولم به  نوعی اظهــار تعجب و بــا رضایت تأیید 
کرد و همین یکی از دالیل و زمینه های رشــد بعدی 

تشکیالتی من شد.

مــن نام ایــن دوره را »دوره تبعید خودخواســته«  □
می گذارم. بــه دلیل اختالف های متعدد با ســازمان 
و رهبری چون شــهرام )که البتــه موضع رهبری او را 
هنوز نمی دانستم(، عضوی نبودم که برای آن ها رشد 
داشته باشم. گرچه آن زمان این احساس را نداشتم که 
ســازمان می خواهد مرا از بدنه اصلی تشکیالت دور 
کند و به حاشــیه براند، ولی بعدًا با افزایش اطالعاتم 
از نمونه های مشــابه و شــیوه های کار رهبری وقت، 
مطمئنم نیت آن هــا دورکردن من از بخش های اصلی 
ســازمان بود، اما اتفاقًا این مسئله با خواست شخصی  
خودم که دوست داشتم در روابط کارگری قرار بگیرم 

همخوانی داشت.
از خاطرات حســین روحانی هم می تــوان فهمید که 
در بخش های دیگر ســازمان هم مشــابه این وضعیت 
بوده است. بچه های سالم تر و با انگیزه های مردمی تر 
)که البته با مرکزیت هم در اختالف بودند( بیشــتر به 
شاخه کارگری می رفتند یا آن ها را می فرستادند. به نظر 
من شاخه کارگری ســازمان در آن دوره در مقایسه با 
شــاخه نظامی که بهرام، وحید افراخته و طریقت در 
آن فعالیت و رهبری داشتند از سالمت بیشتر روحی، 
فکری، ســازمانی و حتــی امنیتی برخــوردار بودند. 
مســئوالن شــاخه نظامی عمومًا کســانی بودند که با 
معیارهــای رهبری آن زمان همراه تــر و با دیدگاه های 
چریکــی همخوان تر بودند. تمایــالت خوِد بچه های 
شــاخه کارگری هم این بود که مسئله عمده سازمان 
مارکسیســتی، پرولتری بودن و درد کارگری داشــتن 
اســت، ازاین رو باید این طبقه را شناخت و با دردهای 
آن از نزدیك آشــنا شد و همین انگیزه کار کارگری و 
رفتن به ســوی این طبقه شد. اتفاقًا همین مسئله باعث 
حفظ بهتر آن ها هم شد، چون از محمل ها و پوشش و 
امکانات بهتری برای حفظ خودشان برخوردار بودند 
و از لبــه تیز تعقیب و مراقبت ها و تیم های گشــتی به 
دور بودنــد و به علت حرکت کمتر در شــهر، کمتر 
مورد شناســایی در ضربه های اتفاقی قرار می گرفتند. 
به طورکلی به دالیل مختلفی ضربه ها به شاخه کارگری 
کمتر از ضربه ها به بخش های دیگر سازمان بود. این 
واقعیت باعث شــد که در دوره انتقادی سال های 56 
و 57 درون ســازمانی، ذخیره و پتانسیِل کمتر به کار 
گرفته  شده و به حاشیه   رفته  شده تِر سازمان، از تورهای 
تعقیب و مراقبت پلیسی حفظ شوند )به ویژه از تماس 
با گروه ساواك ساخته سیروس نهاوندی در امان مانده 
بودند( و چون افرادی بودند که با دیدگاه های رهبری 
بیشتر مســئله داشتند، با پیش آمدن شــرایط مناسب، 
توانســتند موج انتقادی را علیه گذشــته و رهبری آن 
بــه راه اندازند و درنهایت ایــن ذخیره باقی ماند و در 

سازمان غالب شد.
پــس از ضربات پاییز 1355 اصفهان و جداشــدنم از 
شــاخه اصفهان، زرین کفش با من برای حدود ســه 
ماه ونیــم، دو قرار درازمــدت گذاشــت. اولین قرار 
برای یك ماه ونیم بعــد و قرار دوم به عنوان ذخیره قرار 
اول دو مــاه بعدتــر از آن و نزدیکی عیــد 1356 بود. 
به طوری کــه اگــر قرار اول بــه هر دلیلی اجرا نشــد، 
قرار دوم را اجرا کنم )گویی احتمال نیامدنشــان ســر 
قرار اول را می دانســتند!(. این شــیوه قرارگذاشــتن با 
فاصلــه طوالنی، هم بــرای من و هم برای ســازمان 
خطر داشــت. حاضرشدن ســر چنین قرارهایی که به 

تجربه کارگري در جنوب، از 
جهات مختلف در تمام زندگي 
بعدي من تأثیر زیادي گذاشت. 
نگاه از درون به طبقات تحت 

فشار و استثمارشونده، ارزش ها 
و ضدارزش هاي اقشار پایین 

جامعه، نگاه و تضادشان با طبقات 
باالدستي و با جامعه، نحوه گذران 

زندگي و تطابقشان با شرایط 
سخت زندگي به عنوان مبارزه اي 

روزمره و واقعي براي حفظ 
بقاي خود و خانواده، اعتقادات 
و دیدگاه هاي اجتماعي و ندرتًا 

سیاسي آن ها موضوعي بود که تا 
وقتي با خانواده، سازمان، دوستان 
و هرگونه پشتوانه طبقاتي و بقایاي 
زندگي گذشته ام قطع رابطه کامل 
نکرده بودم، نتوانستم آن را درک و 

دقیق تر بگویم لمس کنم
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خود نمی پذیرفتند. آنجا تنها بودم و نمی دانستم کجا 
بروم. تنها یك قهوه خانه در ســربندر بود. در مقایسه، 
خرمشــهر جایی وسیع و شهری مهاجرپذیر و آباد بود 
با چندیــن قهوه خانه و احیانًا منــازل و اتاق های قابل 
اجاره کردن، اما در ســربندر، قهوه چی تنها قهوه خانه 
آن بــا منت به من اجازه داد موقتًا چند شــبی بخوابم. 
غافل از آنکه اعلیحضرت همایونی! قرار بوده در همان 
روزها تشریف بیاورند و پروژه 5000 واحد مسکونی را 
در ســربندر افتتاح کنند. طبعًا در چنین ایامی منطقه 
حالت امنیتی به خود گرفته بود و نیروهای شــهربانی 
هــم در حــال آماده باش بودنــد و من کامــاًل از آن 
بی اطالع بودم و یکی از اتفاق های عجیب و خطرات 

مهم در همین جا برایم رخ داد.
چند شــبی بود که در قهوه خانــه می خوابیدم. در آن 
دوران کارگری مسلح نبودم، چون حمل و نگهداری 
اسلحه مشکل ســاز بود، اما قرص ســیانور را همواره 
همراه داشــتم. یک شــب که خوابیده بودیم، نصف 
شــب متوجه شــدم محکم در کرکره ای قهوه خانه را 
می زنند. قهوه چی مجبور شــد در را به روی مأموران 
بــاز کند. من بیدار شــدم ولــی خــودم را به خواب 
زدم. افســری وارد شد و پرســید این افرادی که اینجا 
خوابیده اند چه کسانی هستند و چرا شب آن ها را راه 
داده ای؟ قهوه چی گفت قربــان غلط کرده ام. مأمور 
گفت غلط کرده ای که مسافر می آوری و شب برای 
خــواب در قهوه خانــه جا می دهی. جالــب آنکه در 
سربندر هیچ مسافرخانه ای وجود نداشت و معلوم نبود 
یك مســافر عادی یا حتی کارگران جویای کار کجا 

باید بخوابند؟!
مأمــور بــاالی ســر 8 ـ 7 نفری که همگــی خواب 
بودیم شــروع به قدم زدن کرد و ضمن پرســش هایی 
از قهوه چی، افراد و شــرایط را بررسی می کرد. خطر 
بسیار نزدیك شده بود و من ترسیده بودم. درحالی که 
ســرم را زیر پتو کرده بودم تا چهــره ام را نبیند قرص 
ســیانور را زیر زبانم گذاشتم. مأمور از او می پرسید و 
او می گفت این ها چند کارگر ساده هستند و فردا همه 
را بیرون می کنم. گفت این ها را می شناسی؟ قهوه چی 
گفت بله غیر از این یکی! )باالی سر من رسیده بودند 
و بــه من اشــاره می کرد( این یکی تازه آمــده و او را 
نمی شناسم. زندگی ام به تار مویی بند بود، منتظر بودم، 
من را بیدار کنند. از صحبت ها فهمیدم شهربانی چی 
بود. مأمور کمی صبر کرد و خوشبختانه کاری نکرد. 
به سوی در رفت و گفت من می روم، ولی فردا همه را 
رد کن. قهوه چی با خوشــحالی قبول کرد. دیگر آن 
قهوه خانه و آن منطقه جای ماندن نبود. فردا بالفاصله 

از  آن منطقه در رفتم.
از سربندر به آبادان رفتم. چند روزی را به عنوان کارگر 
ساده سیمان کار و شاگرد نقاش گذراندم و درنهایت 
به عنوان پادو در یك نانوایی تافتونی مشغول به کار شدم 
و شب ها هم همان جا می خوابیدم. تجارب و خاطرات 
خوبی هم از این ایام، شــاطر یزدی و مؤمن، خمیرگیر 
جوان آبادانی و نــان درآور غیربومی آن نانوایی به یاد 
دارم. باالخــره زمان قرار دومم با عبدالله زرین کفش 
رسید، آبادان را ترک کردم و مجددًا به سازمان وصل 

شدم.■

فاصله دیگر نمی توانســتم سر کار قبلی ام در خرمشهر 
برگــردم، چــون کار روزانه بــود و اگر چنــد روزی 
نمی رفتم کار را از دســت مــی دادم و محمل هایم نیز 
به  هــم خورده بود. تصمیم گرفتــم به منطقه دیگری 
با شــرایط کارگری متفاوتی بروم؛ لذا به بندر شاهپور 
)بنــدر امام خمینی کنونی( رفتم کــه آن زمان خیلی 
کوچــک، کثیف و بد بــود و هیــچ امکاناتی برای 
زندگی نداشــت. اخیرًا چند اسکله بزرگ و جدید و 
پیشــرفته زده بودند. کل بندرگاه شاهپور در آن زمان 
به یك اســکله خالصه می شــد و یك راســته خیابان 
چنــد صدمتری پیــش از ورود به گمــرکات. در دو 
سوی خیابان هیچ جای سکونتی نداشت و آنجا فقط 
چند شــرکت ترخیص کاال و نمایندگی شرکت های 
باراندازی و حمل ونقل داخلی و خارجی دفتر داشتند 
بــا چند دکه فــروش مواد غذایی. البتــه پنج کیلومتر 
مانده به بندرگاه، مکانی نوســاز و درحال توســعه بود 
به نام سربندر که با وجود کوچکی، امکانات شهری 
مناســب ولی محدودی مانند پارك، مغــازه، تعدادی 
خانه و مهمانســراهای شــرکت های مختلف داشت. 
یك پروژه بزرگ برای احداث 5000 واحد مســکونی 
هم در حال اجرا بود کــه مراحل آخر را می گذراند. 
همین 5000 واحد، هســته مرکزی شهر بزرگ کنونی 
به نام بندر امام شد. جمعیت کارگری و مهاجر عمدتًا 
در ســاختمان های در حال احداث این شــهرك 5000 
واحدی زندگی می کردند، بعضــًا هم جاهایی دورتر 
از آن در بیغوله هــای حاشــیه ای در لبــه گنداب های 
ساحلی ســرپناهی برای خود تهیه کرده بودند. آنجا 
هم به دنبال جای شــب ماندن گشــتم، اما جایی نبود 
و نیافتم. در ســربندر دفاتر کارگاه های ساختمانی یا 
خانه هایــی برای کارمندان یا خانه ســازمانی بود، ولی 
خانه یا اتاق اجاره ای اصاًل پیدا نمی شــد. کارگرهای 
فصلی اگر می توانســتند با سختی یك اتاق می گرفتند 
)در همان ســاختمان های در حال احداث( و 10 تا 15 
نفره با هم زندگی می کردند. این گروه های کارگری 
که بیشتر ُکرد بودند معمواًل به صورت فامیلی یا قبیله ای 
بودند. کردها به شدت بسته و قوم گرا عمل می کردند 
و غریبــه ای چون مــن را با هویت جعلــی یزدی در 

نمی توانســتم مانند بقیه بار این سو و آن سو ببرم و این 
ضعف در کنار فرهنگ گفتاری متفاوت می توانست 
به مرور مورد سوءظن بقیه کارگران قرار گیرد. در نگاه 
اولیه به نظر می رسد باراندازی کار ساده ای است، ولی 
آنجا فهمیدم چقدر کار ســخت، دقیق و خطرناکی 
است. بسیاری از افراد سر این نوع کار با کوچک ترین 
غفلتی معلول یا کشته می شدند. سرکارگر متوجه شد 
که مــن خیلی زود متوجه نــکات و اصول باربردن و 
باراندازی می شــوم، درحالی کــه کارگرهای دیگر با 
وجود ســال ها ســابقه، در این زمینــه از من عقب تر 
بودند و همین نکته رشــک دیگــران را برانگیخته و 
حاشــیه امنیتی مرا کم می کرد. در کار رنگ، شاگرد 
دیگری هم بود که همه کارها را به ســرعت از او و از 
اســتاد رنگ کار یاد گرفتم، به طوری که پس از چند 
روز صاحب کار، باوجود ســابقه  بیشتر شاگردش مرا 
ترجیــح داد و از او انتقاد می کرد و پیش من از تنبلی 
و بی اســتعدادی او درددل می کــرد، ازاین رو کم کم 
ترسیدم آن شاگرد دشمنم شود. در اینجا نیز ادامه کار 

به مدت طوالنی برایم مشکل ایجاد می کرد.
در اواخر دی ماه 1355 کار خرمشهر را رها کردم تا سر 
قرار اولم با عبدالله زرین کفش در اصفهان حاضر شوم 
و به سازمان وصل شوم. پس از یکی دو روز معطلی و 
اقامت در مسافرخانه با هویت جعلی، عبدالله سر قرار 
نیامد. روز بعد نیز در قرار یدکی دوم هم عبدالله نیامد. 
من ناراحت بودم و دوـ سه روز در اصفهان عالف بودم 
و به ناچار شب ها در مســافرخانه ای به سر بردم. دیگر 
جایی در اصفهان نداشتم و مجددًا به جنوب برگشتم.

در این فاصله جریان کشته شــدن بهــرام آرام در آبان 
1355 اتفاق افتاده بــود، ولی من زمانی که روزنامه ها 
یادداشــت های شــخصی دست نوشــته اش را چاپ 
کردند، متوجه شدم. به خاطر دارم آن زمان در سربندر 
)بنــدر امام فعلی( بــودم و به طور اتفاقی با مشــاهده 
روزنامه ای روی کیوســک جریان را فهمیدم. جالب 
آنکــه برای خوانــدن آن تکه روزنامه هم می بایســت 
خیلــی مراقب اطرافم می بودم. پــس از دو ماه که در 
قرار دوم وصل شــدم و او را دیدم، گفتم چرا سر قرار 
قبلی نیامدی؟ گفت تو نیامــدی! فکر می کنم چون 
بهرام آرام کشــته  شــده بود و ضربات به سازمان زیاد 
شده بود، می ترسیدند و احتیاط زیادی می کردند که 
پس از یك ماه ونیم ســر این نوع قــرار بیایند. او به من 
گفت من آمده بودم ولی تو محل قرار اول را اشــتباه 
گرفته بودی، درحالی که چنین نبود و امکان نداشت 
محل قرار به این مهمــی که پس از مدت ها تنها امید 
و امکان وصل من به تشــکیالت بود را اشــتباه گرفته 
باشم، کما آنکه قرار دو ماه بعد را نیز به خاطر داشتم 

و درست اجرا کردم.
شــاید هم یك سویه بوده و نتوانسته تو  ■

را ببیند. 
خیر، علت را نمی دانم وگرنه چطور سر قرار بعدی  □

بدون مشــکلی برای محل و زمان آن حاضر شدیم و 
همدیگر را یافتیم.

شــاید دیده بود تحت تعقیب نیستید و  ■
سر قرار آمده است.

به هرحال قــرار دوم حدود دو ماه بعد بود. در این  □

بچه هاي سالم تر و با انگیزه هاي 
مردمي تر )كه البته با مركزیت 
هم در اختالف بودند( بیشتر 
به شاخه كارگري مي رفتند یا 

آن ها را مي فرستادند. به نظر من 
شاخه کارگري سازمان در آن 

دوره در مقایسه با شاخه نظامي 
كه بهرام، وحید افراخته و 

طریقت در آن فعالیت و رهبري 
داشتند از سالمت بیشتر روحي، 
فكري، سازماني و حتي امنیتي 

برخوردار بودند
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می شوند و درنتیجه برای پیداکردن کار دچار مشکل 
می شــوند؛ درحالی که آن ها واقعًا فرانســوی هستند؛ 
پذیــرش این موضوع برای این افراد بســیار ســخت 
اســت. بنابراین، این افراد به  ســختی جایگاهشان را 
در جامعــه پیدا می کنند و فقر در بیــن آن ها فراگیر 
اســت. فقر نکته بسیار مهمی اســت. همه این ها به 
خشونت می انجامد. بنابراین، تعدادی عوامل مرتبط 
با هم وجود دارد که در پیوستن جوانان به گروه های 

تندرو نقش دارد. 
احتمااًل عامل دیگر شــیوه ای اســت کــه بعضی از 
قدرت ها در سراســر جهان در استفاده از خشونت به 
کار می برند. این مسئله بسیار مهمی است. متأسفانه 
من در این زمینه تحقیقات مســتقیمی نداشته ام، ولی 
مطمئن هستم که جنگ برای بسیاری از مردم پدیده 
بســیار وحشتناکی اســت، اما برای عده کمی راهی 
برای کســب قدرت و ثروت اســت. در هر جنگی 
افــرادی در هر دو طرف پیروز می شــوند، اما تعداد 
زیادی بازنده هم در هر دو طرف جنگ وجود دارد.

بــه جنــگ اشــاره کردیــد. همان طور  ■
که می دانید دولت فرانســه از شورشیان 
سوریه علیه اسد حمایت کرده است و در 
فرستادن ســالح برای آن ها نقش داشته 

 بــر اســاس گــزارش ســازمان جهانی  ■
 مطالعه رادیکالیســم و خشــونت سیاسی

 International Center for the Study of(
در   )radicalism and political violence
آوریل سال 2015، 11 هزار جوان اروپایی 
به عراق و ســوریه مهاجرت کرده اند تا به 
گروه های تندرو ماننــد القاعده و داعش 
بپیوندنــد. در بیــن کشــورهای اروپایــی 
تعداد جوانان فرانســوی که کشورشان را 
تــرک کرده اند و به عراق و ســوریه رفته اند 
از همه بیشــتر اســت )1200 نفر در ســال 
2015(. به نظر شما چرا جوانان فرانسوی 

به این گروه های تندرو می پیوندند؟
از آنجایــی که مــن بــا جوانانی که از فرانســه  □

مهاجــرت کرده اند، مســتقیمًا در ارتبــاط نبوده ام، 
نمی توانــم به ســؤاالتی کــه مشــخصًا در ارتباط با 
آن هاست پاسخ دهم، اما با جوانانی در ارتباط بوده ام 
که والدینشــان از الجزایر یا کشــورهای همسایه آن 
آمده انــد و می توانم علل این تصمیم آن ها را بفهمم. 
همان طور که می دانید تاریخچه خاصی بین فرانســه 
و الجزایر وجود دارد. این کشــور برای فرانســه فقط 
یک مســتعمره، مانند دیگر مستعمرات آن در آفریقا 
و آســیا نبود. فرانسه با این کشور رابطه ای عمیق تر و 
درهم تنیده تر داشــت و نفوذش در آن کشــور بیشتر 
بود؛ مثاًل، تا سال 1962 الجزایر یکی از دپارتمان های 
فرانســه بود. به این معنا که منطقه ای تحت کنترل و 
فرمان مستقیم دولت فرانسه بود، مانند منطقه لیون یا 
پاریس؛ به عبارت دیگر در اداره این کشــور درســت 
مانند اداره فرانســه عمل می شــد. اما از سوی دیگر 
تبعیض هایی بین مردم در آنجا وجود داشــت. یکی 
از این تبعیض ها که بســیار مهم و حیرت آور اســت 
این بود که مردمی که از اروپا به الجزایر می آمدند و 
برای مدت طوالنی در این کشور می ماندند و زندگی 

علل گرایش جوانان فرانسوی به افراط گرایی
حافظه تاریخی، فقر و نداشتن جایگاه اجتماعی سه عامل پیوستن به گروه های تندرو

گفت وگو با فیلیپ سواک استاد دانشگاه در فرانسه

می کردنــد، »اروپایی« نامیده می شــدند، اما گروه 
دیگر مردم که متعلق به الجزایر بودند »آفریقایی« که 
متضاد درست واژه اروپایی است، نامیده نمی شدند، 
بلکــه آن هــا را »مســلمان« می نامیدنــد. بنابراین، 
گروهی از جامعه بر اســاس موقعیت جغرافیایی شان 
و گروهــی دیگــر بر اســاس مذهبشــان نام گذاری 
می شدند. شــما می توانید این شیوه تفکیک مردم را 
در روزنامه های دهه 1960 فرانســه بخوانید. از طرف 
دیگر همان طور که می دانید جدایی الجزایر از فرانسه 
خشــونت آمیز بود و الجزایر برای رسیدن به استقالل 
از هفــت میلیــون جمعیــت یک میلیون نفر شــهید 
داد؛ بنابراین، از یک ســو این نفوذ فرانسه در الجزایر 
را داریــم، از ســویی تبعیــض بین مــردم الجزایر و 
اروپاییان و از ســوی دیگر خشونت هایی که در طول 
استقالل الجزایر از فرانسه رخ داد. همه این ها باعث 
به وجودآمدن مقابله ای بین مسلمانان و اروپاییان شد 
که در حافظه تاریخی هر دو گروه باقی مانده است.
نکتــه مهم دیگــر این اســت که پــس از حمالت 
13 نوامبر 2015 در فرانســه، برای اولیــن بار از واژه 
»جنگ« بــرای اتفاقاتی که در الجزایــر افتاده بود، 
اســتفاده شــد. پیش از این همــه از واژه »حوادث« 
برای این اتفاقات استفاده می کردند و 30 سال زمان 
برد تا از واژه جنگ استفاده شود. بنابراین، اقدامات 
نسنجیده ای در الجزایر صورت گرفت و شاید آنچه 
ما امروز شــاهد آن هستیم به  نوعی انتقام گیری برای 
آن اقدامات باشد، اما، این به معنی آن نیست که همه 
افــرادی که از الجزایر آمده اند به دنبال خشــونت و 
انتقام  هستند. من دوستان بسیاری از این کشور دارم 

که بسیار صلح جو هستند. 
عالوه بر این گاهی اوقات بین جایگاه اجتماعی این 
افراد با پیشــینه تاریخی شان رابطه ای وجود دارد. این 
افراد گاهی به دلیل لهجه یا نامشــان بیگانه شــناخته 

فیلیــپ ســواک )Philippe Sahuc( مدرس دانشــگاه اکول ناســیونال دو فورماســیون 
اگرونومی )Ecole National de Fornation Agronomy( است. او دکترای جامعه شناسی 
روســتایی دارد  و حوزه کار تحقیقاتی اش جامعه شناســی جوانان اســت. با آقای سواک 
درباره انگیزه جوانان فرانســوی برای سفر به سوریه و عراق و پیوستن به گروه های تندرو 

مانند داعش در این کشورها صحبت کردیم. 

