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سر مقاله

ــان  ــل بی ــواره متکّف ــردازی، هم ــه پ ــه ورزی و نظرّی ــاحت اندیش س
نظرّیــات گوناگــون، از ســوی هــر فــرد و گــروه و جریــان، بــدون در نظــر 
گرفتــن وابســتگی های فکــری آنــان و تنهــا متوّجــه اتقــان علمــی و 
صّحــت گزاره هــای معرفتی اســت. هر فرد و جریانی مــی تواند در مقام 
ارائــۀ تالش هــای فکــری خــود، آنچه را که به عنوان نتیجه به دســت 
آورده در کارزار اندیشــه های مخالــف بــه نمایــش گذاشــته تــا عیــار آن 
ســنجیده شــود. تفّکر، مســئله ای اساســی اســت که جز با بها دادن به 
چنیــن روشــی پــر و بــال نخواهــد گرفــت. در ایــن بیــن اّمــا آنچــه گاه در 
مقــام ارائــٔه نظرّیــات، مــورد غفلت قــرار می گیرد میــزان صداقت و البته 
تطبیــق آن هــا بــا واقعّیــت هــای موجــود هــر زمــان اســت.  نظرّیاتی که 
ــه پردازانــش،  براســاس وابســتگی های جناحــِی نظرّی
حقایــق علمــی را فــدای منافــع فــردی و حزبــی 
نمــوده و یــا گــزاره هایــی کــه ســر در آســمان دارنــد و 
واقعّیت هــای کــف خیابــان را نمــی بیننــد، از دو 
بهــره  بــی  صداقــت  و  صّحــت  مهــِم  فاکتــور 
خواهنــد مانــد. بــی دّقتــی بــه ایــن دو ویژگــی در 

گزاره هــای معرفتــی، عــالوه بــر قصــور و  ارزش ســنجی 
ســهل اندیشــی متفّکران، معلول جنس و روش کنونِی اندیشــه ورزی 
است. اساسًا در مقام داوری نظرّیات، راهکار و شاخصی برای بررسی 
مطابقــت بــا واقــع و بیــان صادقانــه وجــود نــدارد. عّلت اساســی این امر 
را می توان، تفکیک ناصواب گفته های اندیشــمندان و روشــنفکران 
از کنش هــای فــردی و اجتماعی شــان دانســت. در واقــع از یــک طــرف 
کــه اندیشــمندان معمــواًل بــه طــور جــّدی در صــدد پیونــد  از آنجــا 
ــه ِازای خارجــی  صداقــت گفتــاری و رفتــاری و هــم چنیــن یافتــِن ماب
ــات  ــات خــود نبــوده انــد، و از طــرف دیگــر در داوری نظرّی بــرای ذهنّی
توســط مخاطبــان یــا دیگــر  اندیشــمندان  آن طــور که بایــد اهمّیتی به 
ایــن مســئله داده نشــده اســت، ایــن آســیب رو بــه فزونــی مــی رود. 
نظرّیــات تئوریســین هــای عرصــٔه سیاســت هــم در همیــن چهارچوب 
ارزیابی خواهد شــد. جریانات چپ و راســت علی رغم فقر معرفتی، در 
تمام ســال های حضورشــان در ســپهر سیاسی کشور به خصوص پس 
از انقــالب، اگرچــه توانســته اند در جرایــد و روزنامه هــا و رســانه های غیر 

رســمی و گاه حتــی در رســانه های رســمی کشــور بــه بیــان ایــده هــا و 
یافته هــای محــدود فکــری خود بپردازند، اّما عمدتــًا صداقت و میزان 
تطابــق گفته هایشــان بــا واقعّیت هــای خارجــی مــورد نقــد و بررســی 
جّدی قرار نگرفته اســت. از همین رو بررســی سختگیرانٔه کنش های 
اجتماعی و سیاســی این قشــر چه در هنگام اشــغاِل مناصب سیاســی 
و چه قبل و بعد از آن، همواره مالک خوبی برای قضاوت اندیشــه ها 
و گفته هایشان است. تفاوت فاحش رفتار سیاسّیون در دو وضعّیت 
متفــاوِت پیــاده یــا ســوار بــودن بــر قــدرت، نشــان از عــدم صداقــت و بــه 
صفحــات  البــالی  آن هــا  توّقــف  و  نظرّیــات  نرســیدن  فعلّیــت 
کتاب هایشــان، داّل بــر عــدم صّحــت آن اســت. یکــی از ایــن مــوارد، 
ادّعاهــا و نظرّیــه پردازی هــای بــی شــمار طیفی اســت که چند دهــه در 

کنش هــای  و  آزادی  مــدح 
و  مدنــی  آمیــز  مســالمت 

انتخابات آزاد گفته و نوشــته و 
مّلــت  سیاســی  رشــد  بــرای 

نسخه می پیچیدند. طرح شعار 

آزادی به عنوان داّل مرکزی گفتمان این جناح سیاسی و پیروزی در 
انتخابات با شــعار گفتگوی تّمدن ها و فضای باز سیاســی که عمدتًا 
الهــام گرفتــه از اندیشــه های روشــنفکران نزدیــک بــه ایــن طیــف بود، 
تنها بخشــی از مجموعه نظرّیاتی اســت که به طور گســترده در جراید 
ــمی  ــر رس ــمی و غی ــای رس ــید و از تریبون ه ــاپ رس ــه چ ــا ب و روزنامه ه
کشــور توســط تمامــی همفکــران ایشــان تبییــن شــد. اگرچــه موفقّیــت 
ایــن طیــف در جلــب اعتمــاد و بــه تبــع آن آراء عمومــی در دهــۀ هفتــاد، 
بــا  مــردم  ســاختن  همــراه  و  انتشــار  در  بــاال  توانایــی  از  نشــان 
اندیشه هایشــان داشــت، اّمــا مــدت زمــان نه چنــدان کوتاهــی الزم بود 
تــا بــا توّجــه به کنش های سیاســی آنــان در میدان عمل، بتــوان وجود 
راستگویی و واقع بینی در این نظرّیات و یا عدم وجود آن را مورد نقد 
و بررســی قــرار داد. ایــن جریــان پــس از ســال ها، مجــّددًا در هر فرصتی، 
ــز  ــه تمرک ــّی فقیــه، ختــم آن ب ــارات ول بحث هایــی چــون حــوزٔه اختی
قــدرت در یــک نقطــه و بــه تبع آن اســتبداد، نســبت آن با جمهورّیت و 
دموکراســی را پیــش کشــیده و بــه واکاوی و نّقــادِی تئــوری حکومــت 

حجت االسالم رسول خزاعی

بررسی دو مؤلفۀ صحّت و صداقت در نظریّات اندیشمندان 
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دینــی، مبتنــی بــر نظرّیــٔه والیــت فقیــه پرداخــت. بحثــی کــه ســال ها 
ــران و در هنــگام تدویــن  قبــل، در اوایــل پیــروزی انقــالب اســالمی ای
قانون اساســی مورد بررســی و جدال قرار گرفته بود. مســائلی که در آن 
ــت  ــه نهض ــب ب ــرا، منتس گ ــی  ــای مّل ــوی گروه ه ــًا از س ــال ها عمدت س
آزادی و البتــه جریانــات چــپ از جملــه ســازمان منافقیــن و حــزب تــوده 
مطــرح شــده و با پاســخ های محکم امــام )رحمــت اهلل علیه( و روحانیــون تراز 
اّول انقــالب، مواجــه شــده بــود، این بار به طور مســتمر توســط جریانی 
طــرح و تبییــن مــی شــد کــه علــی رغــم اختــالف نظرهــای فراوانــش در 
دهــۀ شــصت بــا مّلی_مذهبی هــا و نهضــت آزادی هــا، بعــد از یــک دهه 
توانســته بود به طرز تعّجب آوری با آنان ائتالف کند. این گفتمان با 
مرزبنــدی میــان خــود و جریــان حاکمّیــت، خــود را در کنــار مــردم و در 
و  دانســته  حاکــم  سیاســِی  قــدرت  برابــر 
ــه زعــم آن هــا  ــه ب ــه روندهایــی ک همــواره ب
موجــب کاهــش مشــارکت عمومــی در 
انتقــاد  شــد،  مــی  سیاســی  عرصــٔه 
داشــت. مخالفت با نظارت اســتصوابی 

شــورای نگهبــان و حمــالت متعــّدد بــه ایــن نهــاد، انتقــاد بــه مســئلٔه 
حکــم حکومتــی ولــّی فقیــه، اعتــراض به مســئولین انتصابی ایشــان، 
حملــه بــه مجموعــه ای از نهــاد هــای حاکمّیتــی و نظامــی کــه از آن ها 
ــاد مــی شــد و اختیــارت  ــت در ســایه ی ــت پنهــان و دول ــه عنــوان دول ب
دولــت منتخــب مــردم را محــدود می ســاخت و مــواردی از این دســت، 
بــر آن نظرّیــات، در طــول  کــه مبتنــی  بــود  عمــده واکنش هایــی 
ــا ایــن وجــود  ســال های متمــادی توســط ایــن جریــان مطــرح شــد. ب
هنگامــی کــه به حیات سیاســی جناح مــورد بحــث می پردازیم، مانند 
در  جــّدی  بحــران  دچــار  را  آن  دیگــر،  جناح هــای  از  بســیاری 
گــر از تمــام  شــاخصه های یــاد شــده در مقــام اندیشــه ورزی می یابیــم. ا
ــٔه  ــورش در عرص ــالیان حض ــاح در س ــن جن ــیب ای ــراز و نش ــر ف دوران پ
سیاســت داخلی چشــم بپوشــیم، ماجرای دهمین انتخابات ریاســت 
جمهــوری بــه تنهایــی گویای این بحران اســت. حوادثی که شــاید به 
واضــح ترین شــکل ممکــن، عدم صداقــت نظرّیه پــردازان جناح چپ 
دهــٔه شــصت و لیبــرال دهــٔه هفتــاد را نشــان می دهــد. بــا برگــزاری 

انتخابــات 88 و پیــروزی رقیــب، ســنگ محــک خوبــی بــرای ارزیابــی 
صداقــت مدعّیــان مــردم باوری و کنش های مســالمت آمیــِز مدنی به 
وجــود آمد. عدم تحّمل سیاســتمداران و روشــنفکران منســوب بــه آن 
هــا در پذیــرش شکســت در پیشــگاه عمــوم، روند اعتراضــات به نتایج 
انتخابــات را از چهــار چوب هــای قانونــی خــارج نمــوده و بــا شــتاب زیاد 
بــه حجــم و شــّدت آن می افــزود. بــه گونــه ای کــه پــس از مدتــی چند، 
اعتراضــات بــه کــف خیابــان کشــیده شــد. جالــب آنکــه ســردمداران 
گفتمــان رشــد سیاســی، بــه تحریــک مــردم بــرای حضــور در خیابان هــا 
مشــغول بــوده و نظرّیــه پردازانشــان در پشــت پــرده از تئــوری »فشــار از 
پاییــن، چانــه زنــی از بــاال« پــرده بــر می داشــتند. بــا گذشــت چندیــن 
ســال از عمــر نظرّیــات جریــان موســوم بــه اصــالح طلــب، حــال دقیقــًا 

صــد و هشــتاد درجــه خــالف آنچــه در ســال های 
متمــادی ســاخته و پرداختــه شــده بــود، جایــگاه 

مدافعیــن حقــوق مــردم و خائنیــن بــه آن عــوض 
شــده بــود. یــک جنــاح پر قدرت سیاســی با عدم 
ــات  ــون و عــدم رعایــت بدیهّی ــه قان تمکیــن ب

اعتراضــات مدنــی، بــر طبل ابطال انتخاباتی می کوبید که نزدیک به 
85 درصد واجدین شرایط در آن شرکت نموده بودند. جالب آنکه در 
ایــن نــوع اعتــراض نــه از اتــالف ســرمایه های کشــور، ذبح شــدن منافع 
مّلی و خســارت وارد ســاختن بر اموال عمومی ِابایی داشــت و نه حتی 
هــم صدایــی و حمایت هــای بــی دریــغ و صریــح دشــمن، آنــان را از 
مشــی و رفتارشــان پشــیمان ســاخت. در مقابــل، ولــّی فقیــه بــه عنوان 
باالترین مقام تصمیم گیر کشور در جایگاه مدافع آراء مردمی، اگرچه 
راه را بــرای اعتراضــات قانونــی بیــش از پیــش بــاز گذاشــته بــود اّمــا 
مطالبــات غیــر قانونــی از جملــه ضایــع کــردن آراء چنــد میلیــون نفــر را 
عاقالنــه ندانســته و بــه طــور جــّدی بــا آن بــه مخالفــت پرداخــت. 
فرصت هــای چنــد ماهــه و مــدارای بیــش از انــدازۀ جمهــوری اســالمی 
گفتگوهــای آزاد و منطقــی  کــه خــود را ســردمدران  ایــران بــا آن هــا 
می دانســتند بــه جایــی نرســید. به گونــه ای بعــد از هر اقدام مســالمت 
آمیــز نظــام، بیانیه هــای تنــد و تیــز و روش هــای رادیکال تری از ســوی 
صحنــه گردانــان اغتشاشــات 88 اتخــاذ می شــد. تــا جایــی کــه اساســًا 
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امــکان گفتگــو میــان معترضیــن و حاکمّیــت از بیــن رفتــه و تمامــی راه هــای 
برگشــت مســدود شــد. در واقــع آنچــه در شــلوغی های 88 بــه چشــم می خورد 
حتی یک فشــار سیاســی برای کســب قدرت هم نبود، بلکه یک خود کشــی 
واضــح در مــأ عــام نــام داشــت. جناحــی کــه در دوران گــذار  از  دهــۀ شــصت به 
هفتــاد، پــس از گــردش یــا بــه تعبیر بهتــر، اســتحالٔه ایدئولوژیک، به هرشــکل 
توانســته بــود اعتمــاد و آبرویــی مبتنــی بــر گفتمــان جدیــدش، نــزد بخشــی از 
افــکار عمومــی پیــدا بکنــد، در مدت چند مــاه، تمامی اندوخته های نظــری و 
عملــی اش را بــه آتــش کشــید. جریــان اصالح طلب دّقت نداشــت که با اثبات 
ادّعاهایــش، نفــی خــود می کنــد. جریانــی کــه قریــب بــه یــک دهــه، مدیرّیــت 
کثــر شــهرهای  قــّؤه مجرّیــه و قــّؤه مقّننــه و یــک دوره ادارٔه شــوراهای اســالمی ا
کشــور را بــه همــراه جریانــات پرقــدرت رســانه ای و مطبوعاتــی، در اختیــار 
داشــت، در دهمین دورٔه انتخابات ریاســت جمهوری، ژســت اپوزیســیون به 
خــود گرفتــه بــود. بــدون آن کــه توّجــه کنــد اساســًا بــرای چنیــن جناحــی بــا 
این چنیــن ســوابق، مخالــف خوانــی علیــه تمــام حاکمّیــت تــا چه میــزان بــاور 
پذیــر و یــا حتــی عاقالنــه اســت. نفــی تمامــی ســاختار های تقنینــی و ســاز و کار 
هــای انتخاباتــی، زیــر ســوال بــردن سیســتم ها و نهادهــای نظارتــی، عــدم 
اعتقــاد بــه ســالمت نهادهــای حاکمّیــت و قائــل شــدن بــه امــکان فســاد در 
نظام، آن هم به شــکل گســترده برای دســتکاری آراء چند میلیونی، پیش از 
آن که حکومت را در مرحلٔه بحران و سقوط قرار دهد، از جریانی که خودش 
برآمده از همین سیستم و ساختار هاست، سلب مشروعّیت و صالحّیت می 
کــرد. در واقــع آنچــه اصــالح طلبــان می کردنــد حملــه بــه نظــام و قــدرت 
حاکمّیــت نبــوده بلکــه نوعی خود زنِی سیاســی و معرفتی بود. این ها همــه از 
یــک منظــر عــدم صداقــت نظرّیــه پــردازان ایــن جبهــه را بــه رخ می کشــید. در 
واقــع انتخابــات 88 بــه خوبــی نشــان داد آنچــه کــه تئوریســین ها در مقــام 
ــا اعمالشــان نــدارد. بلکــه  ــه پــردازی بیــان مــی کننــد لزومــًا پیونــدی ب نظرّی
برعکس، گاهی پر اّدعاترین جریانات، در هنگام شکســت در میدان قدرت 
حاضرنــد تمامــی اندوخته هایشــان را بــه آتــش کشــیده و خــالف آن عمــل 
نماینــد. از ســوی دیگــر حــوادث ســال 88 داللــت بر عــدم صّحت نظرّیه های 
اصــالح طلبانــه هــم داشــت. آن هــا کــه دائمــًا والیــت فقیــه را مانعــی در برابــر 
خواســت جمهورّیــت تصویــر مــی کردنــد، ثابــت نمودنــد کــه شــاید خــود، بــه 
عنــوان اقلّیــت در برابــر جمهــور بایســتند اّمــا ولّی فقیــه نه تنها چنین نخواهد 
کــرد، بلکــه در برابــر اقلّیت هــای مــردم ســتیز با تمــام قــدرت و بــا پرداخت تمام 
هزینه هایــش خواهــد ایســتاد. آنچــه کــه هوشــمندی رهبــری در پایبنــدی 
عمیــق ایشــان بــه اصــول انقــالب رقــم زد، حفاظــت همــه جانبــه از حــّق 
مشــارکت عموم در تعیین سرنوشــت کشورشــان بود. این مســئله به درســتی 
درک شد که خطر ابطال انتخابات، تنها متوّجه یک دوره انتخابات و چند 
میلیون رأی نیســت، بلکه مســتقیمًا جمهورّیت نظام را هدف گرفته اســت. 
گــر بــرای یــک بــار در تاریــخ جمهــوری اســالمی ایــران جمعــی  بــه گونــه ای کــه ا
محــدود مــی توانســت بــا شــورش عیلــه آحــاد مّلــت بــه جــای صنــدوق رأی، 
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حرفــش را از طریــق آشــوب در کوچــه و خیابــان بــر کرســی بنشــاند، بعــد از آن 
عمــاًل دیگــر نــه صنــدوق رأی اعتبــاری داشــت و نــه نشــانی از جمهورّیــت 
می ماند. چه اینکه پس از تســلیم شــدن نظام در برابر خواســت غیرقانونی و 
ضّدمردمــِی یــک جریــان سیاســی، ســایر بازیگــران عرصــٔه سیاســت هــم 
درمی یافتند که تنها راه نشســتن بر کرســی قدرت، همراهی با مّلت نیســت، 
بلکــه در صــورت لــزوم، آشــوب و جنجــال می توانــد نظــام را وادار بــه بــاج دادن 
بــه جریانــات ضّدمردمــی کنــد. آنچــه هوشــمندی بی نظیــر و حکمــت آمیــز 
بــودن کنش هــای رهبــر انقــالب در مواجــه بــا فتنه گــران را واضــح  تر می ســازد، 
گونه ای از رفتار سیاســی اســت که در آن، جایگاه مبانی اصیل انقالب، شــأن 
قانــون اساســی و نقــش اساســی مــردم بــه بهتریــن شــکل ممکــن حفــظ شــد. 
کاراِن درون جریــان  اگرچــه در آن روزگار مصلحــت اندیشــان و محافظــه 
انقــالب، بــا محاســبٔه هزینــه و فایــده، هزینــٔه حفــظ آراء مــردم را بیــش از 
فایــده اش مــی دانســتند و بــا توجیــه حفــظ نظام، میــل به ســازش و تــن دادن 
بــه خواســته های جریــان آشــوب گــر را داشــتند و حتــی چنیــن توصیه هایــی را 
به مجموعٔه حاکمّیت و رهبری می کردند اّما والیت مطلقٔه فقیه در مقابل 
رفتار های بدعت آمیز و مطالبات غیر قانونی اصحاب قدرت ایســتاد تا یک 
بــار بــرای همیشــه انعطــاف ناپذیــری در برابــر زیــاده خواهی های ضــّد مردمی 
را محکــوم نمایــد. در واقــع بــر خــالف آنچــه جبهــٔه مقابــل مــردم، دربــارٔه ضــّد 
مردمــی بــودن والیــت می گفتنــد، والیــت فقیــه نــه تنهــا در ابتــدای انقــالب، 
مردم ساالری دینی را در صحنۀ نظر و عمل به ساحت اجتماع وارد ساخت، 
بلکه ســه دهه پس از پیروزی انقالب به بهترین شــکل ممکن آن را تثبیت 
نمــود. از همیــن رو نــه تنهــا بــر نظرّیــات آن هــا کــه در مقــام ســاخت دوگانــه و 
تعــارض میــان والیــت و مــردم بودنــد، مهــر ابطــال زده شــد بلکــه وجــود ولــّی 
فقیه را برای کســانی که آن را امری حائز اهمّیت نمی دانســتند هم ضرورت 
بخشــید. چــه اینکــه واضــح شــد کــه ولــّی نــه تنهــا مــی توانــد در رأس جامعــٔه 
دینــی قرارگرفتــه و تعارضــی بــا مــردم ســاالری دینی نداشــته  باشــد بلکه بســیار 
باالتــر از آن، اساســًا بــرای حفــظ ارزِش مــردم ســاالری دینــی و تضمیــن حفــظ 
جایــگاه مّلــت در تمامــی شــئوِن تصمیــم گیــری در کشــور، وجــود والیت فقیه 
الزم و ضــروری بلکــه تنهــا راه تأمیــن ایــن هــدف اســت. ایــن هــا همــه تنهــا 
برشــی کوتاه از پیامدهای کنش های برخی از روشــنفکران، نظرّیه پردازان و 
سیاســت مــداران در یــک واقعــه بــود کــه بــه هیــچ وجــه امــکان تفکیــک آن از 
نظرّیــات و اّدعاهایشــان وجــود نداشــته و البتــه خــود، جــای بحــث هــای 
عمیق تــر و بیشــتر دارد. بعــالوه، مصادیقــی از ایــن دســت بــرای جریانــات 
فرهنگــی، اجتماعــی و سیاســی مختلف فــراوان اســت. مصادیقی که مــا را به 
تأّمــل بیشــتری دربــارٔه تاریخچــه و خاســتگاه جریــان روشــنفکری در ایــران و 
کــه حافظــٔه  جنــس و روش نظرّیــه پــردازی آن، وادار مــی ســازد. جریانــی 
تاریخی کوتاه مدت و یا ســهل اندیشــی آحاد جامعه به خصوص نخبگان و 
جریانــات فکــری و فرهنگــی، مانــع  از  ارزیابی صداقت و صّحت نظرّیــات دور 

و درازشان شده است.
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پروندٔه اوّل: شناسایی مفهوم، مؤلّفه های اساسی و گسترٔه امر تحوّل در حوزٔه علمیّه

تحــّول در هــر پدیــده یکــی از ســّنت های ناگزیر الهی اســت 
کــه مدیرّیــت آن می توانــد منجــر بــه تکامــل، رشــد و پویایــی 

شــده و انفعــال در مقابــل آن باعــث انــزوا یــا نابــودی شــود.
ــه هــم از ایــن ســّنت الهــی مســتثنی نبــوده و اگــر ایــن  حــوزٔه علمّی
جریــان را مدیرّیــت نکنــد بــه انــزوا یــا نابــودی خواهــد رســید. تحــّول 
امــری ضــروری بــرای پویایــی و تطابــق حــوزٔه علمّیــه و معــارف دینــی 

ــا نیاز هــای زمــان اســت. ب
ــه العالــی( بــه عنــوان جامع ترین اندیشــمند 

ّ
مقــام معّظــم رهبــری )مــد ظل

گاه تریــن نظرّیــه پــرداز اســامی نســبت به اقتضائــات زمان،  دینــی و آ
در بــاره ۀ ایــن مســئلۀ مهــم تأکیــدات فــراوان دارد. از جملــه اینکــه در 
بیانی تذّکر دادند :» امروز حوزه نباید در صحنه های متّعدد فلسفی 
و فقهــی و کامــی در دنیــا غائــب باشــد. ایــن همــه ســؤال در دنیــا و 
در مســائل گوناگــون مطــرح اســت؛ پاســخ حــوزه چیســت؟ نــه بایــد 
غائــب باشــد، نــه بایــد منفعــل باشــد؛ هــر دو ضــرر دارد. فکــر نــو الزم 
اســت، پاســخ بــه نیازهــای نوبه نــو الزم اســت کــه دارد مثــل ســیل در 
دنیــا مطــرح می شــود؛ بایــد شــما برایــش جــواب فراهــم کنیــد. جــواب 
شــما بایــد ناظــر باشــد بــه ایــن نیــاز و نیــز ناظــر باشــد بــه پاســخ هایی 
گوناگــون می دهنــد. اگــر از جواب هــای  کــه مکاتــب و فرقه هــای 
آن هــا غافــل باشــید، پاســخ شــما نمی توانــد کار خــودش را انجــام 
دهــد. بایــد پاســخ قــوی، منطقــی و قانــع کننــده بیاوریــد وســط. بایــد 
پاســخ ها در دنیــا مطــرح شــود. «  در ماهنامــٔه محــراب، پیرامون معنا  و 
فه های اصلی، چگونگی تعیین 

ّ
مفهــوم تحــّول در حوزٔه علمّیه، مؤل

خــط مشــی و ســاز و کارهــای اجرایــی آن و رونــد کنونــِی پیــاده ســازی 

ایــن امــر در نهــاد حــوزه، بــا حجــت االســام مجتبــی مهــدوی ارفــع، 
معــاون ســابق آمــوزش حــوزٔه علمّیٔه خراســان بزرگ به گفتگو نشســته 
ایــم. در صفحــات پیــش رو، بخــش اّول ایــن گفتگــوی تفصیلــی را 

ــد. می خوانی

باسام و احترام

در ابتدای گفتگو تعریفی جامع از مفهوم تحّول داشته باشید؛ 
ــه  ــوزه چ ــّول در ح ــرای تح ــاص ب ــور خ ــه ط ــد ب ــپس بفرمایی س

فــه هــای اساســی وجــود دارد؟
ّ
مؤل

ضمن عرض سالم و خسته نباشید به شما.
گـــر بخواهیـــم معنـــای تحـــّول را در لغـــت بررســـی کنیـــم، ایـــن  ا
کلمـــه بـــه معنـــای تغییـــر یـــک شـــیء مـــی باشـــد. در اصطـــالح هـــم 

ــد. ــّول می گوینـ ــر را تحـ ــای دیگـ ــه جـ ــال از یـــک جایـــی بـ انتقـ
کـــه در حـــوزه مـــد نظـــر اســـت و مـــورد مطالبـــٔه رهبـــر  آن تحّولـــی 
معّظـــم انقالب)مدظّلـــه العالـــی( می باشـــد، یـــک مقـــدار متفـــاوت اســـت و 
بـــه معنـــای لغـــوی تحـــّول نیســـت. تحّولـــی کـــه یـــک جهـــت خـــاص را 
داشـــته باشـــد. آن جهـــت ارزشـــی کـــه متناســـب بـــا اقتضائـــات مربـــوط 
بـــه حـــوزٔه علمّیـــه و آن رســـالت هـــا و اهـــداف حـــوزٔه علمّیـــه اســـت، 
کـــه در مســـیر تحّقـــق ارزش هـــا و آرمان هـــای ایـــن نهـــاد  تحّولـــی 
ـــوع تحـــّول وجـــود دارد: تحـــّول مثبـــت  ـــی دو ن کّل می باشـــد.به طـــور 

و منفـــی.
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تحـــّول مثبـــت، یعنـــی انتقـــال از وضعّیـــت موجـــود بـــه ســـمت بـــه 
گـــر تحـــّول منفـــی باشـــد، قاعدتـــًا حرکـــت بـــه  وضعّیـــت مطلـــوب. اّمـــا ا
ســـمت ســـقوط اســـت. حرکـــت بـــه ســـمت آن هـــم تحـــّول اســـت ولـــی 

تحـــّول بـــه معنـــای حرکـــت بـــه ســـمت سراشـــیبی و از بیـــن رفتـــن.
رهبـــر معّظـــم انقـــالب )مـــد ظّلـــه العالـــی( در همیـــن راســـتا فرمودنـــد 
کـــه تحویـــّل یـــک ضـــرورت اجتنـــاب ناپذیـــر اســـت. حـــال یـــا ایـــن 
کـــه تحّقـــق آن اهـــداف و  دگرگونـــی بـــه ســـمت مثبـــت خواهـــد بـــود 
ـــود.  ـــه ســـمت منفـــی خواهـــد ب ـــا ب ـــه اســـت ی ارزش هـــای حـــوزٔه علمّی
گـــر حـــوزٔه علمّیـــه تحـــّول پیـــدا نکنـــد یـــا منـــزوی  در  ادامـــه فرمودنـــد ا
ـــه مبانـــی  ـــه ب ـــا از بیـــن خواهـــد رفت.البتـــه بـــدون توّج خواهـــد شـــد ی
ــوزه بشـــویم. بایـــد مبتنـــی  ــّول در حـ نمی توانیـــم وارد موضـــوع تحـ
ـــه العالـــی(، مســـئلٔه تحـــّول را تعقیـــب  ـــر فرمایشـــات رهبـــر انقـــالب )مـــد ظّل ب
کنیـــم. در فرمایشـــات مقـــام معّظم رهبـــری )مدظّلـــه العالـــی( گاهی به جای 
واژۀ تحـــّول، واژٔه اصـــالح آمـــده اســـت. اصـــالح در فرمایشـــات ایشـــان، 
نزدیـــک بـــه معنـــای تحـــّول اســـت کـــه آن هـــم یکـــی از مطالـــب قابـــل 

توّجـــه و دارای چنـــد مؤّلفـــٔه اساســـی اســـت.
حال به برخی از این شاخصه ها اشاره خواهم کرد.

کـــه بایـــد بـــه عنـــوان مبنـــای اوِل  1.  اولیـــن مســـئله ای 
تحـــّول در مجموعـــٔه برنامه ریـــزی حـــوزه مـــد نظـــر قـــرار بگیـــرد، 
ــر  ــّول یـــک امـ ــه تحـ کـ ــت  ــن اسـ ــد ایـ ــاره شـ ــه اشـ کـ ــور  همانطـ
گـــر نپذیرفتیـــم چـــه  اجتنـــاب ناپذیـــر اســـت. بایـــد بپذیریـــم؛ ا
بخواهیـــم و چـــه نخواهیـــم ایـــن تحـــّول تحّقـــق پیـــدا می کنـــد. 
گـــر ایـــن را بپذیریـــم قاعدتـــًا بـــه فکر هســـتیم کـــه حتمـــًا آن را مدیرّیت  ا
گـــر رهـــا کردیـــم،  کنیـــم. نمی توانیـــم مســـئلٔه تحـــّول را رهـــا کنیـــم ا

ــم. باخته ایـ
مؤّلفـــٔه دّوم، حفـــظ اصـــول حـــوزه اســـت. در حـــوزٔه   .2
ـــًا  ـــه حتم ـــود دارد ک ـــی وج ـــز و اصل ـــوط قرم ـــری خط ـــه یکس علمّی
گـــر  بایـــد در بخش هـــای مختلـــف مـــورد توّجـــه قـــرار گیـــرد. اساســـًا ا

در این هـــا، تغییـــری اّتفـــاق بیفتـــد، مشـــکل ســـاز اســـت.
تحـــّول بـــه معنـــی تغییـــر خطـــوط اصلـــی در حـــوزه نیســـت. بـــه عنـــوان 
مثـــال، پیـــش فـــرض متـــد اجتهـــاد در همـــٔه عرصه هـــای حـــوزوی 
بایـــد بـــه عنـــوان یـــک مـــالک و معیـــار اصلـــی در مجمـــوع برنامه هـــای 
ـــد  ـــه هیـــچ وجهـــی نمی توانیـــم بگوییـــم مت ـــا ب ـــرد. م ـــرار بگی حـــوزه ق
کـــه تـــا اآلن بـــه ســـمت آن حرکـــت می کردیـــم، دیگـــر  اجتهـــاد را 
نیـــازی بـــه آن نداریـــم.  مســـئلٔه اجتهـــاد جـــزء خطـــوط قرمـــز و اصلـــی 
حـــوزه اســـت کـــه بایـــد حتمـــًا در امـــر تحـــّول بـــه ایـــن موضـــوع توّجـــه 
گـــر در جایـــی مشـــاهده کردیـــم کـــه اجتهـــاد مـــورد خدشـــه وارد  شـــود. ا

کـــه مـــا خواهیـــم رفـــت مســـیر درســـتی  شـــد، بدانیـــم ایـــن مســـیری 
نیســـت و از  اصـــِل تحـــّول بـــه معنـــای مثبـــت آن فاصلـــه گرفتـــه ایـــم. 
ـــی در حوزه هـــا، هـــم  ـــه خطـــوط اصل ـــه بی توّجهـــی ب بنابرایـــن هرگون
ــای  ــی و تحّول هـ ــای منفـ ــم باعـــث حرکت هـ ــراف و هـ ــث انحـ باعـ

غیرصحیـــح مـــی شـــود.
3.  مبنـــای ســـوم، حفـــظ ارزش هـــا و ســـّنت های حـــوزه 

اســـت.
 بـــدون توّجـــه بـــه آن هـــا مســـیری کـــه خواهیـــم رفـــت، مســـیری غلـــط 
اســـت. تحـــّول بـــه معنـــای صرفـــًا تغییـــر در روش هـــا نیســـت. ممکـــن 
کـــه وجـــود دارد، بتوانیـــم در جاهـــای  اســـت بعضـــی از شـــیوه هایی 
دیگـــر اســـتفاده کنیـــم. ایـــن بـــه معنـــای نفـــی روش هـــا یـــا شـــیوه های 
ــث  ــاًل بحـ ــّول اصـ ــت.در تحـ ــه نیسـ ــوزٔه علمّیـ ــر حـ ــم بـ ــّنتی حاکـ سـ
ـــم  ـــدی داری ـــیار کارآم ـــّنت های بس ـــت. س ـــرح نیس ـــّنت گریزی مط س
کـــه در نظام هـــای آموزشـــی غیرحـــوزوی هـــم بـــه عنـــوان ر وش هـــای 
عظیـــم و ارزشـــمند آموزشـــی مطـــرح می شـــوند و الگوگیـــری شـــده و 
اســـتفاده مـــی شـــوند. قطعـــًا دگرگونـــِی حـــوزه بـــه ایـــن معنا نیســـت. اگر 
ـــا سّنت ســـتیزی باشـــد، تحـــّول در  خروجـــی تحـــّول، ســـّنت گریزی ی
حـــال حرکـــت در مســـیر غلـــط اســـت.   حتمـــًا بایـــد ســـّنت ها و روش هـــا 
و شـــیوه های کارآمـــدِ حـــوزه را شناســـایی، حفـــظ و تکمیـــل و از آن هـــا 
اســـتفاده کنیم.ایـــن نقـــاط قـــّوت حتمـــًا باید مـــورد مالحظه باشـــد. به 
دنبـــال ارتقـــاء آن هـــا باشـــیم و بـــه دنبـــال از بیـــن بـــردن نقـــاط ضعـــف.
گـــر مـــا فکـــر کنیـــم مثـــاًل آن شـــیوه ها و روش هایی کـــه در حـــوزٔه علمّیه  ا
ــاق  ــوزه اتفـ ــّول در حـ ــا تحـ ــود تـ ــته شـ ــار گذاشـ ــد کنـ ــود دارد، بایـ وجـ
بیفتـــد، مثـــاًل شـــیوه ها و روش هـــای دانشـــگاهی را وارد حـــوزه بکنیـــم، 
ایـــن تحـــّول نیســـت، بـــه تعبیـــر رهبـــر معّظـــم انقـــالب )مـــد ظّلـــه العالـــی( غلـــط 
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ـــًا باعـــث مـــی شـــود  ـــط اســـت و قطع ـــدر غل ان
کـــه وضعّیـــت حـــوزه بدتـــر از وضـــع موجـــود 
شـــود. لـــذا مـــا حتمـــًا بایـــد در تعریـــف تحـــّول 
دو رکـــن اصلـــی را در نظـــر بگیریـــم؛ اول، 
بازشناســـی و بازســـازی ســـّنت های اصیـــل 
و آزمـــودن آن هـــا در زمینه هـــای علمـــی، 
تربیتـــی، مدیرّیتـــی و بقّیـــٔه عرصه هـــای 
ســـازِی  آمـــد  روز  دّوم،  حـــوزه؛  در  مطـــرح 

گاهانـــه و علمـــِی ایـــن ســـّنت ها. آ
اساســـِی  مؤّلفـــٔه  چهارمیـــن   .4
تحـــّول ایـــن اســـت کـــه بایـــد تغییـــر در 
بســـتر نظـــام اســـالمی اّتفـــاق بیفتـــد. 
ــًا بایـــد متناســـب بـــا اقتضائـــات  حتمـ

کنیـــم. زمانـــه تحـــّوالت را دنبـــال 
کـــه   بـــدون توّجـــه بـــه مســـائل جدیـــدی 
ــّول را  ــم تحـ ــده اســـت نمی توانیـ ــاد شـ ایجـ
مدیرّیـــت کنیـــم. مســـئلٔه نظـــام اســـالمی، 
کثـــری دیـــن در اجتمـــاع  مســـئلٔه حضـــور حدا
و حکومـــت داری، جـــزء مســـائلی اســـت کـــه 
حـــوزه  اخیـــرًا بـــا  آن مواجـــه شـــده اســـت و تـــا 
ــائل نکـــرده  قبـــل از آن ورودی در ایـــن مسـ
ـــود دارد و  ـــأ وج ـــاز  و خ ـــن نی ـــا  االن ای ـــود اّم ب
بایـــد بـــه آن توّجـــه بشـــود. حتمـــًا بایـــد تحّول 
در بســـتر نظـــام اســـالمی اتفـــاق بیفتـــد. یعنی 
گـــر تحـــّول در وضعّیـــت و شـــرایط موجـــود  ا
بخواهـــد بـــه گونـــه ای باشـــد کـــه توّجهـــی بـــه 
نظـــام اســـالمی و آن حکومتـــی کـــه مبتنـــی بر 

مبانـــی دینـــی و اســـالمی بـــوده، نشـــود؛ ایـــن 
تحـــّول غلـــط اســـت چـــون از حـــوادث واقعـــه 
ای کـــه در روایـــات اشـــاره شـــده، غافـــل بـــوده 
کـــه  اســـت. مدیـــران حـــوزه بایـــد بداننـــد 
ــام  ــِی نظـ ــای درونـ ــه نیازهـ ــخگویی بـ پاسـ
از وظایـــف مهـــم و اولوّیـــت دار ایـــن نهـــاد 
اســـت. حـــوزٔه انقالبـــی، مبتنـــی بـــر ایـــن 
نظـــام، ارزش دارد و بایـــد حـــوزه را در بســـتر 
حاکمّیـــت اســـالمی تعریـــف کنیـــم و در ایـــن 

ـــت کنیـــم. بســـتر تحـــّوالت را مدیرّی
نمی تـــوان نســـبت بـــه نظـــام بی تفـــاوت 
انقالبـــی  حـــوزٔه  مؤّلفه هـــای  بایـــد  بـــود. 
بّررســـی شـــود و نظـــام فرهنگـــی، آموزشـــی و 
پژوهشـــی و همـــٔه نظام هـــای مختلفـــی کـــه 
ـــاز داریـــم  ـــه آنهـــا نی در یـــک حـــوزٔه انقالبـــی ب
مبتنـــی بـــر نیازهـــای نظـــام اســـالمی طراحـــی 
کـــه خروجـــی آن، یـــک طلبـــٔه تـــراز  شـــود 
انقـــالب اســـالمی و پاســـخگوی نیازهـــای 
جامعـــٔه اســـالمی و نیـــروی انســـانِی تّمـــدن 
اســـالمی بشـــود. ایـــن جامعـــه، جامعـــه ای 
کـــه پذیرفتـــه اســـت می توانـــد در  اســـت 
مســـائل مختلـــف مبتنـــی بـــر نـــگاه دینـــی 
خـــودش  اجتماعـــی  زندگـــِی  اســـالمی  و 
کنـــد و مبتنـــی بـــر دســـتورات  را مدیرّیـــت 
آن حرکـــت کنـــد. لـــذا حـــوزٔه علمّیـــه بایـــد 
ــه  ــام اســـالمی بـ ــای نظـ پاســـخگوی نیازهـ
عنـــوان ســـاختار حاکمّیـــت اســـالم و جامعـــٔه 

اســـالمی بـــه عنـــوان باورمنـــدان بـــه ایـــن 
حاکمّیـــت باشـــد. نظرّیـــه پـــردازی دینـــی 
در درون حـــوزه و ناظـــر بـــه ایـــن نیازهـــا بایـــد 
انجـــام شـــود. ابتـــدا بایـــد مســـائل و نیازهـــای 
جامعـــه و نظـــام را شناســـایی کـــرده، ســـپس 
ـــر آن هـــا اقـــدام و عملیـــات کنیـــم.  مبتنـــی ب
گـــر بخواهـــد در بســـتر نظـــام  ـــه ا حـــوزٔه علمّی
ــًا بایـــد در  اســـالمی تحـــّول پیـــدا کنـــد حتمـ
عرصـــٔه نظرّیه پـــردازی هـــای فرهنگـــی، 
اجتماعـــی و سیاســـی وارد شـــود. بایـــد حتمـــًا 
در فقـــه االقتصـــاد، فقـــه اإلداره، فقـــه القضـــا 
و همـــٔه عرصه هـــای مـــورد  نیـــاز، نظرّیـــه 