فیلیپ سواک
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است. به نظر شما این امر می تواند باعث 
خشم عده ای در کشورتان شده باشد و 
حوادثی چون حمــالت ماه نوامبر نتیجه 

اقدامات فرانسه در سوریه باشد؟
وقتی پیش از درگیر شــدن در جنگ به آن نگاه  □

می کنید جنگ را بسیار ناخوشایند می بینید. طبیعی 
است که وقتی تعداد زیادی کشته و زخمی ببینید از 
جنگ متنفر شوید. مشکل اما زمانی به وجود می آید 
که نسبت به یکی از طرف های درگیر جنگ، حس 
وابســتگی داشته باشید و قربانیان آن طرف را ببینید. 
در این حالت شــما از جنگ متنفر نمی شوید، بلکه 
از یکی از طرف های درگیر در جنگ متنفر می شوید 
و گاهی اوقــات این حس تنفر به حس انتقام منتهی 
می شــود و شما را به یک انســان جنگ طلب تبدیل 
می کند. بگذارید برایتان مثالی بزنم پدربزرگ من و 
برادرش هر دو در جنگ جهانی اول ســرباز بودند. 
من هنگامی که نامه ای را که به مادرشان نوشته بودند 
خواندم، متوجه شــدم که در هر جنگی شــما تصور 
می کنیــد که قربانیان فقط از طرف شــما بوده اند و 
افراد ظالم از طرف دیگر. این مشــکل جنگ است 
و تصوری اســت که شــما را به ادامه جنگ تشویق 

می کند.
اگــر می خواهید مردمتــان را درگیر جنــگ کنید، 
کافی اســت بــه آن هــا بگویید کــه قربانیان جنگ 
فقط از طرف شــما هســتند، ســپس آن ها به راحتی 
درگیر جنگ می شــوند. این روشــی است که همه 
قدرت هــای درگیــر جنــگ در طول تاریــخ از آن 
اســتفاده کرده اند و امروزه گروه هــای تندرو مانند 
القاعده و داعش نیز این روش را به کار می گیرند. با 
توجه به پیشینه تاریخی بین فرانسه و الجزایر و عادت 
فرانســوی ها به تقسیم مردم به دو دســته اروپاییان و 
مســلمانان، زمینه برای دریافت این پیام وجود دارد. 
اگر گروه های تندرو به مردم بگویند که مســلمانان 
تنهــا قربانیــان جنگ در عراق و ســوریه هســتند، 
آن ها به ســرعت تحت تأثیر قرار می گیرند و خواهان 

جنگیدن می شوند. 
اگر رســانه ها حقیقت هر دو ســمت جنگ را نشان 
دهند، شــاید مردم به صلح تمایل پیــدا کنند وگرنه 
به ســمت جنگ می روند. قبول دارم که برای یک 
روزنامه نگار بی طرف ماندن در چنین شرایطی دشوار 
است، چراکه هرکسی معمواًل به یک سمت گرایش 
دارد، اما اگر آن ها آنچه را که در هر دو ســمت رخ 
می دهد نشــان دهند، مردم زاویه دیگری از خشونت 

را خواهند دید. 
از  ■ یکــی  شــما  صحبــت  راســتای  در 

کار درســت  می گفــت  ایرانــی  شــاعران 
پیروزی بر جنگ است نه در جنگ.

بعضــی از جوانانی کــه به عراق و ســوریه 
مهاجــرت کرده اند یــا بعضــی از افرادی 
که در حمالت 13 نوامبر پاریس شــرکت 
شــدیدی  مذهبــی  اعتقــادات  کردنــد 
نداشــته اند؛ مثاًل، نورا البتــی دانش آموز 
معمولی  فرانسوی بود که از خانه فرار کرد 
تا به سوریه برود. برادر او در مصاحبه ای 

با روزنامه گاردین1 گفته است: »خواهرم 
نورا مدت کمی پیش از رفتنش شروع به 
صحبت درباره پوشــیدن حجــاب کامل 
با پوشــش صورت کــرد«. منظور من این 
اســت که ایــن جوان ها به ناگهــان تغییر 
می کنند و مســلمانان متعصب می شوند. 

دلیل این تغییرات ناگهانی چیست؟ 
وقتی درباره مذهب صحبت می کنیم با دو جنبه  □

اجتماعــی مختلف از آن روبرو هســتیم. یک جنبه 
مذهب چیزی اســت که ما به عنــوان عقاید، باورها، 
شــیوه زندگــی و تفکر، و شــیوه ارتباط بــا دیگران 
می شناســیم که بزرگ ترین بخش مذهب است، اما 
مذهب یک جنبه هویتی هم مانند هویت جغرافیایی 
یــا هویــت کاری دارد. مــا در اروپا اشــتباه کردیم 
کــه از مذهب برای هویــت دادن به گروهی از مردم 
اســتفاده کردیم و این هویت را در الجزایر در مقابل 
هویت اروپایی  داشــتن قرار دادیــم. بنابراین، امروزه 
هم در فرانســه مسلمانان را تنها با هویت مذهبی شان 
می شناسیم و هیچ هویت دیگری مانند ملیت، شغل 

و جایگاه اجتماعی شان برای آن ها قائل نیستیم.
بیاییــد نمونه  نورا، را بررســی کنیــم. همان طور که 
گفتید او به باورها و ســبک زندگی اسالمی اهمیتی 
نمی داد. شــاید مســلمان بودن در خانــواده او یک 
رســم و میراث خانوادگــی بوده باشــد بنابراین، در 
ابتدا دین برای او مســئله مهمی نبوده اســت. در هر 
خانواده ای ســنن زیادی وجود دارد و ســنن مذهبی 
نیز بخشی از آن هاست. مشکل زمانی شروع می شود 
که این دختر به دلیل هویت مذهبی اش برای ارتباط 
برقرارکردن با جامعه به مشکل برمی خورد. اگر او به 
گروهی دیگر از جامعه به جز مسلمانان تعلق داشت، 
با هویت مذهبی اش تعریف نمی شــد و مشکلی در 
برقراری ارتباط با جامعه پیــدا نمی کرد. بنابراین، از 
یک سمت او نمی داند کیســت و نمی تواند هویت 
خــود را تشــخیص دهد و از یک ســمت نمی تواند 
جایگاهــش را در جامعه پیدا کنــد. او با خود فکر 
می کند کــه خانــواده اش و افرادی کــه در جامعه 

می بیند به او می گویند مســلمان است، پس خود را 
به عنوان یک مســلمان تعریف می کند. این شــرایط 
را در نظــر بگیرید و درســت در این زمــان و با این 
شــرایط او با دنیایی آشنا می شــود که آماده است او 
را به عنوان یک دختر مســلمان بپذیرد و به او جایگاه 
اجتماعی دهد. چنین دنیایی برای او بسیار جذاب و 
آرامش بخش اســت و او را به سمت خود می کشد. 
حال اگر در این شــرایط به او بگویند که خواهرها و 
برادرانش در ســوریه و عراق ظلم  می بینند و کشــته 
می شــوند، مطمئنًا بــا آن ها همــدردی می کند و به 
آن هــا می پیوندد. به نظر من این ها می تواند این تغییر 

ناگهانی در رفتار آن ها را توضیح دهد.
منظور شــما این است که این جوانان  ■

گروه هــای تنــدرو را، بــدون توجــه بــه 
خشونت ها و قوانین سختشان، پناهگاه 
و جامعــه ای می بیننــد که آن هــا را قبول 

می کنند؟
بله دقیقًا. در ابتدا آن ها به این خشــونت ها توجه  □

نمی کنند؛ البته شــاید پس از مدتــی بعضی از آن ها 
متوجــه این موضوع بشــوند و تصمیم به بازگشــت 

بگیرند. 
چطــور ممکن اســت وقتی رســانه ها  ■

تصویــر  بــه  را  خشــونت ها  ایــن  دائمــًا 
می کشند، آن ها به این موضوع بی توجه 

باشند؟
بــه نظر مــن خشــونت باعــث می شــود آدم با  □

احساســاتش تصمیم بگیرد نه بــا منطقش و در این 
حالت فکرکردن درباره اینکه واقعًا چه اتفاقی افتاده 
و چرایی آن بســیار دشوار اســت. اگر در این زمان 
عده ای به شــما بگویند به خشــونتی که دشمنان ما 
دارند، نگاه کنید، ما راه حلی برای آن داریم: ما باید 
با آن ها بجنگیم، شما که درگیر احساساتتان شده اید، 

بدون اینکه فکر کنید از آن ها پیروی می کنید. 
ما هم در فرانســه پس از حمــالت 13 نوامبر، دقیقًا 
با چنین چالشــی مواجه هستیم. پس از این حمالت 

حمالت پاریس
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کل جامعه ما در شــوک هستند و بسیار دشوار است 
تا به صورت منطقی فکر کننــد که چه اتفاقی افتاده 
و چــرا؟ ما هم باید تالش کنیم که از احساســاتمان 
پیــروی نکنیم و منطقــی فکر کنیم تــا علت وقوع 
چنیــن حمالتــی را بفهمیــم و برای آینــده فکری 
کنیم. بنابراین چالش اصلی ما در فرانســه دوری از 
احساسات است، هرچند که احساسات مختلفی در 
جامعه وجود دارد و عده ای از کسانی که در شوک 
هســتند فکر می کنند این یک جنگ است و ما باید 
علیــه رادیکال هــا بجنگیم و عده ای دیگــر به دنبال 
پاســخ این سؤال  هســتند که آیا جایگاهی در جامعه 
دارنــد یا نه؟ بنابراین، کار اصلی ما امروز این اســت 
که با یکدیگر صحبت کنیم و همدیگر را بفهمیم. 

به نظر نمی رسد که رسانه های فرانسه  ■
امکان چنیــن گفت وگویی را فراهم  کنند. 
به نظــر می رســد آن ها بیشــتر در تالش 
هستند تا مردم را درگیر احساسات کنند 
و این مســائل را به صورت منطقی بررسی 

نمی کنند. 
بله. من با شــما موافق هستم. به نظر من مشکل  □

اصلی این اســت که امروزه رســانه ای که بیشــترین 
تماس را با مردم دارد، تلویزیون است که تنها تصویر 
نشــان می دهد. من فکر می کنــم در چنین حوادثی 
تصاویر تنها احساســات مردم را برمی انگیزند و اگر 
می خواهیم پیغامی جز احساسات برای مردم بفرستیم 
بهتر اســت از رســانه های غیرتصویری مانند رادیو و 

روزنامه ها استفاده کنیم. 
رســانه ها هرگز درباره اینکــه واقعًا چه  ■

اتفاقی افتــاده صادق نبوده انــد و جالب 
اســت که مردم فرانســه نســبت بــه این 
رویکــرد واکنش نشــان نمی دهند. گفته 
می شــود که فرانســه در دنیا به سرزمین 
آزادی شهرت دارد و فرانسویان همیشه 
علیه چیزی که بــا آن مخالف اند اعتراض 
می کننــد، اما االن بســیار منفعــل به نظر 
می آینــد. شــاید آن ها خشــم خــود را با 

رأی دادن به خانم لوپن نشان داده اند.
من عــده زیادی را دیــده ام که با ایــن رویکرد  □

رســانه ها مخالف اند. به نظر من انتخاب خانم لوپن 
از حزب راست افراطی ضد مهاجر، بهترین واکنشی 
نبــود که مــردم می توانســتند به این اتفاقات داشــته 
باشــند و این انتخــاب، تنها راهی بــرای حمایت از 

آن هایی است که به دنبال جنگ هستند. 
این انتخاب می تواند خطرناک باشد. من نمی خواهم 
اغــراق کنم، امــا همان طور که پیــش از این گفتم 
تحریک گروهــی علیه گروه دیگــر و جنگ با آن 
گروه تنها به خشــونت می انجامــد. تنها راه پرهیز از 
خشونت، فراهم کردن شرایط برای گفت وگوی همه 

طرف ها و فهمیده شدن همه جامعه است. 
می دانید ما در فرانســه شــهروندان زیادی داریم که 
از جاهــای دیگر ماننــد آفریقا یا اروپای شــرقی به 
این کشــور آمده اند. ما باید همه آن ها را فرانســوی 
)شــهروند فرانســه( بدانیم تا راهی برای گفت وگو با 

هم پیدا کنیم. اگر رویکرد راســت افراطی را داشته 
باشــیم و این افراد را شهروندان واقعی فرانسه ندانیم، 
تنها به خشــونت دامن زده ایم و درواقع خشونت در 
یک طرف باعث تقویت آن در طرف دیگر می شود.

البته این تمام واکنشــی نیســت که بــه این حوادث 
نشــان داده شده اســت. بعضی از دوســتان من در 
چند هفته گذشــته افــرادی از گروه های مختلف را 
در ایستگاه های مترو دیده اند که با یکدیگر صحبت 
می کردنــد و ســعی در فهمیــدن افــکار یکدیگــر 
داشته اند، به ویژه کسانی که ظاهرشان شبیه مسلمانان 
بود یا افرادی که نادین محور بودند. این یک واکنش 
دیگر مردم به این اتفاقات اســت و هرچند که زمان  
بیشــتری می برد و ســخت تر اســت، ولی راه بهتری 

است.
اجازه بدهید درباره نقش شبکه های  ■

اجتماعــی در پیوســتن جوانــان بــه این 
گروه هــا صحبت کنیــم. اکثر کســانی که 
به عراق و ســوریه مهاجــرت کرده اند از 
طریق فیس بوک یا توئیتــر با این گروه ها 
آشنا شدند. نکته دیگر اینکه این جوانان 
صفحه های خود در این شــبکه ها را پس 
از رســیدن بــه عراق و ســوریه فعــال نگه 
می دارنــد و از زندگی خوبــی که در آنجا 
دارنــد می نویســند و به  نوعی بــرای این 
گروه هــا تبلیغ می کنند. نظر شــما درباره 
این شبکه ها چیست؟ آیا فکر می کنید که 
دولت باید اقدامی در برابر این شــبکه ها 

انجام دهد؟
شــبکه های اجتماعــی جدید یکــی از راه های  □

ارتباطی اســت کــه در روزگار ما وجــود دارد. هر 
دوره ای راه های ارتباطی خودش را دارد. مطمئنًا در 
هر دوره عده ای از طرفداران جنگ از آن اســتفاده 
می کردند و عده ای از طرفداران صلح درست مانند 

زمان ما.    
اگــر ما محدودیتــی در شــبکه های اجتماعی ایجاد 
کنیــم، راه تعامل تفکــرات و باورهــای مختلف را 
می بندیم. این پرســش مطرح اســت کــه آیا دولت 
واقعًا می تواند اســتفاده درســت از این شــبکه ها را 
از اســتفاده نادرســت تشخیص دهد؟ شــاید زمانی 
که دولتی درگیر جنگ اســت ایــن راه های ارتباطی 
بهتریــن راه برای پایان جنگ باشــند. به  عنوان  مثال 
در طــول جنگ جهانی اول، عــده ای از آلمان ها و 
فرانسوی ها از طریق نامه با یکدیگر در ارتباط بودند 
و این گونه ارتباطات پس از پایان جنگ نقش مهمی 

در برقراری صلح بین این دو کشور داشت. 
کاربــرد  ■ ایــن  بــرای  شــما  پیشــنهاد 

شبکه های اجتماعی چیست؟
در جایگاه یک جامعه شــناس که کارش مقایسه  □

گذشــته و حال اســت می توانم بگویم کــه تا جایی 
که من به یــاد دارم هر وقت که محدودیت هایی برای 
راه های ارتباطی وضع شــده نتایج بدی حاصل شده 
است. به نظر من تنها راه حل این است که با کارهای 
ژورنالیســتی امکان فهمیده شدن همه جامعه را فراهم 

کنیم و واقعیت هر دو طرف را نشان دهیم تا مردم خود 
بتوانند تصمیم بگیرند که حق با کدام طرف است.

 آیا به نظر شما مردم فرانسه هم اکنون  ■
و پــس از حمــالت پاریــس بــرای چنین 

روابطی آماده اند؟
چیزی که من از آن مطمئن هســتم این است که  □

مردم جنگ نمی خواهند، پس ما باید شــرایط پرهیز 
از جنگ را به آن ها نشــان دهیم. شــاید برای چنین 
روابطی هم اکنون آماده نباشــند، اما بــرای پرهیز از 

جنگ آماده اند. 
درنتیجه هدف اصلی ما باید ایجاد شــرایط مناســبی 
برای صلح باشــد، هرچند که به دلیل خواست های 
اقتصادی و سیاســی دشــوار باشد. ســختی دیگری 
که در این راه وجو دارد این اســت که مردم فرانســه 
مدت هاست که درگیر جنگ نبوده اند و تصویری از 
گاه کردن آن ها از خطرات واقعی  جنگ ندارنــد و آ

جنگ دشوار است. 
مبلغــان  ■ از  بعضــی  دیگــر  مســئله 

مذهبی انــد. اخیرًا یکی از ائمه مســاجد 
پاریس در نامه ای به دولت درخواســت 
کــرده فکری درباره ائمه بعضی مســاجد 
کشــورهای  حمایــت  مــورد  کــه  کننــد 
دیگر مانند عربســتان ســعودی  هستند و 
برداشتی خاص و خشن از اسالم را تبلیغ 

می کنند. 
از آنجا که من متخصص روابط بین الملل نیستم  □

نمی توانم از این زاویــه درباره موضوع نظر دهم، اما 
می توانــم ایــن را بگویم که در فرانســه قانونی برای 
مقابله با کسانی که خشونت را ترویج می دهند وجود 
دارد، اما متأســفانه این قانون در مورد همه به  درستی 

اجرا نمی شود. 
شــما دالیلی را بــرای میــل جوانان به  ■

پیوســتن به گروه های تندرو ذکر کردید. 
برای جمع بنــدی می توانید بگویید که به 
نظر شــما کدام دلیل عامل اصلی پیوستن 

جوانان است؟
بــه نظر من یک دلیل اصلــی واحد وجود ندارد  □

و گاهی مجموعــه ای از عوامل باعث به وجودآمدن 
یــک رویداد می شــوند. بــرای این مورد، نخســت 
حافظه تاریخی؛ دوم، فقر؛ سوم، پیدانکردن جایگاه 
در اجتمــاع، این جوانان را به این فکر واداشــت که 
برابری در جامعه فرانسه وجود ندارد و در همین حین 
با نوعی حس برابری و برادری در این گروه ها آشــنا 
شــدند. به گمان من هر ســه این عوامل در کنار هم 
باعث تمایل جوانان به پیوســتن بــه گروه های تندرو 

شده است.■
پی نوشت

1.“the female Islamists leaving home to join 
Isis fighters”, Guardian, September 2014.
http://www.theguardian.com/world/2014/
sep/29/schoolgirl-jihadis-female-islamists-
leaving-home-join-isis-iraq-syria 
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قفقاز میراث دار تاریخ و تمدن ایرانی 
گفت وگو با احسان هوشمند

آشــوری ها و پیروان ادیان دیگر ماننــد ایزدی ها و نیز 
یهودیان و مسیحیان ارتدوکس، کاتولیک و پروتستان 
و حتی پاگانی )پگانی که شــامل ادیان چندخدایی یا 

ادیان قبایلی است( در قفقاز پیروانی دارند.
در چند هزار ســال پیش، قفقاز جنوبی حوزه تمدنی 
ایران زمین بوده است؛ هر چند در بخش شمالی قفقاز 
به جز دربند و اوستیا، مابقی گاه و بیگاه تحت سلطه 
تمــدن یا امپراتــوری ایران بوده اند؛ امــا قفقاز جنوبی 
برعکس در تمامی دوره های تاریخی تا دوره قاجار در 
حوزه تمدنی و سرزمینی ایران قرار داشته است. در این 
منطقه عرض کردم که بیش از ده ها قوم یعنی 50 تا 70 
قوم و گروه زبانی وجود دارد؛ البته در قفقاز مسلمانان 
اکثریت را دارند. در میان مسلمانان، اکثریت با سنی ها 
است و شیعیان در اقلیت هستند. در قفقاز شمالی تنها 
شهر دربند اســت که اکثریت آن شیعه هستند و بقیه 
شهرها عمدتًا سنی نشین هستند. مسیحیان قفقاز مانند 
مسیحیان روسیه عمومًا ارتدوکس هستند و کاتولیک ها 
بسیار کم شــمارند. طریقت های عرفانی سنی مذهب 
هم در این منطقه از دیرباز دارای نفوذ بوده و هســتند 
و عناصر عرفــان ایرانی هم در این طریقت ها موضوع 
بااهمیتی است. در جمهوری آذربایجان نیز شیعیان در 
اکثریت هســتند و بین 25 تــا 30 درصد جمعیت این 

کشور را اهل سنت تشکیل می دهند.
آیا این تنوع موجــب اختالفات قومی  ■

هم بوده است؟
در قفقاز تنش های قومی، سیاسی و سرزمینی بسیاری 
وجــود دارد. مثــاًل در گرجســتان بیــن گرجی ها و 
اوســتیایی ها، یا میان گرجی ها و آبخازی ها که در این 
خصوص روسیه دخالت هایی هم داشته است. برمبنای 

اینگوشــتیا، اوســتیای جنوبی قرار دارد که از کشور 
گرجســتان اعالم اســتقالل کرده و در نقشه سیاسی 
بخشــی از گرجستان محسوب می شــود. جمهوری 
خودمختار اوســتیای شــمالی جزو روســیه است. در 
بخش جنوبی قفقاز هم ســه کشــور تازه مستقل شده 
ارمنستان، جمهوری آذربایجان و جمهوری گرجستان 
قرار دارند که از جمهوری های شوروی سابق هستند.

با این اشــاره مختصر به وضعیت جغرافیایی قفقاز، به 
وضعیت قومی این منطقه اشــاره ای کنیــم. با وجود 
مساحت کم قفقاز و با جمعیتی حدود 30 میلیون نفر، 
بیش از 55 گروه قومی با ده ها زبان و تبار مختلف در 
این منطقه زندگی می کنند. قفقاز یکی از پیچیده ترین، 
متنوع تریــن و پرچالش تریــن مناطق جهــان از منظر 

مباحث قومی محسوب می شود.
 به طور کلی ســه گروه تباری، قومی و زبانی در قفقاز 
وجود دارد که هر یک از این ســه گروه به چند گروه 
قومی تقسیم می شوند. گروه اول قفقازی تبارها، گروه 
دوم ترک تبارهــا و گروه ســوم هــم هندواروپایی ها و 
ایرانی تبارها هســتند. ازجمله گروه هــای قفقازی تبار 
می توان بــه اقوام یا گروه های زبانــی گرجی، آبخاز، 
لزگی، چرکــس، آوار، چچنی، اینگــوش، قاباردی، 
تاباساری، لک ها )الک ها(، اودی، ساخوری، آغول، 
روتول، دارگی و آدیغیه اشــاره داشــت. از گروه های 
قومی و زبانــی هندواروپایی و ازجمله ایرانی تبارها نیز 
آالن ها و اوستی ها، ارمنی، روسی، کرد، تالش، یونانی 
و تات ها را می توان نام برد و از اقوام و گروه زبانی ترک 
هم می تــوان به کومیک، نوغای، بالــکار، قره چای، 
آذربایجانی هــا، ترک های مســختی و قــوم مغول تبار 
قالموقو و تاتارها اشاره کرد؛ البته اقوام دیگری همچون 

قفقــاز  ■ بــه  پژوهشــی  ســفری  اخیــرًا 
داشته اید، لطفًا در ابتدا گزارش مختصری 

از این سفر برای خوانندگان بدهید؟
سفر مطالعاتی و پژوهشی من به همراه تیمی هنرمند  □

و مستندساز و با هدف بازنمایی ایران و میراث تاریخی 
و تمدنی و فرهنگی ایرانی و فعالیت های ایران شناسان 
در روســیه و قفقــاز و دیگر کشــورهای منطقه قفقاز 
آغاز شــد. بر مبنای ایــن هدف از بخشــی از مراکز 
علمی، دانشــگاهی، پژوهشــی و تاریخی این حوزه 
کادمی علوم روسیه و دانشگاه های مسکو و  ازجمله آ
ســن پترزبورگ بازدید کردیم. در جریان سفر با ده ها 
تن از دانشمندان و دانشگاهیان و ازجمله شرق شناسان 
و ایران شناسان، قفقازشناســان و اسالم شناسان روسیه 
و ســایر مناطق قفقاز مالقات کردیم و گفت وگوهای 
عمیقی صورت گرفت. چند جلســه سخنرانی نیز در 
دانشگاه های مختلف برگزار شــد و به شکل میدانی 
برخی مناطق تاریخی و فرهنگی از ســن پترزبورگ و 
مسکو تا دورترین روستاهای قفقاز و در میان کوه های 
قفقاز نیز در این کار پژوهشی مورد توجه قرار گرفت. 
تمامی ســفر توســط تیم مستندســاز به سرپرســتی و 
تهیه کنندگــی و کارگردانی آقای رضــا حامدی خواه 
و بیــژن صمصامــی و فیلم برداری آقایــان نجاریان و 

بحرالعلومیان  ضبط و مستندسازی شد.
در همیــن زمینــه اجــازه دهید ابتــدا تصویــری از 
جمهوری های قفقاز شمالی ترسیم کنم و پیرو آن وارد 
بحث و گفت وگو شــویم. قفقاز ســرزمینی است که 
حد فاصل بین دریای سیاه و دریاچه خزر است. پس 
هر دو ســوی شــرقی و غربی آن را دریا احاطه کرده  
است و کوه های قفقاز یا رشته کوه قفقاز هم از میان آن 
می گذرد. قفقاز را معمواًل به دو بخش قفقاز شــمالی 
و جنوبی تقســیم می کنند. بخش شمالی قفقاز درون 
کشور روســیه و در بخش جنوبی روســیه قرار دارد. 
بخش شــمالی قفقاز شامل جمهوری های خودمختار 
داغســتان، چچن، اینگوشــتیا، اوســتیای شــمالی، 
کاباردینو-بالکاریــا، کاراچای-چرکســیا، ســرزمین 
کراســنودار، آدیغیه و ســرزمین اســتاوروپول است. 
جمهوری داغستان از میان جمهوری های خودمختار 
شــمال قفقاز اســت که مرکز آن َمخاچ قلعه اســت. 
جمهوری داغســتان در کنار دریای خزر است که در 
همســایگی آن جمهوری چچن با مرکزیت گرزونی 
است و پس از چچن و اینگوشتیا، جمهوری اوِستیای 
شــمالی قــرار دارد. والدی قفقاز هم مرکز اوســتیای 
شمالی اســت. در بخش جنوبی اوســتیای شمالی و 

احسان هوشمند با پرفسور مرتضلی گاجیف

فرصت هایی که از دستمان می روند
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ســلفی در این منطقه رشد کرده اند؟ االن 
می شنویم که بسیاری از اعضای گروه های 
تکفیــری در منطقــه خاورمیانــه چچنــی 

هستند!
نخست آنکه در چچن اسالم گرایی به عنوان ابزاری  □

در دست ملی گرایان بوده است؛ یعنی جنبش اعتراضی 
چچنی ها نه جنبشی دینی که در ابتدا جنبشی سیاسی 
و قوم گرایانه بوده است هر چند در چند سده گذشته 
ماهیت این جنبش ها همواره با همراهی مشــایخ دینی 
یا حتــی رهبری آن ها همــراه بوده اســت. دوم آنکه 
طبق آماری که اخیرًا منتشرشــده اســت، کاًل 2 هزار 
اسالم گرای تکفیری از روسیه به جریان های تکفیری 
پیوســته اند که به نظر می رسد بیشترشــان از داغستان 
باشند و نه چچن. 2 هزار نفر از یک کشور رقم بسیاری 
است، اما این افراد بیشتر از داغستان هستند. چچنی ها 
هم در میان این گروه ستیزه جوی بنیادگرا حضور دارند، 
اما نه به این معنا که همه یا اکثریت چچنی باشند. در 
داغستان شهری به نام خاساپورت است که در سفری 
که همراه دوستان مستندساز به آن شهر داشتم با چند 
تن از اهالی منطقه که صحبت شد، می گفتند تقریبًا در 
هر خانواده در این شهر یک تکفیری یا جهادی وجود 
دارد. در گشت وگذار داخل شهر کوچک خاساپورت 
به وضوح می دیدیم که شــرایط نظامی حاکم است و 
ســازوبرگ ها و تجهیزات سنگین نظامی مستقر کرده 
بودند. حتی ادوات زرهی داخل شــهر بود. چهره ها و 
نوع پوشش مردم و نیز حجاب زنان و ریش ویژه مردان 

نیز مؤید این وضعیت بود.
در داغستان به طور ویژه تنوعی از گروه های زبانی که 
بالغ بر چند ده گروه زبانی می شوند، وجود دارد. عموم 
مسلمانان این جمهوری به جز شهر دربند سنی مذهب 
هستند. در شهر َمخاچ قلعه که پایتخت داغستان است، 
یک اقلیت شیعه که کمتر از 15 هزار نفر است وجود 
دارد که در آنجا، امامت جماعت مسجد برادران خامنه 
را دوســت ارجمندمان آقای دکتر نــوری محمدزاده 
برعهده دارند. بیش از 100 سال پیش دو برادر مهاجر 
از شــهر خامنه به مخاچ قلعه می روند و مسجدی را در 
آنجا بنا می کنند. همان طور که مسجد والدی قفقاز در 
اوستیا را هم ایرانی ها بنا کرده اند و از اهمیت تاریخی 

برخوردار است.
فارسی صحبت می کنند؟ ■
عمومًا شیعیان مخاچ قلعه یعنی پایتخت جمهوری  □

داغستان تبارشــان تبریزی و اردبیلی و سراب و دیگر 
شهرهای آذربایجان است و نسب جّدی خودشان را به 
ایران نه تنها انکار نمی کنند که بااشتیاق خیلی هم بر این 
امر پافشــاری دارند. بسیاری از آن ها در صحبت هایی 
که داشتیم وقتی نام ایران می آمد از شوق می گریستند؛ 
البته با زبان ترکی آذری با آن ها صحبت می کردیم. در 
شهر مخاچ قلعه یک قبرستان بود که اهالی می گفتند 
قبرستان ایرانی ها است. روی بیشتر سنگ قبرها به زبان 
فارسی نوشته شده بود. روی سنگ قبرها برخی اسامی 
با صفت ایرانی مشخص شــده بودند. مثاًل نوشته بود 
کاظــم ایرانی؛ به تاریخ ها که نگاه می کردیم تا ســال 
1950 میالدی از این نوع سنگ قبر دیده می شد. البته 
االن سنگ قبرها شکل و شمایل روسی و مدرن به خود 
گرفته اند، اما باز هم نمونه هایی دیده می شد که با خط 

فارسی روی آن ها نوشته بودند.

خود را ایرانی می دانند؛ البته با این روایت )نزد برخی( 
که ایرانی ها از این منطقه به جنوب ســرازیر شده اند؛ 
یعنی آن ها خاستگاه آریایی ها را این منطقه می دانند و 
معتقدند که از اینجا به سمت جنوب و ایران مهاجرت 

کرده اند.
 به روســتایی در مرز گرجســتان هم رفتم که آخرین 
روســتای جمهوری اوستیای شمالی محسوب می شد 
که جاده بســیار ســخت و خطرناکی داشت. در این 
روســتا همراهان به شــکلی تصادفی در روســتا و از 
طریق افراد حاضر در محوطه روســتا به سراغ پیرزنی 
رفتنــد و در حیات منزل روستایی شــان بــا آن خانم 
کهنســال گفت وگویی ترتیب دادیم. گفتــم از ایران 
آمده ام، آیا ایران را می شناسید؟ پاسخ داد ما با ایرانیان 
گاهانه که  خویشاوند هســتیم؛ یعنی این تصویر خودآ
ما از تبار ایرانیان هستیم در همه مردم این منطقه حتی 
در دورافتاده ترین روستاها و میان مردم عادی و عامی 
هم وجود داشــت. در این منطقه، یعنی والدی قفقاز، 
در زمان قاجاریه و پهلوی ما کنســولگری داشــته ایم 
که االن متأســفانه به حال خود رها شده است و تقریبًا 
ساختمان های آن مخروبه شده اند. وزارت خارجه نیز 
علی رغم مالکیت این ساختمان برای حفظ آن اقدامی 

در دستور کار قرار نداده است.
حوزه قفقاز از سویی از این جهت برای ما اهمیت دارد 
که پیوندهای تبــاری، زبانی، فرهنگی، دینی، تمدنی 
و تاریخــی با آن هــا داریم. ضمن اینکــه جریان های 
تکفیری هم روی این منطقه حساب بازکرده اند و چند 
بار در این منطقه تکفیری ها انفجارهایی را هم صورت 
داده اند. ازجمله در یک بــازار میوه و تره بار که یک 
روز صبح زود به همراه گروه مستندســاز عازم شدیم 
و خواســتیم از آنجا عکس یا فیلم بگیــرم، اما اجازه 
ندادند و وقتی پرســیدم چرا اجازه نمی دهید؟ گفتند 
از وقتــی که در این بازار انفجــار انتحاری روی داده 
دیگر اجــازه عکس برداری نمی دهیم. یک بار هم در 
یــک مهدکودک گروگان گیری انجــام داده بودند و 
تروریســت ها تعدادی از کودکان را هم کشتند. پس 
ایــن منطقه، از این نظر هم برای مــا اهمیت دارد. در 
منطقه قفقاز، اســالم گرایی سیاســی در چچن بروز و 
ظهور کرده است، اما برخالف تصور پیشینی و قالبی 
اغلب ما ایرانی ها و دیگران که گمان می شــد چچن 
باید مرکز جریان تکفیری باشــد، به نظر می رســد که 
چنین نباشد و آنچه رسانه ها به ما گفته اند خیلی دقیق 
نیســت. در چچن یک حس ملی گرایی یا قوم گرایی 
چچنی-اینگوشــی وجود دارد که اتحاد این منطقه و 
تشکیل دولت کنفدرال یا حتی مستقل را می خواهند. 
می دانیم که داســتان جدایی طلبی هــم در این منطقه 
رخ داده و دولت روسیه به شدت آن را سرکوب کرد. 
پس از این جریانات و سرکوب چچنی ها دولت روسیه 
به این منطقه بیشــتر توجه می کند و حداقل در زمینه 
توسعه اقتصادی توجه بیشتری به چچن نشان می دهند. 
چچن عماًل در منطقه قفقاز شمالی بهترین جاده ها و 
مراکز تجاری و گردشگری و حوزه های اقتصادی را 
دارد. هر مسافری تنها با حضور کوتاه مدت در چچن 

متوجه این نکته می شود.
با توجه بــه اینکه ملی گرایــی در چچن  ■

رشد داشته و برجسته است، اسالم گرایی 
گروه هــای  چــرا  و  دارد  جایگاهــی  چــه 

این تنوع قومی و اختالفات قومی، روســیه در منطقه 
قفقاز بمب هایی ســاعتی دارد که هر وقت اراده کند 
می تواند این منطقه را با استفاده از این شاخصه بی ثبات 
کند و از این تنوع به نفع سیاست ها و منافعش استفاده 
می کند. افزون بر این اقوام، یک گروه اقلیت روس هم 
از دوره روســیه تزاری آمده اند و در این منطقه کم کم 
بومی شده اند. در برخی مناطق قفقاز شمار روس تباران 

حتی بالغ بر 15 تا 20 درصد جمعیت است.
ورود اســالم در قفقــاز شــمالی و بخش هــای باالتر 
یعنی مرکز روســیه چندان دیرین نیست و نسبتًا جدید 
اســت، اگرچه در برخــی از مناطق قفقاز اســالم از 
همان قــرون آغازین همراه با ورود اســالم به ایران به 
این مناطق هم واردشده، اما در بخش های باالتر، این 
نفوذ دیرتر شکل گرفته و متأخر است. طی هفت دهه 
حاکمیت کمونیست ها در شوروی به شکلی معمول 
تبلیغ مذهبی و فعالیت مراکز آموزش های دینی در این 
مناطق ممنوع بوده است. پس طرز تلقی این جماعت 
از اسالم – اعم از شریعت، فقاهت، تفکر دینی، فلسفه 
دین، الهیات و عرفان خیلی روشن نیست و تصویری 
مبهم و آمیخته با عناصر فرهنگی متنوعی از اعتقادات 
و باورهای غیراسالمی در میان مسلمانان قفقاز می توان 
مشــاهده کرد. به عنوان نمونه در اوستیای شمالی 70 
درصد ارتدوکس و 30 درصد مسلمان هستند که اکثر 
آن ها ســنی هستند؛ اما هم مســیحیان و هم مسلمانان 
این منطقه بیــش از 30 تا 40 درصد باورها، اعتقادات 
و آیین هایی که دارند و عمل می کنند مربوط به پیش 
از اسالم و مسیحیت اســت. به عنوان مثال بخشی از 
مســلمانان این منطقه حرمتی برای مشــروبات الکی 
قائل نیستند. خودشــان هم معتقدند اسالم به صورت 
گزینشــی وارد این منطقه شده و ما هم گزینشی آن را 
پذیرفته ایم. ابتدا روحانیون مسلمان یا مسیحی آمده اند 
که تبلیغ کنند، اما مانع تبلیغ  آنان شــدند و پس از آن 
با پیش گرفتن گفت وگو وارد منطقه شــده که خواسته 
شما چیست و برای پرستش خدا چه شروطی دارید؟ 
آن ها هم گفته اند ما خدا را می پذیریم و می پرستیم اما 
به این شرط و شروط! این روایت ساده و محلی داستان 
ورود مذاهبی مانند اســالم و مســیحیت به این منطقه 
اســت، اگر در این روایت مناقشــه باشــد در واقعیت 

مناقشه نیست.
یکی از اقوامی که در این حوزه یعنی بخش شــمالی 
قفقاز زندگی می کنند، آالن ها هســتند. آالن ها مردم 
اوســتیای شــمالی و جنوبی هســتند و خود را ایرانی 
می دانند. روســتا یا شــهرکی هم در این منطقه هست 
به نــام ایران که فرصتی دســت داد و بــا همراهان و 
گروه مستندســازی از آن بازدیــد کردیم. عموم مردم 
گاه اند که  اوســتیا با جمعیتی کمتر از 700 هزار نفر آ
با ایرانیان هم تبار هســتند. زبانشان ریشه های مشترکی 
با زبان های ایرانی دارد. یکی از نشریات اوســتیا با من 
مصاحبه ای داشت که اگر اشتباه نکنم عنوان و نامش 
راســت زیناد بود. وقتی معاون ســردبیر نشریه در حال 
معرفی نشــریه بود، توضیح دادم که راســت در زبان 
فارسی یعنی درســتی و دقت و صدق. معاون سردبیر 
نشــریه هم تأکید کرد که راســت در زبــان آن ها هم 
همیــن معنا را می دهد و به همین معنا از واژه راســتی 

استفاده می کنند.
 به هر حــال از نظر ویژگی های تبــاری این جماعت 
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شــامل تمام آثار تاریخی ازآن دوران هست، مانند قلعه 
و دیوار معروف دربند که در دوره ساســانیان احداث 
شده است، حمام هایی از دوره های صفوی و قاجاریه 
با نمادها و نشــان های ایرانی فراوان. چهار روســتا در 
آنجا به نام های جلگان و میگاتی-میگاتی باال و پایین- 
اســت که این دو روســتا زبانشــان تاتی و جلگان هم 
زبانشان پهلوی است. مردم جلگان عمدتًا از تات های 
یهودی اند، اما مردم میگاتی مسلمانان هستند. در همین 
روستای میگاتی که برای گفت وگو با آقای فخرالدین 
رفتــه بودیــم مــا را بازداشــت کردنــد و دو روز نگه 
داشتند. دستگاه های مسئول مدعی بودند وارد منطقه 
ممنوعه ای شــده ایم که جنگ با نیروهای تکفیری در 
آنجا جریان دارد؛ البته گروه ما از مســیری قانونی و با 
هدایت نیروهای ارتش وارد این روســتا شــده بود، اما 
درهرحال دو روز را در این گیر و دار به سر بردیم که با 
روشن شدن اهداف سفر ما و نیز پیگیری های سفارت 

ایران در مسکو مسئله حل وفصل شد.
ایــن  ■ از  جمع بندی تــان  و  نتیجــه 

مشاهدات چیست؟
پس از فروپاشی شوروی در منطقه قفقاز، علی رغم  □

تمام ظرفیت های فرهنگی و اجتماعی که آنجا وجود 
دارد، مــا ایرانیان کمتــر ســرمایه گذاری فرهنگی و 
اجتماعــی و اقتصادی انجام داده ایــم. ایران از طریق 
دریای خزر با جمهوری داغســتان می تواند مراودات 
گســترده ای داشــته باشــد، چون به دریای خزر راه 
دارند و اینکه به لحاظ ارزش های تاریخی و ارتباطات 
فرهنگی کــه از پیش بــوده در آنجا هم اســتقبال از 
ارتباطات اقتصادی و اجتماعی زیاد اســت. با رئیس 
اتاق بازرگانی داغستان که مصاحبه ای داشتیم، بسیار 
عالقه مند بودند کــه روابط تجاری و بازرگانی شــان 
با ایــران گســترش پیدا کنــد. مراکز دانشــگاهی و 
به خصوص جوانانشــان بســیار عالقه مند بودند که به 
ایران بیاینــد و ادامه تحصیل بدهند؛ اما متأســفانه در 
کشور ما هیچ برنامه جدی برای گسترش رابطه با این 
بخش از حوزه تمدنی ما که اکنون در خاک روســیه 
اســت وجود ندارد. به ســخن دیگر ایران به شــکلی 
محســوس حضور جــدی در قفقاز شــمالی ندارد و 