پـــردازی دینـــی اتفـــاق بیفتـــد. 
ــه  ــد بـ ــه بایـ کـ ــدی  ــٔه بعـ نکتـ  .5
نظـــر  مـــد  پنجـــم  مبنـــای  عنـــوان 
باشـــد حفـــظ ماهّیـــت مردمـــی حـــوزه 
ـــوزه  ـــی ح ـــت مردم ـــد ماهّی ـــت. نبای اس
بایـــد  حتمـــًا  شـــود.  آســـیب  دچـــار 
مجمـــوع  در  حـــوزه  بـــودن  مردمـــی 
برنامه ریزی هـــا و تحـــّوالت واقـــع در 

حـــوزه مـــد نظـــر باشـــد.
بـــودن  مردمـــی  مســـئلٔه  بـــه  نمی تـــوان 
دنبـــال  بـــه  حـــال  عیـــن  در  و  بی توّجـــه 
تحـــّوالت در حـــوزه بـــود. بایـــد ایـــن رابطـــٔه 
بیـــن مـــردم و حـــوزه و رابطـــٔه مـــردم بـــا دیـــن 
حفـــظ شـــود. اینهـــا آرمان هـــای دیـــن اســـت. 
علمـــاء،  وارثـــان انبیـــاء )علیهـــم الســـالم( هســـتند و 
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بایـــد میـــراث داران خوبـــی بـــرای انبیـــاء )علیهـــم الســـالم(      باشـــند. آن آیـــۀ 
یـــَن  ِیّ ِمّ

ُ ْ
ـــِذی َبَعـــَث ِفـــی ال

ّ
شـــریفه ســـوره جمعـــه کـــه می فرمایـــد:» ُهـــَو اَل

 ِمْنُهـــْم « اشـــاره بـــه ایـــن دارد کـــه انبیـــاء )علیهـــم الســـالم( بایـــد از خـــود 
ً

َرُســـوال
مـــردم باشـــند و بـــه تبـــع آن هـــا علمـــا هـــم بـــه همیـــن شـــکل.حتمًا 
بایدمســـئلٔه از مـــردم و بـــرای مـــردم بـــودن حـــوزٔه علمّیـــه حفـــظ شـــود؛ 
گـــر برنامه ریزی هـــا و سیاســـت گذاری های حـــوزه و روحانیـــت  یعنـــی ا
را بـــه گونـــه ای تنظیـــم کردیـــم کـــه ماهّیـــت مردمـــی ایـــن جریـــان دچار 

خدشـــه شـــد، در واقـــع انحـــراف از مســـیر تحـــّول اســـت.
6.  مؤّلفـــٔه ششـــم، عقالنّیـــت اســـت. تحـــّول بایـــد مبتنـــی 
بـــر مبانـــی فکـــری منســـجم و متقـــن باشـــد. باید مســـئلٔه تحـــّول 

در حـــوزه را عقالنـــی دنبـــال کنیـــم.
مـــن فرمایـــش رهبـــری را عـــرض می کنم کـــه ایشـــان می فرمایند:» 
محاســـبٔه عقالنـــی، گاهـــی اوقـــات خـــودش منشـــأ تحـــّوالت عظیمـــی 
می شـــود. انقـــالب عظیـــم اســـالمِی مـــا ناشـــی از یـــک عقالنّیـــت بـــود. 
این طـــور نبـــود کـــه مـــردم همین طـــور بی حســـاب و کتـــاب بـــه خیابـــان 
بیاینـــد و بتواننـــد یـــک رژیـــِم آن چنانـــی را ســـاقط کننـــد. محاســـبات 
عقالنـــی و کار عقالنـــی و کار فکـــری شـــده بـــود.« بایـــد اتاق هـــای فکـــر 
ـــّول را  ـــیرهای تح ـــم و مس ـــکیل بدهی ـــه ورز تش ـــای اندیش و هیئت ه

مبتنـــی بـــر مبانـــی صحیـــح مـــورد بررســـی قـــرار دهیـــم.
مؤّلفـــٔه هفتمـــی کـــه بایـــد مـــد نظـــر باشـــد ایـــن اســـت کـــه   .7
تحّولـــی واقعـــًا مطلـــوب اســـت کـــه بـــه آن، بـــه عنـــوان یـــک امـــر 

ـــم. ـــه کنی ـــتراتژیک توّج ـــردی و اس راهب
گـــر تحـــّول را در جزئّیـــات و در مســـائل کوچـــک آوردیـــم، ایـــن خیلـــی  ا
ـــّول  ـــت. تح ـــوب نیس ـــا مطل ـــت اّم ـــّول هس ـــی تح ـــت. یعن ـــر نیس مؤّث
مطلـــوب حتمـــًا در ســـطح کالن اســـت.  زمانـــی می توانیـــم تحـــّول 
کـــه نـــگاه و اندیشـــه و برنامـــٔه مـــا راهبـــردی  مثبـــت را  ایجـــاد کنیـــم 
گر مـــا نـــگاه جزئـــی بـــه مســـائل داشـــتیم اساســـًا  آن تحـــّوِل  باشـــد.ا
ــٔه فکـــری و تئوریـــک نظـــام  مثبـــت اتفـــاق نمی افتـــد. حـــوزه، عقبـ
کـــه  کنیـــم  اســـالمی اســـت. زمانـــی می توانیـــم حـــوزه را متحـــّول 
گـــر حـــوزه هنـــوز احســـاس کنـــد  نگـــرش و اندیشـــٔه مـــا درســـت باشـــد. ا
ـــت کنـــد و  کـــه آمـــده اســـت فقـــط رابطـــٔه بیـــن خـــدا و انســـان را مدیرّی
مبنایـــی بـــرای حکمرانـــی در عرصه هـــای اجتماعـــی و حکومتـــی 
ـــدارد، اساســـًا تحـــّوالت کامـــاًل متفـــاوت می شـــود. یعنـــی کســـی کـــه  ن
ـــٔه  ـــرش او در رابط ـــه و نگ ـــئله دارد و اندیش ـــه مس ـــردی ب ـــگاه ف ـــک ن ی
بیـــن فـــرد و خـــدا خالصـــه می شـــود و بـــا یـــک رویکـــرد حـــّد اّقلـــی بـــه 
مســـئلۀ دینـــی نـــگاه می کنـــد، در جریـــان تحـــّول بـــا یـــک ســـطح و 
گـــر اندیشـــٔه فـــرد بـــه دیـــن  تـــراز پایینـــی مســـئله را دنبـــال می کنـــد. اّمـــا ا

کثـــری باشـــد و دیـــن در همـــٔه  ایـــن باشـــد کـــه بایـــد حضـــور دیـــن حدا
ــْی ٍء« اســـت،  ــُکِلّ َشـ ــًا ِلـ ــا حـــرف بـــرای گفتـــن دارد و »ِتْبیانـ عرصه هـ
تحـــّول در حـــوزه بســـیار کالن تـــر و اساســـی تر خواهـــد بـــود. لـــذا حتمـــًا 
بایـــد اینهـــا را مـــد نظـــر قـــرار بدهیـــم و  بایـــد در جهت گیـــری کالن حـــوزه 

تحـــّول ایجـــاد کنیـــم.

دگرگونــی در حــوزة علمّیــه دارای چــه ابعادی اســت و از حیث 
ساختارهای مدیرّیتی، مسائل آموزشی و فرهنگی و مخاطبین 

چه گســتره ای را شــامل می شــود؟
تحـــّول در حـــوزه بایـــد در عرصه هـــای مختلـــِف آن اتفـــاق بیفتـــد. 
ـــد در تمـــام ســـاختارهای آموزشـــی، فرهنگـــی، پژوهشـــی و  یعنـــی بای
کـــه حـــوزه متکّفـــل آن اســـت دگرگونـــی حاصـــل  دیگـــر زمینه هایـــی 
بشـــود. حتـــی در پذیـــرش حـــوزه هـــم نیـــاز بـــه تغییـــر اســـت. اّمـــا بایـــد 
شـــیوه ها و ســـّنت های قدیـــم حـــوزه را کـــه ســـّنت های خوبـــی بـــوده 
شناســـایی کنیـــم و این ســـّنت های کارآمـــد را مـــورد توّجه قـــرار دهیم. 
ــّنت های  ــۀ سـ ــی همـ ــی حتـ ــود دارد؛ یعنـ ــاء وجـ ــه ارتقـ ــاز بـ ــه نیـ البتـ
ارزشـــمند کـــه در گذشـــته بودنـــد نیـــاز بـــه ارتقـــاء  و تکمیل شـــدن دارند. 
اســـاس تحـــّول، در نظـــام آموزشـــی، پژوهشـــی، فرهنگـــی، تبلیغـــی، 
اخالقـــی و تربیتـــی حـــوزه، بایـــد وجـــود داشـــته باشـــد.  یعنـــی در همـــه 
اینهـــا بایـــد تحـــّوالِت متناســـب بـــا زمـــان را لحاظ کنیـــم. این تحـــّوالت 
گـــر خروجـــی ایـــن  هـــم بایـــد منجـــر بـــه آثـــاری در خـــارج بشـــود. یعنـــی ا
تحـــّول ایـــن شـــد کـــه طلبـــۀ مـــا فـــردی شـــد کـــه بتوانـــد در تـــراز  انقـــالب 
و در تـــراز نیازهـــا و پاســـخگویی بـــه مســـائل مختلـــف مـــورد نیـــاز نظـــام 
باشـــد، معلـــوم می شـــود تحـــّوِل صحیـــح در نظـــام آموزشـــی و حرکـــت 

بـــه ســـمت وضعّیـــت مطلـــوب محّقـــق شـــده اســـت.
بخـــش دوم ایـــن مصاحبـــه در شـــماره آینـــده محـــراب، در اختیـــار 

مخاطبیـــن محتـــرم قـــرار خواهـــد گرفـــت.
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به جهانیان معّرفی نمایند؛ بلکه بتوانند 
فّعالیـــن ایـــن عرصـــه را بـــه عقـــب براننـــد. 
غافـــل از آنکـــه مذهـــب تشـــّیع در جوهـــرۀ 
خـــود، دارای عناصـــر و آموزه هایـــی اســـت کـــه 
رویکـــرد انقالبـــی داشـــته و همـــواره شـــیعیان 
را بـــه مبـــارزه علیـــه زمامـــداران کفـــر و طاغـــوت 
دعـــوت می کنـــد. در بیـــن آموزه هـــای مکتـــب 
علـــوی، شـــاید هیـــچ عنصـــری بـــه انـــدازۀ 

شـــهادت، شـــیعیان را بـــرای مبـــارزه و انقـــالب، 
تهییـــج و تشـــویق نکـــرده باشـــد. عنصـــری که 
ــی  ــِن فـ ــی مجاهدیـ ــت آرزوی نهایـ در حقیقـ
ســـبیل اهلل اســـت. چـــه اینکـــه امـــام،  علـــی ابـــن 
الحســـین )علیـــه اســـالم( فرمـــود:» الَقتـــُل َلنـــا عـــاَدۀ 
و کراَمُتنـــا شـــهادۀ « و بدیـــن صراحـــت میـــان 
زندگـــی توحیـــدی و آرمـــان شـــهادت طلبی، 

ـــود. ـــرار نم ـــام برق ـــاّم و تم ـــبتی ت مناس

شـــهادت تمامـــِی امامان شـــیعه )علیهـــم الســـالم( 
بـــه دســـت ســـالطین ظلـــم و جـــور نیـــز گـــواه 
ـــی جبهـــۀ حـــّق و  ـــزاع دائم ـــر ن روشـــنی اســـت ب
ــورش  ــان در شـ ــۀ حق طلبـ ــه وظیفـ ــل کـ باطـ
علیـــه ســـردمداراِن نامشـــروع را تـــا ابـــد روشـــن 
می ســـازد. از ایـــن روســـت کـــه گفتمـــان غالـــب 
ــی  ــات اجتماعـ ــول حیـ ــّیع در طـ ــب تشـ مکتـ
خـــود، کامـــاًل سیاســـی و انقالبـــی بـــه شـــمار 

در دنیـــای پیچیـــده 
کـــه  امـــروز  مـــاّدی  فریبنـــدۀ  و 
ابعـــاد  انگاشـــتن  نادیـــده  و  فراموشـــی 
الیتناهـــی روح آدمـــی و بـــی  توّجهـــی نســـبت بـــه 
اســـتعدادهای بشـــر در پیمودن ســـیر کماالت و فضایل 
اخالقـــی از یـــک ســـو، و از ســـوی دیگـــر، بلعیـــده شـــدن 
احساســـات انســـان  توســـط تکنولـــوژی و ســـلطه جویـــِی مـــاّدی  

گرایـــان و تســـّلط قدرت هـــای پوشـــالی بـــر مّلت  هـــای 
مســـتضعف جهـــان و نیـــز ناتوانـــی مکاتـــب و 

اندیشه  های مختلف در ارائۀ مسیری روشن 
و تفسیری مطمئن از انسان و سرنوشت آن، 
بر ســـیر قهقرایی و از خود بیگانگِی افراد بشـــر 
افـــزوده اســـت؛ تنهـــا منادیـــان توحیـــد، انبیـــاء و 
اوصیاء )علیهم الســـالم( و پاســـبانان حریم ارزش  ها 

و معنوّیـــت هـــا بوده انـــد کـــه هدایـــت انســـان را 
وجـــه جهاِد مســـتمر خویـــش در زندگـــی دنیایی 

قـــرار داده و حیـــات خویـــش را صرفـــًا در کســـب 
عقیـــده و جهـــاد و مبارزه مســـتدام در راه آن اختیـــار کرده 

و هم نـــوا بـــا چـــراغ عقـــل و نـــدای فطـــرت، جامعـــۀ انســـانی را بـــه 
ســـوی کمـــاالت و ارزش هـــای متعالـــی رهنمـــون ســـاخته انـــد. 
ـــم تشـــّیع، امـــام خمینـــی  ـــزرگ مرجـــع عال از ایـــن بیـــن، ب
ـــت گـــرا  )رحمـــت اهلل علیـــه( کـــه همـــواره از سیاســـت معنوّی

ـــی  ـــی را عمل ـــر سیاس ـــرد، ام ـــاع ک ـــی دف و اخالق
الهـــی دانســـت و آن را در گـــرو پیـــروی 
)صلـــوات  اکـــرم  رســـول  از 

راســـتای  در  و  علیـــه(  اهلل 

ـــان  ـــد. ایش ـــروردگار  دی ـــه پ ـــرب ب ق
کـــه صـــرف توصّیه هـــای اخالقـــی را بـــرای 

ــد و  ــی نمی دیـ ــه کافـ ــقوط جامعـ ــری از سـ جلوگیـ
بـــا توّجـــه بـــه فقـــدان ضمانـــت اجرایـــی مناســـب بـــرای 

ــش  ــر و اثربخـ ــکاری مثمـ ــال راهـ ــه دنبـ ــا، بـ ــزاره هـ ــن گـ ایـ
می گشـــت. هـــم او بـــا یکی دانســـتن منبـــع و منشـــأ دیـــن و دولـــت 

در منطـــق اســـالم و بـــا بـــاور بـــه اینکـــه سیاســـت را بـــا 
ـــد  ـــر از دســـت هدایـــت خداون دســـت هدایتـــی غی

متعـــال، نمی تـــوان معنـــا داد و تفســـیر کـــرد، 
اقـــدام بـــه قیامـــی تاریخـــی نمـــود که ســـرانجاِم 

تفّقـــه سیاســـی ایشـــان، نظـــام سیاســـی وقـــت 
را برانـــدازی نمـــوده و نظامـــی جدیـــد ســـاخت 
کـــه در آن، حاکـــم و تمامـــی کارگـــزاران را از صـــدر 
تـــا ذیـــل، ملـــزم بـــه رعایـــِت قواعـــد جامعه ســـاِز 

اســـالم کـــرد. دشـــمنان ایـــن تفّکـــر در غـــرب، در 
ـــر، پـــس از شکســـت های پیاپـــی  ســـال های اخی

کـــه از اقدامـــات خـــود در منطقـــۀ جنـــوب غـــرب آســـیا 
بـــه ویـــژه در ایـــران و ســـوریه و عـــراق متحّمـــل شـــدند، کوشـــیدند 

پـــس از شکســـت تاکتیـــک اسالم ســـتیزی و خشـــونت علنی، 
بـــه تاکتیک تبلیغـــات منفـــی و تولید نمونه هـــای تقّلبی 

دســـت بزننـــد و عملیـــات تروریـــزم ضـــّد مردمـــی را 
بـــه جـــای »شـــهادت طلبی« و » تعّصـــب و 

ــای ــه جـ ــونت« را بـ ــر و خشـ تحّجـ
»اســـالم گرائی و جهـــاد« 

مرداِن سیاست ومعنویّت

محمّد  باقر مسلمی زاده

پرداختی به پیوستگی دو عنصر سیاست و معنویّت در ایدئولوژی اسالم انقالبی
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ـــد. پـــس از آغـــاز غیبـــت کبـــری و انقطـــاع کامـــل شـــیعیان از امـــام  می آی
زمـــاِن خـــود )علیـــه الســـالم(، خطـــر انحـــراف از آموزه هـــای سیاســـی و انقالبـــی 
اســـالم اصیـــل، بیـــش از پیـــش نمایـــان  شـــد. در آن زمـــان کـــه نقـــش 
رهبـــران اّمـــت مســـلمان، اهمّیـــت بســـزایی می یافـــت، مذهـــب تشـــّیع 
بـــه تدریـــج توانســـت خـــود را در قامـــت جامعۀ مذهبی نیمه مســـتقّلی در 
چهارچـــوب اســـالم تثبیـــت کنـــد. بـــه ایـــن ترتیـــب علمـــای آن زمـــان بـــر 
ایـــن اســـاس کـــه برخـــی از وظایـــف رهبرشـــان، امـــام معصـــوم غائـــب )علیـــه 
الســـالم(، بـــه آنـــان تفویـــض شـــده اســـت، بـــه طـــور فزاینـــده ای در مدیرّیـــت 

امـــور اجتماعـــی جامعـــه وارد می شـــدند. همـــان رونـــدی کـــه در زمـــان 
مـــا، بـــه آمـــوزه هـــای متکامـــل و تـــر عمیـــق تـــر امـــام خمینـــی )رحمـــت اهلل علیـــه( 
منتهـــی شـــد.  در عصـــری کـــه دیگـــر هیـــچ پیامبـــری مبعـــوث نمی شـــد 
و هیـــچ منـــذری نمی آمـــد، امـــام خمینـــی )رحمـــت اهلل علیـــه(، میـــراث دار همـــۀ 
ـــران کـــه  ـــا و اســـباط ایشـــان )علیهـــم اســـالم( شـــد و در انقـــالب اســـالمی ای انبی
زاییـــدۀ آموزه هـــای اعتقـــادی و عملـــی تشـــّیع و تبلـــور آرزو های فروکوفتۀ  
و حاصـــل قرن هـــا  تـــالش و کوشـــش مکتـــب علـــوی در جهت حاکمّیت 
باورهـــا و ارزش هـــای اســـالم نـــاب محّمـــدی به شـــمار می آمد، حاکمّیت 

آرمانـــِی جامعـــه، در دســـتان ولـــّی فقیـــه قـــرار گرفـــت. 
روح خـــدا آمـــد تـــا معنـــای »انتظـــار« را در آینـــۀ وجـــود خـــود کـــه اســـوۀ 
منتظـــران بـــود، بـــه اّمـــت اســـالم بیامـــوزد تـــا دیگـــر گـــردش افـــالک را جـــز 

آن کـــه در خیـــل منتظـــران مهـــدی موعـــود )عـــّج اهلل تعالـــی فرجـــه( قرارگیرنـــد، 
مقصـــودی نباشـــد. 

امـــام خمینـــی )رحمـــت اهلل علیـــه( بـــاور جهانیـــان را نســـبت بـــه مفهـــوم 
سیاســـت ورزی و پذیـــرش واقعّیـــت هـــای دنیـــا، دچـــار تردیـــد ســـاخت.
ایشـــان اساســـًا پرداختـــن بـــه سیاســـت را بـــدون ایســـتادن در 
نقطـــۀ حکمرانـــی آن هـــم بـــر اســـاس ایدئولـــوژی توحیـــدی، ممکـــن 
نمی دانســـت.او در صحنـــه حاضـــر شـــد و تکلیـــف خـــود و جامعـــه   اش را 

ــو الحکومـــۀ«. روشـــن   ســـاخت کـــه »االســـالم فهـ
 پژوهـــش امـــام )رحمـــت اهلل عیلـــه(، به جـــای آن کـــه او را در گوشـــه حجـــره 
و کتابخانـــه نگـــه دارد، بیشـــتر بـــه ایســـتادن در صحنـــه فـــرا  می خوانـــد. 
گاه بـــود. پژوهشـــی کـــه ثمـــرۀ آن تربیـــت ســـربازانی شـــجاع و جامعـــه ای آ
ســـربازانی کـــه در مســـیِر به انجـــام رســـاندن اهـــداف انقـــالب تنهـــا در ســـر 
دادن شـــعار متوّقف نشـــدند، بلکه در عمل هم ذّره ای کوتاهی نکرده 

و در ایـــن راه هیـــچ باکـــی از کشـــته شـــدن ندارنـــد.
کســـانی کـــه مـــرگ خـــود را جـــز در راه کســـب رضایـــت الهـــی، خـــوش  
نداشـــته و شـــهادت را، منتهـــی درجـــۀ کمـــال خـــود فـــرض می کننـــد.
شـــاگردانی که سیاســـت را همچون امام و پیشـــوای خود توأم با مبارزه 
ـــارزه نهفتـــه  ـــان، در دل سیاســـت نوعـــی مب ـــا می کننـــد. از منظـــر آن معن
اســـت.  آنـــان سیاســـت را صرفـــًا اجـــرای یـــک آیین نامـــه یـــا دســـتورالعمل 
خاص نمی دانند. بلکه معتقدند سیاســـت، نگه داشـــتن و هماهنگی 
دائمـــی امـــور در تنشـــی اســـت کـــه همـــواره در میـــان اقدامـــات برقـــرار 
اســـت و نیـــز بـــر ایـــن باورنـــد کـــه اگـــر ایـــن تنـــش، نفـــی شـــده و یـــا خفیـــف 
ـــوه داده شـــود، اولیـــن چیـــزی کـــه وجـــودش بی معنـــا خواهـــد شـــد،  جل
خـــود سیاســـتمدار اســـت.  سیاســـت مداران الهـــی، امیـــد و ســـرور حقیقـــی 
را در گـــرو جســـارت و مبـــارزه می داننـــد نـــه انفعـــال و کنـــار آمـــدن بـــا 
ـــا.  اگرچـــه، در عـــرف سیاســـی امـــروز، از تنـــش،  ـــخ دنی واقعّیت هـــای تل
کـــه از عناصـــر اصلـــِی معنادهنـــدۀ بـــه سیاســـت محســـوب می شـــود، بـــه 
مثابـــۀ عنصـــری مخـــّرب یاد شـــده و همـــۀ سیاســـتمداران در صـــدد انکار 
و نادیـــده گرفتـــن آن بر می آینـــد کـــه در نتیجـــۀ آن، سیاســـت ورزی بـــا 
تســـاهل و ســـاده انگاری معـــادل خواهـــد شـــد. این کـــه تنش زداتریـــن 
دولـــت جمهـــوری اســـالمی در عیـــن حـــال، در نظـــر مـــردم، ناکارآمدتریـــن 
دولـــت هـــم به شـــمار می آیـــد، مســـئله ای اتفاقـــی نیســـت. ایـــن پدیـــده، 
دقیقـــًا محصـــول تقلیـــل دولـــت از عنصـــری مبارزاتـــی و پیشـــران بـــه 
عنصـــری محافظـــه کار  و  عافیـــت طلـــب اســـت. رهبـــران انقـــالب کـــه 
بـــه دنبـــال ارائـــۀ الگویـــی از نهضـــت اســـالمی بـــرای تمـــام مســـلمانان 
عالـــم بودنـــد، ارادۀ مّلـــت ایـــران را آغازگـــر حرکـــت بـــرای همـــۀ مّلت هـــای 
مســـتضعف دیـــده و ایســـتادگی مـــردم را بـــا دســـت  های خالـــی و قـــدرِت 
ایمـــان بـــه اهلل و تمّســـک بـــه اســـالم وحـــدت کلمـــه، اســـوه و الگـــوی 
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مبـــارزات حـــق طلبانه می دانســـتند؛  اکنون پس از گذشـــت چهار دهـــه از 
طلـــوع انقـــالب، ســـربازانی را تربیـــت کـــرده انـــد کـــه ســـلوک  عرفانی خـــود را 
در میـــدان مبـــارزه نشـــان داده و بـــرای ریختن خون خـــود در راه پـــروردگار، 

ـــرد جـــوالن می دهنـــد.  ـــداِن نب ـــه در می مردان
در ســـیزدهم دی مـــاه 1398 مـــردی از ایـــن خیـــل عظیـــم بـــه مقـــام 
شـــهادت نائـــل آمـــد. شـــهیدی کـــه بـــه خوبـــی می دانســـت کـــه انقـــالب 
ـــکل  ـــلطه، ش ـــام س ـــوغ نظ ـــران از ی ـــت ای ـــرای آزادی مّل ـــًا ب ـــالمی صرف اس
نگرفتـــه و سرنوشـــت همۀ ملل مســـتضعف جهـــان نیـــز در گـــرو اقدامات 
ماســـت.  مکتـــب او، نمـــای کاملـــی از راه روشـــن انقـــالب در جهت تحّقق 
تّمـــدن نویـــن اســـالمی و شـــکل گیری اّمـــت واحـــده ای اســـت کـــه در عصر 

عســـرت و انتظـــار، مقدّمـــات ظهـــور منجـــی غایـــب را فراهـــم می کنـــد. 
ــده توســـط انقـــالب  ــیم شـ ــِی ترسـ ــان افـــق سیاسـ ــداد همـ او در امتـ
اســـالمی، هـــدف خـــود را مبـــارزۀ بـــا اســـتکبار و نظـــام ســـلطه می دانســـت 
و دفـــاع از فلســـطین و ســـوریه و عـــراق مظلـــوم را نـــه دفـــاع از چنـــد 
کشـــور، بلکـــه دفـــاع از حـــق و حقیقـــت می دیـــد؛ بـــا دســـتور مســـتقیم 
رئیس جمهـــور جنایت کارتریـــن کشـــور جهـــان بـــه آرزوی نهایـــی خـــود، 
یعنـــی شـــهادت نایـــل آمـــد  .  ســـلیمانی بـــه ظاهـــر قربانـــی تروریـــزم دولتـــی 
شـــد و احمق هـــای درجـــۀ یـــک بـــا غفلـــت از عنصر شـــهادت طلبـــی و ایثار 
ـــه کـــردۀ  در جهان بینـــی اســـالمی، بـــه عنـــوان مســـّببان ایـــن حادثـــه، ب
خـــود افتخـــار می کننـــد. دشـــمنان نـــادان قطعـــًا از عوالـــم غیـــب و فلســـفۀ 
شـــهادت بی خبرنـــد و نمی داننـــد کـــه حـــوادث زمـــان بـــه جاودانگـــی و بقا 
و جایـــگاه رفیـــع کســـی کـــه بـــرای رضـــای خـــدا بـــه جهـــاد رفتـــه، می افزایـــد 
و مســـلمًا خـــون ایـــن شـــهید، از او اســـوه ای بـــرای مقاومـــت و عنصـــر 
بیمـــه کننـــده ای بـــرای جمهـــوری اســـالمی ایـــران می ســـازد.  انقـــالب 
اســـالمی جمع میان معنوّیت و سیاســـت و مبارزه را تنها راه نجات بشـــر 
می دانـــد. همان طـــور کـــه خاتم النبییـــن فرمـــود: »رهبانیـــت اّمـــت مـــن 

جهـــاد در راه حـــق اســـت.« درســـت بـــر اســـاس همیـــن نســـخه، محصـــول 
انســـانِی ایـــن مکتـــب، هـــم یـــک شـــخصّیت معنـــوی و عرفانـــی اســـت و 

هـــم یـــک عنصـــر مبارزاتـــی و اثرگـــذار در سیاســـت خارجـــی.
ــّک از  ــی و منفـ ــارج از زندگـ ــی خـ ــه مقامـ ــهادت را نـ ــه شـ ــانی کـ انسـ
حیـــات، بلکـــه همچـــون منزلـــی از منـــازل آن، در جهـــت و معنـــای آن 
ـــت. آن  ـــات اس ـــی از حی ـــا، نوع ـــن معن ـــه ای ـــهادت ب ـــرد.  ش ـــداد می ک قلم
هـــم حّیـــات طّیبـــه ای کـــه وزن ســـنگینی در کنـــش هـــا و فّعالیـــت هـــای 
ــر  موّحدیـــن دارد. از همیـــن رو در آموزه هـــای شـــیعی، شـــهیدان مظهـ

ـــد. ـــت ان ـــت و سیاس ـــالق و معنوّی ـــن اخ ـــع بی ـــات و جم ـــی حی اصل
از همیـــن جهـــت اســـت کـــه حافظـــۀ تاریخـــی دنیـــا، تشـــییعی بـــا آن 
شـــکوه را کمتـــر بـــه یـــاد دارد. تنهـــا زنـــدگان می توانند منشـــأ چنیـــن اثراتی 
بـــوده و میلیـــون هـــا  انســـان را علـــی رغـــم تلـــخ کامی هـــا و نارضایتی شـــان 
از اعمـــال مدیـــران بی کفایـــت، بـــاز هـــم بـــه کـــف خیابـــان کشـــانده و 
ارتبـــاط وثیقـــی میـــان آن هـــا و نســـخۀ حقیقـــی انقالبیـــون ایجـــاد نمـــوده 
و البتـــه مشـــت مدّعیـــان بـــی  عمـــل انقالبی گـــری را بـــاز نمایـــد. بـــا وجـــود 
بیـــش از چهـــا دهـــه از پیـــروزی انقـــالب اســـالمی ایـــران، تنهـــا چنیـــن 
خونـــی می توانســـت میـــان آموزه  هـــای خالـــص مکتـــب و ناکارآمـــدی 
برخـــی کارگـــزاران تفکیـــِک آشـــکاری قائـــل شـــود و اجـــازۀ ایجـــاد گسســـت 
میـــان اّمـــت و مکتـــب را ندهـــد. مکتـــب سیاســـت مدران الهـــی، اینجـــا 
بـــه وضـــوح تفـــاوت خـــود را بـــا سیاســـت بازان غیرمعتقـــِد دنیـــا نشـــان 
می دهـــد. محصـــول یکـــی انســـانی اســـت کـــه خونـــش احیاگـــر ارزش هـــا 
ـــرانجامش  ـــا و س ـــان در دنی ـــا  انس ـــی بـــرای میلیـــون ه ـــای اله و آرمان ه
جاودانگـــی اســـت و محصـــول دیگری جنایتکارانی اســـت که از کشـــتن 

پـــاک تریـــِن انســـان هـــا  ابایـــی نـــدارد.
ایـــن خـــون بـــرکات فراوانـــی داشـــت کـــه ایـــن ها بخـــش کوچکـــی از آن 

اســـت. پس شـــهادت ســـلیمانی یعنی انقالب ادامه دارد.
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سیاست

در ســـال 1388 در حالی کـــه انقـــالب اســـالمی طـــی ســـی ســـال 
حیـــات خـــود، موانـــع و مشـــکالت عدیـــده ای را پشـــت سرگذاشـــته 
بـــود، انتخابـــات دهمیـــن دورۀ ریاســـت جمهـــوری بـــا مشـــارکت 
40 میلیونـــی مـــردم برگـــزار شـــد و بـــرگ زریـــن دیگـــری بـــر صفحـــات 
تاریـــخ ایـــن ســـرزمین کهـــن افـــزود و بـــار دیگـــر الگـــوی بی بدیـــل 
کـــرد.  بـــه بـــاور بســـیاری  مردم ســـاالری دینـــی را بـــه جهانیـــان عرضـــه 
از تحلیل گـــران سیاســـی، ایـــن انتخابـــات، شـــگفت انگیـــز، کم نظیـــر 
کـــه حـــدود 85 درصـــد ایرانیـــان بـــا رفتـــن بـــه  و پر اهمّیـــت بـــود. چرا
پـــای صندوق هـــای رأی در آغـــاز چهارمیـــن دهـــۀ انقـــالب، مهـــر تأییـــد 
دیگـــری بـــر مقبولّیـــت و مشـــروعّیت نظـــام جمهـــوری اســـالمی زدنـــد. 
اّمـــا شـــیرینی ایـــن پیـــروزی بـــزرگ دیـــری نپاییـــد و بالفاصلـــه پـــس از 
ـــه  ـــه نتیجـــه و عـــدم تمکیـــن ب ـــات، اعتـــراض ب ـــج انتخاب اعـــالم نتای
قانـــون، از طـــرف برخـــی کاندیداهـــا و احزاب سیاســـی شکســـت خورده 
گیـــر  مطـــرح شـــد. از طـــرف دیگـــر عملیـــات روانـــی و حجـــم فرا
فعالّیت هـــای رســـانه ای غـــرب علیـــه نظـــام اســـالمی در قبـــل، حیـــن 
و بعـــد از انتخابـــات نیـــز معترضـــان را در گســـترش دامنـــۀ اعتراضـــات 
ـــه در آســـتانۀ جهـــش و پیشـــرفت  ـــا کشـــور و مردمـــی ک ـــاری نمـــود ت ی
منطقـــه ای و جهانـــی قـــرار داشـــتند، بـــه مـــدت 8 مـــاه درگیـــر ماجـــرا 
شـــوند.  مجمـــوع ایـــن رخدادهـــا موجـــب شـــد کـــه گروه هـــا، نهادهـــا، 
رســـانه ها و کارشناســـان مختلـــف از حـــوادث انتخابـــات 22 خـــرداد 
1388، بـــا اســـامی مختلفـــی نظیـــر » بحـــران «، »جنبـــش اجتماعـــی 
ـــا کودتـــای مخملـــی «، » تهدیـــد نـــرم «، » آشـــوب های  «، » انقـــالب ی
شـــهری «، » اغتشاشـــات گســـترده «، » فتنـــه «، » نارضایتـــی عمومـــی 
ــاد  ــری یـ ــی « و عناویـــن دیگـ ــی مدنـ ــبز «، » نافرمانـ «، » جنبـــش سـ
نماینـــد. ایـــن رویـــداد بـــه آمریـــکا و غـــرب کـــه از آغـــاز بـــا انقـــالب اســـالمی 
در تعـــارض و تقابـــل قـــرار داشـــتند، فرصـــت جـــوالن و دخالـــت دوبـــاره 
داد. زیـــرا قبـــل از آن، آمریـــکا، نـــه تنهـــا موفـــق بـــه بی ثبات ســـازی 
جمهـــوری اســـالمی نشـــده بـــود بلکـــه شـــاهد رشـــد و توســـعۀ روزافـــزون 
ایـــران نیـــز بـــود. در حالـــی کـــه عـــراق و افغانســـتان در مرزهـــای غربـــی 
و شـــرقی بـــه اشـــغال آن هـــا درآمـــده بـــود و تحـــّرکات فزاینـــدۀ آمریـــکا در 
مناطـــق شیخ نشـــین حاشـــیۀ خلیـــج فـــارس و کشـــورهای همســـایۀ 
شـــمالی ایـــران، تلّقـــی نوعـــی تـــالش بـــرای محاصـــره را تداعـــی 
ـــمن،  ـــت و دش ـــراف دوس ـــه اعت ـــران ب ـــالمی ای ـــوری اس ـــرد. جمه می ک

باثبات تریـــن کشـــور خاورمیانـــه شـــناخته می شـــد. بـــه بیـــان دیگـــر بـــا 
وجـــود تهدیدهـــا و تحریم هـــای گســـترده، همـــواره بـــر ثبـــات سیاســـی 
و توانمنـــدی ایـــران در ابعـــاد فّنـــی و تکنولوژیکـــی، اقتصادی، نظامی 
و سیاســـی افـــزوده می شـــد و رونـــد تأثیرگـــذارِی ایـــران بـــر معـــادالت 

منطقـــه ای و فرامنطقـــه ای نیـــز غیرقابل انـــکار می نمـــود. 