فرصت را برای کشورهای رقیب واگذار کرده است.
از ســوی دیگــر ایران در ایــن منطقه با روســیه منافع 
مشــترک دارد و به نوعی موجب تالقی سیاست های 
فرهنگی و اجتماعی و حتی راهبردی ایران با روســیه 
در این منطقه می شود. به این معنا که اسالم تکفیری، 
هم منافع ما و هم منافع روسیه را تهدید می کند. طبیعتًا 
هم ایران و هم روســیه نیاز دارند که تمرکز بیشتری از 
نظر تولید دانش و معارف دینی و رشــد فرهنگ دینی 
ضد جریان های تکفیری در این منطقه داشــته باشند 
که متأســفانه در ایران کم کاری ها و ندانم کاری های 
زیادی وجود دارد. در روســیه هــم اگرچه مطالعات 
زیادی در این زمینه در حال انجام است، اما در زمینه 
سیاست های فرهنگی نتوانسته اند کاری از پیش ببرند. 
نتوانســته اند تفکر تکفیری را نقد کننــد و به چالش 
بکشند، چون نتوانسته اند از مسلمانان نواندیش در این 
حوزه اســتفاده کنند، زیرا سیاست گذاری فرهنگی و 

راهبرد مطالعه شده جدی و چندجانبه ای نداشته اند.
بــا اینکه سرنوشــت اقلیت شــیعه آنجا بــرای دولت 
جمهوری اسالمی مهم بوده است، اما نتوانسته برنامه ای 

کشــور روسیه که در جنگ های ایران و روس از ایران 
جدا شــد و به روســیه ضمیمه شد- ســاکن هستند. 
شیعیان روســیه البته هیچ گاه وارد گروه های تکفیری 
نشده اند و نه تنها عالقه ای به این گروه ها نداشته اند، در 

مقابل آنان مواضعی نیز داشته اند.
دربند شــهری ایرانی و ســاخته ایرانیــان در دو هزار 
سال پیش اســت و قدیمی ترین شهر روسیه محسوب 
می شــود. روحانیــت ایــن اقلیــت شــیعی عمومــًا 
فارغ التحصیــل جامعه المصطفــی قم یا حــوزه تبریز 
هســتند؛ مرکــزی که ایــران برای تربیــت و تحصیل 
روحانیت شیعی سایر کشورها تأسیس کرده است. این 
روحانیون زبان فارســی را یاد گرفته اند و در شهرها و 
روســتاهایی که برای مطالعه و پیگیری اهداف گروه 
ســفر می کردیم، به عنوان مترجم بــه ما خیلی کمک 
می کردند؛ البته روحانیون آنجا لباس های مردم عادی 
را بــه تن دارنــد و از لباس روحانیت ایرانی اســتفاده 
نمی کنند. در مســجد شاه عباس، مسجد همشهری و 
مسجد جامع شهر دربند، روحانیت شیعی بسیار فعال 
هستند؛ البته مردم هم در این شهرها معمواًل از مواضع و 
رویکردهای یکدیگر خبر دارند و می دانند چه کسانی 
متعلق به جریان تکفیری یا جریان های تصوف هستند 
و چه کسانی نیستند. بنا بر همین شناختی که از مردم 
دارند، روابطشان را تنظیم می کنند. مثاًل یک بار شبی 
دیروقــت که تقریبــًا همه جا تعطیل شــده بود از چند 
جوان آدرس رســتورانی را خواستیم که آن وقت شب 
باز باشد. جوانان آدرس رســتورانی به نام استامبول را 
بــه ما دادند، اما وقتی پرســیدند که اهل کجا و کدام 
کشــور هستید همین که متوجه شــدند ایرانی و شیعه 
هستیم، بالفاصله هشدار دادند که این رستوران محل 
تکفیری هاســت، مواظب باشــید که حادثه ای روی 
ندهــد و احتیاط کنید. به این هم راضی نشــدند و با 
دو ماشین شخصی شان گروه ما را تا رستوران همراهی 
کردند. منظور اینکه مردم شــهر 200، 300 هزارنفری 
دربنــد از گرایش هــای همدیگــر شــناخت دارند و 
متناسب با این شــناخت روابطشان را تنظیم کرده اند؛ 
البته متأسفانه این نشان از شکاف موجود بین مسلمانان 

در یک شهر هم دارد.
در مورد شــهر دربند یک نکته دیگــر هم باید اضافه 
کنم: شــهر دربند در جنگ های ایران و روس از ایران 
جدا و به روسیه تزاری منضم شد و میراث عظیم ایرانی 

به واســطه آقــای دکتــر نــوری محمــدزاده کــه در 
دانشگاه های آنجا نیز تدریس می کنند، موفق شدم با 
دانشجویان و اساتید دانشگاه و نیز مسئوالن دانشگاه 
و مدیــران گروه های شرق شناســی، ترکیه شناســی و 
ایران شناسی هم گفت وگویی داشته باشم؛ البته ناگفته 
نماند که مســاجد اهل ســنت در آنجا بسیار بزرگ تر 
اســت و محافلی هســتند که برای گســترش اسالم 

تکفیری تبلیغ می کنند.
اجازه دهید در این بین به نکته ای اشــاره کنم: وقتی 
شــوروی دچار فروپاشــی می شــود و روســیه جدید 
جایگزیــن می شــود، گرفتارشــدن جامعه روســیه با 
حاکمیت یلتسین، فساد بسیار گســترده، ناکارآمدی 
نظام سیاســی و اقتصادی و ســایر مشــخصات نظام 
ناکارآمد موجب می شــود که به جمهوری های مرزی 
یا حاشــیه ای روسیه توجهی نشــود. هم زمان  گروهی 
از ســاکنان ایــن جمهوری های مرزی بــه یاد تجدید 
مناســبات کهنشــان و یــاد گذشته هایشــان افتادند، 
هویت اسالمی شــان کم کم برجســته شــد و نیاز به 
راهنمــای عمل داشــتند که عربســتان از این فرصت 
تازه اســتفاده کرده اســت و با پول زیادی که در این 
منطقه سرمایه گذاری می کند جوانان را به عربستان و 
کشورهایی که مراکز تربیت طلبه های اهل سنت دارد 
منتقل می کند یا اینکه طلبه های عرب و عربســتانی و 
امثالهم را بــه این جمهوری ها بــرای آموزش مذهبی 
گســیل می دهد. بی آنکــه دولت روســیه متوجه این 
موضوع یا ابعاد آن و حساسیت های این وضعیت باشد. 
نتیجه این می شــود که دولت روسیه در دوره پیش از 
آقای پوتین در مواجهه با موضوع، کاماًل با ناکارآمدی 
و کم توجهی بــا فرایند نفوذ جریان هــای تکفیری به 
درون مرزهای روسیه برخورد می کند و عربستان هم از 
این فرصت کمال اســتفاده را می برد. نداشتن برخورد 
مناسب دولت روسیه با فرهنگ اسالمی و آموزش های 
عربستان موجب فراخ شدن عرصه برای این گروه های 
تکفیری می شود که بتوانند موجی از جوانان را جذب 
خــود کنند و فرصت برای جریان های تکفیری فراهم 
شــود. در عین اینکه فوجی از جوانان قفقازی به طور 
عام از داغستان و چچن جذب این جریانات می شوند 
به مرور جریانات تروریســتی هم بــا عملیات هایی که 
انجام می دهند خود را در درون این جمهوری ها بروز 
می دهند و وقتی با اتفاقات چچن درآمیخته می شــود، 
کم کم اهمیتش برای دولت روســیه جدی می شــود. 
به طــوری که مقامات به تجدیدنظر در سیاســت های 
دوره یلتســین و اوایل دوره آقــای پوتین می پردازند و 
شروع می کنند به محدودکردن فعالیت های روحانیونی 
که فارغ التحصیل عربســتان و کشورهای وابسته به آن 
هســتند. در جاهایی هم درگیری هایی ایجاد می شود، 
به خصوص وقتی که شــاهد عملیات های تروریستی 
در ســایر نقاط روسیه ازجمله مســکو هم می شوند. 
به طور کلی همه این موارد در کنار هم اهمیت موضوع 
تکفیری ها را برای روسیه بیش از پیش می کند و دولت 
روســیه را به صرافت می اندازد در ایــن زمینه اقدامی 
جدی انجام دهند. در سال های اخیر تالش های دولت 

ترکیه برای نفوذ در این منطقه نیز پررنگ است.
این نکته را هم اضافه کنم که اقلیت شیعی جمهوری 
داغســتان خیلی کم در مخاچ قلعه و بیشــتر در شهر 
دربند-تنها شــهر شــیعی روســیه و قدیمی ترین شهر 

مسجد والدی قفقاز
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با کفر و شرک و الحاد مبارزه کنند. این دوهزار نفری 
که برای جهاد از منطقه قفقاز به سوریه و عراق و لیبی 
رفته اند اگر به این منطقه برگردند، قطعًا مشــکالت و 
چالش های بســیاری را برای روسیه به وجود خواهند 
آورد. به همه این موارد باید مسائل اقتصادی و مالی را 
هم افزود. طبیعی اســت که فقر یکی از عوامل جدی 

این مهاجرت بوده است.
آیا دولت روسیه به رفاه این منطقه اعم  ■

از ایجاد اشتغال، سرمایه گذاری، بهداشت 
و آموزش می رسد؟

به طــور کلــی علی رغــم همــه شــعارهایی کــه  □
کمونیست ها می دادند، مناطق جنوبی و شرقی شوروی 
سابق از نظر شــاخص های توسعه به شکل فاحشی از 
جمهوری های غربی شــوروی عقب مانده تر هستند. 
مثاًل شما اگر جمهوری هایی مانند لیتوانی، استونی و 
لیتونی و دیگر کشــورهایی که بعدها از شوروی جدا 
شدند را با تاجیکستان و ازبکستان و ارمنستان مقایسه 

کنید، شکاف های توسعه ای بسیار نمایان می شود.
کار  ■ بــرای  کــه  دوســتانی  از  برخــی 

بــه تاجیکســتان رفتــه بودنــد می گفتنــد 
تاجیک هــا معتقدنــد ما خواهــان جدایی 
نبودیــم و این شــوروی بود که مــا را جدا 
کــرد. گویــا پــس از جدایی مخارجشــان 
خیلــی زیاد شــده اســت. مثــاًل پیــش از 
جدایی دانشــگاه ها رایگان بــوده یا حتی 
بلیت هواپیما تقریبًا رایگان بوده  است اما 

االن چنین نیست.
همین صحبت نشــان می دهد تاجیکســتان بسیار  □

فقیر و عقب افتاده اســت، از نظر شاخص های توسعه 
مانند راه ها، بهداشت، صنعت و فناوری و کشاورزی 
مکانیزه شــوروی توجه چندانی به این جمهوری های 
جنوبی نداشــته است. امروزه این سیستم درون روسیه 
هم جریان دارد. مناطق قفقاز با بخش اروپایی روسیه و 
نه حتی مسکو و سن پترزبورگ شکاف های توسعه ای 
عمیقی دارند؛ البته چند ســالی اســت به چچن توجه 
ویژه شــده و از نظر راه ها و شــرکت ها و کارخانه ها و 
بیمارســتان رشد بسیاری داشته اســت. االن چچن از 
جمهوری های همسایه اش وضعیت خیلی بهتری دارد. 
کاماًل به چچن رســیده اند و به نظر می آید در جنگی 
که روی داد چچن تخریب شد و در این سال ها از نو 

ساخته شده است.■

عــالوه بر این  همراه با حس زنده شــدن مســلمانی 
و خداپرســتی پــس از ســرکوب های مذهبی دولت 
کمونیســتی شــوروی در طول هفت دهه هیجانات 
گروه های مســلح اسالمی شــده، از دیگــر علل این 
مهاجرت هســتند. همچنین تحوالت دنیای اســالم 
به طور کلــی- به خصوص از ماجراهای افغانســتان 
به بعد -و اتفاقاتی که روســیه نسبت به آن ها موضع 
گرفته اســت، مانند ماجرای بالــکان که مردم حوزه 
قفقــاز در این ماجراها مخالف سیاســت های دولت 
روسیه هستند هم بر مهاجرت اثرگذار است. می دانید 
کــه در ماجرای بالکان، روســیه طــرف دولت های 
بالکان بود و امریکا موضعی مخالف داشت. روسیه 
از سیاست های صرب ها علیه مسلمانان حمایت کرد 
که این مواضع بر احساسات مسلمانان قفقاز بی تأثیر 

نبود.
گروه کم شــماری از اقوام چرکــس و چچنی نیز در 
ســوریه و اردن و حتی عراق ساکن هستند که همین 
پیوندهــای قومی گروهــی را از قفقاز راهی ســوریه 
کرد. افزون بر این ها، سیاست های فرهنگی که دولت 
روســیه اعمال کرده هم اثرگذار اســت. سیاست های 
دولت روســیه درباره مســلمانان به طور عام ناکارآمد 
اســت. اندیشــه های نوین دینــی، اندیشــه هایی که 
تصویری رحمانی و عقالیی و منطقی از اســالم ارائه 
می دهند، در میان مســلمانان جامعه روســیه فرصتی 
برای عرض اندام نداشــته اند یا حداقل به یک گفتمان 
قدرتمند تبدیل نشده است. انحصار تبلیغات دینی در 
دست گروه های ســنتی و بنیادگرا است و زمینه های 
تشــدید احساســات مســلمانان را مهیا کرده است و 
موجب پیوســتن جوانان به گروه های تکفیری شــده 
اســت؛ البته همان طور که اشاره شــد سرمایه گذاری 
کشورهایی مانند عربســتان و فعالیت هایی که در این 

منطقه می کنند نیز بسیار مهم هستند.
یک نکته دیگر که به ذهن می رســد، چون ســرکوب 
در چچن بســیار ســنگین بود و عماًل تــوان مقاومت 
یــا باقی ماندن در چچن وجود نداشــت، بخشــی از 
ناراضیان را وادار کــرد تا در پی یافتن راه حل دیگری 
اقدام به مهاجرت و عضویت و همکاری با گروه هایی 
مانند القاعده و داعش کنند، یعنی چون روسیه راه های 
اعتراض و انتقاد را برای آن ها بســته بــود، طبیعتًا این 
ســرکوب هم موجب رادیکال شــدن شده است و هم 
اینکه چون امکان ابراز این رادیکالیســم در این منطقه 
نبوده است به جایی رفته اند که بتوانند به قول خودشان 

جــدی در حوزه فرهنگی و اجتماعی برای این منطقه 
داشــته باشد و خأل آن کاماًل محسوس است. وقتی با 
اقلیت شیعه در این منطقه؛ یعنی، داغستان به خصوص 
شیعیان دربند و مخاچ قلعه، صحبت می کردیم متوجه 
می شــدیم یا تبــار ایرانی دارنــد یا رابطــه ای عمیق با 
فرهنگ ایرانی دارند. اسامی عمدتًا ایرانی هستند؛ اما 
ایران با توجه به این قرابت فرهنگی، تباری، تاریخی و 
تمدنی کار جدی انجام نداده اســت. و فعالیت های 

فرهنگی در آن منطقه بسیار محدود است.
موســیقی ایرانــی در ایــن منطقــه چــه  ■

هــم  موضــوع  ایــن  بــه  دارد؟  وضعیتــی 
پرداخته اید؟

چــون مخاطبان فارســی زبان در ایــن منطقه کم  □
اســت، طبیعتًا ابعاد این موضوع مشــاهده پذیر نبود. 
برخالف کردســتان عراق که به روشــنی می توان این 
موضوع را دید؛ چون به ماه محرم نزدیک می شــدیم، 
در ماشین هایشان صدای مداحی ها به زبان ترکی و گاه 
حتی به زبان فارســی شنیده می شد. برخی روحانیون 
ایرانــی در ایــن منطقــه رفت وآمــد دارند کــه بعضًا 
همراه آن ها مداحان ایرانی هم می روند، اما متأســفانه 
رفت وآمد متفکران، پژوهشگران، محققان، استادان و 
موزیسین ها و اهالی فرهنگ و هنر ایرانی در این منطقه 
بسیار محدود اســت و از نظر گردشگری نیز ایرانیان 

سفر بسیار محدودی به این منطقه دارند.
این نکته را هم می توان اضافه کرد که در این گســتره 
قفقــاز چالش های دیگری هم وجــود دارد که از نظر 
منافع ملــی برای ما اهمیــت دارند. مثاًل ایــران نباید 
دخالتــی در اختالفاتــی که بین روســیه بــا برخی از 
جمهوری هــای این منطقــه مانند گرجســتان وجود 
دارد، داشــته باشــد و جانــب هیچ یــک از طرفین را 
نگیرد که متأسفانه در ســال های پیش این امر رعایت 
نشــده و درگیر چالش هایی شــده ایم که هیچ ربط و 
ارتباطی با ایران نداشــته است. روابط تاریخی که بین 
جمهوری های این منطقه با کشورهایی چون روسیه و 
ترکیه و ایران وجود داشته  موضوعات را بسیار پیچیده 
کــرده و این پیچیدگی ها، نیاز بــه کار فنی و علمی و 

کارشناسی بسیار زیاد دارد.
به جمهوری آذربایجان هم رفتید؟ ■
بله. در مسیر برگشت به جمهوری آذربایجان رفتیم  □

و چند روزی را در باکو مســتقر شــدیم و با برخی از 
اهل نظــر و متفکران و محققان و اهــل هنر در آنجا 
دیدارهایی داشــتیم. افــرادی که هرکــدام از منظری 
می تــوان به نظراتشــان توجــه داشــت و اهمیت داد. 
جمهوری آذربایجان هم مســائل خاص خود را دارد. 
از یک سو رقابت های گســترده ای با ارمنستان بر سر 
قره باغ دارد و از سوی دیگر بر سر برخی رویکردهای 
هویتی و سیاســی نیز نســبت به جمهوری آذربایجان 
حساســیت هایی در ایران وجــود دارد که باید به همه 

این ها توجه شود.
درباره انگیزه های مهاجرت افراد این  ■

منطقه بیشتر توضیح دهید؟
پس از فروپاشــی شوروی ســابق، فضا و شرایط  □

برای حضور نســل جدیدی از طلبه هــا و روحانیون 
ســنی مذهب باز شد که عمومًا در عربستان یا مراکز 
وابســته به جریان هــای تکفیری آمــوزش دیده اند. 

قلعه و شهر دربند داغستان روسیه
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در پی بهــار عربی در ســال 2011 تغییراتی در بعضی 
کشورهای عربی به وجود آمد، ابتدا در تونس بعد در 
مصر و ســپس در بحرین و آنگاه در لیبی. در سوریه 
نیــز در منطقه »درعــا« تظاهراتی انجــام گرفت1 که 
به شدت توســط دولت سوریه سرکوب شد و از آن به 

بعد سوریه ناآرام گشت. 
در شرایط فعلی بخش اعظم سوریه در دست نیروهایی 
از »داعش«، »اخوان المســلمین«، »جبهه النصره یا 
القاعده«، »احرارالشــام« و »ارتش آزاد« اســت که 
به »تروریســت« یا »برانداز« معروف اند. کشورهایی 
چون قطر، عربســتان، امارات، فرانسه و انگلستان در 
حمایت از مخالفان دولت سوریه به لحاظ تسلیحاتی، 

مالی و دیپلماتیک فعال بوده اند.
اگر بخواهیم تحلیلی از وضعیت سوریه داشته باشیم، 
از چه راهی و با چه پروسه ای باید وارد این تحلیل شد؟ 
در چنین وضعیتی که روســیه و ایران نیز در ســوریه 

حضور دارند و فعال شده اند چه باید کرد؟
به نظر می رســد اگر بخواهیم تحلیلی از سوریه داشته 
باشیم باید از بهار عربی آغاز کنیم. تحلیل شخصیتی 
چون هیثم مناع، فعال حقوق بشر و سخنگوی کمیته 
هماهنگی ملی بــرای تغییر دموکراتیک در ســوریه، 
می تواند مبنای خوبی برای ورود به تحلیل باشد. مناع 
دو هفته پس از شــروع اعتراض هــا، نظریه  ای مطرح 
کــرد. وی می گفت ما ســه تا »نه« اساســی )ثالث 
آلت( داریــم: »نه« اول بــه دخالت نظامی خارجی، 
»نه« دوم به فرقه گرایی و »نه« ســوم به نظامی گری. 
یعنی معترضان و مخالفان باید از دست بردن به اسلحه، 
فرقه گرایی مذهبی و درخواست دخالت خارجی علیه 
حکومت پرهیز کنند. مناع معتقد بود که این چالش 
نباید به درگیری علوی و ســنی تبدیل شــود. این در 
حالی بود که اخوان المســلمین و سلفی ها این چالش 

فرقه ای را دامن می زدند.2
هرچــه زمان بیشــتر می گذرد مالحظــه می کنیم که 
معیارهــای اساســی و ســه گانه هیثم منــاع جلوه و 
درخشندگی بیشتری پیدا می کند و راه های فرقه گرایی، 

نظامی گری و دخالت خارجی، جواب نمی دهند.
در راستای پیشنهاد مناع از سال 2011 به بعد هم روسیه 
هم ایران با تمامی کنشــگران ســوریه گفت وگوهایی 
داشته اند و آن ها را به راه حل سیاسی دعوت می کردند 
و اینکه آن ســه راه دیگر جواب نمی دهند، ولی آن ها 

از تروریسم پروری تا جنگ با تروریسم
ریشه یابی حادثه تروریستی سیزدهم نوامبر پاریس

برنمی تافتنــد و هیالری کلینتــون، وزیر خارجه وقت 
امریکا، دائمًا بر کناررفتن اسد از قدرت تأکید داشت 
و حتــی عنوان رئیس جمهــوری او را به کار نمی برد. 
کشــورهای خارجی و عربســتان نیز بــدون موافقت 
حکومت مرکزی در آنجا دخالت مسلحانه داشتند و 
از شورشــیان حمایت کردند. باید به یاد داشته باشیم 
که حضور ایران و پس از آن روســیه، با دعوت دولت 
مرکزی و  پس از حضور کشورهای غربی و عربستان 

و قطر بود.
حال این پرســش مطرح است که چرا بعضی محافل 
ایرانی مداخله غرب را محکوم نمی کنند، ولی مداخله 
ایران را محکــوم می کنند درحالی که مدل هیثم مناع 

هیچ دخالتی را قبول نداشت.
چند مسئله در سوریه نشان می دهد که غرب در رفتار 
خود در ســوریه صــادق نبوده و تناقضی آشــکار در 

رفتارش مشاهده می شود:
1. عربستان و کشــورهای مداخله گر غرب با هر نوع 
آتش بــس و مذاکــره ای مخالفت می کردنــد، ولی 
وقتی روســیه بمب باران هوایی را آغاز کرد آن ها شعار 
آتش بس  دادند و حتی مذاکره را به توقف درگیری ها 

از جانب روسیه، سوریه و ایران مشروط  کردند.
2. رسانه های غربی استفاده از سالح های شیمیایی را 
به رژیم اســد نسبت  دادند. در حالی  که بعدها معلوم 
شــد کار گروه های برانداز اســت و ارتش امریکا در 

تحقیقات بعدی به این نتیجه پی برد.3
در بهــار عربی به این نتیجه می رســیم کــه امریکا به 
جمع بنــدی جدیدی در خاورمیانه رســیده اســت و 
آن این بــود که برای مقابله با تروریســم که می رفت 
به یک خطر جدی بــرای »امریکای مهاجرت پذیر« 

تبدیل شــود، باید به نوعی از اســالم معتدل یا اسالم 
در ســازوکار دموکراتیک تمکین کرد. امریکا به این 
نتیجه رســید به جای اینکه از ارتش خود استفاده کند 
و نیروهایش را در مصاف با تروریســم از دست دهد 
بهتر اســت با حمایت از اســالم میانه رو ایــن کار را 
انجــام دهد؛ همان طور که جان كــری، وزیر خارجه 
امریکا، در دیدار با ملک عبدالله گفت امریکا از سال 
92 با نحله ای از اخوان المســلمین مراوده داشته  است 
که همین جریان مرســی بود که به ریاست جمهوری 
مصر رســید. حزب »عدالت و توســعه« در ترکیه و 
اخوان المســلمین مصــر و تونس مدل هــای جدیدی 
شــدند که مورد تأیید امریکا بودند؛ اما مشکلی که با 
این مدل ها برای امریکا در منطقه به وجود می آمد این 
بود که اگر قرار باشد این اسالم معتدل در سازوکارهای 
دموکراتیــک عمل کنــد، یعنــی )قانون گرایی( حق 
شــهروندی و حق رأی را بپذیرد، با دو رژیم قدرتمند 
و متحــدش در منطقه مواجهه جدی خواهد داشــت 
که یکی از این دو رژیم عربســتان و دیگری اسرائیل 
است. چنین مدلی طبعًا به فروپاشی سلطنت موروثی 
عربستان و امارات می انجامد.  نتانیاهو، نخست وزیر 
اسرائیل، هم چند سالی است که می گوید: »هرگونه 
نقشه راهی که هویت یهودی اسرائیل را مخدوش کند 

از ابتدا باطل است«.
اســرائیل دیگــر آن اســرائیلی نیســت کــه ادعــای 
دموکراتیک بــودن را داشــت اکنــون برایش هویت 
یهــودی اصــل اســت کــه مخدوش کننــده هویت 
دموکراتیک اســت و آن را هم اعالم می کند و هم  از 

اتهام آپارتاید هراسی ندارد.
ضد حمله به بهار عربی

وقتی بهار عربی توســعه یافت دیدیم کــه در تونس و 
مصر نظام های دموکراتیک مستقر شدند که برآمده از 
انتخابات آزاد بودند. پس از یک سال اخوان المسلمین 
مصر با کودتای نظامی ها و حمایت عربستان سرنگون 
شــد. مردم بحرین نیز با اشغال نظامی عربستان مواجه 
شــدند. در لیبی هم تظاهــرات مردمی به ســرعت به 
شکل مسلحانه تبدیل شد که به نظر می رسد ضدحمله 
عربستان، امارات و قطر به بهار عربی بود. بعد هم دیدیم 
که تظاهرات »درعا« در سوریه به سرعت شکل مسلحانه 
به خود گرفــت و پای ارتش هــای خارجی انگلیس، 

فرانسه، ترکیه، امریکا و عربستان در آنجا باز شد.

رسانه هاي غربي استفاده از 
سالح هاي شیمیایي را به رژیم 
اسد نسبت  دادند. در حالي  که 
بعدها معلوم شد کار گروه هاي 
برانداز است و ارتش امریکا در 
تحقیقات بعدي به این نتیجه 

پي برد



95
ره 

ما
شـ

    
|   

 94
ن 

هم
و ب

ی 
  د

  | 
15

2

در قضیه لیبی، ترکیه ابتدا مقاومت می کرد تا دخالتی 
نداشته  باشد، ولی در نهایت به دلیل نیاز به نفت ارزان 
با ناتو همراه شد و لیبی به مخروبه ای تبدیل شد که به 
دست تروریست ها افتاد و به این صورت سقوط کرد. 
ترکیه بر این گمان بود که طی یک پروســه چهارماهه 
ســوریه هم با دخالت ناتو و ترکیه سقوط خواهد کرد 
و ســیل مخالفین اســد همراه با اسلحه و تجهیزات را 
وارد ســوریه کرد. آنچه در ســوریه اتفاق افتاد به نظر 
می رســد یک ضدحمله به بهار عربــی بود و نه ادامه 
بهار عربی که دولت سوریه و معارضین و مخالفین و 
کشورهای خارجی نقش مهمی در این ماجرا داشتند. 
اگر در لیبی و ســوریه تظاهرات شکل مردمی خود را 
دنبال می کرد و دخالت خارجی و درگیری مســلحانه 
و فرقه گرایی و طایفه گرایی شــکل نمی گرفت، قطعًا 

تحوالت سوریه به گونه دیگری رقم می خورد.
مقامــات روســیه اظهار کردنــد که در قضیــه لیبی 
اشتباه شان این بوده است که می بایست برقراری منطقه 
پروازممنوع را در شــورای امنیت وتو می کردند و این 
در حالــی بود که نیروهای ناتــو به منطقه پروازممنوع 
بسنده نکردند و تمام زیرساخت های لیبی را تخریب 
کردند؛ بنابراین روس ها در مورد ســوریه هشیار شدند 
و از دخالت نظامی ناتو در ســوریه حمایت نکردند. 
وقتی دخالت در سوریه با مانع شورای امنیت و وتوی 
روســیه مواجه شــد قرار بود که امریکا و ناتو مستقاًل 
جنگی در سوریه راه بیندازند. در این مرحله دو اتفاق 
افتــاد، یکی اینکه اوباما برای اولین بار مطرح کرد که 
مردم امریکا و کنگره در مورد دخالت در سوریه نظر 
بدهنــد که مردم مخالفت کردند و این نشــان می داد 
که مردم امریکا پس از ســال ها ضدجنگ شده اند و 
دیگر اینکه روسیه پیشنهاد کرد که سالح های شیمیایی 
ســوریه نابود شــود و امریکا نیز آن را تأیید کرد و این 

کار نیز انجام شد.
بنابراین جنگی در ســوریه رخ نــداد و حتی پارلمان 
انگلیس هم به شــدت با این جنــگ مخالفت کرد. 
اسرائیل، البی اسرائیل در امریکا، نئوکان ها، عربستان، 

امارات و قطر به شدت ناراحت شدند. 
اسد، بخشی از مشکل یا راه حل آن؟

اوباما بارها گفت آنچه در عراق اتفاق افتاد یک فاجعه 
بود و امریکا بود که القاعده و داعش را به وجود آورد 
و گسترش داد. در عراق یک میلیون نفر کشته شدند 
و پنج میلیون نفر آواره؛تمامی تمدن و زیرساخت های 
آن نابود شــد و حتی ارتــش آن را هم منحل کردند. 
لیبی هم با دخالت امریکا و ناتو به دست تروریست ها 
افتــاد. بعد از این دو واقعه خط مشــی گروه اوباما در 
مــورد خاورمیانه تغییر کرد. خانــم كلینتون هم کنار 
رفت و آقای كری، وزیر خارجه امریکا شد. به تدریج 
امریکا و متحدانش به این نتیجه رســیدند که اسد را 
نمی توانند ســرنگون کنند. پیش تر می گفتند که اسد 
بخشــی از مشکل ســوریه اســت، ولی بعدها به این 
نتیجه رسیدند که اسد بخشی از راه حل سوریه است. 
عجیب است که پس از 10 میلیون آواره و بی خانمان 
و دیگر عوارض آن، دنیای متمدن به جمع بندی هیثم 
مناع دلســوز رسید. در رسانه ها مطرح می شد که ابتدا 
سقوط اسد، بعد هم سقوط حزب الله لبنان و آنگاه هم 

مواجهه جدی با ایران رخ خواهد داد. 

مطلبی که رســانه ها به آن نپرداخته اند پیشنهاد روسیه 
بــرای کنار رفتن اســد از قدرت اســت که غرب آن 
را رد کــرد. روزنامــه گاردیــن در 15 ســپتامبر 2015 
 ،)Martti Ahtisaari( با آقــای مارتــی آختیســاری
رئیس جمهور ســابق فنالند و برنده جایزه صلح نوبل 
2008، مصاحبه ای داشت. وی در این مصاحبه اعالم 
کرد که در ســال 2012 روســیه )به نمایندگی از رژیم 
اســد( پیشنهاد کرده بود که ایشــان به همراه خانواده 
خود از قدرت کنار رفته و از سوریه خارج شود، ولی 
غرب آن را نپذیرفت. بر طبق این مصاحبه در 22 فوریه 
2012، ایشــان به همراه گروه »بزرگان« که گروهی از 
رهبران سابق شناخته شده جهان از قبیل آقایان جیمی 
کارتر، مرحوم نلســون ماندال و کوفی عنان هستند با 
سفرای پنج کشور عضو دائمی شورای امنیت سازمان 
ملل دو بــار دیدار کردند. در آن دیدارها آقای ویتالی 
چرکین، ســفیر روســیه در ســازمان ملل، پیشنهاد از 
قدرت کناررفتن اســد را مطرح کرد. این پیشــنهاد به 
امریکا، فرانسه و بریتانیا منتقل شد، اما رد شد چراکه 
هر ســه کشــور تصور می کردند که رژیم اسد ظرف 
چند ماه ســرنگون خواهد شــد4، اصــواًل هدف این 
کشورها هم همین بوده است. البته این اولین بار نبود 
که غرب با چنین پیشــنهادی مخالفت کرد؛ در لیبی، 
پیش از سوریه، پیشــنهاد قذافی برای کناره گیری از 
قدرت به شــرط تامین امنیت خــودش و خانواده اش 
و خروجشــان از لیبی با مخالفت شورشــیان رادیکال 
اســالمی مورد حمایت غرب مواجه شد چراکه آن ها 
این کناره گیری را آبرومندانه می دانستند و مایل نبودند 

که قذافی با آبرو کناره گیری کند.  
وقتــی داعش گســترش یافت و موصــل در عراق و 
بخش زیادی از ســوریه را تصرف کرد، نقطه عطف 
جدیدی در جهــان رخ داد. امریکا ســعی کرد طی 
ائتالفی داعش را ســرکوب کند که عماًل موفق نشد، 
پدیده داعش و گســترش آن در ایــن مقطع کاماًل به 
نفع اسرائیل و البی اسرائیل در امریکا و نئوکان ها بود، 
این ها تلویحــًا از داعش حمایــت می کردند یا اینکه 
اجازه ســرکوب جدی به امریــکا نمی دادند. نتانیاهو 
نیــز در کنگره امریکا مطلب مهمــی را مطرح کرد: 
»دشمِن دشــمِن ما باز هم دشمن ماست« منظورش 
ایــن بود که امریکا با داعش درگیر اســت و ایران نیز 
هم زمان با داعش درگیر اســت، اما اتحاد نســبی بین 

ایران و امریکا نخواهد بود.
از این بیان نتانیاهو کاماًل مشــهود اســت که داعش 
دشــمن تلقی نمی شــود، ولی دولت اوباما برخالف 
نتانیاهو عمل کرد و به نظر می رسد این یکی از دالیل 

اقدام مشترک و پیروزی برجام شد.
ورود روسیه به سوریه

از زمانی که روسیه تصمیم گرفت در سوریه دخالت 
جدی کند، واکنش های غرب به گونه دیگری شــد. 
روسیه بر این باور بود که بیش از 2000 نفر از شورشیان 
ســوریه از اهالی چچن و داغســتان هستند که امنیت 
روسیه را تهدید می کنند و دیگر اینکه آغازی بود برای 
پایان حضور روســیه در خاورمیانــه و احتمال رقابت 
قطر با گاز روســیه )احتمال دارد از طریق ســوریه به 
اروپا منتقل شــود( بنابراین عزم خود  را جزم کرد که 
با این پدیده برخورد جدی داشــته باشد و ناوگان های 

خود را به مدیترانه فرســتاد. اتفاق دیگری که رخ داد 
ستاد خبری مشــترک ایران، عراق، سوریه و روسیه بر 
ســر مقابله با داعش بود که مرکز آن بغداد شــد و هر 
فصل یکی از اعضایش رئیس این ستاد می شد. پس از 
اینکه روسیه به دعوت سوریه حمله به مواضع داعش 
را آغاز کرد، واکنش های امریکا، عربســتان و امارات 
جدی شــد و تقاضــای آتش بس را مطــرح  کردند، 
درحالی که درگذشته هیچ یک از این کشورها تقاضای 
آتش بس  نکرده بودند. ادامه این تحوالت به نشســت 
ژنــو5 انجامید که مرکب از 19 کشــور بــود؛ امریکا، 
انگلیس، فرانســه، روســیه، عربســتان، ایــران، قطر، 
مصر، اردن امارات، عــراق، لبنان و ترکیه که به بیانیه 
9 ماده ای منجر شد که تمامیت ارضی سوریه، اتحاد 
و اســتقالل آن را تضمین کند و قرار اســت که نظام 
ســکوالر در آن کشور مستقر شود. این اولین نشستی 
بود که شرکت کنندگانش در پی راه حل سیاسی بودند 
و ایــن همان مقولــه ای بود که هیثم منــاع در ابتدای 
ناآرامی های ســوریه مطرح کرد، کــه از ویژگی های 
جامعه ســوریه و راه حل چالش ســوریه بود که قرار 
اســت پس از آتش بس و دوران استقرار، تغییراتی در 
قانون اساسی داده شــود و انتخاباتی زیر نظر شورای 
امنیت سازمان ملل برگزار شود. اسد در این انتخابات 
ممکن است بماند یا نماند؛ بنابراین خط قرمز ایران هم 

انتخابات آزاد شد و نه ماندن یا نماندن اسد.
نابودی سوریه و عواقب آن

چهار سال گذشت و هزینه های اجتماعی بسیاری در 
سوریه پرداخته شد تا به دیدگاه های هیثم مناع رسیدند، 
آیا ایــن قابل پیش گیری نبود؟ چــرا و هزاران چرا در 

اینجا باید بررسی شود.
اکنون بشــریت از چپ ترین ها تا راست ترین ها به این 
نتیجه رسیده که آنچه در عراق اتفاق افتاد تنها حذف 
صــدام نبود، بلکه به نابودی عراق انجامید و آنچه در 
لیبی اتفاق افتاد تنها حذف قذافی نبود، بلکه به نابودی 
زیرســاخت ها منجر شــد؛ بنابراین آنچه در سوریه با 
شعار حذف اسد اتفاق خواهد افتاد، تنها حذف اسد 

نخواهد بود، بلکه نابودی و تجزیه سوریه است.
با همین اســتدالل بود که دونالد ترامپ، نامزد بسیار 
راســت گرای جمهوریخواهان گفــت آنچه در عراق 
و لیبی انجام دادیم اشــتباه بود و بــه ثبات خاورمیانه 
نینجامید و بنابراین ادامه تحوالت ســوریه بدون اســد 
نیز اشتباه خواهد بود. کشــورهای دیگر نیز به مراتب 
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مختلف اظهارنظرهایــی این چنینی کردند حتی تونی 
بلــر، نخســت وزیر اســبق انگلیس، نیز گفــت: »از 
آنچــه پــس از دخالت در عراق اتفــاق افتاد معذرت 

می خواهم.«
برای تقریب ذهن چند ســال پیش انفجاری در لبنان 
رخ داد کــه رفیق حریــری جانش را از دســت داد. 
واکنش طرفداران عربستان، امریکا و اسرائیل این بود 
که سوریه این انفجار را انجام داده که در پی آن ارتش 
ســوریه از لبنان خارج شد و همه رسانه ها علیه سوریه 
فعال شــدند؛ اما چند ســال بعد از ایــن واقعه دادگاه 
بین المللــی ترور رفیق حریری اعالم کرد که ســوریه 
مقصر نبوده و همین امر نشــان می داد که دســتی در 

کار است تا سوریه ناامن و ناآرام شود.
اصــواًل روند حرکــت امریکا دربــاره حکومت های 
ملی و مترقی، سرنگونی، جنگ و تحریم های شدید 
اقتصادی بوده اســت. اگرچــه مدل حکومتی حافظ 
اســد و بشار اســد باب میل تمامی مردم سوریه نبود، 
ولی مخالفت امریکا با ایــن دو نفر از منظر مخالفت 
آن ها با اسرائیل و حمایت از حزب الله لبنان و فلسطین 

بوده است.
 نکته تحلیلی دیگر اینکه عربستان نتوانست سوریه را 
مانند بحرین اشــغال نظامی کند، ولی با ضدحمله به 
بهار عربی یعنی مسلح کردن تظاهرات مسالمت آمیز، 
فاز سیاســی-قانونی مردم ســوریه را بــه فاز نظامی-

امنیتی-طایفگی و جنگ مسلحانه و دخالت خارجی 
تبدیل کرد.

با توجه به اشــغال نظامی بحرین و سرکوب قریب به 
 اتفاق اکثریت شــهروندانش توســط عربستان چطور 
می توان باور کرد که سرکوب تظاهرات مردم درعا در 
ســوریه بهانه ای نشود برای عربستان تا مردم آن سامان 
را مسلح کرده و از مدل بهار دموکراتیک عربی که به 

ضرر اوست، دور سازد.
اگر قرار باشد که سوریه نیز مانند عراق و لیبی به بهانه 
حذف اسد منهدم و زیرساخت های آن نابود شود آیا 
وظیفــه اخالقی ملت ها و دولت هــا ایجاب نمی کند 
کــه جلوی این روند تجزیه و نابودی گرفته شــود؟ یا 
اینکه مانند بعضی از کشورها تئوری عقبه استراتژیک 
را باید مطرح کرد که اگر ســوریه سقوط کند در پی 
آن حزب الله لبنان و روســیه و عــراق و ایران خواهند 
بود؟ در راستای این تئوری اگر اسد پیروز شود در پی 
آن خواهــد گفت آن هایی که بــه کمک ما آمدند از 
موضع منافع خودشــان آمدند و نه برای جلوگیری از 

یک تجزیه ناروا و تداوم آن در خاورمیانه.
در اینجا خوب اســت به مقاله ای اشــاره کنیم که در 
فصل نامــه اســرائیلی کیوونیم به معنی جهــاد )ارگان 
سازمان جهانی صهیونیسم( به قلم ادد ینون، تحلیلگر، 
روزنامه نگار و اســتاد یک دانشــگاه اسرائیلی، چاپ 
شــده اســت. در این مقاله بــا قرارداد کمــپ دیوید 
مخالفت شده و به  جای آن تجزیه کشورهای عرب با 
اســتفاده از تنش های قومی و مذهبی خودشان مطرح 
شده اســت و لبنان سال 1982 هم به  عنوان  مثال ذکر 

می شود که در حال تجزیه به پنج استان بود.
عربستانی که قدرت نظامی اشغال بحرین و سرکوب 
نظامی مردم آن سامان را دارد، عربستانی که با حمایت 
از ژنرال های مصری کودتای ســرکوبگرایانه مصر را 

انجام داده، عربســتانی که بــدون دلیل منطقی مردم 
یمن را به شدیدترین وجه سرکوب همه جانبه می کند، 
عربســتانی که به شــدت در برابر بهار عربی و جنبش 
مردم مقاومت کرد و رســمًا و آشــکارا از بن علی در 
تونس و مبارک در مصر حمایت کرد، بســیار طبیعی 
اســت که همین عربســتان را موتور محــرک بحران 

سوریه بدانیم.
فرانسه که سوریه را منطقه فرهنگی خود می دانست و 
سعی  می کرد که اسد را سرنگون کند و مخالفین او را 
تجهیــز کند، چند روز پس از امضای بیانیه 9 ماده ای 
توسط 19 کشور که سرکوب داعش و دیگر گروه های 
تروریستی را به دنبال داشت با واقعه اسفناک 13 نوامبر 
در پاریــس مواجه شــد که به نظر می رســد واکنش 
داعش به تغییر موضع فرانســه از حمایت تا ســرکوب 

باشد.

ابرقدرت توده ها
این ســؤال جدی مطرح اســت که چرا طراحی های 
ابرقدرت های منطقه در مورد ســوریه درست از آب 
درنیامد؟ به نظر می رسد پاسخ این پرسش را باید در 
»ابرقــدرت توده ها« و »ابرقدرت افــکار عمومی« 
دانســت. رئیس جمهور فرانسه پس از 13 نوامبر، در 
پارلمان گفت ما با داعش در حال جنگیم، عجبا! آن 
همه حمایت ها کجا و آن همــه هزینه های اجتماعی 
کــه بر ملت ســوریه تحمیل شــد کجا تــا جنگ با 
داعش کجا، چرا غربی ها که مدعی اندیشه ورزی اند 
این مسائل را نتوانستند ارزیابی کنند؟ به نظر می رسد 
در معادالت سیاســی باید به ابرقدرت افکار عمومی 
توجه بیشــتری شــود.6 دو تصور غلــط رایج در این 
زمینه وجود دارد، اول اینکه گویی هر کســی ســنی 
اســت به طور اتوماتیک طرفدار عربســتان اســت و 
هر کســی علوی است یا مســیحی طرفدار اسد. این 
تحلیل مذهبی محور و گمراه کننده باعث شــده که 
خیلی ها پایگاه اســد را در میان تجار اهل ســنت و 
طبقه متوســط ســوریه به ویژه در شــهرهای حلب و 
دمشــق نبینند که به تداوم نظام سوریه کمک کرده 
اســت. دوم نداشتن دید درســت از میزان هواداری 

اسد در جامعه سوریه. 
در راســتای تصــور غلط از هــواداری اســد خوب 
 ORB اســت که نتایــج نظرســنجی را که ســازمان
International7 در مــاه جــوالی ســال 2015 انجام 

داده8 را بررسی کنیم که نشان از محبوبیت اسد دارد. 