هادی دانشور
فتنه، مادر تحریم

واکاوی تأثیرات حوادث سال 88 بر افزایش تحریم های 
آمریکا علیه ایران
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 والدیمیـــر پوتیـــن، رئیس جمهـــور روســـیهٔ در حاشـــیۀ اجـــالس 
ســـران کشـــورهای حـــوزۀ خـــزر در تهـــران و در گفتگـــو بـــا خبرگـــزاری 
جمهـــوری اســـالمی گفـــت: » ایـــران کشـــور قدرتـــی جهانـــی اســـت و 
همـــواره در خاورمیانـــه تأثیرگـــذار و نقش آفریـــن بـــوده اســـت. ایـــران 
ادبیـــات و تاریـــخ کهـــن و ریشـــه داری دارد کـــه حتـــی بخشـــی از خـــاک 
شـــوروی ســـابق هـــم جـــزء خـــاک و ســـرزمین ایـــران بـــوده اســـت«. 
همزمـــان بـــا روی کارآمـــدن دولـــت نهـــم، سیاســـت خارجـــِی تهاجمـــی 
دولـــت موجـــب شـــد جهـــان احســـاس بـــروز جنگـــی قریـــب  الوقـــوع 
کـــه هـــر  کنـــد. ایـــن امـــر باعـــث شـــد همـــگان بـــه ایـــن بـــاور برســـند 
لحظـــه احتمـــال بســـته شـــدن تنگـــۀ هرمـــز وجـــود دارد. بنابرایـــن دنیـــا 
بـــا بحـــران کمبـــود نفـــت روبـــه رو خواهـــد شـــد. لـــذا تقاضـــا بـــرای خریـــد 
ـــر گشـــت کـــه ایـــن امـــر موجـــب شـــد قیمـــت جهانـــی  نفـــت، 7/2 براب
نفـــت شـــاهد صعـــود چنـــد برابـــری باشـــد. جمهـــوری اســـالمی ایـــران 
ـــا  ـــت ب ـــت وق ـــرد و دول ـــتفاده را ب ـــت اس ـــده نهای ـــود آم ـــت به وج از فرص
سیاســـت تمرکـــز زدایـــی از مرکـــز و تزریـــق بودجـــه بـــه اقصـــی نقـــاط 
کشـــور و همچنیـــن کاهـــش معنـــادار فاصلـــۀ طبقاتـــی و افزایـــش 3/5 
ـــی و رشـــد پرشـــتاب تـــوان علمـــی  درصـــدی رشـــد تولیـــد ناخالـــص مّل
بـــا افزایـــش ظرفّیـــت و جـــذب دانشـــجو در دانشـــگاه ها، کشـــور را 
در وضّعیـــت بســـیار مناســـبی بـــرای یـــک خیـــز اقتصـــادی قـــرار داد.  
ــر نبـــود روابـــط خـــوب میـــان  برخـــالف آن چـــه در جامعـــه، مبنـــی بـ
ایـــران و جهـــان در ایـــن برهـــۀ زمانـــی جـــا افتـــاده بـــود، واقعّیـــت چیـــز 
ــران  ــادرات و واردات ایـ ــار صـ ــع آمـ ــی داد. در واقـ ــان مـ ــری را نشـ دیگـ
کثـــر کشـــورهای جهـــان،  و رشـــد چشـــمگیر صـــادرات غیـــر نفتـــی بـــه ا
نشـــانگر به وجـــود آمـــدن تقاضـــای بازارهـــای جهانـــی بـــرای کاالهـــای 
ـــود.  ـــرای ســـرمایه گذاری در داخـــل کشـــور ب ـــی و ایجـــاد انگیـــزه ب ایران
ایـــن امـــر در رشـــد اقتصـــادی کشـــور نقـــش بســـزایی داشـــت.  نتیجـــۀ 

ایـــن وضّعیـــت، عقب نشـــینی آمریـــکا از مواضعـــش در برابـــر ایـــران 
کـــه تنهـــا چنـــد روز تـــا  بـــود. بـــرای مثـــال در خـــرداد 1388 در حالـــی 
برگـــزاری انتخابـــات ریاســـت جمهـــوری ایـــران مانـــده بـــود، بـــاراک 
ـــا بـــه رهبـــر معّظـــم انقـــالب اســـالمی)مدظّله العالـــی( نامـــه می نویســـد  اوباّم
کمـــک و حضـــور ایـــران، مســـائل  کـــه بـــدون  و اعتـــراف می کنـــد 
منطقـــه و بین الملـــل حـــل نخواهـــد شـــد. اّمـــا بعـــد از حـــوادث خـــرداد 
ـــر کشـــورمان افزایـــش  88 و امنیتـــی شـــدن اوضـــاع ایـــران، فشـــارها ب
یافتـــه و آمریـــکا از مواضـــع پیشـــین خـــود، عـــدول نمـــوده و خواهـــان 

امتیازگیـــری بیشـــتر از ایـــران می شـــود. 
کـــه چنـــد مـــاه کشـــور را در تـــب و التهـــاب فـــرو  رویـــداد و فتنـــه ای 
بـــرد و خســـارات ســـنگینی بـــه نظـــام وارد کـــرد. از جملـــه تبعـــات جـــّدی 
فتنـــۀ 88، تشـــدید تحریم هـــای گســـترده بـــرای متوّقـــف ســـاختن 
رونـــد حرکـــت اقتصـــادی ایـــران اســـت. اگرچـــه ســـابقۀ اولیـــن تحریـــم 
اقتصـــادی ایـــران پـــس از انقـــالب اســـالمی بـــه جریانات بعد از تســـخیر 
ـــس  ـــی پ ـــع زمان ـــًا مقط ـــا قطع ـــردد، اّم ـــکا باز می گ ـــی امری ـــۀ جاسوس الن
از فتنـــۀ 88 نقطـــۀ عطفـــی در تشـــدید تحریم هـــا علیـــه جمهـــوری 
اســـالمی اســـت. برخـــی از ایـــن تحریم هـــا هماننـــد تحریـــم دارو، عـــالوه 
ـــی نیـــز شـــد. ـــر خســـارت های اقتصـــادی باعـــث خســـارت های جان ب

یکـــی از ابعـــاد مهـــم سیاســـِت مهـــار جمهـــوری اســـالمی در دوران 
پســـافتنه و در واقـــع یکـــی از نتایـــج مهمـــی کـــه فتنـــۀ داخلـــی کشـــور در 
عرصـــۀ خارجـــی بـــه بـــار آورد، همراهـــی قدرت هـــای جهانـــی بـــا آمریـــکا 
در برخـــورد بـــا ایـــران بـــود. آمریـــکا پیـــش از فتنـــه و حتـــی در ســـال های 
اوج قـــدرت جنگ طلبـــان نومحافظـــه کار، از ضعـــف خـــود در اعمـــال 
فشـــار بـــه ایـــران و نیـــز عـــدم توانایـــی بـــرای جـــذب همکاری هـــای 
گاه بـــود.  بین المللـــی بـــه ویـــژه از ســـوی روســـیه و چیـــن علیـــه ایـــران آ
کـــه جفـــری کمـــپ، اندیشـــمند امریکایـــی نیـــز اشـــاره  همان گونـــه 
می کنـــد و می گویـــد: » مطلوبتریـــن ابـــزار مهـــار ایـــراِن هســـته ای، 
اّتخـــاذ تحریـــم چندجانبـــه بـــا حضـــور چهـــار بازیگـــر روســـیه، اتحادیـــۀ 
اروپـــا، آمریـــکا و چیـــن می باشـــد. زیـــرا بـــه سرشـــکن شـــدن هزینه هـــای 
مـــاّدی و معنـــوی واشـــنگتن منجـــر می شـــود.« متأســـفانه فتنـــۀ 88 با 

 اگرچــه ســابقۀ اّولیــن تحریــم اقتصــادی ایــران پــس 
از انقــاب اســامی بــه جریانــات بعــد از تســخیر النــۀ 
 مقطــع زمانــی 

ً
جاسوســی امریــکا باز می گــردد، اّمــا قطعــا

پــس از فتنــۀ 88 نقطــۀ عطفــی در تشــدید تحریم هــا 
علیــه جمهــوری اســامی اســت.
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سیاست
ـــرای  ـــی، ایـــن فرصـــت را ب کاهـــش اقتـــدار نظـــام و ایجـــاد چالشـــی مّل
غـــرب فراهـــم نمـــود تـــا قدرت هـــای جهانـــی را علیـــه ایـــران بســـیج 
نمایـــد. کلینتـــون در فصـــل دوم کتـــاب خاطـــرات خـــود بـــا عنـــوان 
»انتخاب هـــای ســـخت« دربـــارۀ ایـــن موضـــوع نوشـــته اســـت: » 
پـــس از اعتراض هـــا بـــه نتیجـــۀ انتخابـــات در ســـال 88، آمریـــکا  
توانســـت کشـــور های دیگـــر را بـــرای اعمـــال تحریم هـــای جدیـــد علیه 
ایـــران همـــراه ســـازد. «  نتیجـــۀ عملـــی ایـــن امـــر، تصویـــب قطعنامـــۀ 
کـــه در نتیجـــۀ آن تمـــام تحریم هـــای  1929 شـــورای امنیـــت بـــود 
کـــه بـــه  عنـــوان تحریم هـــای فلج کننـــده و مؤثـــر  یک جانبـــه ای 
ــه در ایـــن  کـ ــی  ــاخت حقوقـ ــاس زیرسـ ــود، براسـ ــاد می شـ ــا یـ از آن هـ
قطعنامـــه مطـــرح شـــده بـــود، اعمـــال شـــد. اّمـــا ایـــن قطعنامـــه، اساســـًا 
نـــه یـــک قطعنامـــۀ هســـته ای اســـت و نـــه بـــا هـــدف واکنـــش نشـــان 
دادن بـــه سیاســـت های هســـته ای ایـــران اعمـــال شـــده اســـت. ایـــن 
قطعنامـــه کـــه دقیقـــًا در ســـالگرد فتنـــۀ 88 یعنـــی در 25 خـــرداد 1389 

ــول  ــد، محصـ ــب شـ ــن 2010 تصویـ ــا ژوئـ ــادف بـ تعامل مصـ
راهبـــردی آمریـــکا و متحدانـــش دربـــارۀ نحـــوۀ 

کمـــک بـــه فتنـــۀ 
بـــود.  ایـــران  در   88
افـــول  بـــه  رو  کـــه  فتنـــه ای 
ـــود و یکـــی از خروجی هـــای بازنگـــری  نهـــاده ب
اســـتراتژیک آمریـــکا در سیاســـت خـــود دربـــارۀ ایـــران بـــه شـــمار 
ــد،  ــی می شـ ــی تلّقـ ــاق سیاسـ ــه یـــک اتفـ ــه گرچـ ــن فتنـ ــد. ایـ می آمـ
اّمـــا اثـــرات بســـیاری بـــر ذهـــن تصمیم گیـــران آمریکایـــی گذاشـــت 
و نهایتـــًا منجـــر بـــه افزایـــش و تشـــدید تحریم هـــا و فشـــار اقتصـــادی 
علیـــه ایـــران شـــد.  توّجـــه بـــه ایـــن نکتـــه کـــه پرونـــدۀ هســـته ای ایـــران 
مدت هـــا پیـــش از ســـال 88 نیـــز مطـــرح بـــود، اّمـــا هیـــچ گاه منجـــر 
ــۀ  ــود، نقـــش فتنـ ــده بـ ــابقه ای نشـ ــای بی سـ ــن تحریم هـ ــه چنیـ بـ
88 در تبدیـــل شـــدن تحریم هـــای فلج کننـــده بـــه اســـتراتژی اصلـــی 
آمریـــکا در آن ســـال ها و اعمـــال تحریم هـــای بی ســـابقۀ بانکـــی علیـــه 
ایـــران را آشـــکارتر می کنـــد. در واقـــع وقتـــی ســـیر تحـــّول تحریم هـــای 

آمریـــکا علیـــه ایـــران را بررســـی می کنیـــم، درمی یابیـــم کـــه نخســـتین 
و مهم تریـــن اســـتداللی کـــه حامیـــان تحریم هـــای جدیـــد در آمریـــکا 
ــا  ــدید تحریم هـ ــرورت تشـ ــه ضـ ــر آن بـ ــه بـ ــا تکیـ ــد و بـ ــرح کردنـ مطـ
گـــر فشـــارهای اقتصـــادی بـــر مـــردم ایـــران  پـــی بردنـــد، ایـــن بـــود کـــه ا
متمرکـــز شـــود، نارضایتـــی ناشـــی از آن می توانـــد تبدیل به ســـرمایه ای 
اجتماعـــی بـــرای جریـــان فتنـــه شـــود. اّمـــا رویگردانـــی مـــردم از جریـــان 
فتنـــه آمریکایی هـــا را  آزار مـــی داد. در واقـــع روش هـــای رســـانه ای و 
عملیـــات روانـــی نیـــز نتوانســـته بـــود بـــر بی اعتنایـــی و بلکـــه تنّفر مـــردم 
نســـبت بـــه ایـــن جریـــان، تأثیـــری بگـــذارد. در نتیجـــه، آمریکایی هـــا 
بـــه ایـــن جمع بنـــدی رســـیدند کـــه وارد کـــردن فشـــار اقتصـــادِی بســـیار 
شـــدید و بی ســـابقه، تنهـــا روشـــی اســـت کـــه می توانـــد مـــردم را مجـــّددًا 
بـــه خیابان هـــا کشـــانده و ســـبد خالـــی ســـرمایۀ اجتماعـــی فتنـــه را پـــر 

کنـــد.
 تغییـــر ماهّیـــت تحریم هـــا، دقیقـــًا ناشـــی از ایـــن تحلیـــل بـــود کـــه 
جریـــان فتنـــه در ایـــران، بـــه رنـــج کشـــیدن مـــردم در حـــوزۀ اقتصـــادی 
نیـــاز دارد.  در همـــان مقطـــع هیـــالری کلینتـــون، وزیـــر خارجـــۀ آمریـــکا 
کـــه پرســـیده بـــود:  در پاســـخ بـــه ســـؤال خبرنـــگار واشـــنگتن پســـت 
قطعنامـــۀ ۱۹۲۹ شـــورای امنّیـــت علیـــه ایـــران چـــه اثـــر قابـــل توّجهـــی 
دارد؟ گفتـــه بـــود: » ایـــن قطعنامـــه در حمایـــت از جنبـــش ســـبز صـــادر 
شـــده اســـت. «جـــان مـــک کیـــن، ســـناتور معـــروف آمریکایـــی نیـــز 
خـــرداد 89 پـــس از تصویـــب قطعنامـــه، در بنیـــاد مّلـــی دموکراســـی 
ــه  ــران بـ ــه ایـ ــتر علیـ ــره قطعنامـــۀ تحریم هـــای بیشـ گفـــت: » باالخـ
تصویـــب رســـید... مـــا بایـــد درکنـــار جنبش ســـبز بایســـتیم و الزم اســـت 
اهـــداف آنـــان را اهـــداف خـــود بدانیـــم. منافـــع آنـــان منافـــع ماســـت و 

تالش هایشـــان، تالش هـــای مـــا «
عـــالوه  بـــر ایـــن، جـــان بولتـــون، مشـــاور فعلـــی امنّیـــت مّلـــی کاخ 
ســـفید و نماینـــدۀ پیشـــین آمریـــکا در ســـازمان ملـــل، در مقطـــع فتنـــۀ 
کـــه گزینـــۀ  88 گفتـــه بـــود: » ناآرامی هـــای ایـــران در ســـال 88 بـــود 
تحریـــم ایـــران را کـــه بیـــش از دو ســـال از دســـتور کار خـــارج شـــده بـــود، 
ـــد. « کنـــت کاتزمـــن، کارشـــناس ارشـــد  ـــز برگردان ـــه روی می مجـــّددًا ب
تحریم هـــا و مشـــاور کنگـــرۀ آمریـــکا در فروردیـــن 89 در مصاحبـــه 
بـــا پایـــگاه اینترنتـــی شـــورای روابـــط خارجـــی آمریـــکا گفتـــه بـــود: » 
موقعّیـــت سیاســـی داخلـــی ایـــران بـــه دنبـــال انتخابـــات جنجالـــی 
کنـــون عاملـــی جدیـــد در محاســـبات بـــه  ژوئـــن )بهـــار ســـال 88(، ا
شـــمار مـــی رود. اگرچـــه جنبـــش اپوزیســـیون در چنـــد مـــاه گذشـــته تـــا 
ـــل  ـــک عام ـــوز ی ـــأله هن ـــن مس ـــا ای ـــت اّم ـــده اس ـــوش ش ـــدودی خام ح
تعیین کننـــده اســـت و شـــما در الیحـــۀ کنگره علیـــه ایران قطعًا شـــاهد 
آن هســـتید. « نیک آهنـــگ کوثـــر، مدیـــر مســـئول و ســـردبیر وبـــگاه 
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خودنویـــس و روزنامه نـــگار ایرانـــی مقیـــم 
واشـــنگتن دی ســـی نیـــز یـــک فایـــل صوتـــی 
از مهـــدی هاشـــمی رفســـنجانی منتشـــر کـــرد 
کـــه در اظهاراتـــی پیرامـــون فعالّیت هایـــش 
در معارضـــه بـــا نظـــام اســـالمی می گوید:»مـــا 
کار  کســـی  هـــر  کرده ایـــم؛  کار  تقســـیم 
بـــه  خـــودش را می کنـــد... وظیفـــۀ مـــن 
ـــه  ـــت ک ـــن نیس ـــمی ای ـــدی هاش ـــوان مه عن
ــن  ــم. مـ ــرل کنـ ــری را کنتـ ــانه های خبـ رسـ
ــه آن را  کـ ــده  ــف شـ ــم تعریـ ــه ای برایـ وظیفـ
کوثـــر  نیک آهنـــگ  می دهـــم.«  انجـــام 
در اشـــاره بـــه روابـــط خـــود بـــا مهـــدی هاشـــمی 
ــا  می گویـــد: » مـــن و مهـــدی هاشـــمی بارهـ
بـــا هـــم در تمـــاس بوده ایـــم. در یکـــی از 
مـــوارد کـــه بـــه مـــن زنـــگ زد، وقتـــی فهمیـــد 
مـــن در حـــال رفتـــن بـــه واشـــنگتن هســـتم 
از مـــن خواســـت تـــا راجـــع بـــه بحـــث تحریـــم 
آمریـــکا  در  را  کســـانی  ایـــران  اقتصـــادی 
ببینـــم و می خواســـت بدانـــد در واشـــنگتن 
ـــا ارتبـــاط   چـــه کســـانی هســـتند کـــه بشـــود ب
و تشویقشـــان تحریم هـــای ســـنگین تری 
کـــرد. ایـــن  علیـــه مـــردم ایـــران تحمیـــل 
بـــرای مـــن مســـألۀ عجیبـــی بـــود کـــه مهـــدی 
ایـــران  در  خانـــواده اش  و  پـــدر  هاشـــمی، 
ــد ایـــن بحـــث تحریـــم را از  ــد و بخواهـ باشـ
طریـــق آمریکایی هـــا پیگیـــری کنـــد و البتـــه 
بـــا آدم هـــای مختلفـــی نیـــز در ایـــن زمینـــه 

کـــرده بـــود. « صحبـــت 
در  ژورنـــال  وال اســـتریت  روزنامـــۀ 
»طـــی  می نویســـد:   2009 نوامبـــر   20
آقـــای  از واشـــنگتن،  بازدیـــد مخملبـــاف 
کاندیـــدای  کـــه ســـخنگوی  مخملبـــاف 
میرحســـین  ایـــران،  ریاســـت جمهوری 
موســـوی اســـت بـــه اوبامـــا پیـــام داده اســـت 
پشـــتیبانی علنـــی خـــود را بـــرای نیرو هـــای 
و  داده  افزایـــش  ایـــران  در  دموکراتیـــک 
بـــه فشـــار های مالـــی بـــر ســـپاه بیفزایـــد. 

کـــرده  آقـــای محســـن مخملبـــاف اعـــالم 
اســـت جنبـــش ســـبز ایـــران از تحریم هـــای 
ـــد.«  ـــتیبانی می کن ـــد پش ـــادِی هدفمن اقتص
ایـــن روزنامـــه در ادامـــه بـــه نقـــل از مخملباف 
ـــادی  ـــای اقتص ـــه تحریم ه می نویســـد »ما ب
می کنـــد  زیادتـــر  ایـــران  بـــر  را  فشـــار  کـــه 
ـــد  ـــا بگوی محتاجیـــم. مـــا می خواهیـــم اوباّم
گـــر چنیـــن  او پشـــتیبان دموکراســـی اســـت. ا
نگویـــد، طرفـــداران خـــود را در ایـــران از دســـت 

داد.« خواهـــد 
ــر  ــه در اواخـ کـ ــاف  ــفر مخملبـ ــًا سـ  نهایتـ
بـــود، مؤّثـــر  گرفتـــه  ســـال 1388 انجـــام 
می افتـــد و روز 14 فروردیـــن ســـال 1389 
 CBS اوبامـــا در گفتگـــو بـــا شـــبکۀ تلویزیونـــی
آمریـــکا می گویـــد: » همـــۀ مـــدارک نشـــان 
ـــرای دســـتیابی  می دهـــد تهـــران در تـــالش ب
بـــه تـــوان تســـلیحات هســـته ای اســـت. 
می توانـــد  توانایـــی ای  چنیـــن  بـــا  ایـــران 
کنـــد و  زندگـــی را در خاورمیانـــه بی ثبـــات 
رقابـــت تســـلیحاتی را در منطقـــه بـــه راه 
انـــدازد. مـــن فکـــر می کنـــم ایـــدۀ کنونـــی، 
افزایـــش فشارهاســـت. «در چنین موقعیتی 
در روز جهانـــی قـــدس ســـال 88، جمـــع 
خیابان هـــای  از  یکـــی  در  معـــدودی 
گـــرد آمدنـــد تـــا بـــا روزه خـــواری در  پایتخـــت 
مـــاه مبـــارک رمضـــان و ســـر دادن شـــعار » 
نـــه غـــزه، نـــه لبنـــان، جانـــم فـــدای ایـــران 
« ننـــگ دیگـــری بـــر پیشـــانی فتنه گـــران 
بـــرای همیشـــۀ تاریـــخ ثبـــت کننـــد. نکتـــۀ 
قابـــل توّجـــه اینجاســـت کـــه شـــعار » نه غـــزه، 
ـــان « روز قبـــل از راهپیمایـــی توســـط  ـــه لبن ن
ــی  ــرائیل رونمایـ ــۀ اسـ ــایت وزارت خارجـ سـ
شـــده بود.این راهپیمایِی ساختارشکنانه، 
گرایـــی مهـــم بـــرای تشـــویق بـــه تحریم بـــود. 
ده روز پـــس از ایـــن راهپیمایـــی، رابـــرت 
گیتـــس، رئیس ســـیا و وزیـــر دفـــاع دولـــت 
بـــوش کـــه بـــه اعتبـــار تجربیاتـــش در اتفاقـــی 

کم ســـابقه در دولـــت اوبامـــا ابقـــاء  نـــادر و 
شـــد، بـــه شـــبکۀ CNN گفـــت: » در حـــال 
ــق در  ــکاف های عمیـ ــل شـ ــه دلیـ ــر بـ حاضـ
ایـــران، تحریـــم، اثـــر گذارتر از گذشـــته اســـت. 
در  را  شـــکاف هایی  حاضـــر  حـــال  در  مـــا 
ایـــران شـــاهدیم کـــه در ســـی ســـال گذشـــته 
بـــه جـــای  اســـت. مخالفـــان  بی ســـابقه 
پیگیـــری رأی خـــود، برخـــی سیاســـت های 

ــه  انـــد.« کّلـــی حاکمیـــت را هـــدف گرفتـ
 بـــا توّجـــه بـــه آن چـــه ذکـــر شـــد، اساســـًا 
جنایـــت بـــزرگ جریـــان فتنـــه علیـــه مّلـــت 
ایـــران همان طـــور کـــه مقـــام معّظـــم رهبـــری  
ــر  ــار بـ ــروژۀ فشـ ــه پـ کـ ــود  ــن بـ ــد، ایـ فرمودانـ
ــرد و  کـ ــکال  ــدت رادیـ ــا و به شـ ــران را احیـ ایـ
دشـــمنی را کـــه از امتیازگیـــری از ایـــران ناامید 
شـــده بـــود و بـــه ســـمت امتیازدهـــی پیـــش 
کـــرد و بـــه جـــان مّلـــت  می رفـــت، جـــری 
انداخـــت. ایـــن جنایـــت از هـــر جـــرم دیگـــری 
بزرگ تـــر اســـت و بایـــد در صـــدر عناویـــِن 
اتهامـــی ســـران فتنـــه قـــرار گیـــرد.   فتنـــۀ 88 
عـــالوه  بـــر آن کـــه قطعنامـــۀ ضّدایرانـــی 1929 
را در حمایـــت از جریـــان فتنـــه بـــه مـــردم 
کراتـــی  کـــرد،  موضـــع مذا ایـــران تحمیـــل 

کشـــورمان را نیـــز تضعیـــف نمـــود. 
پیـــش از آن، خاویـــر ســـوالنا، مســـئول 
وقـــت سیاســـت خارجـــی اتحادیـــۀ اروپـــا در 
ماه هـــای ابتدایـــی ســـال 1387 بـــه ایـــران 
ــرای  ــه در آن بـ کـ ــرد  کـ ــه  ــی ارائـ ــد و طرحـ آمـ
اولیـــن بـــار تعلیـــق غنی ســـازی از فهرســـت 
کـــره بـــا ایـــران حـــذف  پیش شـــرط های مذا
شـــده و درخواســـت فریـــز )عـــدم گســـترش 
بـــود.  گرفتـــه  را  آن  جـــای  تأسیســـات( 
کـــه تـــا آن زمـــان بـــه دلیـــل  آمریکایی هـــا 
عـــدم تعلیـــق تأسیســـات غنی ســـازی در 
کـــرات بـــا ایـــران شـــرکت نمی کردنـــد،  مذا
تصمیـــم گرفتنـــد بـــرای اّولیـــن بـــار مســـتقیمًا 

کـــرات حاضـــر شـــوند.  در مذا
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سیاست

 2008 کتبـــر  ا اول  در  ژنـــو  کـــرات  مذا
همزمـــان بـــا پاییـــز 87 13 در چارچـــوب ایـــن 
راهبـــرد جدیـــد انجـــام شـــد و ویلیـــام برنـــز، 
معـــاون وزیـــر خارجـــۀ آمریـــکا بـــه نمایندگـــی 
از ایـــن کشـــور بـــرای اّولیـــن بـــار مســـتقیمًا 
کـــرد. اّمـــا نکتـــۀ قابـــل تأّمـــل  در آن شـــرکت 
اینجاســـت کـــه تیـــم غربـــی کـــه تـــا آن زمـــان 
کـــره و توافـــق بـــا ایـــران  حریصانـــه در پـــی مذا
کـــرد  کـــره را تـــرک  بـــود، بـــه یکبـــاره میـــز مذا
بازنگشـــت.  از آن  بعـــد  یـــک ســـال  تـــا  و 
کـــه قـــرار بـــود یـــک مـــاه بعـــد  کـــرات ژنـــو  مذا
کتبـــر  برگـــزار شـــود، یـــک ســـال بعـــد در اّول ا
2009 برگـــزار شـــد.  آن زمـــان ایـــن پرســـش 
کـــه چـــه چیـــز بـــه  جـــّدی وجـــود داشـــت 
کراتـــی غربی هـــا را تغییـــر  یکبـــاره رفتـــار مذا
کشـــاند؟ پاســـخ  داد و آن را بـــه تعطیلـــی 
ایـــن پرســـش را مّحمدعلـــی ابطحـــی در 
اعترافاتـــش پـــس از دســـتگیری در فتنـــۀ 
مهـــدی  قـــول  از  وی  کـــرد.  مطـــرح   88
هاشـــمی گفتـــه بـــود: » ایـــن اصالح طلبـــان 
بودنـــد کـــه بـــه اوباّمـــا پیغـــام دادنـــد تـــا زمـــان 
انتخابات ریاســـت جمهـــوری در ایـــران صبر 
ــات  ــن انتخابـ ــد در ایـ ــن باشـ ــد و مطمئـ کنـ
دوســـتانش در ایـــران بـــه جـــای دولـــت نهـــم 

ــد آمـــد.« ــر کار خواهنـ سـ
کـــه  بدیـــن ترتیـــب آمریـــکا 

ســـخت احســـاس ضعـــف 

ــم  ــک تصمیـ ــن یـ ــال گرفتـ ــرد و در حـ می کـ
کوتـــاه آمـــدن در مقابـــل  تاریخـــی بـــرای 
ایـــران بـــود، ایـــن پیـــام را عمیقـــًا جـــّدی 
کـــرد بـــا کمـــک بـــه پـــروژۀ  گرفـــت و تـــالش 
تبدیـــل انتخابات بـــه کودتـــا از فروغلطیدن 
در باتـــالق امتیازدهـــی بـــه ایـــران اجتنـــاب 
افزایـــش  بـــا  کردنـــد  تـــالش  کنـــد. آن هـــا 
فشـــار اقتصـــادی، شـــکاف بیـــن مـــردم و 
حاکمّیـــت را زنـــده نگه دارنـــد تـــا ایـــران در اثـــر 
ـــه تغییـــر رفتـــار  فشـــار های داخلـــی مجبـــور ب

بـــه نفـــع آمریـــکا شـــود.

ــا غـــرب  کـــرات بـ در حقیقـــت، رونـــد مذا
کـــه در آغـــاز ســـال 88 رو بـــه نهایـــی شـــدن 
و تثبیـــت حقـــوق مّلـــت ایـــران بـــود، بـــه 
خاطـــر ماجـــرای فتنـــه دگرگـــون شـــد. فتنـــه، 
پالـــس تحریم هـــای فلج کننـــده بـــه جـــای 
ــس از آن،  ــمن داد و پـ ــه دشـ ــق را بـ توافـ
فاقـــد  کـــه  آمـــد  کار  کـــه روی  دولتـــی 

کـــره و چانه زنـــی  قـــدرت مذا
بـــه  بـــود.  شـــده 

ویـــژه این کـــه ایـــن دولـــت بـــا جریـــان فتنـــه 
مرزبنـــدی نکـــرده بـــود. 

کـــه  حـــال ایـــن ســـؤال مطـــرح می شـــود 
بـــا توّجـــه بـــه ایـــن موضـــوع و هم چنیـــن 
نقـــش قابـــل توّجـــه آن در عملکـــرد ضعیـــف 
اقتصـــادی دولـــت دهـــم و نهایتـــًا پیـــروزی 
کـــره  کـــه بـــا شـــعار تعامـــل و مذا جناحـــی 
بـــا دنیـــا بـــه انتخابـــات 1392 وارد شـــد، 
کاســـبان واقعـــی تحریم هـــا چـــه کســـانی 
هســـتند؟  نکتـــۀ پایانـــی ایـــن کـــه مـــا به هیچ 
ــام  ــِی تمـ ــدۀ تاریخـ ــک پدیـ ــارۀ یـ ــه دربـ وجـ
شـــده ســـخن نمی گوییـــم. مســـألۀ فتنـــۀ 88 
ـــی  ـــت مّل ـــرای امنّی ـــردی آن ب و تبعـــات راهب
ایـــران موضوعـــی کامـــاًل زنـــده و بـــه روز اســـت. 
چـــرا کـــه کشـــور همیـــن حـــاال نیـــز بـــا تبعـــات 
آن مواجـــه اســـت. پـــس وقتـــی در مـــورد آن 
کـــرد از  گمـــان  صحبـــت می شـــود نبایـــد 
یـــک پدیـــدۀ تاریخـــی تمـــام شـــده ســـخن 
مـــی رود. در واقـــع مـــا بـــرای روشـــنگری و 
مبـــارزه بـــا فتنـــه و فتنه گـــران دالیـــل زیـــادی 
داریـــم. چـــون فتنـــه را می تـــوان یکـــی از 
بهتریـــن ابزارهـــا برای دشـــمنان دانســـت که 
در صـــورت تحّقـــق آن می تواننـــد خســـارات 
ـــر  ســـنگینی را در کوتاه مـــدت و بلندمـــدت ب
جامعۀ اسالمی  وارد نمایند و  آن را  از رسیدن 

بـــه اهـــداف واالی خـــود بازدارنـــد.

بدیــن ترتیــب آمریــکا که ســخت 
احســاس ضعــف می کرد، ایــن پیام 
 جــّدی گرفــت و تاش کرد 

ً
را عمیقــا

بــا کمک بــه پروژة تبدیــل انتخابات 
بــه کودتــا از فروغلطیــدن در باتــاق 

امتیازدهــی بــه ایــران اجتنــاب کند.
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پـــس از پیـــروزی انقـــالب اســـالمی و روی کار آمـــدن نظامـــی برآمـــده 
گـــر تمـــام تـــوان و ظرفّیـــت خـــود را بـــه  از دل آن، دولـــت هـــای ســـلطه 
کار گرفتنـــد تـــا ایـــن نظـــام نوپـــا کـــه فـــارغ از تقســـیمات رایـــج آن دوره 
حـــرف تـــازه ای بـــرای گفتـــن داشـــت را از پـــا در بیاورنـــد و در ایـــن راه 
هیـــچ تالشـــی اّعـــم از جنـــگ و تحریـــم و تبلیغـــات ســـنگین رســـانه 
هـــا فروگـــذار نکردنـــد. یکـــی از گردنـــه هـــای ســـخت نظـــام جمهـــوری 
اســـالمی ایـــران در تقابـــل بـــا دشـــمن، حـــوادث انتخابـــات ریاســـت 
کـــه ایـــن فتنـــه متوّجـــه  جمهـــوری در ســـال ۸۸ بـــود. تهدیـــدی 
حاکمّیـــت کـــرد بـــه انـــدازه ای بـــود کـــه توانســـت حتـــی  طیـــف وســـیعی 
از نخبـــگاِن طرفـــدار نظـــام را کـــه امـــروزه بـــا نـــام اصولگرایـــاِن خامـــوش 

شـــناخته می شـــوند نیـــز همـــراه خـــود کنـــد.
کـــه جرّقـــۀ آن بـــا شـــعار تقّلـــب زده شـــد، اصلی تریـــن  فتنـــۀ ۸۸ 
کـــه  کـــه دنبـــال می کـــرد برانـــدازی نظـــام بـــود. هدفـــی  هدفـــی 
شـــعارهای معترضـــان پـــرده از آن بـــر می داشـــت.  پرداخـــت بـــه فتنـــۀ 
ــد: ماهّیـــت  ــرد، ماننـ ــورت بگیـ ــد صـ ــی می توانـ ــاد مختلفـ ۸۸ از ابعـ
اغتشاشـــات، نقـــش مـــردم در پایـــان دادن بـــه فتنـــه، مواجهـــۀ نظـــام 
گـــران، نقـــش رهبـــر انقـــالب در خنثـــی ســـازی نقشـــه هـــای   ـــا فتنـــه  ب
دشـــمنان داخلـــی و خارجـــی، عملکـــرد صـــدا و ســـیما در آن زمـــان و 
مـــواردی نظیـــر ایـــن، اّمـــا آنچـــه کـــه قـــرار اســـت در ایـــن نوشـــتار بـــه آن 
بپردازیـــم نقـــش رهبـــر انقـــالب در خامـــوش کـــردن آتـــش فتنـــه اســـت.  
گـــر بخواهیـــم ارزش و اهمّیـــت مدیرّیـــت و اقدامـــات ایشـــان را در آن  ا
کّلـــی از فتنـــه ۸۸ و ماهّیـــت آن در  اّیـــام درک کنیـــم بایـــدی نمـــای 
دســـت داشـــته باشـــیم. شـــعار تقّلـــب بـــه عنـــوان اســـم رمـــز شـــلوغی هـــا 
در واقـــع پوســـته ای بـــود بـــرای پنهـــان کـــردن باطـــن کســـانی کـــه مـــی 
خواســـتند بـــا ایـــن شـــعار، جمهورّیـــت نظـــام را زیـــر ســـوال بـــرده و اقلّیت 
را بـــر اکثرّیـــت حاکـــم کنند. هرچنـــد که ســـردمداران فتنه افـــراد داخل 
ـــد  ـــا بای ـــد اّم ـــاال بودن نظـــام و حتـــی مســـئولین ســـابق آن در ســـطوح ب
توّجـــه داشـــت کـــه فتنـــه ۸۸ مبـــارزه ای بیـــن نظـــام اســـالمی و نظـــام 
ســـلطه بـــود نـــه مبـــارزه  ای درون نظـــام، زیـــرا  همانطـــور کـــه اشـــاره شـــد 
هـــدف از آن حـــوادث، برانـــدازی نظـــام بـــود نـــه صـــرف گرفتـــن حّقـــی 
کـــه بـــه ادعـــای فتنه گـــران پایمـــال شـــده بـــود.  نکتـــۀ قابـــل توّجهـــی 

ـــورهای  ـــر کش کث ـــه در ا ـــت ک ـــن اس ـــرد ای ک ـــاره  ـــه آن اش ـــوان ب ـــه می ت ک
ــا بـــه محـــض اینکـــه احســـاس شـــود خطـــری نظـــام حاکـــم را  دنیـ
تهدیـــد می کنـــد شـــرایط فوق العـــاده اعـــالم و کارهـــا از مجـــاری عـــادی 
کـــه در آن اّیـــام در  بـــه مجـــرای امنّیتـــی منتقـــل مـــی شـــود در حالـــی 

جمهـــوری اســـالمی ایـــران شـــاهد چنیـــن وضعّیتـــی نبودیـــم.
در دو برهـــۀ زمانـــی می تـــوان عملکـــرد رهبـــر انقـــالب بـــرای 
جلوگیـــری از ایجـــاد اغتشاشـــات و کنتـــرل اوضـــاع کشـــور در روزهـــای 

ــرار داد :  ــی قـ ــورد بررسـ ــه را مـ فتنـ
 ازفروردین سال 1388 تا روز برگزاری انتخابات 	 
از روز برگزاری انتخابات تا پایان شلوغی ها	 

رهبـــری بـــه عنـــوان فـــردی کـــه در حکومـــت، نقـــش روشـــنگری و 

حجت االسالم محمّد باقری

ایستاده در برابر فتنه ها

بررسی نقش رهبر انقالب در مدیریّت بحران دی ماه 1388
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حفـــظ چهارچوب هـــای نظـــام را دارنـــد، از ماه هـــای قبـــل از برگـــزاری 
انتخابـــات تحـــّرکات دشـــمن را مـــورد رصـــد قـــرار داده و نســـبت بـــه 
هوشـــیار بـــودن در برابـــر دشـــمن و غفلـــت نکـــردن از کیـــد آن هـــا بـــر 
ــام لـــم ینـــم عنـــه« هشـــدار هـــای متعـــّددی  اســـاس اصـــل »مـــن نـ
دادنـــد.  ایشـــان در روزهـــای قبـــل از برگـــزاری انتخابـــات بـــه نـــکات 
کردنـــد، از جملـــه اینکـــه انتخابـــات در جمهـــوری  مهمـــی اشـــاره 
اســـالمی نمایشـــی نبـــوده بلکـــه مظهـــر اراده و خواســـت مـــردم اســـت. 
انتخابـــات درکشـــور نمـــاد مردم ســـاالری دینـــی و امـــری واقعـــی 
کـــه پـــای صندوق هـــای  اســـت نـــه صـــرف نمایـــش دادن مردمـــی 
کـــه از درون صنـــدوق هـــا خـــارج  رأی می آینـــد و در آخـــر نیـــز اســـمی 
می شـــود خواســـت اکثرّیـــت مـــردم نباشـــد. اگرچـــه ایـــن دقیقـــًا همـــان 
کاری بـــود کـــه ســـران فتنـــه می خواســـتند. بـــا توّجـــه بـــه همیـــن نکتـــه 
همانگونـــه کـــه رهبـــر انقالب بیـــان کردند، انتخـــاب در نظام اســـالمی 
ـــه اعـــالم  ـــز گزینـــۀ مـــورد نظـــر خـــود را ن ـــا مـــردم اســـت .  و رهبـــری نی ب
کـــه مـــردم آن را مراعـــات کننـــد. اتفاقـــًا  می کننـــد و نـــه الزم اســـت 
ــا  ــات در آن روزهـ ــان اغتشاشـ ــه گردانـ ــتاویزهای صحنـ ــی از دسـ یکـ
کـــه حمایـــت رهبـــری از خدمتگـــزاران را اعـــالم  همیـــن مســـئله بـــود 

موضـــع انتخاباتـــی ایشـــان می دانســـتند. در صورتـــی کـــه پشـــتیبانی 
ـــه  ـــه بلک ـــر جامع ـــا رهب ـــه تنه ـــه آن را ن ـــویق ب ـــح و تش ـــر کار صحی از ه
هـــر شـــخص منصفـــی وظیفـــۀ خـــود می دانـــد. تقریبـــًا ســـه مـــاه قبـــل 
از برگـــزاری انتخابـــات هجمه هـــای شـــدیدی نســـبت بـــه ســـالم 
بـــودن انتخابـــات از طـــرف رســـانه های خارجـــی و همچنیـــن عـــّده 
ــن  ــه همیـ ــورت می گرفـــت. بـ ــی صـ ــالن داخلـ ــزدوران و غافـ ای از مـ
منظـــور در مقابـــل پروپاگانـــدای دشـــمن و بـــرای اطمینان بخشـــی به 
مّلـــت، رهبـــر انقـــالب صّحـــت و ســـالمت انتخابـــات هـــای گذشـــته را 
گـــر مشـــکلی پیـــش بیایـــد بـــرای برطـــرف  یـــادآور شـــده و اشـــاره کردنـــد ا
شـــدنش راه هـــای قانونـــی وجـــود دارد.  از دیگـــر توصیـــه هـــای ایشـــان 
بـــه مـــردم، حضـــور فّعـــال و پرشـــور در انتخابـــات در جهـــت تحکیـــم 
پایه هـــای نظـــام خـــود و همچنیـــن پرهیـــز از اصطـــکاک و اغتشـــاش 
در ابـــراز عالقـــه و طرفـــداری از نامـــزد مـــور نظـــر خـــود، بـــود.  ایشـــان بـــا 
ـــا  ـــو ب ـــه همس ـــی ک ـــح و کس ـــزد اصل ـــای نام ـــردن معیاره ـــّخص ک مش
گاهانه و تشـــخیص  اهـــداف دشـــمن نباشـــد، فضـــا را بـــرای انتخـــاب آ
درســـت مـــردم فراهـــم نمودنـــد.  رهبـــر انقـــالب بـــه مســـئوالن کشـــور، 
بـــرای برگـــزاری انتخاباتـــی پرشـــور و ســـالم، بـــاز بـــودن دســـت نامزدهـــا 
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ــی  ــاد فضایـ ــات و ایجـ ــام تبلیغـ ــرای انجـ بـ
کیـــد  تأ مـــردم  آزادانـــۀ  انتخـــاب  بـــرای 
داشـــتند. از طرفـــی بـــه نامزدهـــا نیز ایـــن تذّکر 
کـــه انتخابـــات در نظـــام اســـالمی  را دادنـــد 
ـــه  ـــت بلک ـــی نیس ـــدرت طلب ـــزار ق ـــدف و اب ه
ـــه مـــردم  ـــرای خدمـــت ب وســـیله ای اســـت ب
و بـــاال بـــردن تـــوان کشـــور در جهـــت رضایـــت 
خـــدای متعـــال.  اّمـــا مهم تریـــن پیامـــی کـــه 
ــات  ــر انقـــالب قبـــل از انتخابـ از طـــرف رهبـ
کـــه ایســـتادگِی  مخابـــره شـــد،  ایـــن بـــود 
ایشـــان در پـــای اصـــول نظـــام بـــا فشـــار آوردن 
از طـــرف قدرت هـــا و جناح هـــا خدشـــه پذیـــر 
کســـی  نبـــوده و ایشـــان در حمایـــت از آن 
ـــد.  ـــد آم ـــاه نخواهن ـــد کوت ـــردم برگزینن ـــه م ک
رهبـــر انقـــالب بـــا ایـــن پیـــام، بـــه اصطـــالح 
آب پاکـــی را روی دســـت آن دســـته از افـــراد 
ــا تحـــت  ــد بـ ــان می کردنـ ــه گمـ کـ ــد  ریختنـ
فشـــار قـــرار دادن نظـــام می تواننـــد کشـــور 
ــد.  ــرار دهنـ ــه قـ ــرده و در منگنـ کـ ــل  را مختـ
نقـــش آفرینـــی ویـــژۀ رهبـــری بعـــد از برگـــزاری 
انتخابـــات نیـــز ادامـــه داشـــت. اقداماتـــی کـــه 
باعـــث شـــّفاف ســـازی فضـــای غبـــار آلـــود آن 
روز شـــد. از مســـائل مهـــم پـــس از اتمـــام هـــر 
انتخاباتی مدیرّیت هیجانات ناشی از آن 

گـــر رقابـــت،  خیلـــی جـــّدی  بـــوده، خصوصـــًا ا
باشـــد.  ایـــن کار توســـط رهبـــر فرزانـــۀ انقـــالب 

ـــی انجـــام گرفـــت. ـــه خوب ب
 ایشـــان بعـــد از شـــنیدن اّدعـــای تقّلـــب 
میرحســـین  توســـط  کـــه  انتخابـــات  در 
موســـوی مطـــرح شـــده بـــود، در دیـــداری 
کـــه بـــا او ترتیـــب می دهنـــد، از او درخواســـت 
کـــه شـــکایتش را در چهارچـــوب  می کننـــد 
قانـــون پیگیـــری نمایـــد. بـــه عـــالوه بیـــان 
گـــر مســـتندات، نشـــان دهندۀ  می کننـــد کـــه ا
ــات  ــذار در انتخابـ ــترده و تاثیرگـ ــب گسـ تقّلـ
باشـــد مانعـــی بـــرای انحـــالل انتخابـــات 

وجـــود نـــدارد. اگرچـــه ایـــن درخواســـت مـــورد 
ـــه  ـــرار گرفت ـــوی ق ـــین موس ـــرش میرحس پذی
بـــود ولـــی در میـــدان عمـــل بـــر خـــالف آن 
عمـــل کـــرد. پـــس از آن، برگـــزاری جلســـه بـــا 
ـــی و شـــنیدن  ـــای ســـتادهای انتخابات اعض
کـــه  حرف هـــای آنـــان بـــه عنـــوان کســـانی 
مدیرّیـــت فضاهـــای تبلیغاتـــی را در دســـت 
بیـــن  وصـــل  حلقـــۀ  واقـــع  در  و  داشـــتند 
تأثیـــر  بودنـــد،  طرفدارانشـــان  و  نامزدهـــا 
بســـزایی در آرام کـــردن فضـــا داشـــت.  رهبـــر 
ــی  ــد یـــک هفتگـ ــتور تمدیـ ــا دسـ ــالب بـ انقـ
شـــکایات، عمـــاًل حّجـــت  بـــه  رســـیدگی 
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تمـــام  معترضـــان  بهانه جویـــی  بـــرای  را 
ـــداران  ـــر طرف ـــاِن خاط ـــرای اطمین ـــد و ب کردن
برخـــی  از  حتـــی  معتـــرض،  نامزدهـــای 
خـــود  شـــدۀ  اســـتفاده  کمتـــر  اختیـــارات 
هزینـــه کردنـــد. اّمـــا پافشـــاری ایشـــان بـــر 
قانون گرایـــی و کوتـــاه نیامـــدن در مقابـــل 
اقدامـــات  از  فتنه گـــران  و  اغتشـــاش گران 
گـــر ایـــن مهـــم انجـــام  کـــه ا مهمـــی بـــود 
نمی گرفـــت، ســـاختار قانـــون شکســـته شـــده 
و پـــس از آن قانـــون فصـــل الخطـــاب نبـــود؛ 
بلکـــه داد زدن خواســـته هـــا در کـــف خیابـــان 
نتیجـــۀ انتخابـــات را مشـــّخص می کـــرد. 
ـــال،  ـــات در آن س ـــال انتخاب ـــن ابط همچنی
جمهورّیـــت نظـــام را زیـــر ســـوال بـــرده و ســـر 
آغـــازی بـــرای دیکتاتـــوری در نظامـــی بـــا 
اســـم اســـالم می شـــد. رهبرانقـــالب بـــرای 
کیـــد  تحّقـــق ایـــن مهـــم نیـــز بـــه نخبـــگان تأ
کـــه عـــالوه بـــر اینکـــه خودشـــان  داشـــتند 
بایـــد تســـلیم قانون باشـــند، فرهنـــگ قانون 
گرایـــی را نیـــز بـــه بدنـــۀ جامعـــه تزریـــق کننـــد. 

از دیگـــر اقدامـــات مهـــم ایشـــان تقســـیم 
موضوعـــات و مســـائل مطـــرح کشـــور بـــه 
برگـــزاری  ایشـــان  بـــود.   اصلـــی و فرعـــی 
انتخابـــات و حضـــور پرشـــور مـــردم پـــای 
صنـــدوق هـــای رأی و بـــه تبـــع آن به نمایش 
ــئلۀ  ــی را مسـ ــاالری دینـ ــردم سـ ــتن مـ گذاشـ
ـــازه  ـــن کار اج ـــا ای ـــتند و ب ـــور دانس ـــی کش اصل
ــائل  کـــم ارزش و مسـ کـــه حواشـــی  ــد  ندادنـ
فرعـــی بـــر ایـــن نقطـــۀ قـــّوت نظـــام ســـرپوش 
بگـــذارد و باعـــث بی توّجهـــی افـــکار عمومـــی 
ــم  ــزاری مراسـ ــد از آن، برگـ ــود. بعـ ــه آن شـ بـ
ـــت  ـــور در وق ـــس جمه ـــذ رئی ـــف و تنفی تحلی
خـــود و تعطیـــل نکـــردن امـــور جـــاری کشـــور 
کـــه کنتـــرل اوضـــاع از  ایـــن پیـــام را داشـــت 
دســـت خـــارج نشـــده و نظـــام جمهـــوری 
اســـالمی ایـــران توانســـته بـــر موانـــع ســـر راه 
ــا  ــات،  تنهـ ــن اقدامـ ــد. ایـ ــق بیایـ ــود فائـ خـ
صـــورت  اقدامـــات  از  محـــدودی  تعـــداد 
گرفتـــه توســـط رهبـــر حکیـــم انقـــالب در اّیـــام 
انتخابـــات و پـــس از آن بـــود کـــه اگرچـــه بـــه 

بخـــش بســـیار کمـــی از آن هـــا پرداخـــت شـــد 
اّمـــا همیـــن کـــم، نقـــش برجســـته و اثـــر گـــذار 
ــام  ــن مقـ ــوان باالتریـ ــه عنـ ــالب بـ ــر انقـ رهبـ
تصمیم گیـــر کشـــور را در مهـــار آشـــوب بســـیار 
ـــه در تعـــدادی از کشـــورهای  پیچیـــده ای ک
ـــم و  ـــت حاک ـــرنگونی دول ـــه س ـــر ب ـــا منج دنی
کارآمـــدن جریانـــات غرب گـــرا شـــده  روی 
بـــود، بـــه وضـــوح نشـــان می دهـــد. مدیرّیـــت 
هوشـــمندانۀ فضـــای پرالتهـــاب آن روزهـــای 
کشـــور، نمونـــۀ برتـــری از خـــرد حکمرانـــی را 
ـــی  ـــور، عل ـــه کش ـــه ای ک ـــه گون ـــان داد. ب نش
رغـــم هزینـــه زایـــی هـــای جریـــان آشـــوب گر، 
از آن برهـــۀ ســـخت بـــه ســـالمت عبـــور کـــرده 
و موجـــب حیـــرت ناظـــران و صاحب نظـــران 
داخلـــی و بیـــن المللـــی و حتـــی دشـــمنان 
قســـم خـــوردۀ جمهـــوری اســـالمی ایـــران 
شـــد. حـــوادث ســـال 1388 از جنبـــه هـــای 
تجربه هـــای  و  مســـائل  دارای  مختلـــف 
ــع را  ــه بازخوانـــی آن وقایـ کـ ــرارزش اســـت  پـ

ــازد. ــم می سـ ــتر، مهـ ــه بیشـ هرچـ
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مصاحبه با حجت االسالم نصرهللا پژمان فر، عضو مرکزی جبهۀ پایداری پیرامون شخصیّت 
سیاسی عاّلمه مصباح یزدی )رحمت هللا علیه(

عّلمه و تکلیف محوری

مــه مصبــاح یــزدی )رحمــت اهلل علیــه (، بــه عنــوان یــک 
ّ

مرحــوم عا
شــخصّیت چنــد ُبعــدی، عــاوه بــر حضــور مؤّثــر در عرصــه 
هــای علمــی نظریــه پــردازی، در زمینۀ سیاســت ورزی نیز حضوری 
فّعــال و قابــل توّجــه داشــت. بــه خصــوص آنکــه بــا طــرح نظرّیــات 
جدیــد در ایــن حــوزه و تطبیــق آن هــا با مســائل سیاســی روز به عنوان 
یــک چهــرۀ نام آشــنا در ایــن عرصــه شــناخته می شــد. رفتــار سیاســی 
آیــت اهلل مصبــاح، ماننــد هــر شــخصّیت دیگــری دارای نقــاط قــّوت 
و ضعفــی اســت کــه موافقــان و منتقــدان خــودش را دارد کــه همــواره 
بحــث هــای متعــّددی را در ایــن زمینــه بیــان نمــوده انــد. از همیــن 
ــی  ــی و بررس ــخصّیت سیاس ــه ش ــتر ب ــت بیش ــت پرداخ رو، در جه
ــام رحلــت  ــه، در اّی ــم فرزان ــری هــای ایــن عال عملکــرد و موضــع گی
ایشــان گفتگویــی داشــته ایــم بــا یکــی از افــراد نزدیــک و هــم جهــت 
با  مشــی سیاســی ایشــان، جناب حجت االســام نصراهلل پژمان فر، 
عضــو مرکــزی جبهــۀ پایــداری و نماینــدۀ مــردم مشــهد و رئیــس 

کمیســیون اصــل نــود در مجلــس شــورای اســامی.

بسم اهلل الرحمن الرحیم
ضمن عرض سام و احترام.

گفتگــو خــوب اســت دربــاره ی اّدعــای عــدم  در ابتــدای 

مــه مصباح یــزدی در دوران مبــارزات و پیروزی انقاب 
ّ

حضــور عا
اســامی بفرماییــد کــه اّولیــن بــار ایــن مســأله چگونــه و توّســط چــه 

جریانــی وارد فضــای رســانه ای کشــور شــد؟

بسم اهلل الرحمن الرحیم
با سالم و خسته نباشید خدمت شما.

یکـــی از مهم تریـــن ویژگـــی هـــای مرحـــوم آیـــت اهلل مصبـــاح 
کـــه ورودشـــان در همـــۀ عرصه هـــا چـــه در عرصـــۀ مســـائل  ایـــن بـــود 
علمـــی، چـــه مســـائل سیاســـی-اجتماعی و مـــا بقـــی زمینـــه هایـــی 
کـــه ایشـــان در دورۀ حیـــات خـــود، بـــرکات فراوانـــی را در آن هـــا ایجـــاد 
گـــر بخواهیـــم مهم تریـــن ویژگـــی  کردنـــد، تکلیف محـــوری بـــود. ا
کـــه  کنیـــم، پیوســـت اعتقـــادی ای بـــود  را در عمـــل ایشـــان بررســـی 
گـــر بـــه یـــک موضوعـــی ورود  کارهـــای خـــود داشـــتند. ا ایشـــان بـــرای 
پیـــدا می کردنـــد، حتمـــًا بـــر اســـاس احســـاس تکلیـــف بـــود. ایشـــان، 
کـــه حضـــرت  هـــم در دوران قبـــل از پیـــروزی انقـــالب و در زمانـــی 
کـــه موضـــوع  امـــام )رحمـــت اهلل علیـــه( در قـــم بودنـــد و هـــم بعـــد از آن 
تبعیـــد امـــام )رحمـــت اهلل علیـــه( بـــه عـــراق پیـــش آمـــد، موضـــع گیری هـــای 
کـــه از ناحیـــۀ ســـاواک دربـــارۀ برخـــورد  مختلـــف داشـــتند. اســـنادی 
ــه در  کـ ــتگیری هایی  ــورد دسـ ــد مـ ــوده و چنـ ــاح بـ ــه مصبـ مـ

ّ
ــا عال بـ 1
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سیاست
کـــه ایشـــان یکـــی از  مـــورد ایشـــان دارنـــد، شـــاهد بـــر ایـــن اســـت 
ـــرای  ـــل ب ـــن دلی ـــد.  بهتری ـــالب بودن ـــان انق ـــراد در جری ـــن اف مؤّثرتری
کـــه بـــر اســـاس تفّکـــر  ایـــن موضـــوع هـــم ُلجنـــه و گروهـــی بـــود 
کـــه مدرســـۀ  دینـــی و انقالبـــی در قـــم، مدرســـه ای را تشـــکیل دادنـــد 
ـــر در تشـــکیل آن مدرســـه  حّقانـــی نـــام داشـــته و یکـــی از عوامـــل مؤّث
گـــر چـــه بـــر اســـاس عللـــی ایشـــان نتوانســـتند و  ایشـــان بودنـــد. ا
نخواســـتند ایـــن همراهـــی را بـــا بعضـــی از هم فکـــران خودشـــان 
داشـــته باشـــند و ادامـــۀ فعالّیت هـــای علمـــی خودشـــان را در مرکـــز 
دیگـــری بردنـــد و در مجموعـــۀ دیگـــری انجـــام دادنـــد اّمـــا همیـــن 
کـــه هـــم نیروهـــای انقالبـــی ایشـــان را  هـــم نشـــان دهنـــدۀ ایـــن بـــود 
بـــه عنـــوان یـــک جریـــان ســـاز در حـــوزۀ علمّیـــه قبـــول داشـــتند و هـــم 
کردنـــد، تواســـتند ایـــن تأثیـــر عمیـــق  کـــه تربیـــت  در بیـــن شـــاگردانی 
را بگذارنـــد.  تأثیـــرات عمیـــق و حضـــور تکلیف مدارانـــۀ ایشـــان، 
خصوصـــًا در دهـــۀ هفتـــاد در ارتبـــاط بـــا فتنه هـــای گســـترده ای 
گرفتـــه بـــود و  کـــه بـــه اســـم جریانـــات اصالحـــات در کشـــور شـــکل 
کـــرده بـــود،  بـــه جامعـــه، آســـیب عمیقـــی زده بـــود و شـــکافی ایجـــاد 
ـــه بعضـــی جریان هـــا ایـــن چنیـــن شـــبهاتی را مطـــرح  ک باعـــث شـــد 
کننـــد. اّمـــا  کننـــد، بـــرای این کـــه بتواننـــد ایشـــان را تـــرور شـــخصّیتی 
ــا  ــه بـ کـ ــا در پاســـخ گویی در حوزه هایـــی  ایـــن ناشـــی از ضعـــف آنهـ
ایشـــان وارد جـــدال می شـــدند بـــود. ایشـــان دفاع هـــای متعـــّددی 
کردنـــد. آثـــار ایشـــان در ارتبـــاط بـــا تقوّیـــت بنیـــۀ  از مبانـــی انقـــالب 
کـــه در ایـــن  کنـــار شـــخصّیت های دیگـــری  جامعـــۀ دینـــی در 
موضـــوع آثـــار علمـــی و مبارزاتـــی داشـــتند ماننـــد شـــهید مطّهـــری، 
دفـــاع همـــه جانبـــه از مبانـــی دینـــی و انقالبـــی و پاســـخ بـــه شـــبهات 
ایـــن حـــوزه بـــود. این هـــا دفـــاع از انقـــالب و دفـــاع از دیـــن بـــود. بـــه 
واســـطۀ ایـــن فعالّیـــت هـــا، توانســـتند در ایـــن موضـــوع کاری بکننـــد 
کـــه در قبـــل از انقـــالب و در اوایـــل  کـــه یـــک جریـــان بســـیار باطلـــی 
ـــان کمونیســـت ها و  ـــود، یعنـــی جری ـــده ب انقـــالب بســـیار ریشـــه دوان
ــا ازبیـــن  ــان، یعنـــی توده ای هـ ــّکل آنـ مهم تریـــن و قوی تریـــن تشـ
گرفـــت  کـــه بیـــن ایشـــان و آقـــای طبـــری صـــورت  برونـــد. مناظـــره ای 
کـــه در آن مناظـــره مســـائل مفّصلـــی مطـــرح شـــد و نـــه تنهـــا ایشـــان 
ــاز  کـــه جریـــان سـ در ایـــن موضـــوع تســـلیم نشـــدند بلکـــه طبـــری 
توده ای هـــا و کمونیســـت ها نـــه تنهـــا در ایـــران بلکـــه در منطقـــه بـــود 
ـــده  ـــاد ش ـــه در او ایج ک ـــی  گرایش ـــاس  ـــر اس ـــی ب ـــورهای مختلف و کش
بـــود از ایـــن فـــرد بهره بـــردارِی فکـــری می کردنـــد، مســـلمان شـــد و 
کـــه  کـــرد. در واقـــع ایشـــان بـــه بخشـــی ورود می کـــرد  اقـــرار بـــه اســـالم 
کمتـــر کســـی ورود پیـــدا می کـــرد و کمتـــر کســـی تـــوان مبـــارزه در آن 
بخـــش را داشـــت؛ یعنـــی مراقبـــت کـــردن و مواظبـــت کـــردن از کیـــان 

اعتقـــادی نظـــام جمهـــوری اســـالمی ایـــران.
 اختــاف اصلــی ایشــان بــا جریــان روشــنفکری دینــی را چــه 
مســئله ای می دانیــد؟ عملکــرد ایشــان را در تقابــل فکــری بــا 

ایــن جریــان، چگونــه ارزیابــی می کنیــد؟
ـــان روشـــنفکری در طـــول مـــّدت حضـــورش در ایـــران تمـــام  جری
تالشـــش ایـــن بـــوده کـــه دیـــن را یـــک جریـــان فـــردی و غیراجتماعـــی 
کـــه امـــروز در جامعـــۀ  نشـــان بدهـــد و اساســـًا دیـــن را در یـــک انزوایـــی 
غـــرب قـــرار دارد و مســـیحّیت را در یـــک چارچـــوب بســـیار محـــدودی 
کنـــد و نگـــه دارد. ایشـــان در مقابـــل ایـــن  قـــرار داده اســـت، حفـــظ 
کردنـــد و نشـــان دادنـــد اســـالم، یـــک تّمـــدن و  جریـــان مبـــارزه 
ریشـــه های عمیقـــی در حـــوزۀ برنامه ریـــزی بـــرای نیازهـــای انســـان  
گـــذار یـــک تّمـــدن  در بخش هـــای مختلـــف دارد و می توانـــد پایـــه 
کـــه در مقابـــل اّدعاهـــای پوســـیدۀ مکاتـــب غربـــی،  ــد  نویـــن باشـ
مـــه تـــالش 

ّ
کنـــد. مرحـــوم عال بشـــر را بـــه خـــودش جـــذب و جلـــب 

ـــل  ـــه همیـــن دلیـــل هـــم در مقاب ـــه داشـــتند و ب ـــادی در ایـــن زمین زی
ــد  ــع بتواننـ ــه در واقـ کـ ــد  ــه می آوردنـ ــتادند و هجمـ ــان می ایسـ ایشـ
جریـــان پلورالیســـم را در جامعـــه حاکـــم بکننـــد و دیـــن را بـــه عنـــوان 
کننـــد. ایشـــان دیـــن را  کامـــاًل شـــخصی القـــاء  یـــک جریـــان فـــردی و 
یـــک جریـــان حاکمّیتـــی می دانســـتند و بـــه همیـــن دلیـــل بـــه ابعـــاد 
ایـــن موضـــوع می پرداختنـــد و عمـــدۀ درگیـــری فکـــری ایشـــان بـــا 

روشـــنفکران، همیـــن مســـئله بـــود.
ــی  ــه ارزیاب ــی روز را چگون ــایل سیاس ــه مس ــان  ب ورود ایش
میــان  تفکیکــی  می تــوان  معتقدیــد  آیــا  می کنیــد؟ 
شــخصّیت علمــی و شــخصّیت سیاســی ایشــان قائــل شــد؟
کـــه در  حضـــرت آیـــت اهلل مصبـــاح اساســـًایک شـــخصّیت بودنـــد 
ـــر اســـاس اصـــول فکـــری  همـــان شـــخصّیت، یـــک رفتـــار واحـــدی ب
گـــر در عرصـــۀ علمـــی فعالّیت هایـــی کردنـــد  خـــود انجـــام می دادنـــد. ا
مـــه طباطبایـــی 

ّ
و توانســـتند ادامـــه دهنـــدۀ دیـــدگاه مرحـــوم عال

ــر اســـاس مبانـــی فلســـفی از دیـــن حمایـــت  ــد بـ کـــه بتواننـ ــند  باشـ
کیـــان اعتقـــادات اســـالمی  بکننـــد و فلســـفۀ اســـالمی را بـــرای حفـــظ 
ـــر اســـاس همـــان  بـــه عرصـــۀ عمـــوم و آحـــاد مـــردم بیاورنـــد، تمامـــًا ب
مـــه 

ّ
نـــگاه تکلیف مدارانـــه بـــود.  ایـــن اّتفـــاق قبـــل از مرحـــوم عال

کـــه  ـــود  ـــان علمـــی ب طباطبایـــی وجـــود نداشـــت. فلســـفه یـــک جری
کـــز و گفتگوهـــای علمـــی بـــرای خـــود جایـــگاه داشـــت  فقـــط در مرا
مـــه طباطبایـــی فلســـفه را بـــه زبـــان فارســـی، روان و 

ّ
اّمـــا اینکـــه عال

ـــد  ـــه بتوانن ک ـــود  ـــن ب ـــت ای ـــه جه ـــد ب گفتن ـــردم  ـــرای م ـــم ب ـــل فه قاب
ــه  کـ ــترده ای  ــای گسـ ــل هجمه هـ ــان را در مقابـ ــادات خودشـ اعتقـ
کـــرده بـــود حفـــظ  جریـــان مارکسیســـم در ایـــراِن مـــا و دنیـــا ایجـــاد 
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مـــه مصبـــاح، علـــی رغـــم اینکـــه ایـــن توانایـــی را در 
ّ

کننـــد. مرحـــوم عال
بخش هـــای مختلـــف داشـــتند؛ یعنـــی ایشـــان می توانســـتند مثـــل 
کـــه االن موجودنـــد بلکـــه بســـیار قوی تـــر از  بســـیاری از فقهایـــی 
آن هـــا در عرصـــۀ فقـــه، متمرکـــز شـــوند و یکـــی از مجتهدیـــن تـــراز اول 
در دورۀ خودشـــان باشـــند اّمـــا تکلیـــف ، ایشـــان را بـــه ســـمت دفـــاع از 

کـــه الزم بـــود، ســـوق داد. دیـــن در عرصـــه ای 
کـــه امـــروز مـــا آثـــار ایشـــان را در داخـــل  کردنـــد  کاری  بـــا ایـــن وجـــود 
و خـــارج کشـــور بـــه عنـــوان آثـــاری می شناســـیم کـــه کامـــاًل بـــه افـــکار و 
آراء فقهـــا عمـــق می بخشـــد. موضـــوع ورود بـــه عرصـــۀ سیاســـت هـــم 
بـــه همیـــن شـــکل بـــود. از دیربـــاز در حـــوزۀ علمّیـــه، خیلـــی هـــا تـــالش 
ـــت  ـــدای از سیاس ـــن ج ـــک دی ـــواِن ی ـــه عن ـــالم را ب ـــه اس ک ـــد  می کردن
کـــه:» در  کـــه امـــام )رحمـــت اهلل علیـــه( فرمودنـــد  کننـــد و آن چیـــزی  القـــاء 
کـــوزه ای  ـــد خردســـالم، مرحـــوم مصطفـــی از  ـــه، فرزن مدرســـه فیضّی
کـــه مـــن فلســـفه می گفتـــم«؛  کـــوزه را آب کشـــیدند؛ چـــرا  آب نوشـــید، 
کـــه امـــام )رحمـــت اهلل  بـــه همیـــن خاطـــر بـــود. براســـاس نـــگاه مثبتـــی 
علیـــه( هـــم بـــه فلســـفه داشـــتند و هـــم بـــه عرصه هـــای سیاســـی ورود 

مـــه مصبـــاح 
ّ

می کردنـــد، آن افـــراد ایـــن نـــوع برخـــورد را داشـــتند. عال
ــا همـــان  ــا همیـــن وضعّیـــت آمدنـــد در عرصـــۀ سیاســـت. بـ هـــم بـ
کـــه شـــهید مـــدّرس فرمـــود:» سیاســـت مـــا عیـــن دیانـــت مـــا  مبنایـــی 
کردنـــد. ایشـــان در  و دیانـــت مـــا عیـــن سیاســـت ماســـت«؛ ورود پیـــدا 
ـــان انحرافـــی اصـــرار و تـــالش  ـــه جری ک ـــا آن تفکیکـــی  ایـــن عرصـــه ب
داشـــتند در مســـیر دیـــن ایجـــاد کننـــد و دیـــن را کامـــاًل از سیاســـت جـــدا 
بکننـــد، مبـــارزه کردنـــد و ایـــن دو را بـــا هـــم ممـــزوج کردنـــد. لـــذا شـــاید 
ـــد  ـــان معتق ـــه ایش ک ـــود  ـــل ب ـــن دلی ـــه ای ـــا ب ـــش از هجمه ه ـــک بخ ی
کـــه دیـــن از سیاســـت جـــدا نیســـت و بـــه همیـــن دلیـــل  بـــه ایـــن بـــود 
توانســـته بودنـــد ایـــن شـــبهه رادر بیـــن آحـــاد مـــردم در داخـــل و خـــارج 
ـــه همیـــن دلیـــل هـــم هجمه هـــا نســـبت  ـــد و ب کشـــور برطـــرف بکنن

بـــه ایشـــان زیـــاد بـــود.

آیــا  روز  سیاســی  مســائل  عرصــۀ  بــه  ایشــان  ورود  دربــارۀ 
مشــی و کنــش ایشــان را بــدون خطــا و اشــتباه می دانیــد؟ آیــا 
اّدعــای انحصــار ایشــان در یــک حــزب سیاســی خــاص را صحیــح 

می دانیــد؟
هیـــچ کســـی در ایـــن دنیـــا معصـــوم نیســـت و اینکـــه مـــا بـــه کســـی 
بگوییـــم معصـــوم اســـت و تمـــام رفتـــار و برداشـــت و آثـــاری کـــه ایجـــاد 
کـــرده اســـت بـــه دور از هرنـــوع خطـــا باشـــد، اّدعـــای باطلـــی هســـت. 
منتهـــی همانطـــور که اشـــاره شـــد، مشـــی ایشـــان در تمامـــی اقداماتی 
کـــه می کردنـــد بـــر اســـاس وظیفه مـــداری بـــود و بـــه همیـــن دلیـــل 
گـــر کســـی  کـــه ا هـــم در اعتقـــادات مـــا ایـــن موضـــوع مطـــرح می شـــود 
براســـاس تکلیـــف وارد کاری بشـــود و وظیفـــۀ خـــودش را تشـــخیص 
گـــر خطـــاکار  گـــر مصـــاب باشـــد اجـــر می بـــرد و ا کنـــد، ا بدهـــد و اقـــدام 
باشـــد، بـــاز هـــم صاحـــب اجـــر اســـت چـــون محورّیـــت رفتـــار او تکلیـــف 
گـــر بنـــده بخواهـــم به عنـــوان کوچک تریـــن شـــخص،  بـــوده اســـت. ا
ـــار علمـــی ایشـــان  بـــه کم تریـــن ارتبـــاط بیـــن آن دریـــای رفتارهـــا و آث
کـــه  کنـــم، مهم تریـــن ویژگـــی ایشـــان را ایـــن می دانـــم  اشـــاره 
کـــه در آن رویکـــرد  کاری را ایشـــان انجـــام بدهنـــد  اساســـًامن ندیـــدم 
تکلیفـــی نباشـــد. در همیـــن موضـــوع خاطـــره ای از ایشـــان نقـــل مـــی 
کـــه شـــما بـــا توّجـــه  گفتـــه بودنـــد  کنـــم: یکـــی از دوســـتان بـــه ایشـــان 

کاری انجـــام نمی دهیـــد؟ بـــه فـــالن موضـــوع چـــرا یـــک 
ـــی پاســـخ دادنـــد؛ فرمودنـــد:» ایـــن باغبـــاِن  ـــا یـــک مثال  ایشـــان ب
کـــه چـــرا وقتـــی ایـــن  کـــرد  ایـــن مؤسســـه را واقعـــًا بایـــد مؤاخـــذه 
اتّفـــاق می افتـــد، ایشـــان هیـــچ بیانیـــه ای نمی دهـــد و اظهـــار نظـــر 
نمی کنـــد.« در واقـــع خواســـتند ایـــن را بگوینـــد بـــرای خودشـــان 
کســـی  شـــأنی قائـــل نبودنـــد و خودشـــان را در ایـــن موضوعـــات 
کننـــد و  نمی دانســـتند و می ایســـتادند تـــا بزرگترهـــا اظهـــار نظـــر 
ــان  ــر ایشـ ــه محضـ ــه بـ کـ ــا  ــد. مـ کننـ ــو  ــا هم سـ ــا آنهـ ــان را بـ خودشـ
گـــر  مشـــّرف می شـــدیم و مســـائلی را مطـــرح می کردیـــم و حتـــی ا
ــه  کـ ــم  ــه  داریـ ــا وظیفـ ــد:» مـ ــم می فرمودنـ ــا می کردیـ ــای دعـ تقاضـ
کنـــم، شـــما  کنیـــم اّمـــا مـــن کســـی نیســـتم دعـــا  در حـــّق هـــم دعـــا 
کنیـــد.«  ایـــن رفتـــار ایشـــان تصّنعـــی نبـــود و واقعـــًا شـــأنی  دعـــا 
ـــدا  ـــئله ای ورود پی ـــم در مس ـــر ه گ ـــد. ا ـــل نبودن ـــان قائ ـــرای خودش ب
می کردنـــد بـــه خاطـــر احســـاس مســـئولّیت بـــود. ورود ایشـــان در 
عرصـــۀ علـــم و سیاســـت براســـاس همیـــن مشـــی و منـــش واحـــدی 
کـــه در ایشـــان وجـــود داشـــت. ایشـــان در ارتبـــاط بـــا مســـائل  بـــود 
ـــه  ـــد. ب ـــه یـــک مجموعـــه نکردن مختلـــف،  خودشـــان را منحصـــر ب
کـــه ایشـــان مرجـــع بســـیاری از افـــراد بودنـــد و افـــراد  خاطـــر ایـــن 
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بســـیاری از ایشـــان نظـــر می گرفتنـــد و بـــر اســـاس نظـــر ایشـــان 
ـــراوان  ـــراد ف ـــن اف ـــد. ای ـــف می کردن ـــاس تکلی ـــان احس ـــرای خودش ب
بودنـــد. خیلـــی از شـــخصّیت های مختلـــِف داخـــل و خـــارج کشـــور 
از ایشـــان دعـــوت می کردنـــد. بـــه عنـــوان مثـــال ســـّید حســـن 
کـــه بـــه لبنـــان برونـــد و ایشـــان  کردنـــد  نصـــراهلل از ایشـــان دعـــوت 
بـــه لبنـــان رفتنـــد و نشســـت هایی داشـــتند و تأثیراتـــی گذاشـــتند. 
کـــه مـــد نظـــر اســـت بـــه دلیـــل اعتمـــادی  ـــا ایـــن جریـــان سیاســـی  اّم
کـــه بـــه ایشـــان داشـــتند و بـــه دلیـــل درجـــۀ باالیـــی از علـــم و تقـــوا 
ــه در  کـ ــیدند  ــه رسـ ــن نتیجـ ــه ایـ ــود داشـــت، بـ ــان وجـ ــه در ایشـ کـ
ـــد  کـــه محـــور بودن ـــه العالـــی(  ـــات مقـــام معّظـــم رهبـــری )مـــد ظّل کنـــار منوّی
ـــه  ـــه ب ک ـــوان کســـی  ـــه عن ـــاح را ب و هســـتند، مرحـــوم آیـــت اهلل مصب
ایشـــان دسترســـی داشـــته باشـــند و مســـائل خودشـــان را تطبیـــق 

کننـــد، محـــور قـــرار دادنـــد. کنتـــرل  بدهنـــد و 
در پایــان خــوب اســت در مــورد ایــدۀ اصلــی و چگونگــی 
ــد؟ ــی بفرمایی ــت توضیح ــرح والی ــای ط ــکل گیری دوره ه ش
کـــه هرجـــا  مـــه مصبـــاح ایـــن بـــود 

ّ
یکـــی از ویژگی هـــای بـــارز عال

احســـاس مســـئولّیت می کردنـــد، در آنجـــا ســـر از پـــا نمی شـــناختند و 
کار قـــرار می دادنـــد.  کارهـــای خودشـــان را تحت الّشـــعاِع آن  همـــه 
کـــه  کـــف جامعـــه بـــود. مردمـــی  یکـــی از دغدغه هـــای ایشـــان، 
داشـــتند زندگـــی می کردنـــد و دچـــار یک ســـری آســـیب های عمیـــق 
ــر دینـــی و  کـــه ظواهـ ــد. جوانانـــی  ــادی شـــده بودنـ فکـــری و اعتقـ
ـــر  کامـــاًل تحـــت تاثی ـــا دیـــن،  ـــا آشـــنایی آنهـــا ب اســـالمی را داشـــتند اّم
ـــرای  ـــا ب ـــد م ـــان می گفتن ـــود. ایش ـــه ب گرفت ـــرار  ـــی ق ـــات انحراف جریان
ایـــن موضـــوع بایـــد یـــک اقدامـــی بکنیـــم. مهم تریـــن اقـــدام 
ــع و  ــراغ مرجـ ــد سـ ــه رفتنـ کـ ــود  ــن بـ ــئله ایـ ــرای ایـــن مسـ ــان بـ ایشـ
کـــه هـــم پذیـــرش مســـائل بـــرای آن هـــا آســـان باشـــد  گروه هایـــی 
ــد.  ــاال باشـ ــه، بـ ــدۀ جامعـ ــال و آینـ ــا در حـ ــذاری آن هـ ــم تاثیرگـ و هـ
ـــذاری  ـــرای دانشـــجویان پایه گ ـــه همیـــن خاطـــر طـــرح والیـــت را ب ب
کـــه تشـــنۀ معـــارف بودنـــد و  کردنـــد. دانشـــجویان کســـانی بودنـــد 

کـــه بـــا هجمه هـــای روشـــنفکری در ایـــران مواجـــه  همیـــن معارفـــی 
شـــده بـــود را بـــه زبـــان ســـاده بـــرای آن هـــا تبییـــن می کردنـــد. 
کـــه بیـــان می کردنـــد، مکتـــوب  ـــات ایشـــان هـــم در مطالبـــی  دفاعّی
کـــه  شـــد و در موقعّیت هـــای مختلـــف، اصالحاتـــی انجـــام شـــد 
نهایتـــًا بـــه ایـــن پختگـــی رســـید کـــه ایـــن مجموعـــه،  امـــروز می توانـــد 
بـــه عنـــوان مرجـــع نیـــاز جوانـــان در مســـائل مختلـــف باشـــد. امـــروز 
جامعـــۀ جـــوان مـــا بایـــد بتوانـــد در یـــک فضـــای رفـــت و آمـــد و 
کـــه همـــۀ نیازهـــا در  جابجایـــی دیالوگ هـــا، در یـــک فضایـــی 
موضوعـــات و مســـائل معرفتـــی، اخالقـــی و اعتقـــادی بتوانـــد تبییـــن 
ـــر توانســـت  بشـــود، ایـــن مســـائل را بشـــنود و پاســـخ بگیـــرد. ایـــن اث
کنـــد.  در بیـــن صدهـــا هـــزار نفـــر  از افـــراد جامعـــه مصونّیتـــی ایجـــاد 
کـــه در ایـــن دوره هـــای طـــرح والیـــت شـــرکت  آنهـــا کســـانی هســـتند 
کـــه بـــرای آنهـــا  کردنـــد و در مقابـــل ایـــن همـــه شـــبهاِت پیـــش رو 
کســـینه شـــدند. آثـــار ایشـــان توانســـت یـــک  ایجـــاد شـــده اســـت وا
کـــه  اثـــر بســـیار گســـترده در مقابـــل جریانـــات انحرافـــی بگـــذارد 
کنـــد. آثـــار  گرایـــی حفـــظ  جوانـــان مـــا را از مســـیر جریانـــات مـــاّدی 
ــًا هـــم  کـــه از ایشـــان بـــرای مـــا مانـــده اســـت و قطعـ بابرکتـــی بـــود 
بعـــد از حیـــات ظاهـــری ایشـــان، باقـــی خواهـــد بـــود. البتـــه در پایـــان 
کـــه بنـــده فکـــر می کنـــم، حوزه هـــای علمّیـــه از ایـــن  کنـــم  عـــرض 
کـــه خداونـــد در اختیـــار آنهـــا قـــرار داده بـــود بـــه خوبـــی  موقعّیتـــی 
گرچـــه ایشـــان تمـــام تـــالش خودشـــان را انجـــام  اســـتفاده نکردنـــد. ا
دادنـــد اّمـــا حوزه هـــای علمّیـــه، اســـتفاده نکردنـــد. امـــروز هـــم حـــوزه 
کنـــد بـــرای اینکـــه بتوانـــد یـــک نـــگاه عمیـــق  می توانـــد برنامه ریـــزی 
ــاد  ــه ای ایجـ ــری و اندیشـ ــبهات فکـ ــن شـ ــل ایـ ب در مقابـ

ّ
ــال در طـ

کنـــد و  ــد ایـــن را در بخش هـــای مختلـــف برنامه ریـــزی  کنـــد. بایـ
کـــه برنامـــۀ موّثقـــی  در برنامه هـــا بیـــاورد. هم چنیـــن الزم می دانـــم 
بـــرای دانش آمـــوزان طّراحـــی شـــود تـــا در مقابـــل ایـــن هجمه هایـــی 
کـــه بـــا گســـتردگی فضـــای مجـــازی ایجـــاد شـــده اســـت بتوانـــد یـــک 

کنـــد. حمایـــت و مصونّیـــت فکـــری و اعتقـــادی ایجـــاد 
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در طـــول تاریـــخ و در اعصـــار متخلـــف تّمـــدن بشـــری، جمعّیـــت 
یکـــی از ارکان اساســـی و عوامـــل مهـــم رشـــد و پیشـــرفت کشـــورها بـــوده 
اســـت. چـــه  بســـا کشـــوری بـــدون منابـــع زیرزمینـــی و روزمینـــی خاص، 
بـــا اســـتفادۀ صحیـــح و اصولـــی از جمعّیـــت خـــود، بتوانـــد کمبود هـــا و 

محدودّیت هـــای ناشـــی از کمبـــود منابـــع را جبـــران کنـــد. 
آن چـــه در موضـــوع جمعّیـــت مهـــم اســـت، توّجـــه شایســـته بـــه 
ــانی و حفـــظ کرامـــت اوســـت. نگـــه داری جمعّیـــت در  نیـــروی انسـ
حالـــت جـــوان، امـــری الزم و ضـــروری بـــرای هـــر کشـــور اســـت؛ چـــرا کـــه 
موفقّیت هـــا و تحّول هـــا بـــه دســـت جوانـــان محّقـــق خواهـــد شـــد. 
هم چنیـــن جمعّیـــت از اصلی تریـــن شـــاخصه های قـــدرت و ثـــروت 

ـــت.  ـــور اس ـــر کش ه

از عمـــده عوامـــل موفقّیـــت تّمدن هـــای بـــزرگ، جمعّیـــت جوانـــی 
ــان را  ــّد نظرشـ ــداف مـ ــود، اهـ ــبانه روزی خـ ــا تـــالش شـ ــه بـ کـ ــت  اسـ
محّقـــق کرده انـــد. در ادیـــان الهـــی، انســـان از جایـــگاه واالیی برخـــوردار 
اســـت و حفـــظ و بقـــای ایـــن جایـــگاه از اصـــول اولّیـــه محســـوب 
می شـــود. در اســـالم، انســـان اشـــرف مخلوقـــات و خلیفـــهݑ اللّ ـــه معرفـــی 
شـــده و افـــرادی کـــه از فرزنـــدآوری جلوگیـــری کـــرده و یـــا از تـــرس فقـــر، 
فرزنـــد خویـــش را می کشـــند، مذّمـــت بســـیار شـــده اند و ایـــن عمـــل از 

گناهـــان کبیـــره شـــناخته شـــده اســـت. خداونـــد در قـــرآن فرزنـــدآوری را 
از مجاهدت هـــای بـــزرگ می شـــمارد و از مســـلمانان خواســـته اســـت 
تکثیـــر نســـل کننـــد و زیـــاد شـــوند و نیـــز گوشـــزد می کنـــد کـــه گنجایـــش 

زمیـــن را بـــرای مـــردگان و زنـــدگان، کافـــی قـــرار داده اســـت. 
جمعّیـــت، شـــاخصی اســـت کـــه بـــر دیگـــر مؤلفه هـــای حاکمیـــت 
دارد. قدرت هـــای  تاثیـــر  فرهنـــگ  و  اقتصـــاد  ماننـــد سیاســـت، 
اســـتعماری همـــواره از افزایـــش جمعّیـــت کشـــورهای جهـــان ســـوم، 
کـــرده و اهـــداف پلیـــد خـــود را در خطـــر می بیننـــد.  احســـاس خطـــر 
ـــت ایـــن کشـــورها، سیاســـت ها  ـــت جمعّی ـــرای کنتـــرل و مدیرّی ـــذا ب ل
و برنامه هایـــی اّتخـــاذ می کننـــد تـــا افزایـــش قـــدرت جمعّیـــت ایـــن 
کشـــورها، سیاســـت های اســـتعماری آنـــان را کم اثـــر نکنـــد یـــا بـــه 
کّلـــی از بیـــن نبـــرد. بـــه ایـــن ترتیـــب » سیاســـت تحدیـــد نســـل« در 
جهـــان و از جملـــه در ایـــران بـــا هـــدف ســـلطه جویی ولـــی بـــا ظاهـــری 
بشردوســـتانه، توســـط ســـازمان بین الملـــل و تحـــت حمایـــت آمریکا و 