در این نظرسنجی 1365 نفر از 14 استان سوریه؛ دمشق 
و حاشــیه دمشــق، طرطوس، الذقیه، حما، حمص، 
السویداء، درعا، القنیطه، ادلیب، حلب، الحسکه، رقاء 
و دیرالزور، شــرکت کرده اند ذکر این نکته مهم است 
که رقاء، الدیرزور و الحســکه تحــت کنترل داعش 
هســتند. 65 درصد از کســانی که در این نظرسنجی 
شرکت کرده اند، به رغم ناآرامی چهارساله در سوریه، 
باور دارند که مردم سوریه می توانند اختالفات خود را 

کنار گذارند و در کنار یکدیگر زندگی کنند. 
گفتنی است که این نظرســنجی پیش از نشست ژنو 
و حضــور نظامی روســیه و در شــرایطی که اســد را 
مشکل ســوریه قلمداد می کردند، انجام شده است. 
درحالی کــه پس از این نظرســنجی علمــی جهانیان 
دید خود را عوض کردند و اســد را بخشی از راه حل 
دانستند. بنابراین طبیعی است که نظرسنجی در شرایط 
فعلی از هواداری بیشتر اسد حکایت خواهد داشت. 

در پاســخ بــه مســئله تجزیــه کشــور 70درصــد از 
شــرکت کنندگان مخالف تجزیــه بوده اند. همچنین 
47درصد شرکت کنندگان موافق حمله هوایی ائتالف 

بودند و 49درصد با آن مخالف بودند. 
در پاســخ بــه چگونگی وضــع زندگی در شــرایطی 
که اســد کنترل کامل کشور را داشــت و زمان حال 
تنها 21درصد ســوری ها زندگی در شــرایط کنونی را 
ترجیح می دهند. 40درصد زندگی در 5 سال گذشته 
را ترجیح می دهند و برای 35درصد شــرایط ابتدایی 

زندگی فرقی نکرده است. 
در این نظر ســنجی درباره تاثیر مثبت یا منفی افراد و 
گروه های مختلف درگیر در ســوریه بر شــرایط  این 
کشور سوال شد که نتایج آن به این شرح است: میزان 
تاثیر مثبت بشــار اســد 47درصد، ایــران 43درصد، 
کشــورهای حاشــیه خلیج فــارس 37درصد، جبهه 
النصــره 35درصد، ارتــش آزاد ســوریه 35درصد، 
ائتالف مخالفان سوری 26درصد، داعش 21درصد. 
میزان تاثیر منفی: داعش 76درصد، ائتالف مخالفان 
سوری 72درصد، جبهه النصره 63درصد، ارتش آزاد 
ســوریه 63درصد، کشورهای حاشــیه خلیج فارس 

55درصد، ایران 55درصد و اسد 50درصد. 
همان طور که آمار باال نشــان می دهد بیشــترین تاثیر 
مثبت و کمترین تاثیر منفی بر شــرایط سوریه را بشار 
اسد دارد. بیشــترین تاثیر منفی و کمترین تاثیر مثبت 
را داعش دارد. این آمار نشــان می دهد که بعد از اسد 
تاثیر مثبت ایران بر شــرایط بیشــتر از دیگر گروه ها از 
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جمله ائتالف مخالفان ســوری و کشــورهای خلیج 
فارس است. 

نکته مهم دیگر این نظرسنجی این است که 82درصد 
ســوری  ها معتقدند که عامل بــه وجود آمدن داعش، 
امریــکا یــا بیگانگان هســتند. پــس از ایــن عامل، 
سیاست های فرقه گرایانه گسترده در کشورهای عرب 
و ترکیه با 59درصد و اینکه داعش ســاخته رژیم های 
عرب هســت با 55درصد دو عامل دیگری است که 
شرکت کنندگان در این نظرسنجی بیشترین رای را در 

پاسخ به علت شکل گیری داعش به آن ها داده اند. 
ســوال دیگری که در این نظرسنجی مطرح شد درباه 
راه حل بحران ســوریه بود که شرکت کنندگان راه حل 

سیاسی را به نظامی ترجیح داده  بودند. 
آخرین ترفند عربستان

هر روز که می گذرد فصا برای هیئت حاکمه عربستان 
تنگ تر می شود و لذا ســعی دارد قاعده بازی منطقه 
را بــه هم بزند. نه تنها بهــار عربی در مصر را با کودتا 
روبه رو کرد و بحرین را اشــغال نظامی کرد و لیبی را 
تحویل 3000 تروریست داد، بلکه در آستانه انتخابات 
ایران می خواهد فضای نظامی-امنیتی را در ایران ایجاد 
نمایــد تا مبادا انتخابی دموکراتیــک در ایران به وقوع 
پیوندد و افکار عمومی جهانیان به سمت ایران متوجه 
شود و حکومت هایشان نیز از این افکار عمومی تاثیر 

گیرند.■
پی نوشت

1. 25 آوریل 2011

2. ر.ک. محمــد عطایی، »اپوزوســیون ســوریه؛ معادله 
دموکراســی یا جنگ«، چشــم انداز ایران، ص15، ش87، 

شهریور و مهر1393.
3. متخصصــان ســالح های شــیمیایی که عضو ســازمان 
بین المللی ممنوعیت سالح های شیمیایی هستند در 6نوامبر 
2015 اعالم کردند که از گاز خردل در یک شهر سوریه که 
در آن داعش مشــغول جنگ با یک گروه تروریستی دیگر 

بود استفاده شده است. 
 West ignored Russian ،4.مصاحبه با مارتی آختیساری
 to have Syria’s Assad step aside  2012  offer in
www.theguardian.com/ ،2015 ســپتامبر  گاردیــن، 
wesr-ignored-russian-/15/sep/2016/world
to-have-syria’s-assad-step--2012-offer-in

  .aside
5 .31 اکتبر 2015

6 . ر.ک.لطف اللــه میثمی، »زمینه هــای راهبردی توافق 
وین«، چشــم انداز ایــران، س16،ش93، شــهریور و مهر 

.1394
7. ایــن ســازمان در ســال 1994 تأســیس شــد و یکی از 
ســازمان های بزرگ تحقیقاتی بریتانیاســت و از سال 2004 
در کشــورهایی که درگیر بحران هستند از جمله: سومالی، 
افغانســتان، لیبی، ســوریه، مالی و عراق نظرسنجی برگزار 

می کند. 
8. ORB/IIACSS POLL IN IRAQ AND SYR-
IA GIVES RARE INSIGHT INTO PUBLIC 
OPINION، http://www.opinion.co.uk/arti-
cle.php. 

چرا خاورمیانه بدون سالح هسته ای 
به محاق رفت؟

بر سر شعار خاورمیانه بدون سالح اتمی چه آمد؟

مقدمه
توافــق عــدم اشــاعه هســته ای ایــران طــی چند 
مــاه گذشــته موضــوع اصلــی سیاســت خارجی 
ایاالت متحــده بود و تصویــب یا رد ایــن توافق تا 
آخرین  مهلت بررســی در 17 ســپتامبر سال جاری 
در صــدر اولویــت کاری کنگره این کشــور قرار 
داشــت. مجلس نمایندگان و ســنا شاهد ساعت ها 
بحث، گفت وگــو و رأی گیری هــای متعدد بود و 
دموکرات های سنا با حفظ یکپارچگی و با استفاده 
از قانون فیلی باســتر )Filibuster(2مانع رأی گیری 
درباره طرح رد توافق هســته ای ایران شدند، طرحی 
که از تعلیق تحریم های ایران توســط باراک اوباما، 
رئیس جمهــوری ایاالت متحــده، ممانعت به عمل 
کید اصلــی دولت اوبامــا در دفاع از  مــی آورد. تأ
اجرای برنامه جامع اقدام مشترک )برجام( بر مبنای 
این نگرش اســت که فشــار بر تهران در راســتای 
محدود کردن برنامه هســته ای خود، فوریت تهدید 
اشــاعه جنگ افزارهای هسته ای را در خاورمیانه ای 
که حتی بدون تسلیحات هسته ای هم بی ثبات ترین 
و ناآرام تریــن منطقه جهان اســت، بیــش از پیش 
کاهش خواهد داد. در عین حال، باید این حقیقت 
را به خاطر داشــته باشــیم که یک دولت در منطقه 
هم اکنون دارای تسلیحات هسته ای است؛ کشوری 
که برحســب  تصادف نزدیک ترین متحد واشنگتن 
در خاورمیانــه اســت و آن کشــوری نیســت جز 
اسرائیل. معماها و ابهامات زیادی درباره زرادخانه 
هسته ای اسرائیل وجود دارد. این مسئله تا حدودی 
به علت قاعده نانوشــته امنیتی اســرائیل اســت که 
در راســتای حفظ اصــل بازدارندگی، هرگز درباره 
برنامه تســلیحات هسته ای این کشــور نباید به طور 
علنی ســخنی گفته شود؛ اما درواقع، برخی عناصر 
اساسی برنامه هسته ای اسرائیل از سوی کارشناسان 

امور دفاعی در ایاالت متحــده و دیگر نقاط جهان 
مورد تأیید قرارگرفته است.

1. ابهام درباره تعداد تسلیحات اتمی
درحالی کــه همــه اعتقاد دارنــد اســرائیل دارای 
زرادخانه هســته ای اســت، اما دربــاره بزرگی این 
زرادخانــه اتفاق نظر وجود ندارد. در ســال 2008، 
جیمــی کارتر، رئیس جمهور ســابق امریکا، عنوان 
کرد اســرائیل حداقل 150 ســالح هســته ای آماده 
اســتفاده برای مواقع بحرانی در اختیار دارد. شش 
ســال بعد، کارتر ارزیابی خــود از جنگ افزارهای 
هسته ای اسرائیل را تغییر داد و از حدود 300 سالح 
هســته ای ســخن گفت، به این معنا که بر اســاس 
ارزیابی هــای کارتر، اســرائیل زرادخانه خود را در 
فاصله سال های 2014-2008 دو برابر کرده است. 
محمدجواد ظریف، وزیــر امور خارجه ایران، طی 
مذاکرات هســته ای به خبرنگاران در ســازمان ملل 
متحــد گفت: »اســرائیل 400 کالهک هســته ای 
در اختیــار دارد«. »بولتن دانشــمندان اتمی« با در 
نظر گرفتــن این واقعیــت که برنامه اتمی اســرائیل 
بــرای اهداف بازدارندگی طراحی شــده، اظهارات 
ظریــف را اغراق آمیز و غیرواقعــی می داند. به زعم 
این گروه، تعداد »65 تا 85 کالهک هسته ای« که 
در مطالعه مؤسســه رند )Rand( به آن اشاره شــده 
دقیق تر و واقع بینانه تر به نظر می رســد. واقعیت این 
اســت که جهان اطالع دقیقی از تعداد تســلیحات 
هســته ای اســرائیل ندارد و این دقیقًا نکته ای است 
که اســرائیلی ها می خواهند. بــازی حدس و گمان 
در این باره باعث می شــود که دشمنان اسرائیل در 

منطقه مراقب اقدامات خود باشند.
2. فریب ایاالت متحده

همان طور که والتر پینکــس )Walter Pincus( طی 
گزارشــی در واشنگتن پست می نویســد: اسرائیلی ها 
دهه هــا پیــش تعمدًا امریــکا و جامعــه بین المللی را 
برای به دســت آوردن زمان در راســتای تکمیل برنامه 
هســته ای خود فریب داده انــد. در دهه 1950 و اوایل 

نویسنده: دانیل دپتریس1 

برگردان: ساناز رستم جبري
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دهه 1960 میالدی، دولت اســرائیل به دفعات در قبال 
درخواســت های امریــکا برای کســب اطالعات در 
مورد توسعه احتمالی تســلیحات هسته ای کارشکنی 
و در دوره ای بــا امید به دســت آوردن فرصت بیشــتر 
برای توســعه برنامه تســلیحات هســته ای به متحدان 
در 1960،  ایاالت متحــده دروغ گفــت.  در  خــود 
اسرائیل راکتور دیمونا را در قالب »کارخانه نساجی« 
و »تأسیســات پژوهشــی فلزات« بــه وزارت خارجه 
 ،)Shimon Peres( امریکا معرفی کرد. شــیمون پرز
وزیــر امور خارجه وقت اســرائیل، طــی مالقاتی 
در کاخ ســفید در 1963، بــه جــان اف کندی 
اســرائیل  داد که  اطمینان  امریکا  رئیس جمهوری 
»واردکننده تســلیحات هسته ای به منطقه نخواهد 
بود«. کندی در مورد برنامه احتمالی تســلیحات 
هسته ای نگران و ازاین رو خواستار ورود بازرسان 
امریکایــی بــه دیمونا بــود. اســرائیلی ها پس از 
حصــول اطمینان از اینکه بازرســی ها برای آن ها 
امریکا  بــا درخواســت های  نیســت  دردسرســاز 
موافقــت کردند؛ این در حالی بود که بر اســاس 
گزارش روزنامه گاردین، بازرســان ایاالت متحده 
اجــازه نداشــتند تجهیزات خود را همراه داشــته 

باشند یا از ســایت ها نمونه برداری کنند.
3. اســرائیل از اول به دنبــال بمب اتمی 

بود
 ،)David Ben-Gurion( بن گوریــون  دیویــد 
بنیان گــذار دولت اســرائیل و اولین نخســت وزیر 
این کشور، رســالت خود را بر این مبنا پایه گذاری 
کــرد که ســرزمین مردم یهــود از تهدید ناشــی از 
حمله اعــراب مصون بماند. بر این اســاس، ایجاد 
بازدارندگــی دســتور کار اصلــی بن گوریون بود. 
او طــی نامــه ای در آوریل 1948، بــا این مضمون 
کــه اســرائیلی ها باید بــه تحقیقات برای ســاخت 
زرادخانه هســته ای درراســتای تأمین امنیت کشور 
یهود ســرعت ببخشند، بر این مهم صحه گذاشت. 
در اوایــل دهه 1950، اســرائیل قــدرت مهمی در 
خاورمیانه محسوب نمی شد. کشوری تازه تأسیس 
در 1948 و در محاصره کشورهای متخاصم عرب 
کــه بارها تا اواســط دهــه 1970، با اســرائیل وارد 
جنگ شــده بودند؛ بن گوریــون را نگران می کرد 
که ســرانجام مردمش در مسابقه تسلیحات متعارف 
با دشــمنان عرب ناکام بمانند. به زعم او اســرائیل 
نیازمند پیگیری سیاســتی بود که بقای این کشــور 
را در منطقه ای پر از دشــمن بیمه کند. بن گوریون 
پس از اســتعفایش از سمت نخســت وزیری، طی 
ســخنانی اشــاره کرد که چــرا معتقد بــود برنامه 
هســته ای برای بقا و امنیت اســرائیل حیاتی است. 
همه چیــز به نیــات مصــر، ســوریه، اردن و عراق 
مربوط می شد: »هیچ کشور دیگری را نمی شناسم 
که همســایگانش خواهان نابودی آن هستند، نه تنها 
این را اعالم می کنند، بلکه با تمام ابزار در دسترس 
آماده انجام آن باشــند. نباید دچار توهم شویم که 
آنچه در قاهره، دمشــق و عراق اعالم می شود فقط 

حرف هســتند. این تفکر، راهنمــای عمل رهبران 
عرب است.«

4. جهــان درصدد پیوســتن اســرائیل به 
ان پی تی

از ســال 1995، زمانــی کــه امضاکننــدگان پیمان 
منــع گســترش ســالح های هســته ای )ان پی تــی( 
به طور رســمی خواســتار ایجاد »خاورمیانه عاری 
از ســالح های هســته ای و دیگــر جنگ افزارهای 
کشــتارجمعی« شدند، ســازمان ملل متحد تالش 
کرده تا اســرائیل را به امضای ان پی تی مجاب کند 
و موافقت با بازرسی آژانس بین المللی انرژی اتمی 
از تأسیســات اتمی این کشــور بهتریــن راه تحقق 
این هدف اســت. با این  حال، اســرائیل از پذیرش 
چنین درخواســت هایی امتناع کرده و مدت هاست 
اســتدالل می کند که برنامه تسلیحات هسته ای این 
کشــور )که کماکان داشــتن آن را تأیید یا تکذیب 
نمی کنــد( تهدید بزرگــی برای امنیــت خاورمیانه 
نیست. این رویکرد در تالش های اعضای ان پی تی 
کید بر این  و مجمع عمومی ســازمان ملل بــرای تأ
موضــوع و وادارکردن اســرائیل در جهت برآوردن 

خواسته آن ها خللی ایجاد نکرده است.
تصویــب  بــا  عمومــی  مجمــع   ،2009 ســال  در 
قطعنامــه ای از کشــورهایی کــه هنوز بــه معاهده 
ان پی تــی نپیوســته اند درخواســت کرد بــه اصول 
معاهــده پایبنــد بــوده و از ایجاد منطقــه عاری از 
ســالح های کشــتارجمعی حمایت کنند. قطعنامه 
معاهــده  عضــو  غیــر  کشــورهای  از  همچنیــن 
درخواســت می کــرد بــا بازرســی آژانــس انرژی 
اتمی موافقت کنند. در ســال 2010، 189 کشــور 
خواهــان برگــزاری کنفرانســی در 2012، با هدف 
گام  برداشتن در راســتای ایجاد خاورمیانه عاری از 
سالح هسته ای شدند. اســرائیلی ها این درخواست 
را »مخــدوش و ریاکارانــه« توصیــف کردنــد و 

کنفرانــس به دلیل مشــکالت در دســتور کارش 
آن طور که برنامه ریزی شــده بــود پیش نرفت. پس 
از آن اعضای ان پی تی ســعی داشــتند تا کنفرانس 
دیگری با موضوع خاورمیانه عاری از ســالح های 
کشــتارجمعی برگــزار کننــد، امــا ایاالت متحده، 
کانــادا و بریتانیــا بــا این نگرانــی که پیوســتن یا 
نپیوستن اسرائیل به ان پی تی مورد بحث قرار گیرد، 
بــا تصویب قطعنامه مخالفــت کردند. به تازگی هم 
ایاالت متحده، بریتانیا، فرانســه، کانادا و 60 عضو 
دیگر آژانس بین المللی انــرژی اتمی با پیش نویس 
قطعنامه موردحمایت کشورهای عرب که خواستار 
تحت نظارت قرار گرفتن برنامه هســته ای اســرائیل 

بود، مخالفت کردند.

چشــم انداز ایــران: بــه نظر می رســد تمامی 
مطبوعات ایران باید دائمًا از شــعار خاورمیانه بدون 
ســالح اتمی حمایت کنند و این شعار را زنده نگه 
دارند بــه این امید کــه روزی این شــعار عملیاتی 
شــود و این شعار به شــعور تبدیل شود. کشورهای 
عربی هم ضمن کاســتن از اختالفات خود بر ســر 
این شــعار به امضا نشسته و اقدامات عملی خود را 

شروع کنند.■

پی نوشت
Daniel R. DePetris .1-تحلیل گر مســائل خاورمیانه 
ویکی ســترت  ژئواســتراتژیک  تحلیــل  اندیشــکده  در 

)Wikistrat(
2. بــر اســاس قانون مجلس ســنا، بحــث در مورد یک 
طــرح حد زمانی ندارد، اما اگر 60 عضو از 100 ســناتور 
به کفایــت مذاکــرات رأی دهند، مذاکــرات متوقف و 

رأی گیری انجام می شود.

اینترست  منبع: نشنال 
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راه حل بحران سوریه

نویسنده: حسین موسویان

برگردان: هادي عبادي

قدرت های جهانی که برای گفت  وگوهای اختصاصی 
جهت پایان جنگ در سوریه در وین مالقات کردند، 
احتمااًل این ماه در حالی در نیویورک دیدار می کنند 
که چندین مانع مهم باقی مانده است. در مقاله ای که 
در مارس 2015 در نشنال اینترست نوشتم، برنامه  شش 
مرحله ای را پیشنهاد دادم که در آن،10 اصل مهم برای 
حل بحران سوریه را توضیح دادم. در ماه اکتبر گروه 
بین المللی حمایت از سوریه در وین با اصولی موافقت 
کرد که با پیشــنهاد شش مرحله ای من تطابق داشت. 
در ابالغیه مشترکی که پس از گفت وگوها منتشر شد، 

شرکت کنندگان با موارد زیر موافقت کردند:1
وحدت، استقالل و یکپارچگی ارضی سوریه جزو . 1

اصول بنیادین هستند.
نهادهای دولتی بدون تغییر باقی می مانند.. 2
حقوق همه ســوری ها صرف نظــر از ویژگی های . 3

قومی و مذهبی، باید موردحمایت قرار گیرد.
الزم اســت همه تالش های دیپلماتیک در راستای . 4

پایان جنگ تسریع شود.
مشارکت کنندگان باید حمایت خود را از پناهندگان . 5

در داخل و خارج از مرز ســوریه و کشورهای میزبان 
آن ها افزایش دهند.

داعش و گروه های دیگر تروریســت که توســط . 6
شورای امنیت ســازمان ملل مشخص شــده اند، باید 

شکست داده شوند.
انتخابــات در ســوریه باید زیر نظر ســازمان ملل . 7

برگزار شــود تا اســتانداردهای بین المللی شفافیت و 
پاسخگویی رعایت شود.