دیگـــر کشـــورهای هم پیمانـــش اجـــرا شـــد.
اجـــرای ایـــن سیاســـت قبـــل از انقـــالب اســـالمی بـــا توّجـــه بـــه 
بافـــت فرهنگـــی جامعـــه، توفیـــق چندانـــی نیافـــت و نهایـــت نـــرخ 
رشـــد جمعّیـــت را از  ۳.۱ بـــه ۲.۷ درصـــد کاهـــش داد. بعـــد از انقـــالب 
ـــد  ـــزان امی ـــف موّقتـــی ایـــن سیاســـت و افزایـــش می ـــه توّق ـــه ب ـــا توّج ب
بـــه زندگـــی، رفـــاه عمومـــی و عوامـــل دیگـــر، نـــرخ رشـــد از  ۲.۷۱ بـــه 
ــی  ــد افزایشـ ــر از رونـ ــا خبـ ــود و آمار هـ ــه بـ ــد افزایـــش یافتـ ۳.۹۱ درصـ
ـــرای جلوگیـــری  ـــه ب ـــرآن شـــدند ک ـــذا مســـئوالن وقـــت ب آن داشـــت. ل
ـــد  ـــا اجـــرای سیاســـت  تحدی ـــك ب ـــدۀ نزدی ـــت« در آین از »انفجارجمعّی
نســـل، تناســـب بیـــن جمعّیـــت و امکانـــات را مدیرّیـــت کننـــد. در ایـــن 

ـــاد  ـــل، اعتم ـــازمان بین المل ـــای مشـــّوق س ـــرودار وام ه گی
بـــه آمـــار غیردقیـــق رشـــد جمعّیـــت و پژوهش هـــای 

انجـــام شـــده بـــرای اثبـــات شـــعار » فرزنـــد کمتـــر، 
زندگـــی بهتـــر« از عوامـــل دیگـــر اجـــرا و ثبـــات 

آن بـــود. اجـــرای سیاســـت تحدیـــد نســـل 
بـــا هـــدف رســـاندن نـــرخ رشـــد بـــه ۴.۰ 
درصـــد در دهـــۀ ۸۰ و آمادگـــی جهـــت ایجـــاد 

امکانـــات رفاهـــی بـــرای نســـل آینـــده در ســـال 

مرگ خاموش یک کشور

محسن عزیزی
تأملی در آسیب های اجتماعی و سیاسی پیری و کاهش جمعیّت
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۱۳۷۲ بـــه صـــورت رســـمی بـــا تصویـــب مجلـــس آغـــاز شـــد.
بنابـــر فرمـــودۀ رهبـــر انقـــالب اســـالمی، هـــر چنـــد اّتخـــاذ ایـــن 
سیاســـت در آن زمـــان الزم بـــود، ولـــی اهـــداف آن در همـــان اواســـط 
دهـــۀ ۷۰ بـــه ثمـــر رســـید و نیـــاز بـــه توّقـــف آن بـــود. اّمـــا متأســـفانه ایـــن 
ـــا بـــه هـــدف رســـیدن، در همـــان دهـــه متوّقـــف  ـــه تنهـــا ب سیاســـت ن
نشـــد بلکـــه بـــا بـــه پایـــان رســـیدن زمـــان قانونـــی آن، علی رغم توصیه 

ـــا اصالحـــی جزئـــی تمدیـــد هـــم شـــد. و تذکـــر کارشناســـان دلســـوز، ب
ـــا  ـــالمی در دنی ـــوری اس ـــرد جمه ـــه عملک ـــم ک ـــت بدانی ـــب اس جال
ــًا بی نظیـــر بـــود. یعنـــی  بـــرای کاهـــش نـــرخ رشـــد جمعّیـــت تقریبـ
کاری کـــه در بعضـــی کشـــورها در طـــول صـــد ســـال صـــورت می گرفـــت 
در ایـــران، بـــا فرهنگ ســـازی در قریـــب بـــه یـــک دهـــه صـــورت گرفـــت. 
ــئوالن  ــه تعّجـــب مسـ کـ ــود  ــدری بـ ــه قـ موفقّیـــت ایـــن سیاســـت بـ
ســـازمان جهانـــی بهداشـــت را برانگیخـــت و بـــه ایـــران جایـــزۀ جهانـــی 
جمعّیـــت اهـــدا شـــد و نیـــز از ایـــران درخواســـت شـــد تـــا روش هـــای 
کشـــورهای در حـــال توســـعه،  کاهـــش نســـل خـــود را بـــه دیگـــر 
آمـــوزش دهـــد. بـــا ادامـــۀ ایـــن سیاســـت، نـــرخ رشـــد جمعّیـــت در ســـال 
ـــر از ســـطح جانشـــینی ۲.۱ درصـــد  ـــه ۱.۲ درصـــد یعنـــی کمت 1398 ب
رســـید. یعنـــی در ازای ۲۰ والـــد، ۱۸ فرزنـــد یـــا کمتـــر وجـــود داشـــت. در 
صورتـــی کـــه بـــرای جلوگیـــری از رونـــد کاهشـــی جمعّیـــت، الاقـــل بایـــد 
ـــا بیشـــتر از آن فرزنـــد وجـــود داشـــته باشـــد.   ـــد ی بـــه همـــان تعـــداد، وال
کـــه رشـــد جمعّیـــت تـــا ســـال ۱۴۲۰ بـــه  ارزیابی هـــا نشـــان می دهـــد 
صفـــر خواهـــد رســـید و بعـــد از آن رونـــد کاهشـــی خواهـــد گرفـــت و ایران 
بـــه ســـمت کهن ســـالی خواهـــد رفـــت و نهایتـــًا در ســـال۱۴۳۰پیرترین 
کشـــور منطقـــه خواهـــد شـــد. بـــه ایـــن ترتیـــب جمعّیـــت ایـــران در 
ـــه ۴۲ درصـــد آن،  ـــر خواهـــد رســـید ک ـــه ۳۰ میلیـــون نف ســـال ۱۴۸۰ ب
بـــاالی ۶۵ ســـال خواهنـــد داشـــت. هم چنیـــن خانـــوار در در طـــول 
ســـال های ۱۳۶۵ تـــا ۱۳۹۵ ایـــران از نـــرخ ۵.۱ بـــه ۳.۳ درصـــد 
ــی  ــای ایرانـ ــم خانوارهـ ــدن حجـ ــانۀ کم شـ ــه نشـ کـ ــه  کاهـــش یافتـ
گـــروه ســـنی زیـــر ۱۵ ســـال از ۴۵ درصـــد در کّل جمعّیـــت در  اســـت. 
ســـال ۱۳۶۵ بـــه ۲۴ درصـــد در ســـال ۱۳۹۵ تنـــّزل پیـــدا کـــرده اســـت. 
ـــر، بیانگـــر  ـــال های اخی ـــت جـــوان در س کاهـــش ۵۰ درصـــدی جمعّی
خـــروج جمعّیـــت ایـــران از حالـــت جوانـــی اســـت. کاهـــش نیـــروی 
انســـانی، افزایـــش مهاجـــران خارجـــی و از همـــه مهم تـــر تهدیدهـــای 
کـــه بایـــد مـــورد  فرهنگـــی و امنّیتـــی، آســـیب های مهمـــی هســـتند 
توّجـــه مســـئوالن قـــرار گیرنـــد. بی تردیـــد در صـــورت غفلـــت مســـئوالن 
کـــه  از پیـــری جمعّیـــت، بحران هـــای حـــاّدی پیـــش خواهـــد آمـــد 
تبعـــات آن در بلندمـــدت غیرقابـــل چشم پوشـــی و جبـــران اســـت. 

ـــالمند در  ـــون س ـــالی ۵ میلی ـــده، س ـــال آین ـــال در ۴۰ س ـــوان مث ـــه عن ب
ایـــران فـــوت می کننـــد و نیـــز شـــاهد ورشکســـتگی شـــرکت های بیمـــه 
خواهیـــم بـــود کـــه البتـــه فی الحـــال نشـــانه های آن ظاهـــر شـــده. در 
نتیجـــه هزینه هـــای باالیـــی بـــرای نگهـــداری از ســـالمندان متوّجـــه 
دولـــت می شـــود. آن چـــه گفتیـــم اندکـــی از معضـــالت پیـــری جمعّیت 
اســـت. امـــروزه ایتالیـــا و اســـپانیا و دیگـــر کشـــورهای کهن ســـال کـــه از 
پیـــرِی جمعّیـــت رنـــج می برنـــد، شـــاهد مـــرگ و میر بیشـــتر ســـالمندان 
در اثـــر کرونـــا هســـتند. پیـــرِی جمعّیـــت چنـــان مشـــکل آفرین اســـت 
کـــه بســـیاری از کشـــورهای دنیـــا بـــرای پاالیـــش و نگـــه داری جمعّیـــت 
جـــوان خـــود، اقـــدام بـــه تأســـیس وزارت خانـــواده کرده انـــد و یـــا بـــرای 
نگـــه داری جمعّیـــت خود در حالت جوان و جلوگیری از کهن ســـالی، 
اقـــدام بـــه واردات جمعّیـــت می کننـــد کـــه البتـــه تبعـــات خـــاص خـــود 
را دارد. بـــه هـــر روی، ادامـــه یافتـــن سیاســـت تحدیـــد نســـل در ایـــران 
باعـــث حرکـــت جمعّیـــت در جهـــت نامطلـــوب شـــده و روند صحیح و 
منطقـــی آن را از بیـــن بـــرده اســـت. ایـــن در حالـــی اســـت کـــه متأســـفانه 
توّقـــف آن هـــم بـــا غفلـــت مواجـــه شـــده اســـت. ایـــن سیاســـت تـــا 
جایـــی ادامـــه یافـــت کـــه در ســـال 1393 بـــا توّجـــه بـــه رونـــد بحرانـــی 
ـــت های  ـــی( سیاس ـــالمی)مدظّله العال ـــالب اس ـــم انق ـــر معّظ ـــت، رهب جمعّی
کلـــی جمعّیـــت را کـــه براســـاس بنـــد ۱ اصـــل ۱۱۰ قانـــون اساســـی و پـــس 
از مشـــورت بـــا مجمـــع تشـــخیص مصلحت نظام تعیین شـــده بـــود، 
ـــواده،  ـــم خان ـــد تنظی ـــد رون ـــت ها بای ـــن سیاس ـــر ای ـــد. بناب ـــالغ کردن اب
ـــت از  ـــت و حمای ـــود جمعّی ـــد بهب ـــت در رون ـــد و حاکمی ـــالح می ش اص
ـــا وجـــود ایـــن تصمیمـــات،   ـــرد. ب ـــدآوری تـــالش می ک ـــواده و فرزن خان
حاکمّیـــت تـــا بـــه حـــال موفقّیـــت چشـــمگیری در ایـــن زمینه نداشـــته 
اســـت.   بی توّجهـــی بـــه نـــرخ جمعّیـــت باعـــث از بیـــن رفتـــن نیمـــی از 
پنجـــرۀ جمعّیتـــی )فرصتـــی کـــه جمعّیـــت آمادگـــی و شـــرایط مناســـب 
بـــرای بـــاروری دارنـــد( شـــده و زنـــگ خطـــر پیـــری جمعّیـــت را بـــه صـــدا 
درآورد.  پیـــر شـــدن جمعّیـــت معضلی اســـت که اگر جلـــوی آن گرفته 
ـــوان  ـــر نمی ت ـــود دیگ ـــر ش ـــانه های آن ظاه ـــه نش ـــی ک ـــود، در زمان نش
کـــم حســـابی جمعّیـــت )تعـــداد مردمـــی  از اثراتـــش جلوگیـــری کـــرد. ترا
کـــه یـــک منطقـــه یـــا مســـاحت معّینـــی را در اختیـــار دارنـــد( در ایـــران 
کـــم زیســـتی )شـــاخص  برابـــر ۴۹ نفـــر در هـــر کیلومتـــر مربـــع و ترا
کـــم جمعّیـــت در مســـاحتی از زمین هـــای منطقـــه کـــه بـــه لحـــاظ  ترا
ــر  ــار نفـ ــاورزی دارای ارزش اقتصـــادی اســـت( نزدیـــک بـــه چهـ کشـ
کـــه نســـبت بـــه کشـــورهای کمتـــر از وســـعت  در هـــر هکتـــار اســـت 
ایـــران اّمـــا بـــا جمعّیـــت بیشـــتر، عـــدد بســـیار پایینـــی اســـت. لـــذا ایـــران 
ـــی  ـــود. حت ـــوب می ش ـــی محس ـــم جمعّیت ک ـــم ترا ـــورهای ک ـــزء کش ج
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ــر هـــم شـــود،  گـــر جمعّیـــت کشـــور دو برابـ ا
ــع  ــر مربـ ــر کیلومتـ ــر در هـ ــه ۹۸ نفـ ــم بـ کـ ترا
کـــه  خواهـــد رســـید.  ایـــن در حالـــی اســـت 
ــا  ایـــران ۷ درصـــد ذخایـــر کشف شـــدۀ دنیـ
کشـــور برتـــر معدن خیـــز  را دارد و جـــزء ۱۵ 
ـــع  ـــد مناب ـــن۲ درص ـــت. هم چنی ـــان اس جه
معدنـــی و ۱۸درصـــد ذخایـــر گاز جهـــان را 
دارد و صاحـــب ۱۱ درصـــد ذخایـــر نفـــت 
یـــک  تنهـــا  ولـــی  نیـــز می باشـــد  جهـــان 
درصـــد جمعّیـــت جهـــان را دارد.  در ابتـــدای 
انقـــالب اســـالمی، امـــام خمینـــی )رحمـــت اهلل 
ـــا اشـــاره بـــه همیـــن نکتـــه، صحبـــت  علیـــه( ب

از جمعّیـــت ۱۵۰ تـــا ۲۰۰ میلیونـــی داشـــتند. 
در ســـخنان رهبـــر انقـــالب نیـــز بارهـــا بـــر 
کیـــد شـــده  جمعّیـــت ۱۵۰ تـــا۲۰۰ میلیونـــی تأ
اســـت. ایشـــان بـــه غلـــط بـــودن ادامـــۀ 
سیاســـت تحدیدنســـل اذعـــان داشـــته  و 
ــی از  ــی ناشـ ــران عقب افتادگـ ــتار جبـ خواسـ
آن بـــوده  و هســـتند. در حـــال حاضـــر بـــه 
لحـــاظ قانونـــی برخـــالف سیاســـت اجرایـــی 
کشـــور، از خانـــواده، ازدواج و فرزنـــدآوری 
اســـت.  شـــده  قبولـــی  درخـــور  حمایـــت 
ـــا طـــرح  ـــون اساســـی و ی مثـــل اصـــل ۸۵ قان
»جمعّیـــت و تعالـــی خانـــواده« مجلـــس 
شـــورای اســـالمی، مصـــّوب1399/8/12. 
لیکـــن بایـــد دیـــد مشـــکل کار کجاســـت و 
دلیـــل بـــه دســـت نیـــاوردن توفیقـــات الزم 

ـــت ؟  چیس
ــور  بایـــد گفـــت مشـــکل جمعّیتـــی کشـ
نهـــاد،  یـــک  کـــه  نیســـت  تک بعـــدی 
ارگان یـــا دســـتگاه بتوانـــد آن را حـــل کنـــد. 
می تـــوان عّلـــت اصلـــی را نداشـــتن متّولـــی 
بـــرای هماهنگـــی قـــوا  و دســـتگاه های الزم 
و نیـــز نســـخ و اصـــالح قوانیـــن قبلـــی تحدیـــد 
نســـل دانســـت. امـــروزه هنـــوز دسترســـی 
بـــه وســـایل کنتـــرل جمعّیـــت بـــه آســـانی 
ممکـــن اســـت و یـــا بـــه راحتـــی مجـــّوز ســـقط 

کـــه بـــه  جنیـــن داده می شـــود، بـــه طـــوری 
دالیـــل عمدتـــًا واهـــی ســـاالنه بیـــن ۳۰۰ تـــا 
۵۰۰ هـــزار ســـقط جنیـــن صـــورت می گیـــرد 
کثـــر آن هـــم بـــدون مجـــّوز و غیـــر  کـــه ا
کـــه میـــزان  قانونـــی اســـت، فـــارغ از ایـــن 
نازایـــی در ایـــران نســـبت بـــه دیگـــر کشـــورها 
باالســـت و نیـــاز بـــه فراهـــم آوردن مقّدمـــات 
درمـــان آنـــان می باشـــد.  در دوران اجـــرای 
سیاســـت تحدیـــد نســـل، وزارت بهداشـــت 
بـــه عنـــوان متّولـــی، توانســـت بـــا همـــراه 
کـــردن کّل حاکمّیـــت و بدنـــۀ آن بـــه رونـــد 
اجرایی شـــدن قوانیـــن تنظیـــم جمعّیـــت، 
ســـرعت چشـــمگیری بخشـــد. از مـــدارس، 
ادارات، محفـــل نخبـــگان یـــا منابر مســـاجد 
و  در صـــدا و ســـیما تـــا گفتگوهـــای کوچـــه 
و بـــازار و حتـــی روی در و دیـــوار شـــهر شـــعار 
» فرزنـــد کمتـــر، زندگـــی بهتـــر«  شـــنیده و 
دیـــده می شـــد. بـــه هرحـــال بایـــد بدانیـــم 
کـــه فرصـــت جبـــران کاهـــش شـــدید نـــرخ 
ـــت و بحـــران ناشـــی از آن و برگشـــت  جمعّی
کثـــر  بـــه میـــزان مطلـــوب نـــرخ رشـــد، حدا
تـــا ســـال ۱۴۲۰ خواهـــد بـــود و بی توّجهـــی 
ـــود  ـــه وج ـــنگینی را ب ـــای س ـــه آن هزینه ه ب
ـــت.  ـــذر اس ـــرعت درگ ـــه س ـــان ب ـــی آورد. زم م
تـــا بـــه حـــال، نیمـــی از فرصـــت خـــود را 
بـــرای جبـــران از دســـت داده ایـــم و موّفـــق 
بـــه جلوگیـــری از رونـــد کاهشـــی جمعّیـــت 
نشـــده ایم. بی تردیـــد موفقّیـــت در ایـــن 
زمینـــه، حمایـــت دســـتگاه های مربوطـــه را 
ـــا در آینـــدۀ نزدیـــک ایـــن عقـــب  می طلبـــد ت
گـــر در بیســـت  ماندگـــی جبـــران شـــود.  ا
ســـال باقی مانـــده توانســـتیم پایه هـــای 
کار را محکـــم کنیـــم کـــه موّفـــق شـــده ایم و 
خـــود را از ایـــن بحـــران خـــارج کرده ایـــم. اّمـــا 
گـــر غفلـــت کردیـــم و فرصـــت از دســـتمان  ا
کشـــور وارد عرصـــۀ ســـالمندی و  رفـــت و 
کاری نمی تـــوان  فرســـودگی شـــد، دیگـــر 

کـــرد یـــا الاقـــل در حـــّد ناممکـــن خواهـــد بـــود. 
در جمهـــوری اســـالمی، جوانـــان، موتـــور 
پیشـــران در جهـــت رســـیدن بـــه اهـــداف و 
ـــود آوردن  ـــه وج ـــل در ب ـــن عام ـــز مهم تری نی
اول  گام  در  دســـتاورد ها  و  موفقّیت هـــا 
ـــد و ادامه دهنـــدۀ آن در گام  انقـــالب بوده ان
دوم نیـــز هســـتند. داشـــتن جمعّیـــت جـــوان 
امـــری ضـــروری و حـــاّد محســـوب می شـــود 
و بایـــد تالش هـــا در جهـــت جوان ســـازی و 
فراهـــم کـــردن شـــرایط مناســـب بـــرای بـــروز 
گرفتـــه شـــود. در اثـــر  کار  اســـتعداد ها بـــه 
کهن ســـال شـــدن جامعـــه، جوانـــان مجبـــور 
ـــرای  ـــالش ب ـــالمندان و ت ـــار س ـــل ب ـــه تحّم ب
کـــردن خـــأ وجـــودی آنـــان در اقتصـــاد  پـــر 
ـــود. کشـــوری  و ســـایر زمینـــه هـــا خواهنـــد ب
کـــم اســـت، پیشـــرفتش  کـــه در آن جـــوان 
کـــم اســـت و مـــورد طمـــع بیگانـــگان  هـــم 
گرفـــت. یکـــی از ابزارهـــای  قـــرار خواهـــد 
ـــه  ـــوان در جامع ـــت ج ـــظ اکثرّی ـــدرت، حف ق
اســـالمی  انقـــالب  اهـــداف واالی  اســـت. 
ــاز بـــه جمعّیـــت جـــوان  بـــرای تحّقـــق، نیـ
دارد وگرنـــه اهـــداف آن بـــه حاشـــیه و محاق 
کـــه کشـــور تمـــام  خواهدرفـــت، تـــا جایـــی 
تالشـــش را تنهـــا بـــرای بقـــای حیـــات خـــود 
بـــه کار خواهـــد گرفـــت. امروزه، کشـــور درگیر 
مشـــکالت معیشـــتی و اقتصـــادی اســـت 
ــه ایـــن مشـــکالت از مهم تریـــن عوامـــل  کـ
اّمـــا  کاهـــش میـــزان فرزنـــدآوری اســـت. 
بایـــد یـــادآور شـــویم کـــه در نـــگاه بلندمـــّدت 
کالن، بقـــای جمهـــوری اســـالمی دارد  و 
تهدیـــد می شـــود و ایـــران عزیـــز بـــه ســـمت 
مـــی رود.  پیـــش  ســـالمندی  و  پیـــری 
متأســـفانه بـــه بهانۀمشـــکالت اقتصـــادی، 
ـــواده عـــوض شـــده  ـــاروری و خان فرهنـــگ ب
اســـت. نـــه تنهـــا در ســـال های اخیـــر بـــا 
فرزنـــد کمتـــر، زندگی هـــا بهتـــر نشـــده و روز 
افـــزون  اقتصـــادی  آســـیب های  روز  بـــه  
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ــۀ  ــا آســـیب ها و معضل هـــای مختلفـــی در عرصـ ــه بـ می گـــردد، بلکـ
فرهنـــگ و اجتمـــاع نیـــز روبـــه رو هســـتیم. نـــرخ تک فرزنـــدی بـــه عـــدد 
قابل توّجهـــی افزایـــش یافتـــه و برخـــی خانواده هـــا عـــالوه بـــر عـــدم 
تمایـــل بـــه فرزنـــدآوری، حیوانـــات را جایگزیـــن فرزنـــد کرده انـــد. آمـــار 
طـــالق نیـــز در کشـــور بســـیار باالســـت. بســـیاری از جوانـــان دهـــۀ ۶۰،  
مجـــرد و برخـــی تجـــّرد قطعـــی دارنـــد. تربیـــت غلـــط و راحت طلبـــی 
ـــرات  ـــد و افزایـــش خانواده هـــای تـــک نفـــره، بخشـــی از اث نســـل جدی
تغییـــر بـــاور عمومـــی اســـت. بایـــد بـــا فرهنگ ســـازی و تـــالش فکـــری، 
زمینه چینـــی الزم را بـــرای ایجـــاد ســـبک زندگـــی اســـالمی-ایرانی 
فراهـــم آورد و از نفـــوذ فرهنـــگ غربـــی جلوگیـــری کـــرد. چـــرا کـــه اساســـًا 
ــازی اســـت  ــا فرهنگ سـ ــر از قانـــون اســـت. بـ ــازی مهم تـ فرهنگ سـ
کار آســـان می شـــود. تشـــکیل خانـــواده، فرزنـــدآوری، ازدواج  کـــه 
ـــا  ـــا ب ـــور م ـــاز دارد. کش ـــازی نی ـــه فرهنگ س ـــبیه آن ب ـــوارد ش ـــان و م آس
ـــاج  ـــای سیاســـی خـــود احتی ـــت طبیعـــی و ویژگی هـــای جغرافی ظرفّی

بـــه جمعّیـــت بیشـــتری دارد. مســـألۀ نمـــای جـــوان بـــرای ایـــران 
یـــک مســـألۀ اساســـی و مهـــم و تعیین کننـــده اســـت. بالشـــک از نظـــر 
کّلـــی کشـــور، ایـــران بایـــد بـــه ســـمت افزایـــش  جمعّیـــت بـــه  سیاســـت 
نحـــو معقـــول و معتـــدل حرکـــت کند. مبانـــی و تفّکر اســـالمی در زمینۀ 
جمعّیـــت و افزایـــش جمعّیـــت بـــا توّجـــه بـــه وضـــع جغرافیـــای سیاســـی 
منطقـــه و کشـــور جمهـــوری اســـالمی ایـــران، واضـــح و مبرهـــن اســـت.  
ـــذا آن چـــه مناســـب جمهـــوری اســـالمی ایـــران اســـت، رشـــد کّمـــی و  ل
کیفـــی خـــود در جمعّیـــت می باشـــد. مســـلمًا انقالبـــی کـــه بـــا شـــعارهای 
نهایـــت  تـــا  را  خـــود  مســـیر  جهـــان،  ســـطح  در  تحّول خواهانـــه 
ـــرح  و  ـــرای ط ـــرا، ب ـــر اج ـــالوه ب ـــت، ع ـــه اس ـــدف گرفت ـــری ه ـــان بش آرم
ـــه در  ـــارغ از ایـــن ک ـــاز مبـــرم دارد. ف ـــان، نی ـــه جوان برنامه ریـــزی هـــم ب
مواجهـــه بـــا  غـــرب نـــه تنهـــا بـــا کشـــور های اســـتعمارگر جهان خـــوار 
ــه  کـ ــی  ــه دارد. فرهنگـ ــه مقابلـ ــاز بـ ــز نیـ ــان نیـ ــا فرهنـــگ آنـ ــه بـ بلکـ

وســـعتش بـــه مراتـــب از جغرافیـــای سیاســـی بیشـــتر اســـت.
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پرداختی به شخصیّت علمی و اندیشه ای مرحوم عاّلمه مصباح یزدی )رحمت هللا علیه(

مصباِح علم و اندیشــه

حجــت االســام محّمــد مــودودی: هــر جهــان بینــی و مکتبــی 

نیازمنــد اندیشــمندان و نظرّیــه  پردازانــی اســت کــه در مســیر 
تبییــن و تشــریح اصــول، مبانــی و ارزش هــای آن جهــان بینــی قــدم 
برداشــته و در طــول زمــان و شــرایط گوناگــون، وظیفــۀ بــه روز رســانِی 
مبانــی فکــری آن مکتــب در جهــت پاســخ بــه ســؤال هــای روز و ُپــر 
کــردن خألهــا را بــر عهــده بگیرنــد. انقاب اســامی ایران نیز بــا وجود 
متفّکــران برجســته ای چــون امــام خمینــی )رحمــت اهلل علیــه( و امام خامنه 
ــه العالــی( بــه عنــوان رهبــران انقــاب و اندیشــمندان درجــۀ یک 

ّ
ای )مــد ظل

ــری، مرحــوم  ــۀ بعــدی بزرگانــی چــون مرحــوم شــهید مطّه و در مرتب
شــهید بهشــتی، مرحوم شــهید ســّید محمدباقر صدر و ســایر نظرّیه 

پردازانــش، توانســته اســت ایــن مهــم را بــه انجــام رســاند.
 پرداخــت بــه شــخصّیت علمــی و عملــی ایــن بــزرگان و 

ً
یقینــا

گران بهــای ایشــان در جهــت حفــظ  هــم چنیــن بازخوانــی آثــار 
اندوخته هــای فرهنگــی و علمــی از فراموشــی، مصــون نگــه داشــتن 
آن هــا از تحریــف و بســط و عمــق بخشــیدن بــه یافته هــای فکــری 
آنــان، مســئله  ای حائــز اهمّیت اســت کــه بر پویایی جریــان انقاب 
اســامی ایــران می افزایــد. یکــی از شــخصّیت هــای اثــر گــذار در این 
مــه مصبــاح یــزدی بــود. اندیشــمند حکیمــی کــه 

ّ
حــوزه، مرحــوم عا

طــی چنــد دهــه مجاهــدت علمی و معنــوی، در عرصه هــای نظری 
ــه  ــار گران بهایــی از خــود ب ــراوان انجــام داد و آث خــط شــکنی های ف

جــای گذاشــت.چه آثــار علمــی از جملــه مکتوبــات و ســخنرانی 
هــا و چــه آثــار عینــی در فضــای حــوزۀ علمّیــه و دانشــگاه و در بیــن 
روشــنفکران و نــو اندیشــان و البتــه خیــل عظیمــی از جوانــان طلبــه و 
دانشــجو. حفــظ و پاســداری از میــراث علمــی و عملی این مجتهد 
و صاحــب نظــر بــزرگ، نه تنها وظیفۀ هر عاقه منــد به معارف دینی 
و انقابــی بلکــه تکلیفــی بــر دوش تمام کســانی اســت که بــه حوزۀ 
علــم آمــوزی، نظرّیــه پــردازی، اندیشــیدن و تفّکر اظهار عاقــه کرده 

و در ایــن مســیر گام بــر می دارنــد.
بــه همیــن جهــت در چهلمیــن روز از در گذشــت ایــن عالم حکیم، 
ــی،  ــا غام ــام رض ــت االس ــاب حج ــا جن ــم ب ــته ای ــی داش گفتگوی
رئیــس مرکــز پژوهش هــای علــوم انســانی _  اســامی صــدرا، رئیــس 
شــورای سیاســت گذاری مجمــع عالــی علــوم انســانِی اســامی و 
رئیــس شــورای سیاســت گذاری هفتــه نامــه علمــی تّمــدن نویــن 

اســامی.

باتوّجــه بــه شــخصّیت مرحــوم عّامــه مصبــاح یــزدی )رحمــت اهلل 
 تأثیــرات حــوزۀ علــم و عمــل بــر یکدیگــر را تــا چــه 

ً
علیــه( اساســا

 برای شــخصّیتی 
ً
حّد مهم دانســته و پیوســتگی این دو را خصوصا
در تــراز ایشــان، تــا چــه میــزان ضــروری می دانیــد؟

1
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عمـــل زاییـــدۀ اندیشـــه، انگیـــزه و اراده اســـت. ایـــن قاعـــده دربـــارۀ 
عالمـــان رّبانـــی نظیـــر مرحـــوم آیـــت اهلل عاّلمه مصباح یـــزدی به جهت 
جمـــع شـــدن هـــر ســـه آن هـــم در حـــّد عالـــی، بـــه طریـــق اولـــی صـــادق 
اســـت. از طـــرف دیگـــر، اســـتاد مصبـــاح رســـالت یـــک عالـــم و فیلســـوف 
را صرفـــًا در کشـــف حـــق نمـــی دانســـت. بلکـــه بـــرای روشـــنگری و از 
آن مهم تـــر بـــرای صیانـــت از حقیقـــت، اهمّیـــت فوق العـــاده ای قائـــل 
ـــازی و  ـــر وارونه س ـــچ گاه در براب ـــان هی ـــه ایش ـــم ک ـــه دیدی ـــذا هم ـــود. ل ب
ذبـــح حقیقـــت ســـکوت نکـــرد. بعضی هـــا در ســـال های اخیـــر بـــه 
کـــه چـــرا وارد حـــوزۀ عمـــل شـــده اند، لکـــن  ایشـــان انتقـــاد می کردنـــد 
ـــل را در  ـــاحت عم ـــه س ـــاح، ورود ب ـــت اهلل مصب ـــه آی ـــتند ک ـــه نداش توّج
جهـــت روشـــنگری و حراســـت از حقیقـــت، جزئـــی الینفـــک از رســـالت 
یـــک فیلســـوف مســـلمان می دانســـت و هزینه هـــای آن را هـــم 

ــرد.  ــت می کـ پرداخـ
 از دیدگاه شما مهمترین و بارزترین ویژگی شخصّیتی ایشان 

چیست ؟
از نظـــر حقیـــر، تقـــوا، خلـــوص، فکـــر بـــاز، تیزبینـــی، ژرف نگـــری، 
ــر، صراحـــت  ــده، شـــجاعت، تدبیـ ــتواری در عقیـ ــری، اسـ ــم  فکـ نظـ
ویژگی هـــای  مهمتریـــن  تواضـــع  و  اســـتقامت  و  صبـــر  لهجـــه، 
شـــخصّیتی مرحـــوم آیـــت اهلل مصبـــاح بـــود و همیـــن ویژگی هـــا از 

ایشـــان شـــخصّیتی ممتـــاز و جـــّذاب ســـاخته بـــود. 
ورود ایشــان به عرصه هایی چون علوم انســانی، فلســفه های 
مضــاف و نقــد فلســفۀ غــرب در گشــایش افق هــای علمــی تا 

چــه میــزان موّثــر و نوآورانــه بود؟
ـــاح یکـــی از شـــاگردان درجـــۀ یـــک مرحـــوم  مرحـــوم  آیـــت اهلل مصب
عاّلمـــه طباطبایی)رحمـــت اهلل علیـــه( بـــود کـــه بعـــد از ایشـــان یـــک فیلســـوف 

تـــراز اول در ایـــران و دنیـــای تشـــّیع محســـوب می شـــد. ایشـــان در 
فلســـفه، اهـــل دّقت نظـــر و نّقـــادی بـــود. یعنـــی از یـــک طـــرف از 
الیه هـــای عمیـــق نظـــرات فالســـفه پـــرده برمی داشـــت و از طـــرف 
دیگـــر، ابایـــی از نقـــد نظـــرات مشـــهور فلســـفی نداشـــت. مرحـــوم عاّلمـــه 
مصبـــاح، نظـــرات خـــاص و نوآوری هایـــی هـــم در ایـــن زمینـــه داشـــت 
کـــه بعضـــی از آ ن هـــا شـــناخته شـــده و بعضـــی هـــم  ناشـــناخته مانـــده 
کـــه اســـتاد مصبـــاح، صاحـــب  اســـت. مثـــاًل یکـــی از عرصه هایـــی 
ـــأ  ـــوزه، منش ـــن ح ـــتاد در ای ـــت. اس ـــالق اس ـــفۀ اخ ـــت، فلس ـــوآوری اس ن
ــد و وارد  ــان می کنـ ــهور بیـ ــرات مشـ ــاوت از نظـ ــی را متفـ ــل اخالقـ عمـ
ظرایفـــی می شـــود کـــه قبـــاًل کســـی وارد نشـــده اســـت. عـــالوه بـــر ایـــن، 
عاّلمـــه مصبـــاح در فلســـفۀ سیاســـی هـــم نظـــرات جدیـــدی داشـــت. از 
ـــه ای کـــه در زمینـــۀ مبنـــای مشـــروعّیت دولـــت اســـالمی  جملـــه نظرّی
ـــب  ـــی مناس ـــتاد در فرصت ـــاگردان اس ـــال ش ـــر ح ـــه ه ـــد. ب ـــرح کردن مط
می تواننـــد فهرســـتی از نوآوری هـــا و نظـــرات منحصربه فـــرد آیـــت اهلل 
مصبـــاح را  ارائـــه  کننـــد. مـــن معتقـــدم بایـــد بـــاب پژوهـــش دربـــارۀ افـــکار 

کـــرد.  و اندیشـــه های اســـتاد مصبـــاح را بـــاز 
 خدمـــات علمـــی و آثـــار به جای مانـــده از ایشـــان، در رونـــد 
ســـاخت تّمـــدن نویـــن اســـامی چـــه تأثیـــری گذاشـــته و چـــه 

نقشـــی را بـــر عهـــده دارد؟
بـــه قـــول یکـــی از اســـاتید، مرحـــوم عاّلمـــه مصبـــاح یـــک شـــخصّیت 
تّمدنـــی بـــود؛ یعنـــی جـــدای از تفّکـــر تّمدنـــی، در عمـــل هـــم بلندنظـــر 
بـــود و گام هـــای بـــزرگ و تّمدن ســـاز برمی داشـــت. وقتـــی بـــه خدمـــات 
کـــه ایـــن خدمـــات،  علمـــی ایشـــان نـــگاه می کنیـــم، درمی یابیـــم 
هم چـــون قطعـــات پـــازل بزرگـــی بـــود کـــه بـــر اســـاس یـــک چشـــم انداز 
تّمدنـــی کنـــار هـــم قـــرار می گرفـــت. از رونق بخشـــی بـــه تفّکـــر فلســـفی 
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تـــا تئوریـــزه ســـازی معـــارف انقـــالب؛ از پر رنگ ســـازی مرزهـــای اســـالم 
ـــا انحـــراف و التقـــاط؛ از دفـــاع  ـــا مبـــارزۀ علمـــی ب بـــی ت

ّ
نـــاب و اســـالم قال

همه جانبـــه از اصـــل والیـــت فقیـــه تـــا تـــالش بـــرای نظام ســـازی 
فکـــری؛ از کوشـــش بـــرای تحـــّول در حوزه هـــای علمیـــه تـــا کمـــک 
بـــه وحـــدت حقیقـــی حـــوزه و دانشـــگاه؛ از کادرســـازی بـــرای انقـــالب تـــا 
تقوّیـــت عمـــل سیاســـی. بـــه نظـــر مـــن، این هـــا همـــه زاییـــدۀ اندیشـــه و 

ـــود.  ـــاح ب عمـــِل تّمدن ســـاز مرحـــوم آیـــت اهلل مصب
محــور اصلــی نزاع هــای نظــری ایشــان بــا جریــان روشــنفکری 
دینی در دهۀ هفتاد را چه مســأله ای می دانید و نیز عملکرد و 
اثرگــذاری ایشــان را در ایــن جــدال علمــی، چگونــه ارزیابی می کنید؟
ــد  ــا چنـ ــک یـ ــر از یـ ــنفکری فراتـ ــان روشـ ــا جریـ ــتاد بـ ــۀ اسـ مواجهـ
موضـــوع خـــاص بـــود. آیـــت اهلل مصبـــاح منتقـــد مجموعـــه ای از افـــکار 
جریـــان روشـــنفکرِی ســـکوالر بـــود کـــه در منظـــر آنـــان بـــه  مثابـــۀ یـــک 
تابـــو بـــود. اصـــواًل پدیـــده ای کـــه طـــی یـــک ســـدۀ اخیـــر تحـــت عنـــوان 
روشـــنفکری در ایـــران مطـــرح شـــد، مولـــود تفّکـــر نارســـی در حـــّد 
تقلیـــد از غـــرب تلّقـــی می شـــود  کـــه تـــا اآلن نتوانســـته نســـبت خـــود 
ـــت ایـــن  ـــا حقیقـــت و خوشـــبختی انســـان مشـــّخص کنـــد. واقعّی را ب
اســـت کـــه مـــردم  ایـــران از نهضـــت مشـــروطه بـــه بعـــد لطمـــات جـــّدی از 
جریـــان روشـــنفکری ســـکوالر خـــورد و خیلـــی از فرصت هـــای پیشـــرفت 
را از دســـت داد. بعـــد از پیـــروزی انقـــالب اســـالمی تـــا مّدتـــی جریـــان 
روشـــنفکری بـــه اغمـــا رفـــت. اّمـــا بعـــد از پایـــان دهـــۀ نخســـِت انقـــالب و 
بـــه مـــدد حمایت هـــای بی دریـــغ غـــرب، احیـــا شـــد. البتـــه ایـــن جریـــان 
ـــا  ـــرده، اّم ـــش نب ـــالمی کاری از پی ـــالب اس ـــنگین انق ـــواج س ـــر ام در براب
ــته اســـت.  ــق، دســـت برنداشـ ــازی حقایـ ــری و وارونه سـ از تخریب گـ
ـــت  ـــناخت ماهّی ـــا ش ـــر ب ـــای اخی ـــی دهه ه ـــاح ط ـــه مصب ـــوم عاّلم مرح
ـــا بـــه میـــدان آوردن قـــدرت علمـــی خـــود، در  روشـــنفکری در ایـــران و ب
بســـیاری از عرصه هـــا، جریـــان روشـــنفکری را بـــه چالش کشـــید. عّلت 
عصبانّیـــت جریـــان روشـــنفکری از ایشـــان و عقده گشـــایی هایی که 
بعـــد از رحلـــت اســـتاد کردنـــد را نیـــز بایـــد در همیـــن امـــر جســـتجو کـــرد. 
پـــروژه هایـــی ماننـــد فلج ســـازی دســـتگاه فکری-دینـــِی تشـــیع 
یـــا پـــروژۀ خلـــق رفرمیســـم و  به وســـیلۀ نســـبّیت گرایی افراطـــی 
پروتستانتیســـم اســـالمی و همچنین تحمیل جامعۀ مدنی غربی با 
همـــۀ لوازمـــش بـــه جامعـــۀ دینـــی، از پروژه هایـــی محســـوب می شـــود 
کـــه توســـط عاّلمـــه مصبـــاح  و خّطـــی که ایشـــان از طریق شاگردانشـــان 

ـــد. ـــاکام مان ـــد، ن ایجـــاد کـــرده بودن
ورود ایشــان بــه مســائل سیاســی روز را صحیــح دانســته و آیــا 
تفکیکــی میــان شــخصّیت علمــی و شــخصّیت سیاســی 
ــاح علــم و  ــۀ  » مصب ــا دوگان ــر، آی ــان بهت ــه بی ــل هســتید؟ ب ایشــان قائ

معرفــت«  و » مصبــاح سیاســت ورزی«  را معتبــر می دانیــد؟
همان طـــور کـــه قبـــاًل هـــم اشـــاره کـــردم، ورود اســـتاد مصبـــاح بـــه 
مســـائل روز سیاســـی، مولـــود تفســـیری بـــود کـــه ایشـــان از رســـالت یـــک 
عالـــم و فیلســـوف مســـلمان داشـــت. لـــذا ایشـــان کار و فعالّیت علمـــی را 
دو روی یـــک ســـّکه می دانســـت. از منظـــر آیـــت اهلل مصبـــاح، عالمـــی 
کـــه زمان شـــناس نباشـــد و در بزنگاه هاخـــود را بـــا همـــۀ ظرفّیـــت، 
فداکارانـــه در میـــدان عمـــل حاضـــر نکنـــد، عالـــم دینـــی محســـوب 
نمی شـــود. عـــالوه بـــر ایـــن، عاّلمـــه مصبـــاح حقیقتـــًا بـــه ارزش و جایگاه 
انقـــالب اســـالمی ایـــران واقـــف بـــود و در مقـــام قدردانـــی، از هیـــچ تالشـــی 
بـــرای پاســـداری همـــه جانبـــه از ایـــن نعمـــت عظیـــم دریـــغ نمی کـــرد. 
ایشـــان نمی توانســـت در برابـــر هجمه هـــای ناجوانمردانـــه بـــه انقـــالب 
و نظـــام اســـالمی بـــه ســـمت عافیت طلبـــی حرکـــت کند؛ نمی توانســـت 
چشـــم خـــود را بـــر روی خیانت هـــا ببنـــدد؛ نمی توانســـت پشـــت ولـــی 
فقیـــه کـــه او را حّقـــًا نایـــب امـــام زمـــان )عجـــل اهلل تعالـــی فرجـــه ( می دیـــد، خالـــی 
ـــی  ـــرایط سیاس ـــه از ش ـــی ک ـــوب فهم ـــاح در چارچ ـــت اهلل مصب ـــد.  آی کن
ایـــران داشـــت و در ّحـــد بضاعتـــش، عمـــل سیاســـی نیـــز داشـــت. البتـــه 
ممکـــن اســـت همـــۀ رفتارهـــای سیاســـی اســـتاد جـــزء بـــه جـــزء خالـــی از 
نقـــد نباشـــد. اّمـــا آن چـــه مســـّلم اســـت ورود عاّلمـــه مصبـــاح بـــه حـــوزۀ 
سیاســـی اســـت کـــه موجـــب جداســـازی مرزهـــای انقـــالب از جریـــان 
معـــارض انقـــالب و همچنیـــن تقوّیـــت تفّکـــر انقالبـــی و تضعیـــف تفّکر 

غربگـــرا در ســـاختار کالن مدیرّیتـــی کشـــور شـــد. 
آیــا شــما خــأل و نقصــی کــه به واســطۀ رحلــت ایــن حکیــم 
در حــوزۀ نظریه پــردازی بــه وجــود آمــده اســت را قابــل جبران 

می دانیــد؟ اگــر پاســخ مثبــت اســت، چگونــه؟
خـــأ فقـــدان آیـــت اهلل مصبـــاح جبران پذیـــر نیســـت. مـــا شـــخصّیت 
کـــه ویژگی هـــای منحصربه فـــردی  از دســـت داده ایـــم  را  بزرگـــی 
داشـــت. در عیـــن حـــال، مرحـــوم اســـتاد مصبـــاح بـــه شـــاگردپروری 
بهـــای فـــراوان مـــی داد. امـــروز ده هـــا نفـــر افتخـــار شـــاگردِی بالواســـطه 
و صدهـــا نفـــر افتخـــار شـــاگردِی بـــا واســـطۀ آیـــت اهلل مصبـــاح را دارنـــد. 
ایـــن شـــاگردان کـــه اغلـــب مریـــد عاّلمـــه مصبـــاح هـــم هســـتند و بـــه 
ـــد  ـــه خواهن ـــان را ادام ـــد، راه استادش ـــان دارن ـــان ایم ـــری ایش ـــّط فک خ
داد. عـــالوه بـــر ایـــن، اســـتاد مصبـــاح اهـــل نهادســـازی هـــم بـــود کـــه ایـــن 

ـــرد.   ـــد ک ـــًا در راســـتای اهـــداف ایشـــان تـــالش خواهن نهادهـــا قطع
ــق و کارآمــد 

ّ
آیــا رونــد فعلــی حــوزه علمّیــه را در پــرورش مصباح هــا موف

ارزیابــی می کنیــد؟
قرن هـــا طـــول می کشـــد تـــا حـــوزه، شـــخصّیت های 
بزرگـــی ماننـــد آیـــت اهلل مصبـــاح را تحویـــل جامعـــۀ اســـالمی دهـــد. اّمـــا 
بایـــد توّجـــه داشـــت کـــه آمـــوزش و پژوهـــش در حوزه هـــای علمّیـــه بـــه 
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برکـــت انقـــالب اســـالمی رشـــد قابـــل توّجهـــی داشـــته اســـت. یعنـــی 
ـــا  امـــروز عـــدد علمـــا و فضـــالی برجســـتۀ حـــوزه آن هـــم متناســـب ب
ورود حـــوزه در ســـاحت علـــوم انســـانی و اجتماعـــی کـــم نیســـت. 
البتـــه مـــن نقدهـــای جـــّدی بـــه وضعّیـــت حـــوزه دارم. اّمـــا بـــا نـــگاه 
واقع بینانـــه، رشـــد حـــوزه در عصـــر انقـــالب اســـالمی را بـــاال می دانـــم. 
ـــر  ـــی نظی ـــر ایـــن، یکـــی از ویژگی هـــای برجســـتۀ بزرگان عـــالوه ب
ـــاح در  ـــت اهلل مصب ـــه آی ـــت. البت ـــاگردپروری اس ـــاح ش ـــه مصب عاّلم
ایـــن زمینـــه خیلـــی موّفق تـــر از بقیـــه بودنـــد و در ایـــن ســـال ها بـــا 
تشّکل ســـازی، صدهـــا شـــاگرد تربیـــت کردنـــد. بـــا ایـــن اوصـــاف 
نبایـــد نســـبت بـــه تـــداوم راه اســـتاد مصبـــاح در حـــوزه، نگـــران بـــود. 
مــه را جــزء برتریــن و 

ّ
کتاب هــای مرحــوم عا کــدام یــک از 

مهمتریــن آثــار علمــی ایشــان می دانیــد؟ 
حقیقتـــًا همـــۀ آثـــار مرحـــوم آیـــت اهلل مصبـــاح قـــوی، جـــّذاب 
کـــه شـــما  و اثر گـــذار اســـت. از طـــرف دیگـــر، مهـــم ایـــن اســـت 
ــی  ــتۀ تخّصصـ ــدام رشـ ــه کـ ــتاد، بـ ــار اسـ ــدۀ آثـ ــوان خواننـ ــه عنـ بـ
عالقمندید و ســـطح تحصیالت یا معلوماتتان در آن رشـــته چقدر 
ـــته  ـــوان نوش ب ج

ّ
ـــال ـــرای ط ـــتاد ب ـــی اس ـــار علم ـــی از آث ـــت. بعض اس

شـــده اســـت. مثـــاًل دو جلـــد » آمـــوزش فلســـفه« کـــه  راه را بـــرای ورود 
بـــه فلســـفه همـــوار می کنـــد یـــا کتـــاب » آمـــوزش عقایـــد« کـــه مقّدمـــۀ 
ورود بـــه مباحـــث کالمـــی اســـت. بعضـــی از آثـــار اســـتاد نیـــز بـــرای 
ب ســـطوح عالـــی اســـت؛ یعنـــی بـــرای کســـانی قابـــل اســـتفاده 

ّ
طـــال

اســـت کـــه ســـطوح مقّدماتـــی را در رشـــتۀ مربـــوط طـــی کرده باشـــند. 
مـــن خـــودم بـــه  کتاب هـــای دروس » فلســـفۀ اخـــالق«  و همین  طور 

کتـــاب » فلســـفۀ سیاســـی« ایشـــان عالقـــۀ ویـــژه ای دارم. 
در پایان اگر نکته ای پیرامون آن شــخصّیت علمی بزرگ و 

تــداوم راهشــان دارید، بیان فرمایید.
خدمـــات علمـــی و عملـــی مرحـــوم آیـــت اهلل مصبـــاح یـــزدی، 
خـــاری در چشـــم دشـــمنان واقعـــی حوزه هـــای علمّیـــه و اســـالم 
سیاســـی و انقالبـــی اســـت. قطعـــًا دشـــمنان بـــرای انتقـــام  از 
ــان از هیـــچ کوششـــی دریـــغ  ــیه رانـــدن راه ایشـ ــه حاشـ ــتاد و بـ اسـ
نخواهنـــد کـــرد. امـــروز، هـــم جریـــان روشـــنفکری ســـکوالر و هـــم 
نواخباری هـــای جاهـــل و متحّجـــر و هـــم سیاســـت بازان فاســـد 
از مرحـــوم  آیـــت اهلل مصبـــاح کینـــه بـــه دل دارنـــد. در ایـــن شـــرایط، 
مهـــم ایـــن اســـت کـــه شـــاگردان اســـتاد بـــه ویـــژه عزیـــزان مؤسســـۀ 
آموزشـــی و پژوهشـــی امـــام  خمینـــی )رحمـــت اهلل علیـــه( بـــا ابتـــکار عمـــل و 
ـــه فقـــط چهـــرۀ واقعـــی  برنامه ریـــزی و مجاهـــدت شـــبانه روزی، ن
ـــا قـــّوت ادامـــه  دشـــمنان اســـتاد را  افشـــا کننـــد بلکـــه راه ایشـــان را ب

دهنـــد.
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حجــت االســام محّمــد مــودودی: نظرّیــات و اندیشــه هــا در 

مکاتب گوناگون، سرمایه های علمی هستند که گاه، افراد 
و شــخصّیت ها می تواننــد، آن هــا را بــه ســرمایه ای عملــی نیــز تبدیــل 
نمایند. از این رو ســردار شــهید، حاج قاســم ســلیمانی برای مکتب 
اســاِم انقابــی یــک نمونــۀ عملی برجســته و خــود به مثابۀ آینــه ای، 
بازتــاب دهنــدۀ تمامــی ارزش هــا و آرمان هــای مقــّدس ایــن مکتــب 
 یــک شــخص نیســت بلکــه یــک 

ً
اســت. پــس ســلیمانی صرفــا

مکتــب اســت. بــرای حفــظ اصــول ایــن مکتــب از گزنــد تحریــف و 
 از آن هــا گفــت و همۀ جزئیاتش را مورد بررســی 

ً
فراموشــی، بایــد دائمــا

ی میراث داران آن شــهید اســت. چرا که 
ّ
دقیــق قــرار داد. ایــن وظیفۀ اول

ثبــت ایــن مکتــب در صفحــات تاریــخ، منبــع انگیــزه و نشــان دهنــدۀ 
راه درســت بــه نســل حاضــر و آینــده ای اســت کــه سرنوشــت انقاب 
اســامی ایــران را رقــم خواهنــد زد.  بــه همیــن جهــت، در ســالروز 
شــهادت شــهید حــاج قاســم ســلیمانی بــا حجــت االســام اصغــر 
عســکری امــام جمعــۀ شهرســتان رفســنجان و از دوســتان دیریــن آن 

شــهید، بــه گفت وگــو نشســته ایم.

کیفّیـــت و عمـــق ارتبـــاط شـــما بـــا شـــهید ســـلیمانی چگونـــه 
بـــود؟ 

آشـــنایی بنـــده بـــا ســـردار ســـلیمانی از حـــدود چهـــل ســـال قبـــل شـــروع 
کـــه قبـــل از دفـــاع مقـــّدس  شـــد. آشـــنایی دیرینـــه و دیرپایـــی اســـت 
کـــه ایشـــان در ســـپاه مرّبـــی آمـــوزش  شـــروع شـــده اســـت. در زمانـــی 
ـــادگان قـــدس در  ـــی عقیدتـــی بـــودم و در پ نظامـــی بودنـــد و بنـــده مرّب
کـــه در آنجـــا  ســـپاه کرمـــان، همـــکار بودیـــم تـــا دوران دفـــاع مقـــّدس 

ارتبـــاط مـــا بیشـــتر شـــد.
نهایتـــًا در زمـــان فرماندهـــِی ایشـــان در لشـــکر 41 ثـــاراهلل )علیـــه الســـالم(، 
بنـــده بـــه عنـــوان مســـئول حـــوزۀ نمایندگـــی ولـــّی فقیـــه منصـــوب 
ـــور در  ـــرق کش ـــرار ش ـــا اش ـــارزه ب ـــز در مب ـــّدس نی ـــاع مق ـــد از دف ـــودم. بع ب
همـــۀ مناطـــق بـــا هـــم بودیـــم و بعـــد از آنکـــه ایشـــان بـــه تهـــران تشـــریف 
آوردنـــد، در شـــب های اربعیـــن در بیـــت الّزهـــراء منزلشـــان در کرمـــان، 
بنـــده ســـخنران مجالس شـــان بـــودم. در زمـــان فـــوت پـــدر و مادرشـــان 
نیـــز در مجالـــس حضـــور داشـــتم و ایـــن ارتباطـــات ادامـــه داشـــت تـــا 

زمانـــی کـــه ایشـــان نیـــز بـــه لقـــاء اهلل شـــتافتند.
کــه در برخــورد بــا 2 از آنجایــی کــه ســال ها با شــهید همــکاری نزدیک داشــتید،  ویژگی هــا و خصوصّیــات برجســته ای 
ایشــان شــاهد بودیــد چه بــود؟ اگر خاطره ای از ایشــان در ذهــن دارید  

را نقل بفرمایید.
شـــهید ســـلیمانی بـــه طـــور کّلـــی یـــک انســـان کامـــل بود هرچنـــد که 
مصـــداق بـــارز انســـان کامـــل، معصومیـــن )علیهـــم الســـالم( هســـتند اّمـــا آن ها 
بـــرای مـــا الگـــو هســـتند و مـــا هـــم بـــه نســـبتی می توانیـــم کامل باشـــیم. 
کـــه بـــرای یـــک انســـاِن  بنـــده معتقـــدم ایشـــان در نهایـــت تکاملـــی 
غیـــر معصـــوم قابـــل تصـــّور اســـت، بودنـــد. یعنـــی در همـــۀ زمینه هـــا و 
ـــه  ـــد ک ـــر می کنن ـــی فک ـــد. برخ ـــرده بودن ـــد ک ـــگ رش ـــکل هماهن ـــه ش ب
ایشـــان فقـــط یـــک فـــرد نظامـــی بـــود، درحالـــی کـــه اینگونـــه نیســـت. 
ســـردار ســـلیمانی، فـــردی کـــه فقـــط بـــه مســـائل نظامـــی نـــگاه کنـــد و 
یـــا خشـــونت نظامـــی داشـــته باشـــد نبـــود. در آخریـــن نامـــه اش بـــرای 
خانـــواده و فرزندانـــش نوشـــته بـــود:» مـــن اســـلحه بـــه دســـت نگرفتـــم 
کـــه آدم بکشـــم بلکـــه اســـلحه بـــه دســـت گرفتـــم تـــا جلـــوی آدم کشـــی 
را بگیـــرم.« ایشـــان در بحـــث نظامـــی خیلـــی جـــّدی بـــود اّمـــا در مســـائل 
اخالقـــی، عاطفـــی، فرهنگـــی، معنـــوی، خودســـازی و دیگـــر زمینه هـــا 
رّد پـــای ایشـــان بـــه وضـــوح پیداســـت. بنـــده در معّیـــت ایشـــان 
درس هـــای بســـیار زیبایـــی آموختـــم. ایشـــان توّجـــه بســـیار عمیـــق و 
فوق العـــاده ای نســـبت بـــه علمـــا و در بیـــن علمـــا، بـــه ســـادات داشـــتند. 
یـــک شـــب کـــه بنـــده در منـــزل ایشـــان ســـخنران مجلـــس بـــودم، یکـــی 
از علمـــاء کرمـــان بـــه منـــزل ایشـــان آمـــد. موقـــع بدرقـــه، معمـــواًل مـــردم 
ـــا ایشـــان بـــه همـــراه آن عالـــم بـــه حیـــاط  تـــا جلـــوی درب می رونـــد، اّم 1
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رفـــت و حتـــی کفـــش هـــم نپوشـــید و بـــا پـــای برهنـــه، ایـــن عالم بزرگـــوار 
ـــان  ـــراه ایش ـــین، هم ـــار ماش ـــه و کن ـــل کوچ ـــا داخ ـــرد و ت ک ـــایعت  را مش
رفـــت. در آن زمـــان ایشـــان جایـــگاه سرلشـــکری داشـــت و ایـــن عمـــل 
را شـــاید بیـــش از هـــزار نفـــر می دیدنـــد. تواضـــع بســـیار ایشـــان، یـــک 
ِ َرَفَعـــُه 

ویژگـــی بارزشـــان بـــود کـــه در روایـــات هـــم داریـــم »َمـــْن َتَواَضـــَع هلِلَّ
اهلُل«

از ابعـــاد شـــخصّیتی حـــاج قاســـم و روحّیـــات ایشـــان، نکاتـــی 
بفرمایید.

ـــده  یکـــی از ابعـــاد شـــخصّیتی شـــهید ســـلیمانی ایمـــان اســـت. بن
کـــرده ام: ایمـــان را در چنـــد محـــور تقســـیم 

اّول، ایمان به خدا و رسول خدا )صلی اهلل علیه و آله و سلم(.
ـــه و ســـلم( بـــه تمـــام  ایشـــان واقعـــًا بـــه خـــدا و رســـول خـــدا )صلـــی اهلل علیـــه و آل
معنـــا مؤمـــن بـــود. یعنـــی مطلبـــی کـــه از آن هـــا بیـــان می شـــد، بـــا تمـــام 
ـــا ایشـــان  ـــه ب ـــود. بنـــده در طـــول ایـــن چهـــل ســـالی ک وجـــود مطیـــع ب
بـــودم، نمی گویـــم مکروهـــی انجـــام نمـــی داد یـــا مســـتحّبی را تـــرک 
ـــا ندیـــدم کـــه فعـــل حرامـــی از او  ـــّو اســـت اّم نمی کـــرد، چـــرا کـــه ایـــن غل
ســـر بزنـــد یـــا واجبـــی را تـــرک کنـــد کـــه معنـــای ایمـــان بـــه خـــدا و تقـــوا هم 

همیـــن اســـت. دّوم، ایمـــان بـــه انقـــالب و امامیـــن انقـــالب.
هـــم بـــه حضـــرت امـــام )رحمـــت اهلل علیـــه( و هـــم بـــه رهبـــر معّظـــم 
ـــۀ  ـــک جلس ـــان در ی ـــود ایش ـــود. خ ـــن ب ـــًا مؤم ـــی( واقع ـــه العال ـــد ظّل ـــالب )م انق
خصوصـــی فرمـــود:» بعـــد از اینکه حضـــرت امـــام )رحمـــت اهلل علیه( قطعنامه 
را پذیرفتنـــد و مـــن شـــنیدم، تـــا صبـــح گریـــه کـــردم کـــه نکنـــد مـــا مقّصـــر 
بودیـــم و انجـــام وظیفـــه نکردیـــم کـــه ایشـــان مجبـــور شـــدند جـــام زهـــر 
بنوشـــند.« ایشـــان فرمـــود: »بـــا تعـــدادی از رزمنـــدگان و فرماندهـــان 
لشـــکر، راهـــی تهـــران شـــدیم و خبـــر ســـفر مـــا بـــه مرحـــوم امـــام )رحمـــت 
اهلل علیـــه( رســـید و ایشـــان بـــه مرحـــوم ســـّید احمـــد آقـــا دســـتور دادنـــد کـــه 

بـــه مـــا خبـــر بدهنـــد برگردیـــم. در بیـــن راه بودیـــم کـــه ایـــن خبـــر بـــه مـــا 
رســـید. اگرچـــه مـــا رفتـــه بودیم خدمـــت امـــام )رحمـــت اهلل علیـــه( عرض کنیم 
ـــه محـــض اینکـــه  ـــا ب ـــم می جنگیـــم، اّم ـــا جـــان داری ـــم و ت ـــه آماده ای ک
شـــنیدیم کـــه ایشـــان گفته انـــد برگردیـــد، از همـــان میانۀ راه بازگشـــتیم 
و بـــه جبهـــه رفتیـــم.« نســـبت به رهبر معّظـــم انقـــالب )مـــد ظّلـــه العالـــی( هم، 
ایشـــان یکـــی از موجباتـــی کـــه تأثیـــر جـــّدی در عاقبـــت بخیـــری دارد را 
مســـئلۀ اطاعـــت از امامـــت و والیـــت مـــی دانســـت و واقعـــًا هیـــچ کجـــا 
بعـــد از ارتحـــال امـــام )رحمـــت اهلل علیـــه( کـــه آقـــای ســـلیمانی مقّلد حضـــرت آقا 
شـــدند، ندیدیـــم کـــه ایشـــان کمتریـــن تخّلفـــی داشـــته باشـــد. بارهـــا از 
لبنـــان و ســـوریه و جاهـــای مختلـــف بـــه بنـــده زنـــگ مـــی زد و ســـوال 
می کـــرد کـــه در مـــورد فـــالن مســـئلۀ شـــرعی نظـــر آیـــت اهلل خامنـــه ای 

)مـــد ظّلـــه العالـــی( چیســـت و حتـــی وجوهـــات شـــرعی خـــود را تـــا همیـــن ســـال 

قبـــل بـــه بنـــده مـــی داد و مـــا بـــه دفتـــر مقـــام معّظـــم رهبـــری )مـــد ظّلـــه العالـــی( 
می دادیـــم.

در همـــۀ ریـــز و درشـــت مســـائل شـــرعی از مقـــام معّظـــم رهبـــری )مـــد 
کـــرد. البتـــه فقـــط التـــزام عملـــی هـــم نبـــود؛ بنـــده  ـــه العالـــی( تقلیـــد مـــی  ظّل

یـــک دســـته بنـــدی در اطاعـــت از  ولـــّی دارم کـــه بـــه ایـــن شـــکل اســـت:
ـــّی فقیـــه  بعضـــی افـــراد فقـــط در قالـــب لفـــظ می گوینـــد مـــا پیـــرو ول
هســـتیم، بعضـــی افـــراد التـــزام عملـــی دارنـــد و عمـــاًل مقّلـــد هســـتند، اّمـــا 
بعضـــی افـــراد، عـــالوه بـــر تقلیـــد عملـــی، التـــزام قلبـــی هـــم دارنـــد.  حـــاج 
ـــزام  ـــه، الت ـــه والیـــت فقی ـــی ب ـــزام عمل قاســـم ســـلیمانی، گذشـــته از الت

قلبـــی و بـــاور داشـــت و هرگـــز در ایـــن بـــاورش دچـــار تردیـــد نشـــد.
ِذیَن آَمُنوا ِباهلِل َوَرُسوِلِه ُثّمَ َلْم َیْرَتاُبوا«

َ
َما اْلُمْؤِمُنوَن اّل »ِإّنَ

خیلـــی هـــا در انقالبـــی بـــودن، مســـلمان بـــودن یـــا والیت مـــدارِی 
خـــود تردیـــد کردنـــد اّمـــا ایشـــان هرگـــز دچـــار شـــک نشـــد و از اّول تـــا 
آخریـــن لحظـــات عمـــرش ثابـــت و اســـتوار در مســـیر والیـــت بـــود. یـــک 
روز کـــه بـــا هـــم بودیـــم و از نمازخانـــه بـــه ســـمت محـــّل کار می رفتیـــم 
گـــر کســـی از روحانّیـــون را قبـــول داشـــته باشـــم  بـــه مـــن گفـــت: »مـــن ا
را  او  حرف هـــای  همـــۀ  و  دارم  قبـــول  علیـــه(  اهلل  پیغمبر)صلـــوات  مثـــل 
می پذیـــرم و ایـــن طـــور نیســـت کـــه بعضـــی را قبـــول کنـــم و بعضـــی را 
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حاشـــیه بزنـــم.« امـــام خمینـــی )رحمـــت اهلل علیـــه( و رهبـــر معّظـــم انقـــالب )مـــد 
ـــه قبـــول داشـــت. ـــی( را اینگون ـــه العال ظّل

سّوم، ایمان به مردم.
 شـــهید ســـلیمانی واقعـــًا بـــه مـــردم ایمـــان و بـــاور داشـــت و هـــرکاری 
کـــه بـــرای حـــّل مشـــکل آن هـــا از دســـتش بـــر می آمـــد، اّعـــم از رزمنـــده و 
غیـــر رزمنـــده انجـــام مـــی داد و می گفـــت:» مـــردم در زمـــان جنـــگ مـــا 
را یـــاری کردنـــد و حـــاال مـــا بایـــد آن هـــا را یـــاری کنیـــم و بـــه کمکشـــان 
بشـــتابیم.« آنچـــه از دســـتش بـــر می آمـــد بـــرای نظامـــی و غیـــر نظامـــی 
و خانـــواده هـــای شـــهدا کـــم نمی گذاشـــت.  ایـــن ایمان هـــا، دســـت بـــه 
دســـِت هـــم داد و یـــک چهـــرۀ زیبـــا از ایشـــان در جامعـــۀ مـــا ترســـیم کرد. 
یکـــی دیگـــر از ابعـــاد شـــخصّیتِی ســـردار شـــهید، بعـــد معنـــوی و تواضـــع 
ایشـــان بـــود. در زمـــان حیـــات ایشـــان یکـــی از دوســـتان، منـــزل مـــا 
بودنـــد و از مـــن پرســـیدند کـــه شـــما فکـــر می کنیـــد راز و رمـــز محبوبّیـــت 

آقـــای ســـلیمانی در اجتمـــاع چیســـت؟
گفتـــم: یکـــی از عوامـــل محبوبّیـــت ایشـــان تواضـــِع فـــوق العـــادۀ 

ایشـــان نســـبت بـــه مـــردم، علمـــا، ســـادات و خانـــوادۀ شـــهدا اســـت.
بنـــده، یـــک شـــِب اربعیـــن در تهـــران، ســـخنران مجلـــس ایشـــان 
بـــودم. بعـــد از مجلـــس کـــه آمدنـــد بیـــرون، مـــادر شـــهید شـــفیعی آمـــد 
ــور  ــا در حضـ ــادر را بارهـ ــن مـ ــر ایـ ــادر، سـ ــلیمانی از روی چـ ــای سـ و آقـ
ـــای مـــادر شـــهید را می بوســـید. بنـــده در  مـــردم بوســـید.حتی بعضـــًا پ
جریـــان بـــودم، درجـــۀ ذوالفقـــاری کـــه حضـــرت آقـــا بـــه ایشـــان دادنـــد، 
قـــرار بـــود از یـــک ســـال قبلـــش بـــه ایشـــان اعطـــا شـــود؛ اّمـــا ایشـــان بـــه 
عناویـــن مختلـــف، خـــودداری می کـــرد.در آخـــر هـــم چـــون ارادۀ آقـــا 
کـــه ایشـــان بپذیرنـــد، پذیرفتند.البتـــه ایشـــان بـــرای پذیـــرش  بـــود 
مـــدال ذوالفقـــار یـــک شـــرط گذاشـــته بـــود. گفتـــه بـــود به شـــرطی مـــدال 
ــران  ــور دیگـ ــام و در حضـ ــأ عـ ــر در مـ ــه دیگـ کـ ــرم  ــار را می پذیـ ذوالفقـ
ـــز آن را نصـــب نکنـــم و هیـــچ کـــس هـــم ایشـــان را جـــز در جلســـۀ  هرگ
اعطـــاء مـــدال، در هیـــچ جـــا و هیـــچ تصویـــر و هیـــچ جلســـۀ نظامـــی و 
ـــا ایـــن مـــدال ندیـــد. در ایـــن زمینـــه هـــا خیلـــی کتـــوم و  غیـــر نظامـــی ب

ـــود. خویشـــتن دار ب
کـــه هنـــگام عملیـــات شـــرق کشـــور  بـــاز خاطـــره ای یـــادم آمـــد 
خدمـــت حضـــرت آقـــا رســـیدم و گزارشـــی دادم و ایشـــان خیلـــی بـــا دّقت 
ـــه: »مـــن  ـــد ک ـــه ای فرمودن ـــد و بعـــد جمل ـــزارش بنـــده را گـــوش کردن گ
از ارادتمنـــدان حـــاج قاســـم هســـتم.« ایـــن مســـئله قبـــل از آمـــدن حـــاج 
ـــود  ـــوم می ش ـــود و معل ـــدس ب ـــپاه ق ـــی س ـــران و فرمانده ـــه ته ـــم ب قاس

ـــدر گوهـــر، گوهـــری. ـــر شناســـند ق ـــدر زر، زرگ ق
 حضــرت آقــا نســبت بــه ایشــان فرمودنــد: »شــهید ســلیمانی 
یــک مکتــب اســت.« ابعــاد و شــاخصه های ایــن مکتــب 

چیســت؟
ابعـــاد و شـــاخصه های یـــک مکتـــب، هـــم مبانـــی اعتقـــادی یـــک 
مکتـــب اســـت و هـــم آن ظهـــور عملـــی کـــه بایـــد در یـــک مکتـــب باشـــد.
ایشـــان، هـــم از لحـــاظ نظـــری و اعتقـــادی و باورهایـــی کـــه داشـــتند 

کامـــل بودنـــد و هـــم در حیطـــۀ عمـــل،  ایـــن بـــاور هـــا تصدیـــق شـــد.
اِلـــُح َیْرَفُعـــُه« کـــه در قـــرآن  ـــُب َواْلَعَمـــُل الّصَ ّیِ

» ِإَلْیـــِه َیْصَعـــُد اْلَکِلـــُم الّطَ
آمـــده اســـت می فرمایـــد کالم طّیـــب را عمـــل صالـــح بـــاال می بـــرد.

ایشـــان هـــم در باورهـــای دینـــی اش یـــک انســـان معتقـــد بـــود و هـــم 
ـــد آن باورهـــا، عقایـــد، افـــکار و اندیشـــه ها بـــود. یـــک  عملکـــردش مؤّی
مکتـــب بایـــد در همـــۀ زمینـــه هـــا ماننـــد مســـائل سیاســـی، خانوادگـــی، 
فرهنگـــی، اجتماعـــی، نظامـــی و مـــوراد دیگـــر بـــروز داشـــته باشـــد.یک 
نمونـــه از ایـــن مســـائل کـــه کمتـــر گفتـــه شـــده اســـت و البتـــه الزم اســـت 
بیـــان شـــود، البتـــه بـــه دور از تحریـــف. اگرچـــه برخـــی غلـــّو می کننـــد و یـــا 
برخـــی واقعّیت هـــا را نمی گوینـــد کـــه هـــر دوی اینهـــا مـــی توانـــد آفـــت 
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باشـــد. یـــک روز در نمازخانـــۀ لشـــکر ثـــاراهلل )علیـــه الســـالم(، مهمانـــی بـــرای 
ـــود،  ســـخنرانی دعـــوت شـــد و یکـــی از ســـربازها کـــه عقـــب نشســـته ب
پایـــش را دراز کـــرده و ادب در محضـــر مهمـــان را رعایـــت نکـــرده بـــود.

کـــرد و کســـی را  آقـــای ســـلیمانی چنـــد بـــار خـــودش بـــه او اشـــاره 
ــرباز  ــره آن سـ ــا باالخـ ــران متوّجـــه شـــوند، اّمـ کـــه دیگـ ــتاد  هـــم نفرسـ
متوّجـــه نشـــد. بعـــد از جلســـه، ایشـــان فرمـــود آن ســـرباز را بیاوریـــد و 
ـــل مهمـــان پایـــت را دراز کـــردی و حرمـــت  ـــه او گفـــت: »چـــرا در مقاب ب
کـــرد. ایشـــان بـــا  دیگـــران را رعایـــت نکـــردی.« آن ســـرباز عذرخواهـــی 
جایـــگاه ســـرتیپ تمامـــی می توانســـت او را بـــه زنـــدان بینـــدازد و یـــا 
می توانســـت جریمـــه و مؤاخـــذه کنـــد اّمـــا گفـــت: »فرصتـــی می دهـــم و 
گـــر در ایـــن فرصـــت جـــزء ســـی قـــرآن را حفـــظ کـــردی عفـــوت می کنـــم  ا
و گرنـــه تنبیـــه انضباطـــی می شـــوی.« هـــم از مـــدار قانـــون خـــارج نشـــد 
کـــرد. ایـــن روش و مشـــی  و هـــم بـــرای تنبیـــه از حفـــظ قـــران اســـتفاده 
ایشـــان در مســـائل مختلف، از جمله مدیرّیتشـــان را نشـــان می دهد.
محبوبّیت فراگیر و شگفت آور ایشان شده است؟5 از نظــر شــما در بیــن ویژگی هــای ایشــان، کدام یــک باعــث 

جواب این سؤال را از زبان خود ایشان نقل می کنم.
کـــه باهـــم مالقـــات  ایشـــان یـــک ســـفری بـــه قـــم داشـــتند. بعـــد 

کـــردم توانســـتید زیـــارت کنیـــد؟ کردیـــم خدمتشـــان عـــرض 
گفتنـــد: »اول کـــه وارد شـــدم مـــردم نشـــناختند اّمـــا وقتـــی شـــناختند 
ــر نتوانســـتم زیارت نامـــه را تمـــام کنـــم.« پرســـیدم دلیـــل ایـــن  دیگـ
کـــه از عـــّزت مـــردم  محبوبّیـــت چیســـت؟ ایشـــان گفت:»کســـانی 
کننـــد، مـــردم دوستشـــان دارنـــد و بـــه ایشـــان احتـــرام  پاســـداری 

می گذارنـــد.«
ـــْم َحِریـــٌص  ْنُفِســـُکْم َعِزیـــٌز َعَلْیـــِه َمـــا َعِنّتُ

َ
»َلَقـــْد َجاَءُکـــْم َرُســـوٌل ِمـــْن أ

کـــه خداونـــد  َعَلْیُکـــْم ِباْلُمْؤِمِنیـــَن َرُءوٌف َرِحیـــٌم« ایـــن ویژگی هایـــی 
ــو  ــک نحـ ــه یـ ــد، بـ ــان می کنـ ــه( بیـ ــوات اهلل علیـ ــر )صلـ ــرای پیامبـ ــال بـ متعـ
نازل تـــر در ســـردار ســـلیمانی وجـــود داشـــت. یعنـــی کســـی بـــود از جنـــس 
مـــردم و از یـــک خانـــوادۀ کامـــاًل نیازمنـــد و از نظـــر مـــاّدی فقیـــر. خانـــواده 
و ایـــل ایشـــان، عشـــایر و دامـــدار بودنـــد و ایشـــان قبـــل از انقـــالب در 
ـــرده اســـت. از جنـــس مـــردم اســـت  یـــک رســـتوران کار خدماتـــی می ک
نـــه از جنـــس آن دســـته از پولـــداران و مرّفهیـــن بـــی درد کـــه نـــداری را 
نمی فهمنـــد. همان هـــا کـــه حضـــرت امـــام )رحمـــت اهلل علیـــه( در بیاناتشـــان 
کـــه کرمـــان  بارهـــا بـــه آنـــان اشـــاره کرده انـــد. خـــود ایشـــان در زمانـــی 
زندگـــی می کـــرد، می فرمـــود:» مـــن حقوقـــم بـــه مخـــارج بیـــش از نیمـــۀ 

ـــه مـــاه را بایـــد پـــدرم کمـــک بکنـــد.« مـــاه نمی رســـد و بقّی
ایـــن آدمـــی کـــه می گویـــد حقوقـــم کفـــاف زندگـــی ام را نمی دهـــد و 

بایـــد پـــدر و مـــادرم کمکـــم بکننـــد، درد آدمـــی کـــه اآلن درآمد کمـــی دارد 
و در ایـــن گرانی هـــا نمی دانـــد چگونـــه بایـــد زندگـــی کنـــد را می فهمـــد.