پروسه سیاسی در سوریه با هدایت سوری ها انجام . 8
خواهد شــد و مردم سوریه هســتند که در مورد آینده 

خود تصمیم خواهند گرفت.
مشارکت کنندگان به همراه سازمان ملل، کیفیت و . 9

اجرای آتش بس سراسری در تاریخی معین و به موازات 
آن، فرایند سیاسی جدید را بررسی خواهند کرد.

این ها دســتاوردهای قابل توجهی هستند که گامی به 
سمت حل جنگ تراژیک سوریه است. بااین وجود، 
همچنان ســه مانع اصلی در مسیر راه حل دیپلماتیک 
وجــود دارد، امــا این امــور نیز حل نشــدنی به نظر 

نمی رسند.
مانع اول: چگونگی برخورد با اسد

ایاالت متحــده، روســیه، ایــران، ترکیه و عربســتان 

ســعودی، پنــج قدرت جهانــی و منطقه ای هســتند 
که در ســوریه تأثیر دارند و در مورد سرنوشــت اسد 
اختالف نظر دارند. اولویت ائتالف امریکا، سعودی و 
ترکیه، برکناری اسد است، درحالی که اولویت ایران و 
روسیه این است که ابتدا گروه های تروریستی قلع وقمع 
شوند که حدود نیمی از ســوریه را اشغال کرده اند و 
پس از آن انتخاباتی آزاد با نظارت سازمان ملل برگزار 
شــود تا برای رئیس جمهور تصمیم گیری شود. ایران 
سال ها اســت این نظر را مطرح کرده که مردم سوریه 
بایــد در مورد رئیس جمهور خــود تصمیم بگیرند، نه 

کشورهای دیگر.
پس از نشســت وین، بــاراک اوباما اظهار داشــت: 
»روســیه و ایران باید تصمیم بگیرند که می خواهند از 
اسد حمایت کنند یا اینکه ســوریه را نجات دهند«. 
هر چند تجربه لیبی در این چند ســال نشــان می دهد 
که اوباما اشتباه می کند. ناتو و هم پیمانان عرب آن به 
لیبی حمله کردند، قذافی را ساقط نمودند و لیبی را به 

هرج ومرج کشاندند.
قباًل در وین توافق شده است که »وحدت، استقالل و 
یکپارچگی سوریه جزو اصول بنیادین هستند« و اینکه 

»نهادهای دولتی بدون تغییر باقی می مانند«.
 مشکل است که تصور کنیم چگونه برکناری اسد به 
فروپاشی سیستم نظامی سوریه نمی انجامد. همچنین 
مشکل است تصور کنیم بدون ارتش فعلی سوریه که 
مطمئنًا تنها نیرویی اســت که روی زمین در حال نبرد 
با داعش، القاعده و جبهه النصره می باشــد، چگونه 

وحدت سوریه حفظ می شود.
بنابراین اولویت اساســی باید این باشــد که نیروهای 
تروریست حذف شــوند، وحدت ســوریه بازسازی 
شود و شــرایطی فراهم شود که پناهندگان بازگردند تا 
پس از آن، مردم ســوریه در انتخاباتی آزاد و شــفاف 
رهبران کشــور را انتخاب کنند و حقوق اقلیت ها نیز 

حفظ شود.
بــا  برخــورد  چگونگــی  دوم:  مانــع 

تروریست ها
دومین مانع اساســی جهت صلحی پایدار، چگونگی 
برخورد مؤثر و درنهایت نابودی گروه های تروریستی 
در ســوریه اســت. حقیقت این اســت که حمالت 
هوایی فقط زمانی مؤثر اســت که با حمایت ارتشــی 
ســازمان یافته روی زمین همراه شــود. بزرگ ترین و 
مؤثرترین نیــروی زمینی در جنگ با تروریســت ها، 
ارتش سوریه اســت که توسط ایران و روسیه حمایت 
می شــود. این در حالی اســت کــه هم پیمانان عرب 
آمریکا از بســیاری از گروه های تروریســتی حمایت 
می کننــد. ایاالت متحده بایــد درک کند غیرممکن 
اســت که هم زمان هم با دولت اســد بجنگد و هم با 

داعش. درواقع فاجعه پاریس نشان داد که همکاری 
ائتالفی از کشورها برای مبارزه با گروه های تروریستی 

الزامی است.
مانــع ســوم: پیونــد گروه هــای افراطی با 

هم پیمانان غرب
مشکل ســوم این واقعیت است که گروه های افراطی 
ســنی همچون القاعده، داعش و غیــره، ایدئولوژی، 
حمایــت مالی و تســلیحاتی خــود را از نزدیک ترین 
هم پیمانان غــرب در منطقه می گیرنــد. اکنون زمان 
آن اســت که به این نکته توجه کنیم که چون داعش 
فقط یک گروه شبه نظامی نیست، بلکه ایدئولوژی نیز 
دارد، تا زمانی که هم پیمانان غرب ایدئولوژی سلفی-

وهابی خود را بســط می دهند، این گــروه نیز کاماًل 
شکست نمی خورد.

همان طور که کرتین وینزر، ســفیر اســبق امریکا در 
یادداشــتی در ســال 2007 بیان می کند: »سعودی ها 
برای تبلیغ وهابیســم در دو دهه گذشــته 87 میلیارد 
دالر هزینــه کرده انــد. بخــش اصلی این پــول برای 
مدارس و مؤسسات مذهبی مبلغ وهابیسم صرف شده 
است. جالب است که بدانیم حزب کمونیست اتحاد 
جماهیر شــوروی برای تبلیغ ایدئولوژی خود از سال 

1921 تا 1991، 7 میلیارد دالر هزینه کرده است.«
چشم انداز ایران: عجیب این است که علی رغم 
قطعنامه وین و مواد شــفاف آن  و اینکه عربستان هم 
بر این قطعنامه صحه گذاشــته، وزیرخارجه عربستان، 
عادل الجبیر، تروریست های سوریه را به ریاض دعوت 
کرده، رئیس جلســه شده و به آنها گفته اسد یا باید با 
مذاکــره کنار رود یا با زور شــما. جالب اینکه عادل 
الجبیــر، کردهای کوبانی را هم به عربســتان دعوت 
نکرده و جبهه النصره نیز این نشست را محکوم کرده 
و گفته اســت هر مذاکره ای با اسد محکوم است  و 

باید حکومت مذهبی در سوریه برپا شود.
جالــب اینکه اســد نیز هم زمــان، این نشســت در 
عربســتان به ریاســت عادل الجبیر را محکوم کرده 
و گفتــه اعضــای این گروهك ها،  ســوری نیســتند 
و عمومــاً  از کشــورهای دیگری به اینجــا آمده اند. 
درواقع  رئیس آنها  شرکتBlack Water است که 
این تروریســت ها را در ترکیه، قطر، عربستان و اردن 
تربیت کرده و از طریق ترکیه آنها را به درون ســوریه 

گسیل می دارد. 

پی نوشت
1. بیانیه 9 ماده ای این گروه در شماره 94 نشریه چشم انداز 

ایران، مقاله »کورسوی امید«، آمده است.
منبع: هافینگتون پست
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در آیینه رسانه ها
ایران 

اسد دشمن ماست یا داعش؟
چاک هگل گفت: من و ژنرال دمپسی رئیس ستاد مشترک نیروهای مسلح امریکا 
هم عقیده ایــم. چیزی به نــام راه حل نظامی وجود ندارد و مــا با یک ایدئولوژی 
روبه رو هســتیم که از شــبکه های اجتماعی به خوبی استفاده می کند و با توجه به 
مبالغ مالی که داعش در اختیار دارد باید دقیق و آشکار مشخص کنیم که راهبرد 
و استراتژی ما چیست؟ اولویت ما کدام است؟ آیا اسد دشمن ما است یا داعش؟ 

وی درباره کناره گیری بشار اسد به جای تمرکز بر مبارزه با داعش هشدار داد.
منبع: اعتماد

تاریخ 3 آذر 1394 

نوآم چامسکی و امپراتوری هرج و مرج

»نوآم چامسکی« در مصاحبه با سایت www.truth-out.org از پویایی سیاست 
خارجه امریکا در قرن 21 و الزامات تخریب گری برای نظم جهانی می گوید و به 
موضوعات دیگری هم می پردازد: ارزیابی نقش روســیه در درگیری های سوریه، 
ظهور داعش و جذابیت ظاهری آن برای جوانان مســلمان اروپایی و چشــم انداز 
شــوم سیاســت خارجه امریکا در آینــده. در زیر گزیده ای از ایــن گفت وگو را 

می خوانیم.
چرا با وجود فاجعه باربودن مداخالت نظامی امریکا در قرن  ■

21 بحث مداخله نظامی همچنان در واشنگتن مطرح است؟
توجیهش تا حدودی همان کلیشــه قدیمی اســت: وقتــی دار و ندارتان یک  □

چکش باشــد، هر چیزی را میخ می بینید. مزیت نســبی ایاالت متحده در نیروی 
نظامی اســت. وقتــی یکی از اشــکال مداخله شکســت می خــورد، می توان با 

فناوری های جدید و ابزارها در َاعمال و آموزه ها تجدیدنظر کرد.
بی ثباتی و آنچــه من »ایجاد ســیاه چاله ها« می خوانم، هدف  ■

اصلــی امپراتوری هــرج و مــرج در خاورمیانه و جاهــای دیگر 
است، اما روشن است که امریکا بی هیچ درکی از جهت یابی در 
دریایــی متالطم به پیش می رود و همین کــه وظیفه تخریب را به 
اتمام رســاند، نمی داند چه باید کرد. ایــن موضوع تا چه حد به 

افول امریکا در مقام یک قدرت مسلط جهانی مربوط است؟
هــرج و مــرج و بی ثباتی واقعیت دارد، اما فکر نمی کنم هدف اصلی باشــد.  □

بلکه این هرج و مرج پیامد حمله ناشــیانه با پتک به نظام های شــکننده اســت؛ 
همان پتکی که ابزار اصلی حمله به عراق، لیبی، افغانســتان و جاهای دیگر بود. 
افول مداوم قدرت مســلط امریکا )درواقع از ســال 1945 با برخی فراز و فرودها( 
پیامدهایی در صحنه جهان کنونی به همراه داشــته اســت؛ نمونه اش سرنوشــت 
ادوارد اســنودن. بر اساس گزارش ها، چهار کشــور امریکای التین به او پیشنهاد 
پناهندگی داده اند، بی آنکه دیگر از واکنش سخت واشنگتن هراسی داشته باشند، 
اما حتی یک قدرت اروپایی هم تمایل ندارد با خشــم امریکا روبه رو شــود. این 

پیامد افول معنادار قدرت امریکا در نیم کره غربی است.
بــا این همــه، بعید می دانم هرج و مرج خاورمیانه از اســاس به این عامل برگردد. 
یکــی از پیامدهای حمله امریکا به عراق، تحریــک درگیری های فرقه ای بود که 

در حــال از بین بردن عراق و تکه پاره کردن منطقه اســت. بمبــاران اروپا در لیبی 
فاجعه ای پدید آورده که بســیار فراتر از گردش ســالح و جنایات داعش است. 
خشــونت ناشــی از مداخالت تأثیرات زیاد دیگری هم داشــته است. در ضمن 
عوامــل داخلی زیــادی هم در کار اســت. فکــر می کنم »پاتریــک کوبرن«، 
خبرنگار حوزه خاورمیانه، درســت می گوید که وهابی سازی اسالم سنی یکی از 
خطرناک ترین تحوالت دوران مدرن است. در حال حاضر، بسیاری از مشکالت 
موحش عماًل الینحل به نظر می رســند، مانند فاجعه ســوریه که تنها کورســوی 
امیــد به نوعی حل وفصل ماجرا از طریق مذاکره اســت، ولــی قدرت های درگیر 

الک پشتی در این مسیر پیش می روند.
روسیه هم حمله هوایی به سوریه را آغاز کرده. این امر تا کجا  ■

پیش می رود و آیا روســیه تهدیدی برای منافع امریکا در منطقه 
است؟

راهبرد روســیه آشــکارا حفظ رژیم سوریه اســت و »باران تخریب« در وهله  □
نخســت بر ســر نیروهای جهادی مورد حمایت ترکیه، عربســتان سعودی و قطر 
و تا حدودی ایاالت متحده می ریزد. یکی از مقاالت اخیر واشنگتن پســت نشــان 
می داد که تســلیحاتی که سازمان ســیا برای این نیروها فراهم کرده )تسلیحاتی با 
تکنولوژی باال( توازن نظامی علیه »بشــار اســد«، رئیس جمهوری سوریه را تغییر 
داده و یکی از عوامل واردشــدن روســیه به این کارزار بوده است. ما باید نسبت 
به »منافع ایاالت متحده« هشــیار باشیم. منافع قدرت ایاالت متحده با منافع مردم 
امریــکا زمین تا آســمان فــرق دارد و در جاهای دیگر هم معمواًل همین اســت. 
منفعت امریکا رسمًا از بین بردن اسد است و طبیعتًا حمایت روسیه از دولت دمشق 
تهدیدی برای آن به شــمار می رود. این رویارویی نه تنها برای ســوریه مضر است 
)اگر نگوییم فاجعه بار( بلکه تشدید غیرمترقبه جنگ را به همراه دارد که می تواند 

فراتر از این حرف ها فاجعه بار باشد.
http://www.truth-out.org :منبع

تاریخ 5 نوامبر 2015 )14 آبان 1394(

آینده ارتش 96 هزارنفره جهادگرایان در سوریه چه 
خواهد شد؟

پژوهشــگران مرکز تحقیقات مذهبــی و ژئوپلیتیک بریتانیا در رســاله ای با عنوان 
»هنگامی که قلعه سقوط کند« به تحقیق اساسی درباره نیروهای رادیکال مذهبی 

در سوریه پرداخته اند. حاصل این تحقیقات هشداردهنده است:
در مجمــوع 96 هزار جهادگر با دولت الئیک اســد در جنگ هســتند. فقط  ●

یک سوم از این جهادگرایان در خدمت داعش هستند. اکثریت بزرگ تری از آن ها 
به ســازمان های دیگری چون النصره )شعبه القاعده در سوریه(، جیش االسالم و 

احرار الشام پیوسته اند.
»پیــروزی نظامــی بر داعش به معنــای پایان جهاد جهانی نیســت. ما قادر به  ●

بمباران ایدئولوژی نیســتیم«؛ حتــی اگر داعش از خاور نزدیک رانده شــود نیز 
به هیچ وجه به معنای آن نیســت که خطر تروریســم در اروپا برطرف شده است. 
پژوهش مذکور هشدار می دهد »اینکه غرب توجه خود را بر داعش متمرکز سازد 
یک خطای راهبردی اســت«. اگر فقط داعش از پای درآورده شــود، این خطر 
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بزرگ به وجود می آید که جهادگرایان پراکنده داعش و دیگر سلفی ها به افق های 
فراتر روی آورند و خارج از ســوریه بر دامنه حمالت خود بیفزایند و شعار بعدی 

آن ها این خواهد بود که »غرب خالفت اسالمی را منهدم کرد«.
اتاق فکر بریتانیایی به این نتیجه می رســد که »شورشیان سوریه را نمی توان به  ●

تندرو و معتدل تقســیم کرد. اگر جنگیدن در کنار تندروهای اســالمی )داعش( 
از لحــاظ راهبــردی مفید باشــد این به اصطــالح معتدل ها در هم دست شــدن با 
داعــش هیچ تردیدی به خود راه نمی دهند. آن به اصطالح ارتش آزاد ســوریه نیز 
کــه اروپا و امریکا ناز و نوازشــش می کننــد، هیچ فرقی با بقیــه ندارد. پژوهش 
مذکور یادآور می شــود که در تابستان گذشــته در یک حمله مشترک ارتش آزاد 
سوریه و جبهه النصره به شهر جسر الشغور در منطقه ادلیب که اهمیت استراتژیک 
دارد افــراد جبهه النصــره گروه حملــه بودند و افراد ارتش آزاد ســوریه که غرب 
آن ها را مســلح و مجهز کرده بود، با گشــودن آتش به ســوی مخالفان از النصره 
محافظت می کردند. کار به اینجا ختم نمی شود: عالئم نشان می دهند که امریکا 
ســالح های ضد تانک در اختیار چهار گروه سلفی که با داعش رقابت می کنند، 

گذاشته است.
طبق تحقیق اتــاق فکر »این ادعا که گویا 70 جنگجــوی معتدل حاضرند از  ●

حمالت هوایی به داعش حمایت کنند تا حدود زیادی غیرجدی اســت«. افزون 
بر این، حتی »کناره گیری اســد هم به پایان جنگ نخواهد انجامید. جهادگرایان 
ســلفی به احتمال بسیار زیاد بازهم به جنگ ادامه خواهند داد تا به هدف خود که 

ایجاد کشور اسالمی است دست یابند«.
https://aayande.wordpress.com :منبع

تاریخ 27 دسامبر 2015)6 دی 1394(

موسویان: »هدف گرفتن مسلمانان، بزرگ ترین 
تهدید برای صلح است«

ســید حسین موســویان در مقاله ای در نشــریه هافینگتون پســت، گفتار و رفتار 
سیاســتمداران امریکایــی علیــه مســلمانان را نکوهــش و بر ضــرورت اصالح 
سیاســت های غرب و هماهنگی رهبران مذهبی جهان برای مقابله با افراط گرایی 

کید کرد. تأ
او در این مطلب نوشــت: تاریخ نگاران این برهه از تاریخ ایاالت متحده که ما در 
آن زندگی می کنیم را با این ویژگی یاد خواهند کرد که »شــمار چشــم گیری به 
 تعصب مبتال بودند و بســیاری از سیاستمداران نیز گرفتار کوته بینی شده بودند.«

سید حســین موسویان یادآور شــد که شــتاب زدگی در قضاوت و بی توجهی به 
ریشه های تروریسم، جلوی تدوین سیاستی مؤثر علیه تروریسم را خواهد گرفت.

وی این ســخن ترامپ که ایاالت متحده چهره ای منفی در خاورمیانه دارد را تأیید 
کرد، اما نوشــت: »برای درک ریشــه های این وضعیت، باید سیاســت ها و رفتار 

ایاالت متحده در منطقه طی یک قرن اخیر را ارزیابی کنیم.«
این پژوهشــگر ایرانی، دالیل نگاه منفی به امریکا را بــه نقل از ناظران بی طرف، 
این گونــه توصیف کرد: »پشــتیبانی بی قیدوشــرط از اســرائیل و سیاســت های 
ســرکوبگرانه اش علیه فلسطینیان؛ پشــتیبانی از دیکتاتوری های فاسد و سرکوبگر 
در خاورمیانه و شــمال افریقا؛ و دخالت در امور کشورهای منطقه، از حمله های 

پهپادی که باعث کشتار غیرنظامیان می شود تا اشغال تمام عیار سرزمین ها.«
موســویان با اشــاره به نظرســنجی های انجام شده، نوشــت: »حدود 80 درصد 
از ســاکنان فلســطین، 85 درصــد از مصری هــا و اردنی ها و نیــز 73 درصد از 
ســاکنان ترکیه، امریکا را »دشــمن« می دانند. همچنین در فهرست 10 کشوری 
که منفی ترین نگاه را به ایاالت متحده دارند، هفت کشــور مســلمان هستند و در 
فهرســت 10 کشــوری که مثبت ترین نــگاه را به امریکا دارند، تنها یک کشــوِر 

مسلمان دیده می شود.«
موسویان مصوبه کنگره امریکا برای ایجاد محدودیت روادید در مورد کسانی که 
به ایران سفر کرده اند را نیز مورد توجه قرار داد و نوشت: »این مصوبه نه تنها هیچ 
ربطی به تروریســم ندارد، بلکه اجرای توافق هســته ای را نیز تهدید می کند و اگر 
قرار باشد توافق هسته ای این گونه متوقف شود، منطقه قطعًا با چالش های بیشتری 

روبه رو خواهد شد.«

کید کرد بیشــتر اعضــای گروه های تروریســتی که به  ایــن پژوهشــگر ایرانی تأ
نیویورک، پاریس، لندن و جاهای دیگر حمله کرده اند، اهل کشــورهایی هستند 

که متحد امریکا شمرده می شوند.
وی تحرکات برخی اعضای مجلس نمایندگان امریکا علیه ســپاه پاسداران را نیز 
یادآوری کرد و نوشــت: »درحالی که ســپاه پاســداران انقالب پیشگام مبارزه با 
گروه های تروریستی داعش و القاعده در منطقه است، سه طرح تحریم علیه سپاه 

در هفته های اخیر در مجلس نمایندگان امریکا پیشنهاد شده است.«
منبع: خبرآنالین

تاریخ چهارشنبه 9 دی 1394

ایاالت متحده نباید عربستان را در برابر ایران انتخاب کند

ایاالت متحده باید هر کاری ممکن اســت برای جلوگیری از طرفداری از یکی از 
طرفین حاضر در جنگ نیابتی میان قدرت های شــیعه و سنی غالب در خاورمیانه 
انجام دهد. هر چند که تاریخ به ما می گوید ما باید به ســمت عربستان سعودی، 
متحــد قدیمی مــان حرکت کنیم، امــا اگر به آینــده نگاه کنید، ایران شــریک 
منطقی تری اســت. دلیل آن ساده اســت: منافع امنیتی ایران از عربستان سعودی 

به ما نزدیک تر است.
...درست اســت که نیروی نظامی دو کشور قابل مقایســه نیست؛ اما جانبداری 
از عربســتان ســعودی یــک فاجعه خواهد بود. این عربســتان ســعودی اســت 
که در میان بهترین کشــورهای مســلح در جهان اســت و مبالغ هنگفتی صرف 
خرید پیشــرفته ترین سیســتم های جنگی در جهان کرده که بســیاری از آن ها از 
ایاالت متحده بوده اســت. در مقابل، ایران، برای سه دهه بوده تحت تحریم های 
ســنگین است و ارتش این کشور مجهزتر از آن نیست که در طول جنگ ایران و 

عراق 30 سال پیش بود.
با این حال، هنگامی که زمان رویارویی شــود، عربستانی ها از جان خود بیمناک 
خواهند بود. عربستانی ها برای انجام بسیاری از کارهای روزانه کشور، خارجی ها 
را استخدام می کنند. تعداد کمی از مردان عربستان حاضرند برای دفاع از کشور، 
جان خود را به خطر بیندازند. برای جنگ در یمن، عربســتان سعودی صدها نفر 
از مزدوران را از کلمبیا اســتخدام کرده اســت. نیروی هوایی عربســتان سعودی 
قــدرت نابودکردن هر کشــوری در روی زمین را دارد؛ امــا پیروزی در جنگ با 
حمله زمینی به دست می آید و عربستان سعودی در این زمینه به طرز رقت انگیزی 

ضعیف است.
ایرانیان اما متفاوت هســتند. اگر آن ها احساس کنند باورهایشان در معرض خطر 
اســت، در میــدان جنگ، حتی با تیــر و کمان حاضر می شــوند. این تفاوت در 
احساســات میهن پرســتانه با توجه به قدمت دو کشــور منطقی اســت. عربستان 

سعودی کشوری 83 ساله است و ایران سابقه ای 2500 ساله دارد.
...عربســتان ســعودی درحالی که به دوســتی با مــا تظاهر می کند، پشــت پرده 
کارهایــش را پیش می بــرد. امریکایی ها این موضوع را فهمیده اند که عربســتان 
سعودی کشوری خشن و ســرکوبگر است. حتی بدتر، سعودی ها تأمین کنندگان 
مالی کلیدی داعش، القاعده و طالبان هســتند. آن ها از خیریه هایی حمایت مالی 
می کنند که ســاخت مســاجد و مدارس مذهبی را در ده ها کشور بر عهده دارند 
که در آن پسران خواندن قرآن و تنفر از امریکا را یاد می گیرند. هیالری کلینتون، 
وزیر امور خارجه ایاالت متحده، ســال 2009 ادعا کرد »حامیان مالی در عربستان 
ســعودی منبع هنگفتی از بودجه گروه های تروریســتی ســنی را در سراسر جهان 

تأمین می کنند.«
این گروه های تروریســتی دشــمن اصلی امریکا در خاورمیانه هستند. ایران حتی 
بیشــتر از ما از این گروه ها متنفر اســت، زیرا یکی از اهداف آن ها کشتن شیعیان 
اســت؛ اما عربســتان ســعودی از این گروه ها حمایت می کند و درصدد توســعه 
آن هاست. هر سیاستی برای حل بحران فعلی، باید این واقعیت را در نظر بگیرد.