ـــْم«؛ ویژگـــی بعـــدی او ایـــن بـــود کـــه در غـــم و  ـــِه َمـــا َعِنّتُ »َعِزیـــٌز َعَلْی
گـــر کســـی پـــدر، مـــادر  شـــادی مـــردم شـــریک بـــود. بنـــده شـــاهد بـــودم ا
یـــا عزیـــزی را از دســـت مـــی داد حّتی المقـــدور ســـعی می کـــرد خـــودش را 
گـــر هـــم بـــه مراســـمات آن هـــا نمی توانســـت بـــرود حتمـــا بـــه  برســـاند و ا
خانـــۀ آن هـــا می رفـــت یـــا تمـــاس می گرفـــت و بـــر خـــود الزم می دیـــد 

کـــه اظهـــار همـــدردی کنـــد.
ـــی  ـــت، بده ـــه نداش ـــی خان ـــال کس ـــتند مث ـــکلی داش ـــردم مش ـــر م گ ا

داشـــت یـــا بیـــکار بـــود، حتمـــًا کمـــک می کـــرد.
کارهـــای  بخاطـــر اینکـــه بـــرای مـــردم اشـــتغال فراهـــم شـــود، 
اقتصـــادی در اســـتان کرمـــان بـــا حمایـــت و هدایـــت ایشـــان انجـــام 

شـــد.
بـــا مـــردم هـــم بســـیار رئـــوف، مهربـــان و بـــا گذشـــت بـــود. ایـــن هـــا، رمـــز 

محبوبّیـــت و مقبولّیت ایشـــان اســـت.
چه امتیازات و شاخصه های برجسته ای بود؟6مدیرّیــت نظامــی و درایــت سیاســی شــهید ســلیمانی دارای 
ایشـــان در بحـــث مدیرّیـــت واقعـــًا روش منحصـــر بـــه فـــردی 
ـــر  ـــه مبتنـــی ب ـــر تدبیـــر ن ـــا مبتنـــی ب داشت.شـــجاعت فـــوق العـــاده، اّم
تهـــّور کـــه شـــجاعِت بیـــش از حـــّد و بـــدون تدبیـــر باشـــد، از مؤّلفه هـــای 
اصلـــِی مدیرّیـــت ایشـــان بود.شـــهید ســـلیمانی یـــک نظامـــی مدّبـــر 

بودنـــد و بـــا تدبیـــر عمـــل می کردنـــد.
مـــن ایـــن را در قالـــب یـــک خاطـــره ای از ایشـــان بیـــان می کنـــم.در 
عملیـــات شـــرق کشـــور کـــه بنـــده هـــم در خدمـــت دوســـتان لشـــکری 
ـــر  ـــه حـــدود 90 نف ـــروی انتظامـــی ک ـــان نی ـــوس از کارکن ـــودم، دو اتوب ب
بودنـــد و از زاهـــدان بـــه زابـــل می رفتنـــد، در حوالـــی ســـه راهـــی دشـــتک 
کـــه ســـه مـــرز ایـــران و افغانســـتان و پاکســـتان در آنجـــا بـــه هـــم مـــی 
رســـد، توســـط اشـــرار ربـــوده شـــدند.آنجا هـــم مـــرز افغانســـتان بـــود و هم 

ـــذا معلـــوم نبـــود کـــه آن هـــا را کجـــا برده انـــد. مـــرز پاکســـتان، ل
گـــر می خواســـت بـــا تهـــران و وزارت امـــور خارجـــه  ســـردار ســـلیمانی ا
هماهنگـــی کنـــد، معلـــوم نبـــود چـــه اّتفاقـــی بـــرای نزدیک بـــه 90 نفـــر از 

افـــراد نیـــروی انتظامـــی می افتـــاد.
ـــود  ـــی ب ـــه هماهنگ ـــاز ب ـــایه نی ـــور همس ـــه کش ـــرای ورود ب ـــه ب اگرچ
ایشـــان بالفاصلـــه و بـــدون هماهنگـــی بـــا مســـئولین رده بـــاالی 
نظامـــی و دیپلماتیـــک، بـــا ورود نظامـــی بـــه کویتـــه کـــه شـــهر مشـــترکی 
ــر و  ــا تانـــک و هلیکوپتـ ــا را بـ ــتان اســـت، آنجـ ــتان و پاکسـ در افغانسـ
ســـالح های ســـنگین و نیمه ســـنگین محاصـــره و در ظـــرف 48 
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کمتریـــن  ســـاعت همـــۀ نیروهـــا را بـــدون 
کـــرد. ایـــن یـــک تدبیـــر نظامـــی  آســـیبی آزاد 
اســـت.حدود 90 از نیروهـــای مـــا را بـــه خـــارج 
ــورها  ــد آن کشـ ــون نبایـ ــد و چـ ــا بردنـ از مرزهـ
ایـــن جنایتـــکاران را راه مـــی دادنـــد؛ ایشـــان 
آتـــش بـــه اختیـــار و بـــدون هماهنگی هـــای 
دیپلماتیـــک، بـــه هـــر دو کشـــور، ورود نظامی 
ــا  کـــه بـ ــا را آزاد نمـــود. یـــک روز  کـــرد و نیروهـ
ــک  ــم، یـ ــکر می رفتیـ ــه لشـ ــم و بـ ــم بودیـ هـ
کاغـــذی بـــه مـــن نشـــان داد و گفـــت: »مـــرا بـــه 
ـــه خـــاک همســـایه  خاطـــر ورود غیرقانونـــی ب
ـــد.« البتـــه  ـــه دادگاه نظامـــی احضـــار کرده ان ب
گـــر  مشـــکلی بـــرای ایشـــان پیـــش نیامـــد اّمـــا ا
می خواســـت تدبیـــر نکنـــد و آتـــش بـــه اختیـــار 
عمـــل نکنـــد و بـــر عهـــدۀ وزارت امـــور خارجـــه 
و ســـتاد نیروهـــای مســـّلح بگـــذارد، شـــاید 
ــیدند  ــهادت می رسـ ــه شـ ــا بـ ــی از آن هـ بعضـ
و یـــا آن هـــا را بـــه عمـــق کشـــورها می بردنـــد 
ــوی  ــذا جلـ ــی می کردند.لـ ــاج خواهـ ــا بـ و از مـ
هرگونـــه بـــاج خواهـــی یـــا تعـــّرض بـــه جـــان آن 
ـــا یـــک تدبیـــر شـــجاعانۀ بســـیار قـــوی و  هـــا ب

ارزشـــمند گرفتـــه شـــد.
ایــن نظرکــه قائــل اســت، مراســم 
تشــییع باشــکوه ایــن شــهید بزرگــوار، 
رفرانــدوم مجــّددی برای جمهوری اســامی 
تأییــدی  هم چنیــن  و  می شــود  محســوب 
و  نظــام  منطقــه ای  سیاســت های  بــرای 
جبهــه مقاومــت اســت را چگونــه ارزیابــی 

می کنیــد؟
مـــردم، انقـــالب را قبـــول دارنـــد و درســـت 
کـــه ایراد هـــا و گله هایـــی دارنـــد اّمـــا  اســـت 
وقتـــی پـــای اصـــل نظـــام وســـط می آیـــد، 
بـــه  خاطـــر،  همیـــن  بـــه  دارنـــد.  حضـــور 
ــداکاری و  ــام فـ ــرای نظـ ــه بـ کـ ــم  ــانی هـ کسـ
کرده انـــد، احتـــرام می گذارنـــد و قـــدر  ایثـــار 
ـــده ای  ـــردم فهمی ـــا، م ـــردم م ـــند. م می شناس
هســـتند و حـــق را از باطـــل و مـــرد را از نامـــرد 

بـــه خوبـــی تشـــخیص می دهنـــد. ســـردار 
مـــرد  »مـــا  فرمـــود:  خـــودش  ســـلیمانی 
میدانیـــم.« مـــردم هم ســـردار ســـلیمانی را مرد 
میـــدان می دانســـتند، لـــذا از مـــرد میدانشـــان 
حمایـــت می کننـــد و از اصـــل انقـــالب دفـــاع 
می کننـــد. مثـــاًل ممکـــن اســـت مـــا نســـبت بـــه 
پدرمـــان در جاهایـــی گله منـــدی و ایـــرادی 
گـــر کســـی بخواهـــد  ـــا ا هـــم داشـــته باشـــیم اّم
ـــل  ـــر تحّم ـــد، دیگ ـــد بگوی ـــان ب ـــورد پدرم در م
می ایســـتیم.  مقابلـــش  در  و  نمی کنیـــم 
ممکـــن اســـت نســـبت بـــه بعضـــی رفتارهـــا و 
برخوردهـــا ایراداتـــی داشـــته باشـــیم؛ مثـــاًل در 
مـــورد فســـاد اداری، فســـاد اقتصـــادی، فســـاد 
ــته  ــرف داشـ ــا حـ ــه هـ ــر زمینـ ــی و دیگـ سیاسـ
باشـــیم اّمـــا بـــه اصـــل نظـــام، پایبند هســـتیم.
ــلیمانی، پایبنـــد بـــه اصـــل نظـــام  ســـردار سـ
بـــود و مـــردم هـــم بـــه خاطـــر اینکـــه اصـــل 
نظـــام را قبـــول دارنـــد، حضـــور پرشـــور و بســـیار 
پرمعنایـــی در مراســـم تشـــییع پیکـــر شـــهید 
گـــر کســـانی هـــم  ســـلیمانی پیـــدا کردنـــد کـــه ا
مـــی خواســـتند حاشـــیه هایی درســـت بکننـــد 
ــی  ــییع بـ ــردم در تشـ ــی مـ ــور حماسـ ــا حضـ بـ
نظیـــر پیکـــر ایشـــان، بســـیاری از توطئه هـــای 
دشـــمن نقـــش بـــر آب شـــد. جبهـــۀ مقاومـــت 
جـــان  دوبـــاره  ایشـــان  شـــهادت  بـــا  هـــم 
گرفت.یعنـــی حضـــور مـــردم تأییـــدی بـــود 
بـــر جبهـــۀ مقاومـــت. درســـت اســـت ســـردار 
ســـلیمانی چهـــرۀ ارزشـــمندی در ایـــران بـــود، 
کـــه در عـــراق، ســـوریه و لبنـــان  اّمـــا حرکاتـــی 
کشـــورهای  کـــه  مطالبـــی  و  شـــد  انجـــام 
دیگـــر در ایـــن رابطـــه مطـــرح کردنـــد، همـــه 
کـــه نشـــان  یـــک رفرانـــدوم بـــود بـــرای ایـــن 
ــتیم.  ــان مقاومـــت هسـ ــا جریـ ــا بـ ــد مـ بدهنـ
بعـــد از آن هـــم، آمریکایـــی هـــا از خیلـــی از 
ــًا، حـــرف  ــده و بعضـ ــان پاییـــن آمـ مواضعشـ
رفتـــن و تـــرک منطقـــه را مطـــرح می کننـــد. 
حتـــی در مجلـــس عـــراق خـــروج آمریکایی هـــا 

تصویـــب شـــد کـــه قبـــل از ایـــن ماجـــرا، حرفـــی 
از آن نبـــود. بعـــد از آن هـــم دو مرحلـــه بـــه 
حملـــه  عـــراق  در  آمریکایـــی  پایگاه هـــای 
کردنـــد. این هـــا نشـــان می دهـــد روز بـــه روز بـــر 
اهمّیـــت مســـئلۀ مقاومـــت در منطقه افـــزوده 
می شـــود و مـــردم بـــا شـــجاعت بیشـــتری بـــه 

صحنـــه آمده انـــد.
انتقــام ســخت را در چــه می بینیــد و 
چــه چیــزی می توانــد تقــاص خــون 

ایــن شــهید بزرگــوار باشــد؟
گـــر حســـاب و ارزش گـــذاری کنیـــم تقاص  ا
خـــون حـــاج قاســـم، امـــکان نـــدارد. اّمـــا از 
ایـــن جهـــت کـــه ایشـــان بـــه عنـــوان فرمانـــدۀ 
محـــور مقاومـــت در مقابـــل فتنـــۀ داعـــش 
و حضـــور آمریکایی هـــا در منطقـــه بودنـــد، 
کـــه می شـــود  حداقـــل تقـــاص و انتقامـــی 
منطقـــه  از  آمریکایی هـــا  خـــروج  گرفـــت، 
اســـت تـــا مـــردم خودشـــان بـــرای خودشـــان 
تصمیـــم بگیرنـــد. ایـــن امـــر، هـــم تقـــاص 
خـــون شـــهید ســـلیمانی و هـــم ثمـــره ای بـــرای 
مجاهدت هـــای ایشـــان در فعالّیت هـــای 
منطقـــه  در  سیاسی شـــان  و  نظامـــی 

می باشـــد.
ــغ و ترویــج مکتــب شــهید  ــرای تبلی ب
ســلیمانی و چگونگــی الگوبــردای از 

ایــن مکتــب چــه بایــد کــرد؟
ـــورۀ  ـــم س ـــۀ پانزده ـــد آی ـــده بای ـــر بن ـــه نظ ب
ـــرای مـــردم تبییـــن  ـــه درســـتی ب حجـــرات را ب
کنیـــم. خداونـــد متعـــال ویژگی های مؤمنین 
ـــه در  ـــد ک ـــان می کن ـــه بی ـــار آی ـــی را در چه واقع
ــون«  ــا المؤمنـ ــارت »اّنمـ ــا عبـ ــم بـ ــرآن کریـ قـ
آمـــده اســـت. بنـــده در یـــک دســـته بندی کـــه 
ــیم  ــه یـــک تقسـ ــی دارم، بـ ــای قرآنـ در کارهـ
بنـــدی بـــرای مؤمنیـــن رســـیده ام؛ عـــّده ای از 
مؤمنیـــن مشـــرک هســـتند. همچنـــان کـــه در 
ْکَثُرُهـــْم 

َ
ســـوره یوســـف آمـــده »َوَمـــا ُیْؤِمـــُن أ

کـــه مدعیـــان  ُمْشـــِرُکون«َ  َوُهـــْم   
َّ

ِإال ِبـــاهلِل 

7
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ــد.  ــر انـ ــن، کافـ ــّده ای از مؤمنیـ ــد. عـ ــرک در می آورنـ ــر از شـ ــان سـ ایمـ
ِخـــُذوا  ْن َیّتَ

َ
آن هایـــی کـــه »ُنْؤِمـــُن ِبَبْعـــٍض َوَنْکُفـــُر ِبَبْعـــٍض َوُیِریـــُدوَن أ

ـــا«.
ً

وَلِئـــَک ُهـــُم اْلَکاِفـــُروَن َحّق
ُ
 أ

ً
َبْیـــَن َذِلـــَک َســـِبیال

عـــّده ای هـــم مدعـــی ایمان انـــد و منافـــق هســـتند. اّمـــا خداونـــد 
متعـــال در چهـــار آیـــه، ویژگی هـــای مؤمـــن واقعـــی را بیـــان می کنـــد 
ـــه  ـــت ک ـــم اس ـــۀ ده ـــرات، آی ـــۀ حج ـــورۀ مبارک ـــا در س ـــی از آن ه ـــه یک ک

َخَوْیُکـــم«
َ
ْصِلُحـــوا َبْیـــَن أ

َ
َمـــا اْلُمْؤِمُنـــوَن ِإْخـــَوٌۀ َفأ می فرمایـــد »ِإّنَ

شـــهید ســـلیمانی بـــا مـــردم روحّیـــۀ بـــرادری داشـــت نـــه روحّیـــۀ 
فرماندهـــی و ســـرداری؛ در همیـــن نامـــۀ آخـــری که بـــرای خانـــواده اش 
کـــه از همـــان زمـــان  نوشـــته اســـت، می گویـــد: »مـــن لـــّذت می بـــرم 
گـــر بخواهیـــم  دفـــاع مقـــّدس مـــن را به عنـــوان قاســـم می شـــناختند.« ا
مکتـــب حـــاج قاســـم را در عمـــل ترســـیم کنیـــم، یکـــی از مؤّلفه هـــای 
آن بســـط و توســـعۀ روحّیـــۀ بـــرادری اســـت. یکـــی دیگـــر از ویژگی هـــای 
عملـــی مؤمنیـــن کـــه بـــاز هـــم در ســـورۀ حجـــرات آیـــۀ پانزدهـــم آمـــده، 
ـــْم  ـــّمَ َل ـــوِلِه ُث ـــاهلِل َوَرُس ـــوا ِب ِذیـــَن آَمُن

َ
ـــوَن اّل ـــا اْلُمْؤِمُن َم ایـــن اســـت کـــه »ِإّنَ

ـــُم  ـــَک ُه وَلِئ
ُ
ـــِبیِل اهلِل أ ـــی َس ْنُفِســـِهْم ِف

َ
ـــْم َو أ ْمَواِلِه

َ
ـــُدوا ِبأ ـــوا َو َجاَه َیْرَتاُب

اِدُقـــوَن« مـــردم بایـــد باورهـــای دینـــی خـــود را قـــوی کننـــد و ســـبک  الّصَ
ــات و  ــرق و خرافـ ــرب و شـ ــه از غـ ــد نـ ــالم بگیرنـ ــود را از اسـ ــی خـ زندگـ
اوهـــام. هرگـــز در حّقانّیـــت راهشـــان و حّقانّیـــت انقـــالب دچـــار تردیـــد 
نشـــوند و اشـــکاالت و خـــالف هـــا را بـــه پـــای اصـــل نظـــام نگذارنـــد بلکـــه 
بایـــد بـــا آدم خاطـــی برخـــورد کننـــد. مـــردم بایـــد ماننـــد حـــاج قاســـم در 
راه خـــود تردیـــد نکننـــد و افـــرادی ماننـــد او کـــه در راه خداونـــد تـــالش و 
جهـــاد می کننـــد، در هـــر زمینـــه ای کـــه هســـتند، جهـــادی کار کننـــد و 
تمـــام علـــم و دانـــش و تـــوان و تجربـــۀ خـــود را بـــرای پیشـــبرد اهـــداف 
کـــه جهـــاد بـــه معنـــای قتـــال نیســـت  انقـــالب بـــه صحنـــه بیاورنـــد، چرا
بلکـــه بـــه معنـــای »اســـتفراغ الوســـع« و آزاد کـــردن تمـــام تـــوان اســـت. 
ـــد، اینـــان  ـــان ایـــن آیـــه می فرمای همانطـــور کـــه خـــدای متعـــال در پای
مؤمنیـــن حقیقـــی هســـتند؛ شـــهید ســـلیمانی هـــم مصـــداق مؤمـــن 
ــِی  ــری و عملـ ــاد فکـ ــان ابعـ ــرای بیـ ــدم بـ ــده معتقـ ــود. بنـ ــادق بـ صـ
شـــخصّیت شـــهید ســـلیمانی، حرف هـــای بســـیاری بـــرای گفتـــن 
هســـت. مثـــاًل بنـــده در ســـفری همـــراه ایشـــان بـــودم. مـــِن طلبـــه کنـــار 
ایشـــان نشســـته بـــودم. مهمانـــدار هواپیما حجاب مناســـبی نداشـــت 
و آرایـــش کـــرده بـــود. ایشـــان آن مهمانـــدار را خواســـت و دو دقیقـــه ای 
کـــرد و بـــا اینکـــه کنـــار مـــن نشســـته بـــود نفهمیـــدم  بـــا او آرام صحبـــت 
چـــه گفـــت. آن خانـــم رفـــت و بعـــد از چنـــد دقیقـــه، آرایشـــش را پـــاک 
و حجابـــش را هـــم درســـت کـــرد. حـــاج قاســـم اهـــل امـــر بـــه معـــروف 
و نهـــی از منکـــر بـــود، اّمـــا طـــوری انجـــام داد کـــه طـــرف مقابـــل عمـــل 

کـــرد. مـــن هـــم کـــه کنـــار او نشســـته بـــودم نفهمیـــدم چـــه گفـــت. بـــه 
ـــد: ـــه می گوی ـــاعر ک ـــول ش ق

دوست دارم که دوست عیب مرا، همچو آیینه روبرو گوید
نه که چون شانه با هزار زبان، پشت سر رفته، مو به مو گوید

این هـــا، برخـــی از نـــکات اصلـــی در ترویج مکتب شـــهید ســـلیمانی 
است.

درپایــان گفــت وگو، حجت االســام عســکری خاطــره ای 
گفتنــد  ــه 

ّ
از شــهید ســلیمانی بــرای دســت انــدرکاران مجل

کــه ذکــر آن در انتهــای متــن، بــه درک جایــگاه فکــری و مقــام 
معنــوی ایــن شــهید بزرگــوار کمــک می کنــد. حــاج قاســم بــه 
مــن گفــت: »چنــد چیــز را از خداونــد خواســته ام؛ اول اینکــه 
مطمئــن باشــم شــهید می شــوم، دوم اینکــه در ایــران شــهید 
ــرِی نیروهــای داخلــی  نشــوم چــون باعــث برادرکشــی و درگی
کــردن مقّصــر شــهادتم می شــود، ســوم اینکــه در  ــرای پیــدا  ب
خــارج از کشــور هــم بــه دســت مســلمانان کشــته نشــوم و 
چهــارم اینکــه از خداونــد خواســته ام هنــگام شــهادت تّکــه 

تّکــه شــوم.«



فرهنگ
از مردم، برای مردم

مصاحبهشهادت سلیمانی، فضیحت دشمن بزرگ ما بود.





علی درّی
تحلیلی بر اثرات فرهنگی و اجتماعی شهادت شهید قاسم سلیمانی

از مردم، برای مردم
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بررســـی چیســـتی جامعه بحثی مهم و اثرگذار اســـت که از مســـائل 
مختلـــف فرهنگـــی و سیاســـی تعییـــن کننـــده و جریـــان ســـاز خواهـــد 
بـــود. تعریـــف از جامعـــه در منابـــع مختلـــف این گونـــه آمـــده اســـت کـــه 
گروه هـــای انســـانی، مشـــروط بـــر اینکـــه دارای تعامـــل انســـانی پایـــدار 
بـــوده و از نظـــر ســـرزمینی، حاکمّیـــت و انتظـــارات فرهنگـــی بـــا یکدیگر 
اشـــتراک داشـــته باشـــند، یـــک جامعـــه را تشـــکیل می دهند. پرسشـــی 
از تعریـــف فـــوق ذهـــن مـــا را بـــه خـــود مشـــغول مـــی کنـــد کـــه آیـــا خـــوِد 

جامعـــه بـــه تنهایـــی اصالـــت دارد یـــا فـــرد؟
گروهـــی  عـــّده ای ماننـــد »دکارت«، اصالـــت را بـــه فـــرد داده و 
دیگـــر بـــه رهبـــری »هـــگل«، بـــه جامعـــه اصالـــت می بخشـــند. بـــه 
ــدم  ــه از عـ کـ ــت  ــی وارد اسـ ــرادات مختلفـ ــته ایـ ــردو دسـ ــات هـ نظرّیـ
صّحـــت گفته هـــای آنـــان، پـــرده بـــر مـــی دارد. پاســـخ هـــای ناقـــص 
ایـــن دو طیـــف، مـــا را بـــه ســـمت پاســـخ جامعـــی از ســـوی مؤّلـــِف تفســـیر 
مـــه طباطبایـــی )رضـــوان اهلل تعالـــی علیـــه( پاســـخی از 

ّ
المیـــزان مـــی کشـــاند. عال

دل کامـــل تریـــن کتـــاب آســـمانی می دهـــد، بنـــا بـــه نظـــر ایشـــان، قـــرآن 
کریـــم بـــرای عمـــوم مـــردم و جوامـــع، سرنوشـــت مشـــترک، نامـــۀ عمـــل 
مشـــترک، فهـــم و شـــعور، طاعـــت و عصیـــان قائـــل اســـت. در صورتـــی 
کـــه جامعـــه وجـــود واقعـــی و حقیقـــی نداشـــته باشـــد، اســـتعمال چنیـــن 
مـــه، خداونـــد 

ّ
تعابیـــری بـــرای آن لغـــو و عبـــث خواهـــد بـــود. در نـــگاه عال

متعـــال بـــه حیـــات جوامـــع قائـــل بـــوده؛ از همیـــن رو عباراتـــی را بیـــان 
کـــه موجودّیـــت اجتماعـــی را  کـــه بیانگـــر حقیقتـــی اســـت  مـــی کنـــد 
َجُلُهـــْم 

َ
َجـــٌل َفـــِإَذا َجـــاَء أ

َ
ـــٍۀ أ ّمَ

ُ
تاییـــد مـــی کنـــد. نظیـــر آیـــۀ شـــریفۀ »َوِلـــُکّلِ أ

 َیْســـَتْقِدُموَن« 
َ

 َوال
ً

ِخُروَن َســـاَعۀ
ْ
 َیْســـَتأ

َ
ال

ــه  ــه نـــه لحظـــه ای بـ کـ ــر مّلتـــی اجـــل و دوره ای اســـت  ــرای هـ بـ
کـــه  تٔاخیـــر می افتـــد و نـــه لحظـــه ای پیشـــی مـــی گیـــرد همان گونـــه 
افـــراد جامعـــه دارای یـــک کتـــاب و نامـــه اعمـــال مشـــخصی هســـتند، 
اّمـــت و جامعـــه نیـــز چنیـــن اســـت. از آیـــۀ فـــوق درمی یابیـــم کـــه هـــم 
فـــرد و هـــم جامعـــه از ویژگی هـــا و شـــئونات خـــاّص خـــود برخـــوردار 
هســـتند؛ زیـــرا همانطـــور کـــه هـــر فـــرد بـــه عنـــوان یـــک موجـــود حقیقـــی 
دارای اجـــل و پایـــان مشـــّخصی اســـت، جامعـــه هـــم بـــه عنـــوان 
وجـــودی دارای حقیقـــت، حیـــات و پایـــان معّینـــی دارد. بـــه عـــالوه 
زمانـــی کـــه فـــرد در تعـــارض بـــا جامعـــه قـــرار مـــی گیـــرد؛ مقهـــور جامعـــه 
ـــر از  می شـــود زیـــرا ســـّنت هـــا و رســـم و رســـومات اجتماعـــی قدرتمندت
ـــی را  ـــائل اجتماع ـــالم، مس ـــن رو اس ـــتند. از ای ـــراد هس ـــار اف ـــکار و رفت اف
کـــرده و اهمّیـــت ویـــژه ای بـــه آن می دهـــد. ایـــن  پررنگ تـــر برّرســـی 
کـــه حیـــات افـــراد اصالتـــی از خـــود  ســـخنان بدیـــن منظـــور نیســـت 
نـــدارد؛ بلکـــه افـــراد نیـــز مـــی تواننـــد، اســـتقالل عمـــل داشـــته باشـــند، 
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منشـــٔا  اثـــر واقـــع شـــوند و تغییـــرات اساســـی را 
در جامعـــه رقـــم زننـــد. انقـــالب ۵۷ در ایـــران 
نمونـــه ای از اصالـــت فـــرد و اجتمـــاع اســـت؛ 
کثرّیـــت افـــراد آن  کـــه ا زیـــرا جامعـــۀ ایرانـــی 
همـــواره دلباختـــۀ مکتـــب اســـالمِی خـــود 
ـــا انقـــالب اســـالمی ایـــران، ایـــن  ـــد، ب ـــوده ان ب
اعتقـــاد قلبـــی و ایمـــان خـــود را بـــه صـــورت 
بـــه  کـــِن اجتماعـــی  بنیـــان  یـــک ســـیل 
ــغ  ــخنان یـــک مبّلـ ــا سـ ــاندند. بـ ــور رسـ ظهـ
دینـــی، جامعـــه ایرانـــی بـــه خـــود مـــی آیـــد و 
کـــه خمینـــی کبیـــر )قـــدس ســـّره(  جرّقه هایـــی 
ــاد می کنـــد،  ــردم ایجـ ــر تـــک تـــک مـ در فکـ
تبدیـــل بـــه حرکتـــی اجتماعـــی و نهضتـــی 
گیـــر می شـــود. در هـــم آمیختگـــی فـــرد و  فرا
اجتمـــاع باعـــث می شـــود یکـــی از بزرگتریـــن 
ــِن  ــانی تریـ ــه انسـ ــرن و البتـ ــای قـ انقالب هـ
آن هـــا توســـط یـــک رهبـــر دینـــی شـــکل گیـــرد 
کـــه  و جامعـــه بـــه روح حق طلبـــی خـــود، 
ســـالها در خفقـــان و فشـــار حاکمـــان فاســـد و 
ـــه نوعـــی مجـــّددًا  ـــردد و ب ـــوده، بازگ فاســـق ب
حیـــات یابـــد. جامعـــۀ زنـــده جامعه ای اســـت 
کـــه همـــواره در مســـیر آرمان هـــای خویـــش 
قـــدم بـــردارد. الزمـــۀ ایـــن حرکـــت در وهلـــۀ 
اّول، انســـان هایی هســـتند کـــه آن آرمان هـــا 
را یـــادآوری کننـــد و نگذارنـــد جامعـــه، آن هـــا 

ــه  کـ ــان هایی  ــپارد. انسـ را بـــه فراموشـــی سـ
جامعـــه را از  رخـــوت و سســـتی دور کـــرده و بـــه 
جنبـــش و تحـــّرک وا می دارنـــد. از آن جـــا کـــه 
شـــور آرمـــان خواهـــی و حـــق طلبـــی هماننـــد 
خـــون بایـــد دائمـــًا در پیکـــر جامعـــه جـــاری و 
ســـاری باشـــد، وجـــود چنیـــن انســـان هایـــی 
در هـــر عصـــر، الزم و ضـــروری اســـت. در واقـــع 
ـــازه  ـــه جامعـــه روح ت ـــا تحـــّرک خـــود ب ـــان ب آن
ــاد  ــد نمـ ــیده و ماننـ ــاره بخشـ و حیاتـــی دوبـ
ــای  ــا و ارزش هـ ــب، آرمان هـ ــمبل مکتـ و سـ
اصیـــل اجتمـــاع را بازنمایـــی می کننـــد. آنـــان 
عصـــارۀ فضائـــل مّلـــت و توده هـــا هســـتند. 
هـــر چـــه ســـعۀ وجـــودی آنـــان، وســـیع تـــر و 
عمیـــق تـــر باشـــد، شـــعاع اثرگذاریشـــان نیـــز 
باالتـــر مـــی رود. تنهـــا امـــام خمینی)رحمـــه اهلل 
علیـــه( می توانســـت بـــا آن ظرفّیـــت وجـــودی 

عظیـــم در برابـــر حکومـــت پهلـــوی قـــد علـــم 
کنـــد. از همیـــن رو توانســـت همـــۀ آزادی 
خواهـــان و حـــق طلبـــان عالـــم را از خـــواب 
غفلـــت بیـــدار کنـــد و صـــدای انقالب اســـالمی 
مســـتکبرین  همـــۀ  گـــوش  بـــه  را  ایـــران 
عالـــم برســـاند. البتـــه مســـیر ســـلوک جامعـــه 
یـــک طرفـــه نیســـت.  در یـــک اجتمـــاع بـــه 
ـــیر  ـــد مس ـــی می توانن ـــه برخ ـــدازه ک ـــان ان هم
ســـعادت را همـــوار ســـازند، برخـــی دیگـــر نیـــز 

در نقطـــۀ مقابـــل آنـــان، مســـیر تعالـــی مّلـــت 
را مســـدود می کننـــد. آن هـــا همـــواره جامعـــه 
را بـــه ســـمت ناامیـــدی، رخـــوت و وابســـتگی 
ســـوق می دهنـــد و  تمـــام روزنه هـــای امیـــد 
جامعـــه را بـــا منفعـــت طلبـــِی خویـــش مـــی 
بندنـــد. ایـــن هـــم ضرورتـــی دیگـــر بـــرای 
کـــه  وجـــود مصلحـــان اجتماعـــی اســـت 
ــۀ  ــان، نتیجـ ــن جریـ ــا ایـ ــی بـ ــرد دائمـ در نبـ
مبـــارزه را بـــه نفـــع رشـــد و تکامـــل توده هـــا، 
رقـــم بزننـــد. دریـــای انقـــالب، نیازمنـــد مـــوج 
هایـــی انســـانی اســـت کـــه تمامـــی ناخالصـــی 
هـــا را از دل خـــود خـــارج ســـازد و بـــه حاشـــیۀ 
ســـاحل برانـــد. اجتمـــاع ســـالم، گاهًا بایســـتی 
خـــون هـــای آلـــودۀ درونـــش را حجامـــت 
کنـــد تـــا بـــا نشـــاط بیشـــتر بـــه راه خـــود ادامـــه 
دهـــد. ســـیزدهم دی مـــاه 1398، همـــان 
مـــوج خروشـــان، همـــان حجامـــت و همـــان 
پاکســـازِی جامعـــه بـــود. شـــاگردی از جمـــع 
شـــاگردان رهبـــران انقـــالب، مـــوج امیـــد 
کـــرد  و وحـــدت در دریـــای انقـــالب ایجـــاد 
ــمنان  ــه دشـ ــاره را بـ ــی دوبـ ــا مّلـــت خروشـ تـ
داخلـــی و خارجـــی نشـــان دهـــد. تنهـــا مـــردی 
ماننـــد ســـلیمانی بـــا آن گســـترۀ وجـــودی 
انقـــالب  دل  در  را  انقالبـــی  می توانســـت 
ــهادتش  ــلیمانی شـ ــم سـ ــود آورد. قاسـ بوجـ
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حیـــات بـــود. بخشـــیدن حیاتـــی دوبـــاره بـــه 
روح مردمانـــی کـــه ســـرمای مدیرّیـــت ناکارآمد 
برخـــی مدیـــران نابلـــد و فاســـد، در وجودشـــان 
گرمـــای خـــون او  کـــرده بـــود. تنهـــا  رخنـــه 
می توانســـت مـــرز روشـــنی میـــان مدیـــر و 
ســـردار تـــراز انقـــالب و غیـــر آن، بکشـــد. از ایـــن 
ــان  ــهید همـ ــا، شـ ــالمِی مـ ــگ اسـ رو در فرهنـ
موتـــور محـــّرک جامعـــه اســـت. شـــهید همـــان 
ـــا امیـــدی اســـت. بـــه همیـــن  نقطـــه مقابـــل ن
ــه  ــر نـ ــل و تدبیـ ــه از روی عقـ ــر اســـت کـ خاطـ
صرفـــًا احســـاس شـــاعرانه، گفتـــه انـــد: »شـــهدا 
همـــان اصحـــاب آخـــر الزمانـــی سّیدالّشـــهدا 
هســـتند کـــه درس عشـــق و وفـــاداری اطاعـــت 
بـــه مـــا می دهنـــد و تنهـــا خـــون آنهاســـت کـــه 
از راز ایـــن عشـــق پـــرده برمـــی دارد و ســـرمای 
غفلـــت مـــا را بـــه بهـــاری امیـــد بخـــش بـــدل 
مـــی ســـازد.« از منظـــر اهـــل فرهنـــگ و اجتمـــاع 
کـــه بنگریـــم، ســـلیمانی شـــهادتش، آورده 
هـــای فرهنگـــِی بی شـــماری داشـــت که شـــاید 
مّدت هـــا زمـــان الزم باشـــد تـــا آن هـــا را شـــناخته 
ـــرداری کنیـــم. در تمـــام  ـــه درســـتی بهـــره ب و ب
دنیا، تشـــکیل تجّمعی چند میلیـــون نفری، 
آن هـــم بـــا مشـــّقت های حضـــور در خیابـــان، 
شـــاید بـــا صـــرف هزینه هـــای میلیـــاردی هـــم 
محـــال باشـــد؛ اّمـــا خـــون چنیـــن شـــهیدی، 
ایـــن امـــر را بـــدون هزینـــه محّقـــق ســـاخت. 
اجتمـــاع بیـــش از 20 میلیـــون انســـان، بـــا 
ســـالیق و عالیـــق متفـــاوت، حتـــی در ســـنین 
گوناگـــون، حـــول محـــور خـــون یـــک مظلـــوم 
مقتـــدر، معجـــزه ای بـــزرگ اســـت. بزرگ تریـــن 
گمشـــدۀ فرهنگـــِی کشـــور مـــا و جهـــان اســـالم، 
بلکـــه دنیـــای امـــروز، قـــدرت اجمـــاع ســـازِی 
ـــا  ـــداری از ارزش ه ـــت پاس ـــردم در جه ـــاد م آح
اســـالمی  مقـــّدس  آرمان هـــای  یـــادآوری  و 
گـــذاران بـــزرگ  و انســـانی اســـت. ســـرمایه 
هالیـــوود ســـالیان طوالنـــی بـــا صـــرف هزینـــه 
هـــای سرســـام آور، در تـــالش بـــرای خلـــق 

واقعـــی  غیـــر  قهرمان هـــای  و  اســـطوره ها 
بـــرای کـــودکان جهـــان هســـتند و حـــاال شـــهید 
قاســـم ســـلیمانی بـــدون هزینـــه و تـــالش هیچ 
نهـــادی، در جلـــوی صـــف اســـطوره ها، آن 
هـــم از نـــوع حقیقـــی و بیـــن المللـــی ایســـتاده 
ــورد  ــعارهای مـ ــلیمانی تمامـــی شـ اســـت. سـ
غفلـــت قـــرار گرفتـــۀ انقـــالب، همـــۀ ســـّنت ها و 
آداب انقالبـــی، اســـالمی و ایرانـــی را کـــه روزی 
ـــود را  ـــر ب در بیـــن تمامـــی افـــراد جامعـــه، فراگی
یـــادآوری کـــرد. قاســـم ســـلیمانی، توانســـت 
دوبـــاره شـــمولّیت ارزش هـــا و آرمان هـــا بیـــن 
آحـــاد مّلـــت را رقـــم بزنـــد و دایـــرۀ عالقه منـــدان 
و معتقـــدان بـــه انقـــالب را وســـیع تـــر ســـازد. او 
روحیـــۀ ایثـــار، خدمـــت خالصانـــه و بی مّنـــت 
کـــه  و شـــهادت طلبـــی را در روح مردمانـــی 
ســـال ها زیـــر آتـــش پرفشـــار تبلیغـــات دشـــمن 
کـــرد. اثـــرات  بـــه ســـر می بردنـــد، تقویـــت 
مخـــّرب ناکارآمـــدِی عـــّده ای لیبـــرال مســـلِک 
ــگاه  ــر نـ ــا تغییـ ــرد و بـ ــو صفـــت را از بیـــن بـ زالـ
برخـــی از مـــردم بـــه نظـــام اســـالمی و مدیـــران 
ـــراز آن، میـــان نظـــام اســـالمی و بی تدبیـــری  ت
بـــه  امیـــد  و  کـــرده  ایجـــاد  تمایـــز  دولـــت، 
ســـاختن دولتـــی در تـــراز انقـــالب و اســـالم را، 

آن هـــم بـــا حضـــور مدیرانـــی چـــون او، در قلـــب 
مّلـــت ایجـــاد کـــرد. این هـــا شـــماری چنـــد از 
آورده هـــای بـــی نظیـــر و پـــر ارزش خـــون ایـــن 
شـــهید اســـت کـــه هریـــک بـــاری بـــر دوش 
همـــۀ مدیـــران، نخبـــگان و فّعـــاالن عرصـــۀ 
فرهنـــگ می افزایـــد. همـــواره ســـلیمانی و 
ســـلیمانی ها کار خـــود را بـــه بهتریـــن شـــکل 
ممکـــن انجـــام داده انـــد و بـــا وجـــود مـــردم و 
ـــمت  ـــه س ـــرعت ب ـــا س ـــالب ب ـــار انق ـــا، قط آن ه
ــا، کار  ــت امـ ــد رفـ ــود پیـــش خواهـ ــدف خـ هـ
وظیفه مـــان  و  شـــده  شـــروع  اکنـــون  مـــا 
ســـنگین تر. تصمیـــم ســـازی بـــرای فرهنـــِگ 
مکتبـــِی کشـــور بـــر عهـــدۀ ماســـت کـــه بـــا خـــون 
ده هـــا هـــزار شـــهید امضـــاء شـــده اســـت. پـــس 
ــر پیـــچ و خـــم  ــیار طوالنـــی و پـ ــا راهـــی بسـ مـ
تـــر از گذشـــته پیـــش رو داریـــم. ایـــن همـــان 
ــال  ــت. حـ ــاع اسـ ــرد و اجتمـ ــی فـ در آمیختگـ
معنـــای ایـــن عبـــارت بـــرای مـــا بیـــش از پیـــش 
ــه  ــک جامعـ ــات یـ ــه حیـ ــود کـ ــن می شـ روشـ
بـــه حیـــات انســـان های آن بســـتگی دارد. 
ـــرای همیـــن  ســـلیمانی عینـــی تریـــن مثـــال ب
درآمیختگـــی اســـت. و شـــهادتش تـــازه شـــروع 

ماجراســـت.
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شهادت سلیمانی، فضیحت دشمن بزرگ ما بود.

مرحوم شــهید ســلیمانی عاوه بر توانایی های باال در حوزۀ 
مســائل اســتراتژیک نظامی و شــناخته شــدن به عنوان یک 
مدیــِر تــراز نظــام اســامی، دارای خصوصّیــات معنــوی و اخاقــی 
عمیقــی بــود که به عمق و کیفّیــت و اثرگذارِی فعالّیت های ایشــان 
می افــزود. بیــان ایــن خصوصّیــات از زبــان نزدیــکان و همــکاران 
گویاتــر و اثرگذارتــر اســت. بــرای شــنیدن ایــن ویژگی هــا،  ایشــان 
گفتگویــی داشــته ایــم بــا آیــت اهلل ســّید مجتبــی حســینی نماینــدۀ 

ســابق ولــّی فقیــه در ســوریه و نماینــدۀ فعلــی ایشــان   در عــراق

بسم اهلل الرحمن الرحیم 
کـــه بنـــده به عنـــوان  آشـــنایی بنـــده بـــا ایشـــان از زمانـــی بـــود 
نماینـــدۀ مقـــام معّظـــم رهبـــری )مـــد ظّلـــه العالـــی( در خدمـــت مـــردم اســـتان 
ــان و  ــپاه کرمـ ــدۀ سـ ــان فرمانـ ــودم و ایشـ ــتان بـ ــتان و بلوچسـ سیسـ
زاهـــدان بودنـــد. یعنـــی در هـــردو جـــا فرماندهـــی می کردنـــد. ایشـــان در 
سیســـتان و بلوچســـتان بعضـــی فتنه هایـــی کـــه ریشـــۀ آن در داخـــل 
ـــه  ـــی ک ـــم در حال ـــاج قاس ـــد. ح ـــه کن کردن ـــی ریش ـــه خوب ـــود را ب ـــرز ب م

آدمـــی شـــجاع و اهـــل اقـــدام بـــود، بســـیار هـــم مهربـــان بـــود، اّمـــا ایـــن 
کـــه در قاطعّیتـــش خدشـــه ای ایجـــاد  مهربانـــی باعـــث نمی شـــد 
کنـــد و هم چنیـــن قاطعّیتـــش هـــم باعـــث نمی شـــد مهربانـــی اش را 
فرامـــوش کنـــد. از همیـــن رو ایشـــان بـــا کمتریـــن صدمه ای توانســـتند 
مشـــکالتی کـــه در دو مرحلـــه در سیســـتان بـــه وجـــود آمـــد را حل کنند. 
حـــاج قاســـم بیشـــتر در کرمـــان بودنـــد و گاهـــی هـــم بـــه سیســـتان 
می آمدنـــد ولـــی باالخـــره از دور و نزدیـــک بـــا ایشـــان آشـــنا بـــودم. در 
ســـوریه هـــم باتوّجـــه بـــه مســـئولّیت ایشـــان در ســـپاه قـــدس، نســـبت 
بـــه تمـــام کارهـــای ایـــران در خـــارج از مرزهـــا کـــه جهـــات امنّیتـــی دارد 

دخیـــل و از مؤّثر تریـــن افـــراد بودنـــد.
کـــه در ســـوریه جنـــگ شـــروع شـــد  خصوصـــًا در آن چهـــار ســـالی 
در فتنـــه هـــای عظیـــم جنـــگ ســـوریه حضـــور داشـــتند تـــا وقتـــی کـــه 
تقریبـــًا ســـوریه آرامـــش نســـبی پیـــدا کـــرد، در مقاطع مختلف خدمت 
کـــه  کـــه در حالـــی  ایشـــان بـــودم. از ویژگی هـــای ایشـــان ایـــن بـــود 
ســـردار بـــزرگ ســـپاه بودنـــد و ســـابقۀ طوالنـــی در فرماندهـــی، از زمـــان 
ـــا هیـــچ کـــس  ـــا فرماندهـــی ســـپاه قـــدس داشـــتند اّم دفـــاع مقـــّدس ت
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فرمانـــده  ایشـــان  کـــه  نمی شـــد  متوّجـــه 
اســـت.