منبع: پولیتیکو مگزین، تاریخ: 4 ژانویه 2016 )14 دی 1394(
نویسنده: استیون کینزر
برگردان: احمد هاشمی
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برادر بزرگوار جناب مهندس میثمی
با سالم

احترامًا به عرض می رســاند: 1.  پس از خرید نشــریه جدید شــما چندین بار مقاله 
»راهبردهای امام حسین)ع( در روز عاشورا« را مطالعه کردم. حقیقتًا حق مطلب ادا 
شــده بود و خداوند را شاکریم در این مقطع به چنین موضوعاتی دسترسی پیدا شد 

و شفافیت حاصل گردید.
2. در طول یك ســال گذشــته نیز آیاتی که در مقاله یادشده اشاره شده بود من نیز 

درگیر آن بوده ام و در حد توان و شعورم برداشت کرده ام.
3. در همین راستا بود که به موضوعات زیر راهبری یافتم:

الف. شعار نامحدود و مقاومت محدود اشکال اساسی دارد.
ب. آموزش های قرآن برخوردهای تعالی بخش است که یکی از نمونه های آن فرمان 

ده گانه در سوره انعام آیات 151 و 152 است.
ج . در طول سه دهه گذشته هر زمان که بدون زیرساخت های الزم شعار داده شد،  
پس از مدتی به ضد خود تبدیل شد؛ جنگ هشت ساله، هسته ای، اداره کل جهان، 

تحریم ها و... از آن جمله است.
آیا سعید امامی، یکی از معاونان وزارت اطالعات، طراح و یکی از مجریان قتل های 
زنجیره ای، رئیس بانك ملی، ب.ز و... نفوذی بودند؟ یا توسط بخشی از حکومت 
حمایت می شدند؟ و قصد خدمت داشتند؟! عطف به موضوعات باال پیشنهاد زیر 

ارائه می گردد:
)جدیدًا مقاالتی مســتند در امریکا مبنی بر اختالف بین ســران در امریکا و حتی 
در اســرائیل مطرح شده که بر ســر مواردی، مواضع متفاوت و حتی مقابل یکدیگر 
دارند(. رهبری هم به این موضوع در مورد امریکا اشاره کردند و آن را یك واقعیت 

خواندند. منتها از این مرحله به بعد مهم است که:
آیا می توان با اتکا به نیروهای ارزشــی داخلــی و قابلیت های بومی از این اختالف، 
ُحســن استفاده را کرد و مشکالت اقتصادی و توسعه اقتصادی را تا حدودی مرتفع 

کرد.
به نظر می رسد در این دوران دیگر نباید مانند سال های 58 و 59 و مانند دوران اشغال 

سفارت امریکا در ایران صرفًا به شعار مرگ بر امریکا بسنده کرد.
ـ مطلــب باال از این جهت اهمیت دارد که توســعه اقتصادی وجه الینفك توســعه 
سیاســی اســت و نمی توان این دو را از یکدیگر جدا کرد. موضوع دیگر فنی بودن 
و دارای تکنولــوژی باال به همراه اقتصادی بــودن موضوعات صنعتی و تکنولوژی 

است. 
مثاًل در مورد پروژه های پتروشــیمی مکران )منطقه چاه بهار(، عسلویه، موضوعات 
نفتــی و گازی، نیروگاهی مربوط به وزارت نیــرو، ریلی مربوط به راه آهن و وزارت 
راه حسب بررســی هایی که در طول این دو دهه گذشته انجام داده ایم شرکت های 

امریکایی هم تکنولوژی  به روزتری دارند و هم اقتصادی تر هستند.
به طور مشــخص مثاًل پروژه پتروشــیمی مکران )منطقه چاه بهــار( در حال حاضر 
اولویــت یکم رهبــری، وزرای دفاع،  صنعت و معدن و... اســت و موضوع آن 18 

واحد پتروشیمی است.
طبق آخرین اطالع حاصله فقط چینی ها در مناقصه شرکت کردند و قول داده اند تا 

24 دسامبر پیشنهاد خود را به صورت فاینانس ارائه کنند.
و حال آنکه ما قادریم عطف به کارهای قبلی انجام شده از جهت مهندسی معکوس 
و طراحی روی کمپرسور CNG از شرکت Ariel امریکا، مته های حفاری از شرکت 
Read Lycelag، تجهیزات ســرچاهی نفت از شرکت کورنر انگلیسی موضوع 18 
واحد پتروشــیمی را به انجام رسانیم )با طرف های امریکایی( هم تکنولوژی به روز 
دارند و هم اقتصادی تر هســتند. در مقایسه با چین که فعاًل طرف مذاکره مدیران و 

کارشناسان ایرانی است.
به بعضی مســئوالن تندرو، دفتر مقام رهبری، بعضــی نمایندگان تندرو مجلس نیز 

گوشزد شد که مقام رهبری نیز در آن نامه پاسخ به مجلس در مورد برجام در بند آخر 
اشاره داشتند به اینکه موضوعات مصرفی با امریکا مذاکره نشود، آقای نوبخت هم 
در مصاحبه ای اظهار داشتند که اشکالی ندارد از طرف امریکا تکنولوژی بیاوریم.

به طور مشــخص منظور این اســت که این شــیوه برخورد با امریکا و اســتفاده از 
اختالف هــای واقعی که در حاکمیت های آن وجــود دارد و با تکیه بر قابلیت های 
داخلی و بومی، موجه است. به نظر می رسد همین طور بی رویه شعار مرگ بدهیم، 

کار خاصی صورت نمی گیرد.
افزون بر اینکه در طول دو دهه گذشته به عنوان بخش خصوصی و با دید منافع ملی، 
کارها و برخوردهای کاری خوبی با طرف های خارجی از جمله امریکا و انگلیس 
انجام شده و کارفرما هم اعتقاد پیدا کرده اند که ما اهل پورسانت نبوده و صرفًا فنی 
ـ اقتصادی انجام وظیفه کرده، هر چند پس از گذشــت چند ســال و تحویل موفق 

کارها به کارفرما وجه ما را طبق قرارداد  نداده اند. 
رفاهی *** به نام خداوند هستی بخش 

با درود فراوان به منجی عالم بشــریت و درود به روان پاك شهدای اسالم و با سالم 
و عرض خسته نباشــید به تمامی دست اندرکاران چشــم انداز ایران. خدا را سپاس 
می گویم که این نشــریه به دستم می رســد و می توانم از تمامی مطالب آموزنده آن 
توشــه برگیــرم و در تمام طول روز دعاگوی همه هســتم به خصوص آقای مهندس 
میثمی. با خودم عهد کرده ام که هر زمان پولی به دســتم می رســد کمکی هر چند 

ناچیز انجام دهم. امیدوارم خداوند از شما راضی باشد و اجرتان دهد.
با تشکر از شما ـ رامسر ـ ز.ن

*** یادی از یادآور
یکی از محورهای اساسی تعالیم و تالش ها، احیای حق و زنده نگهداشتن حماسه ها 
و فروزان داشــتن آن مشــعل ها و یادآوری آن یادهای عزیــز و خاطره های ارجمند، 
صحنه های حق طلبی و ایثارگری و فداکاری خالصانه در راه قرآن و دین خداست.

ششــمین سالگرد روانشاد دکتر گلزاده غفوری بهانه ای شد تا لب های دوخته ما باز 
شود و الکن بودن را تخطئه کنیم و حرف هایی که نگفته ایم به سخن آییم و بگوییم. 
به پاس خدماتی که حدود 15 ســال جناب دکتر غفوری با خانواده در شهر کیالن 
دماوند سکونت داشتند، دست نوشته ای را تقدیم نشریه چشم انداز ایران کردم تا برادر 
عزیزم جناب مهندس میثمی برای خوانندگان دســتور چاپش را صادر کنند. دکتر 
غفوری پس از شــهریور 1320 خورشــیدی با خانواده به شهر کیالن دماوند آمدند 
و حدود 15 ســال در ضلع شرقی مســجد جامع کیالن دماوند، در خانه ای گلی با 
باغچه ای که داشت سکونت داشتند. در این سال ها خدمات عام المنفعه و فرهنگی 
زیادی همچون تأسیس آب انبار، مرمت مسجدجامع، تأسیس کتابخانه مسجد جامع 
کیالن، جلســات سخنرانی، کالس های احکام، اخالق و تاریخ داشتند. عالوه بر 
این با رفت وآمد و تالشــی که داشتند در تهران مدارسی را به عنوان جامعه تعلیمات 
اسالمی به سرپرستی مرحوم عباسعلی اسالمی ایجاد کردند و شادروان غفوری در 
این مدارس فعالیت داشت و کار تدوین کتاب های درسی را هم از آنجا پی گرفت 
که بعدها به کل نظام آموزشــی کشــور رســوخ یافت. این مدارس با روش خاص، 
شاگردان بســیاری پرورش داد که بعدها از نظر اجتماعی و سیاسی نقش مؤثری را 
ایفا کردند. در سال های پس از کودتای 1332 خورشیدی و به ویژه پس از تأسیس 
ساواك در سال 1335 که فضای اختناق بیشتر شد و فعالیت در حوزه سیاسی هزینه 
زیادی در برداشــت، کنشگران اجتماعی، سیاســی با هوشیاری در عرصه مدنی و 
اجتماعی فعال شــدند. تشــکیل انجمن ها و کانون های مختلف که اغلب رنگ و 
بوی مذهبی داشــت در این دوره کارنامه ای بســیار مثبت و مؤثــر از خود بر جای 
گذاشــت. روحانیون نواندیش که با مسائل روز آشنا بودند از جمله تغذیه کنندگان 
این کانون ها و انجمن ها بودند. روانشاد غفوری در این زمینه نیز یکی از نقش آفرینان 
بود. مسئله کتاب های دینی درسی، خود پرونده ای مفصل دارد. در دوران رضاشاه 

چشم انداز خوانندگان
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کتاب های دینی که به درس شریعت معروف بود، از آموزش های کالسیك مدارس 
حذف شــده بود. حرکت رضاشاه باعث شده بود یکی از مطالبات جامعه مذهبی 
پس از ســقوط وی، گنجاندن درس تعلیمات دینی در سیســتم آموزشی شود. این 
مســئله در مجلس نیز به تصویب رسید، اما اجرای آن تا سال 1327 به تعویق افتاد. 
در آن سال دولت پذیرفت چند نفر از اسالم شناسان روز به عنوان کارشناسان مذهبی 
برای این کار تعیین شوند که شد. با ورود تعلیمات دینی به دروس مدارس ابتدایی و 
متوسطه، روزنه ای باز شد که از این مسیر جوانان با تفکر و اندیشه های مذهبی آشنا 
شوند. با رشد و اعتراض جامعه مذهبی،  سطح این آموزش ها ارتقا می یافت و تدوین 
و تدریس آن جای بیشتری در سیستم برای خود می گشود. پس از واقعه 15 خرداد 
نیز این مطالبات بیشــتر شد. حاکمیت نیز برای مقابله با موج مذهبی مجبور می شد 
امتیازاتی به جریان های میانه رو بدهد. از ســال 1345 آقایان دکتر بهشــتی، باهنر و 
گلزاده غفوری توانســتند در تدوین کتاب های دینی مدارس وارد شده و این کار را 
به عهده بگیرند. دکتر منوچهر گنجــی، وزیر آموزش و پرورش دوران پهلوی دوم، 
در مصاحبه با یکی از شبکه های ماهواره ای گفت: من در سال 1356 به طور اتفاقی 
یکی از این کتاب های درســی دینی را مطالعه کردم با کمال تعجب مشاهده کردم 
مطالب این کتاب همه ضد رژیم سلطنتی و دعوت به مبارزه علیه حاکمیت است. 
بعد مسئله را با دیگران در میان گذاشتم و کار به ساواك و شاه کشید. وی می گفت 
آن زمان فهمیدم ما با دســت خود جوان ها را آموزش داده ایم که رژیم را براندازند. 
وزیر آموزش و پرورش دوران پهلوی دوم می گفت تعجب من این بود که تا آن زمان 
حتی ســاواك نیز متوجه مطالب این کتاب ها نشــده بود که درون سیستم با بودجه 
دولت تهیه شــده و در کلیه مدارس آموزش داده می شــود. این کتاب های دینی از 
چنان محتوایی برخوردار بود که حتی در زندان های سیاسی نیز فعاالن مذهبی از آنها 
برای آموزش استفاده می کردند. پس از اینکه دکتر غفوری از شهر کیالن دماوند با 
خانواده به تهران، خیابان شــریعتی، قلهك هجرت کردند، یعنی حدود دهه های 40 
تا 50، از نخستین کسانی بود که مقوله حقوق بشر را به جامعه مذهبی و سنتی ایران 
معرفی کرد، 50 سال پیش در جامعه ما، روشنفکران، مبارزان و سیاسیون با این مقوله 
چندان ســروکاری نداشتند تا چه رسد به روحانیون که به جز نوادری که با دانشگاه 
و دانش جدید آشــتی کرده بودند اغلب به همان مباحث حوزوی خود را محدود 
می کردند. کتاب اسالم و اعالمیه جهانی حقوق بشر او در آن سال خوش درخشید 
و 30 تا 40 بار تجدید چاپ شد. او در این کتاب مفاد اعالمیه جهانی حقوق بشر را 
با آموزه های اســالمی مقایسه کرده بود و میان این دو سنخیت ها و اشتراکاتی دیده 
بود. وی در این کتاب استدالل کرد که اسالم نه تنها با اغلب مفاد اعالمیه مخالفتی 
نــدارد، بلکه مؤید آن نیز اســت. مقوله ای که هنوز پس از چند دهه مورد مناقشــه 
است. گذشــته از طرح این گونه مباحث، شــخصیت خود او از نوادر روزگار بود. 
درحالی که از نظر دروس حوزوی به درجه اجتهاد رسیده بود و از دانش آموختگان 
حوزه نجف بود، از نظام آموزشی جدید نیز غفلت نکرده و مدارج علمی را تا سطح 
لیســانس حقوق طی کرده بود باز هم به این حد بسنده نکرد و برای ادامه تحصیل 
به فرانســه رفت و از دانشگاه سوربن فرانســه دکترای حقوق گرفت. این در حالی 
بود که در آن دوران، چندان رابطه ای میان حوزه و دانشــگاه برقرار نبود. روحانیون 
روی خوشی به دانشگاهیان و علوم جدید نشان نمی دادند و دانشگاهیان هم رغبتی 
به گذراندن دروس حوزوی نداشــتند، اما دکتر غفوری در هر دو فضا تنفس کرده 

و خود را محصور هیچ یك نکرده بود. شــاید همین ویژگی بود که نسبت به هر دو 
ساحت با واقع بینی بیشتری می نگریست و شیفته هیچ یك نشد و نقشی که برای خود 
در ســال های بعد تعریف کرد نیز با کلیشه های رایج تفاوتی آشکار داشت. باوجود 
داشتن مقام اجتهاد از همان ابتدا به کار تدریس و تعلیم اشتغال ورزید و در کنارش 
تألیف و نگارش را ادامه داد. به دلیل آشــنایی با مسائل روز از بهترین سخنرانان بود 
که در محافل دانشــجویی حضور می یافت و به طرح مســائل دینی از منظری نو و 
زاویه ای متفاوت با اندیشــه های رایج می پرداخت. او از جمله کسانی است که در 
بازنمایی نقش اجتماعی اسالم نقش مهمی داشت. در آن سال ها که شروع به تالش 
و نــگارش کرد دغدغه دینداران تنها به حوزه فردی و اخروی محدود می شــد. در 
مقابل کنشگران سیاسی و روحانیون انقالبی تالش داشتند این توده مذهبی و سنتی 
را با مسائل اجتماعی آشتی داده و آنها را به مشارکت نسبت به تعیین سرنوشت خود 
حساس کنند. دکتر غفوری با کتاب هایی مانند نظامات اجتماعی در اسالم، انفال 
یا ثروت های عمومی و خطوط اساسی اقتصاد در اسالم ازجمله پیشگامان این مسیر 
بود. روانشاد دکتر علی گلزاده غفوری متولد 1302 بود و در آستانه پیروزی انقالب 
55 ســال داشــت. پیش از پیروزی انقالب ممنوع المنبر شده بود،  ولی همچنان در 
عرصه سیاسی فعال بود. در انتخابات مجلس خبرگان قانون اساسی شرکت کرد و از 
سوی مردم تهران انتخاب شد. با توجه به دانش خود که هم از علم حقوق بهره مند 
بود و هم با مبانی اسالمی آشنایی داشت، در زمینه تدوین قانون اساسی نظرات نوینی 
داشــت که مطرح کرد. پس از آن در دوره اول مجلس شــورای اســالمی به عنوان 
نماینده مردم تهران شــرکت کرد. پــس از چندی وی از صحنه عمومی کنار رفت 
و خانه نشــین شد. زندگی ساده و بی تکلف و حفظ سالمت اخالقی و انسانی وی 
نیز می تواند سرمشقی برای دیگران باشــد. در سال های اخیر با وجود ناراحتی های 
جسمی و بیماری ها همچنان به کار تفکر و تألیف مشغول بود و از راه انتشار کتاب 
روزگار می گذراند. دکتر گلزاده غفوری حدود دو ســال پیش از اینکه دعوت حق 
را لبیك گوید حدود دو ماهی به شــهر کیالن دماوند آمدند و در همان خانه محقر 
گلی که پیش تر ســکونت داشتند، زندگی کردند. دوستان نزد ایشان رفتند از وضع 
رایج و خداشناســی سؤاالتی کرده بودند گفته بود نیازی نیست ما به مردم، خدا را 
یاد بدهیم و خداشــناس کنیم ما فقط موظفیم بت پرستی نکنیم. باید از بت پرستی 
و خودپرســتی دست برداریم. خدا خودش راه را به ما نشان می دهد. خدا وجودی 
آشــکار است،  ولی ما چون به بت های گوناگون دچار شده ایم و شرك می ورزیم او 
را درنمی یابیم. تالشــتان این باشد که بندگی خدا کنید. از آنجا که در شهر کیالن 
دماوند علمای زیادی بودند این شــهر به پایتخت فرهنگی دماوند مشهور است. در 
عصر خفقان و خشــونت، حق در قامت حق پرســتان جلوه می کند. حق، با ایثار و 
فداکاری حق جویان ماندگار می شود و شهر کیالن دماوند با نام شادروان دکتر علی 
گلزاده غفوری قرین است و روز جمعه 11 دی ماه 1388، خورشیدی غروب کرد. 
گاهی و بینش است  اسالم یکی از دین هایی است که پایه اش براساس علم، آزادی، آ
و کتاب زبان علم است و با کتاب به اصولی ترین هدف ها می توان رسید. بی جهت 
نبود که دکتر غفوری در شهر کیالن دماوند کتابخانه مسجدجامع را در سال 1337 

تأسیس کرد که پایگاهی برای مردم به خصوص پایگاهی برای قشر پیشتاز بود.
 نام این رادمرد باید بر صفحات تاریخ بدرخشــد و فضایل ایشان پیوسته 

یدالله غفور محسنیبازگو شود.

لطف الله میثمی- نشریه چشم انداز ایران

درگذشــت خواهر گرامیتان را تسلیت می گوییم و از خداوند منان برای آن مرحومه 
علو درجات و برای شما و خانواده محترم صبر مسئلت داریم.

جناب آقای مهدی غنی

لطف الله میثمی- نشریه چشم انداز ایران

درگذشــت پدر گرامیتان را تسلیت می گوییم و از خداوند منان برای آن مرحوم علو 
درجات و برای شما و خانواده محترم صبر مسئلت داریم.

سرکار خانم مریم السادات سیدکریمی