راه  عـــادی  بـــود.  عـــادی  خیلـــی 
می رفـــت، عـــادی حـــرف مـــی زد، بـــا مـــردم 
ــدون  ــت. بـ ــا می رفـ ــود و همه جـ ــوس بـ مأنـ
هیـــچ تشـــریفاتی بـــرای زیـــارت بـــه حـــرم 
ســـّیده زینـــب )ســـالم اهلل علیهـــا( می آمـــد؛ چـــون 
بـــدون تشـــریفات کســـی او را نمی شـــناخت. 
کـــه فضـــا  یـــک دفعـــه در شـــرایط جنـــگ 
ناامـــن بـــود مـــن بـــه ایشـــان زنـــگ زدم و 
گفتـــم: »می خواهـــم در ســـفارت دمشـــق بـــه 
ـــن  ـــد: »م ـــان فرمودن ـــم.« ایش ـــان بیای دیدنت
می آیـــم.« درحالـــی کـــه شـــرایط بـــه گونـــه ای 
ـــود کـــه مســـئولین ســـوری معمـــواًل جـــرأت  ب
ــراف را  ــام اطـ ــون تمـ ــد چـ ــد بیاینـ نمی کردنـ
جبهۀالنصـــره و امثـــال اینهـــا محاصـــره کرده 
بودنـــد اّمـــا ایشـــان خودشـــان بـــه دفتـــر مـــا 
تشـــریف می آوردند.می گوینـــد یـــک بـــار کـــه 
شـــهید ســـلیمانی وارد عـــراق شـــدند. بـــرای 
ــه  ــین ضّدگلولـ ــان، ماشـ حمـــل و نقـــل ایشـ
بـــرده بودنـــد اّمـــا ایشـــان گفتـــه بودنـــد: »همـــه 
ــا  ــودش بـ ــد خـ ــد.« بعـ ــع کنیـ ــا را جمـ این هـ
یـــک تاکســـی از بغـــداد بـــه ســـامرا رفتـــه بـــود. 
از خصوصّیـــات مهـــم ســـردار، اخالصـــش 
ـــود.  ـــی ب ـــالص عمل ـــالص، اخ ـــن اخ ـــود. ای ب

گاهـــی مـــا در قلبمـــان اخـــالص داریـــم و 
خـــدای متعـــال را خیلـــی دوســـت داریـــم ولـــی 
ـــم؛  ـــم می کنی ـــد راه را گ ـــت خداون در راه طاع
اّمـــا ایشـــان ایـــن درک را داشـــت کـــه اطاعـــت 
ـــی  ـــد در اطاعـــت امـــام زمـــان )عّجـــل اهلل تعال خداون
فرجـــه( اســـت و اطاعـــت امـــام زمـــان )عّجـــل اهلل 

تعالـــی فرجـــه( هـــم در اطاعـــت ولـــّی فقیـــه اســـت؛ 

لـــذا پیـــرو فرمایشـــات ایشـــان بـــود. ایشـــان 
کـــه  ـــود  در مراحلـــی کـــه مکـــّرر پیـــش آمـــده ب
ـــی  ـــنیدم و یک ـــان ش ـــا را از خودش ـــی از آنه یک
کـــه  دیگـــر را از آقـــای ســـّید حســـن نصـــراهلل 
ایشـــان نقـــل می کـــرد:»در جمعـــی در حـــرم 
ـــه )ســـالم اهلل علیهـــا( در زمـــان جنـــگ  حضـــرت رقّی
۳۳ روزه لبنـــان، کار بـــه مرحلـــه ای رســـیده 
ـــن  ـــم و مطمئ ـــوس بودی ـــاًل مأی ـــه کام ـــود ک ب
کـــه اســـرائیل مســـّلط خواهـــد شـــد؛  بودیـــم 
چـــون امکانـــات فـــراوان داشـــتند و بمبـــاران 
قاســـم  حـــاج  بودنـــد.  کـــرده  شـــدیدی 
می فرمـــود: »خدمـــت حضـــرت آقـــا رســـیدم 
و ایشـــان بـــا خونســـردی فرمودنـــد: »کـــه 
اســـرائیل شکســـت خواهد خـــورد و حـــزب اهلل 
پیـــروز خواهـــد شـــد.« چـــون ایشـــان فرمـــوده 
ـــم. »از روز  ـــا کمـــال قـــدرت جنگیدی ـــد ب بودن
نوزدهـــم دیدیـــم ورق برگشـــت و خـــالف 
ـــّن نظامـــی گمـــان  ـــا از لحـــاظ ف ـــه م آنچـــه ک
می کردیـــم شـــد.« برخـــی افـــراد هســـتند کـــه 
گـــر احســـاس کننـــد آن حرفـــی را کـــه فرماندۀ  ا
کل می گویـــد بـــه نظرشـــان اشـــتباه اســـت، 
سســـت می شـــوند؛ اّمـــا ایشـــان از روی آن 
کـــه داشـــت جنگیـــد. در ســـوریه  تعّبـــدی 
کـــه  کـــه مـــا بودیـــم شـــرایطی رســـید  هـــم 
دیگـــران می گفتنـــد قضّیـــه تمـــام اســـت. 
یعنـــی بعـــد از انفجـــار ســـاختمان نخســـت 
وزیـــری در دمشـــق و ناامنـــی گســـترده ای 
کـــه در اطـــراف دمشـــق ماننـــد حـــرم حضـــرت 
زینـــب )ســـالم اهلل علیهـــا( ایجـــاد شـــد، ســـوریه بـــه 
کـــه خیلی هـــا می گفتنـــد  مرحلـــه ای رســـید 

بیـــش از ایـــن توانایـــی مقاومـــت نیســـت 
ولـــی ایشـــان فرمودنـــد: »چـــون آقـــا فرمودنـــد 
ــم«  ــه می دهیـ ــم ادامـ ــا هـ ــد مـ ــه بدهیـ ادامـ
ــر  ــه رهبـ کـ ــی  ــا آن بینشـ ــد و بـ ــه دادنـ و ادامـ
ـــل  ـــِق اهلَل َیجَع ـــن َیّتَ ـــه »َوَم ـــد ک ـــالب دارن انق
َلـــُه ُفرقانـــًا«، بـــر خـــالف آن چیـــزی کـــه پیـــش 
ـــه  ـــی ب ـــاظ فّن ـــد و از لح ـــی می ش ـــی نظام بین
ــد  ــد و بحمـ ــد، کار بالعکـــس شـ ــر می آمـ نظـ
ـــکا هیـــچ غلطـــی نتوانســـت بکنـــد.  اهلل آمری
کامـــاًل تحـــت فرمـــان و  شـــهید ســـلیمانی 
تحـــت اشـــارۀ ولـــّی فقیـــه بودنـــد. حتـــی 
عـــرض می کنـــم پاییـــن تـــر از فرمـــان، یعنـــی 
مـــی دیدنـــد آقـــا چـــه دوســـت داشـــتند و چـــه 
چیـــزی مطلـــوب ایشـــان اســـت، آن را انجـــام 
می دادنـــد. ایـــن امتیـــاز بزرگـــی بـــرای ایشـــان 
بـــود. بنـــده عرضـــم همیشـــه ایـــن اســـت کـــه 
رســـالت شـــهید ســـلیمانی رســـوایی دشـــمن و 
مبـــارزه بـــا دشـــمن بـــزرگ یعنـــی آمریـــکا بـــود. 
کـــه  بـــه نظـــرم بزرگ تریـــن میـــدان جنگـــی 
ایشـــان رفتنـــد شـــهادت ایشـــان بـــود. ایـــن 
ــد و  ــا کوبیـ ــر دنیـ ــکا را در سراسـ ــدان آمریـ میـ
ــاهد  ــم شـ ــد از آن هـ ــذا بعـ ــرد. لـ کـ ــح  مفتضـ
بودیـــم کـــه آمریـــکا روی خـــوش ندیـــد. قبـــاًل 
ـــه  ـــد ک ـــه بودن ـــرادی را راه انداخت ـــراق اف در ع
بـــه تعبیـــر عراقی هـــا بـــه آنهـــا )جوکریـــه( 



فرهنـگ

61

می گوینـــد، یعنـــی آشـــوبگر کـــه کنســـولگری ایـــران را آتـــش زدنـــد، بـــه 
کـــه بـــه نوعـــی  کـــز حشدالشـــعبی حملـــه می کردنـــد و هرچیـــزی  مرا
بـــه انقـــالب و نـــگاه اســـالمی مربـــوط بـــود، برّضـــد آن کار می کردنـــد. 
کـــه یـــک  کـــرده بودنـــد  نهایتـــًا در حـــدود دو مـــاه قبـــل پیـــش بینـــی 
حرکـــت سراســـری بـــه نفـــع آنهـــا در عـــراق انجـــام بشـــود ولـــی خداونـــد 
کـــرد کـــه بـــه نتیجـــه نرســـیدند. ایـــن از اثـــرات شـــهادت  متعـــال کاری 
ایـــن شـــهید بزرگـــوار بـــود. بـــا توّجـــه بـــه همیـــن نکتـــه، انتقـــام ســـخت، 
کـــردن  کـــه رهبـــری مکـــّرر اشـــاره فرمودنـــد، در ریشـــه کن  همانطـــور 
آمریـــکا از کل منطقـــه اســـت. چیـــز دیگـــری مـــا را  قانـــع نمی کنـــد مگـــر 
اینکـــه آمریـــکا از منطقـــه بـــرود. متٔاســـفانه آمریـــکا در عـــراق ریشـــه 
کـــه در  هـــای اساســـی دارد. بـــه دلیـــل اینکـــه عـــراق کشـــوری اســـت 
ـــت اختنـــاق شـــدید  آن، بیـــش از ســـی ســـال در حکومـــت صـــّدام حال
بـــود و آمریـــکا بـــه تعبیـــر خودشـــان و بعضـــی از افـــراد جاهـــل، فرشـــته 
نجاتشـــان بـــود و تصمیـــم داشـــت خـــودش عـــراق را اداره کنـــد. آن 
هـــم ادارۀ ســـلطه گر و آمریکایـــی نـــه ادارۀ خیرخواهانـــه.  خوشـــبختانه 
یـــک عـــّده جـــوان انقالبـــی در عـــراق بـــا آمریـــکا بـــه صـــورت پارتیزانـــی 
کـــه داخـــل  جنگیدنـــد و آمریکایی هـــا مجبـــور شـــدند از شـــهرهایی 
آن هـــا فرمانـــداری می کردنـــد، بیـــرون برونـــد و بـــه پایگاه هـــای 
ــم  ــارزات، بازهـ ــن مبـ ــۀ ایـ ــا همـ ــره بـ ــی باالخـ ــد ولـ ــان برگردنـ خودشـ
بزرگتریـــن ســـفارت در عـــراق ســـفارت آمریـــکا اســـت. بـــا پرســـنل بســـیار 
زیـــاد و پایـــگاه هـــای نظامی متعـــّددی که دارد. البته بعضـــی از پایگاه 
هایشـــان را جمـــع کردنـــد اّمـــا هیـــچ کـــدام بـــا ارادۀ خودشـــان نبـــود بلکه 
ــد. مجلـــس  ــت نمی کردنـ ــاس امنّیـ ــه احسـ کـ ــود  ــن بـ ــر ایـ ــه خاطـ بـ
ــلیمانی و جنـــاب  ــردار سـ ــد از شـــهادت سـ ــراق هـــم بحمـــداهلل بعـ عـ

ابومهـــدی المهنـــدس، خـــروج نیروهـــای نظامـــی آمریـــکا را تصویـــب 
کـــرد  اّمـــا در تشـــکیالت عـــراق نیروهـــای متفاوتـــی وجـــود دارند. اینطور 
نیســـت کـــه در مجلـــس عـــراق شـــرط تقـــوا وجـــود داشـــته باشـــد، بلکـــه 
افـــراد مختلفـــی هســـتند و تصمیم گیـــری در آنجـــا پیچیـــده اســـت. از 
طرفـــی هـــم، چـــون آمریـــکا در عـــراق حضـــور دارد، اصـــرار بـــر بقـــا دارد و 
غیـــر از نظامی هـــا، مؤّسســـه های فرهنگـــِی  آمریـــکا در عـــراق موجـــود 
هســـتند کـــه بـــه طـــور مرّتـــب در عـــراق فعالیت هـــای فرهنگـــی انجـــام 
ـــرای فتنـــه  می دهنـــد. جوان هـــا را دور از دیـــن و وجـــدان و طینـــت، ب
گـــروه بـــه آمریـــکا می برنـــد و  گـــروه  و آشـــوب پـــرورش می دهنـــد. 
درفضاهایـــی مختلـــط، هیـــچ گونـــه غیـــرت اســـالمی، دینـــی و وطنـــی 
در آنهـــا باقـــی نمی گذارنـــد. بـــه خاطـــر همیـــن مســـائل اســـت که خـــروج 
آمریـــکا، امـــر پیچیـــده ای اســـت لکـــن لطـــف خـــدا تـــا بـــه حـــال شـــامل 
کـــه مـــا تصـــّور نمی کردیـــم  عـــراق بـــوده یعنـــی خیلـــی از چیزهایـــی 
ـــکا وارد  ـــه آمری ـــی ک ـــا زمان ـــر االن را ب گ ـــق بشـــود، شـــد. ا در عـــراق محّق
عـــراق شـــد مقایســـه کنیـــم خیلـــی فـــرق کـــرده اســـت.جمع زیـــادی از 
مـــردم انقالبـــی هســـتند، بـــا مراجـــع رابطـــه خوبـــی دارنـــد اّمـــا عـــّده ای 
 

ّ
 لالســـالم« مـــی دهنـــد. نمی گوینـــد کال

ّ
 کال

ّ
هـــم هســـتند کـــه شـــعار »کال

 الیـــران بلکـــه فحشـــاء و منکـــرات را ترویـــج می کننـــد. راهپیمایـــِی 
ّ

کال
حمایـــت از هم جنس گرایـــی راه انداختنـــد؛ یعنـــی نقشـــه های بســـیار 
پیچیـــده ای علیـــه مّلـــت عـــراق و در جهـــت جـــدا کـــردن پیوندشـــان بـــا 
مّلـــت ایـــران طّراحـــی و اجـــرا می کننـــد. اّمـــا بـــه لطـــف خداونـــد متعـــال 
روز بـــه روز مّلـــت عـــراق در پیشـــرفت و تقـــّدم در جهـــت فهـــم سیاســـی 
ــهید  ــو، شـ ــه جلـ ــت رو بـ ــن حرکـ ــی رود. و در ایـ ــی پیـــش مـ و فرهنگـ

ســـلیمانی و شـــهادت ایشـــان، نقـــش ویـــژه ای داشـــتند.
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وقتـــی می خواهیـــم یـــک جریـــان ســـینمایی را کـــه در طـــول تاریـــخ 
بـــرای خـــودش چارچوبـــی دســـت و پـــا کـــرده و مخالفـــان و موافقانـــی 
بـــه همـــراه دارد، مـــورد بررســـی قـــرار دهیـــم. بایـــد موضـــع خـــود را 
در قبـــال آن حرکـــت، روشـــن و شـــفاف ســـازیم. در ابتدایی تریـــن 
حالـــت تکلیفمـــان بـــا ایـــن مدیـــوم ســـینما چگونـــه بایـــد باشـــد؟ بـــرای 
پاســـخ بایـــد ســـینما را »ابژکتیویتـــه« در نظـــر بگیریـــم و بـــه ســـراغ کل 

منســـجمی کـــه هنـــر اســـت برویـــم. 
هنـــر آن گاه آغـــاز می گـــردد کـــه انســـانی بـــه یـــاری عالئـــم معـــروف و 
شناخته شـــدۀ ظاهـــری یـــا بـــه عبارتـــی تکنیـــك، بـــه انتقـــال احساســـی 
گـــر شـــخصی احســـاس  بپـــردازد، کـــه خـــود آن را تجربـــه کـــرده اســـت.  ا
نشـــاط، شـــادی، انـــدوه، انبســـاط خاطـــر یـــا گرفتگـــی خاطـــر را تجربـــه 
ــا پیـــش خـــود تصـــور ایـــن احساســـات را بنمایـــد و از یکـــی از  کنـــد یـ
ایـــن احساســـات بـــه دیگـــری بـــرود و ســـپس آن هـــا را بـــا تکنیـــک بـــه 
شـــنوندگان و بیننـــدگان ســـرایت دهـــد و ایشـــان نیـــز بـــه همان ســـان 
کـــه وی از ایـــن مراحـــل حســـی گذشـــته اســـت، بگذرنـــد، پـــا بـــه آوانگارد 
هنـــر گذاشـــته اســـت.  احساســـات بســـیار متفـــاوت، قوی تریـــن و 
ضعیف تریـــن، مهمتریـــن و ناچیزتریـــن، بهتریـــن و بدتریـــن آن هـــا، 
آن زمـــان کـــه بـــه خواننـــده و تماشـــاگر 
می کننـــد،  ســـرایت  شـــنونده  و 

موضـــوع هنـــر را می ســـازند.
 احســـاس از خودگذشـــتگی و تســـلیم 
ــه  ــه بـ کـ ــت  ــا سرنوشـ ــد یـ ــه خداونـ بـ
درام انتقـــال یافتـــه، یـــا وجـــد عّشـــاق 
کـــه در داســـتان وصـــف شـــده، یـــا 
کـــه در تصویـــر  احســـاس شـــهوت 
کـــی  ـــا احســـاس چاال نمـــودار شـــده، ی
کـــه بـــه مـــارش موســـیقی در آمـــده، یـــا 
کـــه یـــاری رقـــص  احســـاس شـــادی 
و پایکوبـــی بیـــدار شـــده، یـــا احســـاس 

کـــه بـــا حکایتـــی مضحـــک پدیـــدار گردیـــده، یـــا احســـاس  شـــوخی 
آرامـــش کـــه از چشـــم اندازی بـــه دســـت آمـــده و یـــا الالیـــی گهـــواره ای 
ـــکل  ـــت.   مش ـــر اس ـــی هن ـــت، همگ ـــده اس ـــال داده ش ـــا انتق ـــه م ـــه ب ک
از همین جـــا آغـــاز می شـــود؛ چقـــدر نـــگاه و حـــاالت فکـــری هنرمنـــد 
فیلمســـاز در خدمت مطالب باالســـت.  آیا ســـینماگر ما چه روشـــنفکر 
و چـــه غیـــر روشـــنفکر، چـــه ارزشـــی و چـــه غیـــر ارزشـــی، چـــه مســـتقل 
ـــوم  ـــه مدی ـــیدن ب ـــح رس ـــد صحی ـــد- رون ـــه باش ـــته _ هرچ ـــه وابس و چ
ســـینما را طـــی کـــرده اســـت یـــا خیـــر؟ از ایـــن رو بـــرای بررســـی دقیق تـــر 
ــت،  ــران اسـ ــینمای ایـ ــخ سـ ــنفکران تاریـ ــه روشـ کـ ــی  ــوع اصلـ موضـ
کـــه در ســـینمای قبـــل از انقـــالب نامشـــان  ســـراغ افـــرادی می رویـــم 
کمتـــر شـــنیده شـــده اســـت. بـــه ایـــن ترتیـــب می توانیـــم رونـــد بررســـی 
ـــر درک کنیـــم  ـــو« آن زمـــان را بهت ـــه اصطـــالح »ن ـــه »مـــوج« ب ـــگاه ب و ن
و  »انتلکتچوال« هـــای فیلمســـاز آن زمـــان را بـــا آثارشـــان بشناســـیم، 
گســـتره ی هوّیتـــی فیلمسازی شـــان چـــه ارتباطـــی بـــا  و ببینیـــم 
گـــر اثـــری موفـــق در کارنامه شـــان موجـــود اســـت،  روشـــنفکری دارد و ا
ــا نشـــأت گرفتـــه اســـت.  اّولیـــن تولیـــدات ســـینمای هنـــری  از کجـ
گـــر  ـــد می شـــوند. در واقـــع ا ایـــران در ســـال های آغازیـــن دهـــۀ۴۰ متوّل

»خانـــه ســـیاه اســـت« فـــروغ فرخـــزاد، 
»خشـــت و آینـــه« و مســـتندهای 
دو  یکـــی  و  گلســـتان  ابراهیـــم 
بـــه  کـــه  را  دیگـــر  منفـــرد  تـــالش 
عنـــوان جریـــان قلمـــداد نمی شـــوند 
کـــه  می بینیـــم  بگذاریـــم،  کنـــار 
ســـینمای هنـــری ایـــران در اواســـط 
دهـــۀ۴۰ شـــکل می گیـــرد. واضـــح 
ســـینمای  از  وقتـــی  کـــه  اســـت 
هنـــر، آن هـــم در قالـــب مدیومـــی 
کـــه برســـاخته و وامـــدار مدرنیتـــه 
اســـت، حـــرف می زنیـــم بی گمـــان  زاد
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جریان شناســـی  و  ســـوژگی  ســـیر  درگیـــر 
روشـــنفکری در ایـــران خواهیـــم شـــد.  تـــا 
پیـــش از دهـــۀ۴۰، ســـینما هنـــوز جایگاهـــی 
جـــدی در میـــان روشـــنفکران و هنرمنـــدان 
در  کـــه  روشـــنفکرانی  نداشـــت.  ایـــران 
می زدنـــد  قلـــم  جهـــان  ســـینمای  بـــاب 
تولیـــدات  ســـمت  بـــه  سرشـــان  هرگـــز 
ـــای ســـینمای ایـــران  کـــم ارزش صنعـــت نوپ
پایانـــی  ســـال های  در  بـــود.  نچرخیـــده 
ــورت  ــه صـ ــده بـ ــان عمـ ــه دو جریـ ــن دهـ ایـ
مـــوازی در تاریـــخ ســـینمای ایـــران متوّلـــد 
ــه  ــز بـ ــر چیـ ــان اّول بیـــش از هـ شـــدند. جریـ
ـــوط  سیاســـت های فرهنگـــی حکومـــت مرب
بـــود. فعالیت هـــای فـــرح پهلـــوی و افـــرادی 
ـــز  ـــود، بیـــش از هـــر چی ـــرد خـــود آورده ب ـــه گ ک
گـــره خـــوردن بـــه جهـــان  یـــی بـــود بـــرای 

ّ
تقال

هنـــری غـــرِب بعـــد از جنـــگ مدرنیســـم، کـــه 
فرهنـــگ و ســـبک زندگـــی اروپایی هـــا را زیـــر  و 
 رو  کـــرد.  تحـــّوالت رادیـــکال دهـــۀ ۶۰ انســـان 
کـــرده بـــود.  غربـــی را درگیـــر انقـــالب بزرگـــی 
ســـاختارگراها در فلســـفه و زبان شناســـی از راه 

ـــتی در  ـــنت های مدرنیس ـــد. س ـــیده بودن رس
پاســـخ بـــه ســـوژۀ فروپاشـــی شـــده و بن بســـت 
دوران روشـــنگری در اروپـــا، دریچه هـــای 
ـــد  ـــتأصل و نومی ـــان مس ـــر انس ـــازه ای را براب ت
غربـــی می گشـــودند و رونـــق گفتمان هـــای 
عظیـــم  انقـــالب  بـــه  آزادخواهانـــه  زن، 

جنســـی در اروپـــا منتـــج شـــد. 
ـــه  ـــرب و مدرنیت ـــوی، غ ـــا پهل  محمدرض
را در تله کابیـــن، اتوبـــان، مدرســـۀ مختلـــط، 
خودروســـازی  و  دیســـکو  ژوپ،  مینـــی 
می دیـــد و مدرنیزاســـیون اقتصـــادی را بـــا 
پـــروژۀ مدرنیتـــه اشـــتباه می گرفـــت. او و 
کودکانـــه، مرعـــوب آخریـــن  اطرافیانـــش 
ســـنتزهای سیاســـی و اجتماعـــی غـــرب، 
آثـــار هنـــری و فکـــری پســـادموکراتیک و 
روشـــنگری  پایـــان  دوران  و  پســـاصنعتی 
ذوقـــی  همـــان  بـــا  درســـت  و  می شـــدند 
کـــه مظفرالّدیـــن شـــاه، ســـینماتوگرافی و 
ناصرالّدیـــن شـــاه، ســـیب زمینـــی را بـــرای 
ســـراغ  آوردنـــد،  ارمغـــان  آریایـــی  میهـــن 
آخریـــن محصـــوالت هنـــری و روشـــنفکری 

روز جهـــان می رفتنـــد.  آن چـــه جالـــب توّجـــه 
اســـت رویکـــرد سیاســـت گریز و غیر انتقـــادی 
کـــه  فیلم ســـازان و سیاســـت مدارانی اســـت 
شـــاید بیـــش از هـــر چیـــز بـــه فقـــدان ســـوژگی 
و همچنیـــن عـــدم درک درســـت از آن چـــه 

بازگـــردد.  می گذشـــت،  پیرامونشـــان 
اّمـــا در مقابـــل ایـــن جریـــان، جریانـــی 
کـــه بعدهـــا بـــه مـــوج  دیگـــر شـــکل گرفـــت 
شـــد؛  معـــروف  ایـــران  ســـینمای  نـــوی 
کـــه در ســـال ۱۳۴۸ آغـــاز شـــد و از  موجـــی 
بـــدو شـــکل گیری، هـــم توّجـــه روشـــنفکران 
متعّهـــد و هـــم بـــزرگان عرصـــۀ هنـــر و ادبیـــات 
کـــرد.  ایـــن جریـــان دقیقـــًا  را بـــه خـــود جلـــب 
ــوی  ــه از سـ کـ ــود  ــی بـ ــل جریانـ ــۀ مقابـ نقطـ
می گرفـــت.  قـــرار  حمایـــت  مـــورد  دربـــار 
داریـــوش مهرجویـــی فیلم »گاو« را بر اســـاس 
داســـتانی درخشـــان از غالمحسین ساعدی 
روی پـــرده بـــرد. ایـــن فیلـــم دقیقـــًا در نقطـــۀ 
ــه ای،  ــه ای و عاریـ ــرد گل خانـ ــل رویکـ مقابـ
ســـینمایی آزاد و مســـتقل بـــود کـــه در تبدیـــل 
کار خویـــش را در  شـــدن ســـوژه بـــه ابـــژه، 
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قالبـــی باور پذیـــر و ایرانـــی شـــده عرضـــه می کـــرد.  
کـــه بگذریـــم،  از مهرجویـــی و کیمیایـــی و تقوایـــی 
کـــه در ایـــن جریـــان قـــرار  دیگرانـــی نیـــز بودنـــد 
می گیرنـــد و کمک کننـــده بـــه ایـــن طیـــف هســـتند. 
تـــالش و حرکـــت رو بـــه جلـــوی ایـــن گروه در مقایســـه 

بـــا جریـــان قبـــل، ســـتودنی اســـت. 
لـــه یکـــی دیگـــر از ایـــن هنرمنـــدان 

ُ
گ فریـــدون 

اســـت. او فیلم ســـازی را در مدرســـۀ فیلمســـازی 
نیویـــورک آموختـــه بـــود و بـــه لحـــاظ فکـــری بـــه 
شـــدت تحت تأثیـــر آموزه هـــای اگزیستانسیالیســـتی  
ژان پـــل ســـارتر قـــرار داشـــت و بـــه لحـــاظ ســـینمایی 
هـــم شـــیفتۀ ســـینمایی بـــود کـــه بـــه زعـــم خـــودش 
و  فلســـفی  دغدغه هـــای  بـــا  را  گیشـــه  بتوانـــد 
لـــه در مـــواردی بـــه 

ُ
گ سیاســـی اش آشـــتی دهـــد. 

نزدیـــک  فارســـی  فیلـــم  شـــاخص های  ســـمت 
ســـینمایی  نشـــانه های  از  اســـتفاده  می شـــد. 
ـــدات  ـــار تمهی ـــی در کن ـــن ایران ـــرای مخاطبی ـــنا ب آش
تکنیکـــی، ســـبکی و روایـــی اگزیستانسیالیســـتی، 
همچنیـــن دلبســـتگی اش بـــه ژان پیـــر ملویـــل 
ـــن  ـــدۀ بهتری ـــه برن ـــد ک ـــم ش ـــدو«   خت ـــم »کن ـــه فیل ب
فیلـــم جشـــنوارۀ تهـــران بـــه داوری آنتونیونـــی شـــد.   ما
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هنــــــــــــر

از دیگـــر فیلمســـازان آن دوران کـــه خاســـتگاه روشـــنفکری داشـــتند، 
ـــا این  کـــه بیشـــتر  کـــرد. او ب می تـــوان بـــه ســـهراب شـــهید ثالـــث اشـــاره 
عمـــر حرفـــه ای خـــود را در خـــارج از مرزهـــای ایـــران گذرانـــد اّمـــا در »  
طبیعـــت بـــی جـــان« خویـــش داســـتان ســـوزن بان پیـــری را روایـــت 
ـــه ســـن واقعـــی خـــود را  ـــاده ک ـــان از خویـــش جـــدا افت ـــه چن ـــد ک می کن
گاه اســـت. فضـــای  هـــم نمی دانـــد. اّمـــا از زمـــان خدمـــت خویـــش آ
روشـــنفکری شـــهید ثالـــث در فیلم هایـــش هویـــدا نبـــود. او بـــه دلیـــل 
توانایـــی در  نشـــان دادن رنـــج طبقـــۀ کارگـــر ایرانـــی در آن ســـال ها و 
زندگـــی ســـخت حاشیه نشـــینان، توانســـت خـــرس نقـــره ای جشـــنوارۀ 
برلیـــن را از آِن خـــود ســـازد.  عبـــاس کیارســـتمی کـــه بعدهـــا بـــرای خـــود 
شـــهرتی دســـت و پـــا کـــرد و تبدیـــل بـــه یکـــی از فیلمســـازان جریان ســـاز 
ســـینمای هنـــری در دنیـــا شـــد، در آن ســـال ها بـــه شـــدت تحت تأثیـــر 
ســـهراب شـــهید ثالـــث بـــود.  در میان افـــراد دیگری کـــه آثارشـــان ارزش 
ـــام  ـــاری و فریـــدون رهنمـــا ن ـــوان از فـــرخ غّف دنبـــال کـــردن دارد، می ت
ـــید«  ـــت جمش ـــیاوش در تخ ـــای » س ـــه نام ه ـــا ب ـــم رهنم ـــرد. دو فیل ب
و »پســـر ایـــران از مـــادرش بی اطـــالع اســـت« و دو فیلـــم فـــرخ غفـــاری 
بـــه نام هـــای »شـــب قـــوزی« و »زنبـــورک« و همچنیـــن تـــک فیلمـــی از 
ابراهیـــم گلســـتان بـــه نـــام »اســـرار گنـــج درۀ جنـــی« از جملـــه آثـــار موّفـــق 
آن دوران بودنـــد کـــه بـــه ســـراغ الگوهـــای ایرانـــی رفتنـــد و الحـــق هـــم 
در مقایســـه بـــا قبـــل بســـیار ارزشـــمند و پیشـــرونده بودنـــد. اّمـــا چیـــزی 
ـــنفکری  ـــر روش ـــت، تأثی ـــود نداش ـــق آن دوران وج ـــوم موّف ـــه در مدی ک
ـــق آن دوران هرچـــه از فضـــای  ـــار موّف ـــود؛ یعنـــی آث ـــر ایـــن فیلم هـــا ب ب
روشـــنفکری دور می شـــد و بـــه اســـاس و بنیان هـــای ســـینما ارزش 
بیشـــتری مـــی داد، بهتـــر دیـــده می شـــد و در تاریـــخ ســـینمای ایـــران 
ماندگارتـــر می گشـــت.  دهـــۀ ۵۰، تـــا زمـــان وقـــوع انقـــالب اســـالمی، اوج 
ســـینمای مســـتقل ایـــران بـــود؛ دورۀ پوســـت انداختـــن فیلمســـازانی 
کـــه دوران رشـــد و کمـــال خـــود را تجربـــه می کردنـــد.  بـــه عبـــارت دیگـــر 
ــازانی  ــار درآمدزایـــی، صاحـــب فیلمسـ ــه آرام آرام در کنـ کـ ــینمایی  سـ
جـــّدی و مســـتقل؛ و  فیلم هایـــی خـــوب، بـــه  یاد ماندنـــی و قابـــل دفـــاع 
شـــده بـــود، قربانـــی رشـــد نامتـــوازن و الگـــوی مدرنیزاســـیون آمرانـــۀ 
پهلـــوی شـــد. پهلوی هـــا ترجیـــح می دادنـــد »گاو«  و » گوزن هـــا« 
و »کنـــدو« و »اســـرار گنـــج درۀ جنـــی« را نبیننـــد. نهایتـــًا کار بـــه جایـــی 
رســـید کـــه ســـینماب آن زمـــان بـــه همـــراه فیلم هایـــش بـــه تماشـــای 
مـــردم ایســـتادند تـــا مهمتریـــن روایـــت ســـینمایی تاریخیشـــان را رقـــم 
بزننـــد و درامـــی خلـــق کننـــد کـــه هیـــچ گاه کهنـــه نشـــود. روایـــت آن چـــه 
ــت  ــته اسـ ــروز گذشـ ــا امـ ــینما تـ ــه سـ ــالب بـ ــد از انقـ ــال های بعـ در سـ

ـــت. ـــم پرداخ ـــه آن خواهی ـــده ب ـــه در آین ـــت ک ـــی اس ـــث مفصل بح
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علی  زاده حسین بررسی جنبش نئورئالیسم در سینمای ایتالیا

مولودی، برای “ شدن”
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یکی از ُصَور همیشـگی برای رسـیدن به کنه عبارات، کنکاش 
جزء به جزء آن می باشد. زمانی که از عبارت »نئورئالیسم« سخن 

بـه میـان می آید، تکیـه کالم بر کدام جزء اسـت؟
ریشـــه در  اســـت و  »نـــو« شـــده  نئورئالیســـم، واقعّیتـــی  آیـــا  
ــتقاًل می پیمایـــد؟ ــود را مسـ ــا اینکـــه طریـــق خـ »رئالیســـم« دارد؟ یـ
راه رســـیدن بـــه نئورئالیســـم عبـــور از مقطـــع »رئالیســـم« و 
« نویـــن اســـت. نمی تـــوان  واقع گرایـــی بـــه ســـمت روش »بیانـــّیِ
در  ریشـــه  کـــه  محـــض(  )واقع گرایـــی  »ِوریســـم«  مکتـــب  از 
داستان ســـرایی نویســـندگان اهـــل سیســـل ایتالیـــا دارد، بـــه عنـــوان 
ــا  ــرای ایتالیـ ــرد؛ بـــه همیـــن عّلـــت بـ کـ ــاد  روِش ایـــده آل »بیـــان« یـ
نئورئالیســـم آلترناتیـــِو )جایگزیـــن( بـــه حـــِق رئالیســـِم پیـــش از 
ــی  ــری جنبشـ ــکل گیـ ــه شـ کـ ــی  ــت. زمانـ ــی اسـ ــگ دوم جهانـ جنـ
ــد و  ــود، بایـ ــاص می شـ ــی خـ ــا مکانـ ــان و یـ ــر زمـ ــف بـ ــری متوّقـ هنـ
بایـــد مؤلفه هـــای اجتماعـــی آن زمـــان را نیـــز، بـــه طـــور کامـــل و 
مبســـوط بررســـی نمـــود.  از منظـــر جامعهشناســـی، روح حاکـــم بـــر 
ــاع؛ و انقـــالب  ــیِر »شـــدنِ« اجتمـ نئورئالیســـم، گام نهـــادن در مسـ
جامعـــه، علیـــه بـــی خـــردِی جمعـــی اســـت. نئورئالیســـم، مبّلـــغ کار، 
کـــه موجبـــات مبـــارزه  کوشـــش و دوســـت داشـــتن »خـــود« اســـت؛ 
بـــرای خـــود و خودمـــان را فراهـــم می کنـــد و نافـــی تســـلیم و شـــبِه 
ـــه  ـــرای رســـیدن ب اوضـــاع شـــدن اســـت. نئورئالیســـم، کاویـــدن را ب
شـــناخت اجتمـــاع، برمی گزینـــد تـــا مبـــدأ معضـــالت اجتماعـــی را 

ریشـــه کن کنـــد. 
و  می گـــذارد  مبـــارزه  مســـیر  در  پـــای  خـــود،  بـــرای  ایتالیـــا 
نئورئالیســـم را شـــکل می دهـــد؛ بـــه ســـمت ِخـــَرِد خـــود مـــی رود؛ 
و اجتمـــاع را متوّجـــه اجتمـــاع می کنـــد؛ توّجهـــی بـــه موقعّیـــت و 
نفس هـــای  واپســـین  در  فاشیســـتی اش.  و  نابســـامان  اوضـــاع 
ســـینمای صامـــِت ایتالیـــا، نشـــانی از حرکـــت و حیات هنر، به چشـــم 
گـــذار ســـینمای صامـــت، بـــه ناطـــق، همـــه چیـــز  می خـــورد اّمـــا در 
دچـــار اضمحـــالل و پوچـــی می شـــود؛ تـــا صـــدای آوازهـــای عاشـــقانۀ 
عاشـــق و معشـــوق در میـــان فیلـــم هـــا، بلنـــد شـــود و فریـــاد هنرمنـــدان 
را در خـــود غـــرق کنـــد. هویـــدا اســـت کـــه دولـــت فاشیســـتِی وقـــت از 
ـــرای  ـــی کاذب ب ـــازع در راســـتای ایجـــاد غـــرور مل ـــت بالمن ایـــن قابلّی
گســـترش امپراطـــوری خـــود چشـــم پوشـــی نمی کنـــد و بـــا ِاعمـــال 
ـــر هنرمنـــدان، طریـــق رشـــد و نمـــّو را بیـــش از  سیاســـت های خـــود ب

پیـــش بـــر هنـــر و هنر پیشـــگان تنـــگ می کنـــد. 
ـــاع«  ـــهر بی دف ـــِم »رم، ش ـــگ؛ فیل ـــس از جن ـــفتگِی پ ـــس آش از پ
ــد  ــلینی کلیـ ــه دوربیـــن روسـ ــرآغاز نئورئالیســـم بـ ــزد و سـ برمی خیـ

می خـــورد تـــا ســـینمای ایتالیا تجدید حیـــات کنـــد و از دوران گذشـــته 
خـــود موســـوم بـــه ســـینمای »تلفـــنســـفید« گریـــز کنـــد؛ دورانـــی کـــه 
ســـینما جدّیـــت و نـــگاه تیـــز منتقدانـــه و مســـئله خیـــزش را از دســـت 
داده و تمـــام آنچـــه دارد، ماجرایـــی پیرامـــون تلفنـــیســـفید اســـت؛ 
کنـــده از ســـّرِ بانـــوی زیبـــا و خـــوش قـــد و قامـــت داســـتان  کـــه در اتـــاق آ
قرار دارد. نئورئالیســـم از منظر پدیدارشناســـی فرزند کســـی نیســـت؛ 
بلکـــه می شـــود آن را در حرکـــت رو بـــه جلـــوی تاریـــخ، نتیجـــه شـــرایط 
ایجاد شـــده در طّی دوره ســـلطنت فاشیســـتِی موســـولینی دانســـت. 

کســـــــــــی _  ویتوریودســـــیکا وا
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هنــــــــــــر

چـــون »واکســـی«، »دزد دوچرخـــه«، »آلمـــان ســـال صفـــر«، »رم، شـــهر 
بی دفـــاع«، »پاییـــز«، »اومبرتـــو دی«، »وسوســـه«، »زمیـــن می لـــرزد« 

ـــار ملـــی ایتالیـــا بـــه ثبـــت می رســـانند.  و »جـــاده« را در آث
ویتوریـــو دســـیکا نمونـــۀ بـــارز همراهـــی بـــا نئورئالیســـم اســـت و 
کســـی  بـــوده، کـــه ِاِلمـــان  اولیـــن فیلـــم او در مقـــام کارگـــردان، فیلـــم وا
هـــای نئورئالیســـتی، از قبیـــل اســـتفاده از غیـــر بازیگـــران بـــه عنـــوان 
هنرپیشـــه، نـــور طبیعـــی و عـــدم اســـتفاده از اســـتودیو و فیلـــم بـــرداری 
داخـــل شـــهر در آن بـــه چشـــم نمی خـــورد؛ از ایـــن جهـــت می تـــوان 
ــا خالـــی از  ــا قبـــل نئورئالیســـم اســـت اّمـ کســـی مـ ــم وا گفـــت فیلـ
کـــودک،  جهان بینـــی نئورئالیســـتی نیســـت. فیلـــم پیرامـــون دو 
کســـی  می شـــوند  و کـــودکان قهرمـــان اســـت کـــه بـــه ســـبب فقـــر  وا
و کفـــش شـــهروندان را واکـــس می زننـــد اّمـــا بـــه عّلـــت عـــدم کفایـــت 
ـــاده  ـــان افت ـــراوان زندگـــی، در دام قاچاقچی ـــی و کاســـتی هـــای ف مال
کـــه بـــه وســـیله قاچـــاق حاصـــل شـــده بـــه  و کاالهـــای آمریکایـــی را 
ـــا  کســـی، بیـــش از اینکـــه ب فـــروش می رســـانند. دســـیکا در فیلـــم وا
نـــگاه تنـــد منتقدانـــه پیـــش بـــرود بـــه ســـوی ملـــودرام حرکـــت می کنـــد 
ــب  ــم مخاطـ ــک و ترّحـ ــردن اشـ کـ ــاری  ــوزی و جـ ــر دلسـ ــعی بـ و سـ
نســـبت بـــه کـــودکان قهرمانـــش را دارد تـــا همـــراه شـــدن بـــا نقـــد تنـــد و 
کســـی  شـــدن.  تیـــز اجتماعـــی و واکاوی مؤلفـــۀ رویـــدادی چـــون،  وا
کســـی مخاطـــب بـــه شـــخصّیت کـــودکاِن فیلـــم نزدیـــک  در  فیلـــم وا
ـــزد.  نمی شـــود بلکـــه فقـــط برایشـــان دل می ســـوزاند و اشـــک می ری
کســـی دســـتگیر شـــده؛ راهـــی زنـــدان  ســـرانجام کـــودکان قهرمـــان وا
می شـــوند و درگیـــر اتفاقـــات ســـخت و طاقـــت فرســـا شـــده و در نهایـــت 
علیـــه زنـــدان بـــه دادگاه می رونـــد. دســـیکا در جلســـه دادخواهـــی نیـــز 
چاشـــنی ملـــودرام را بـــر نـــگاه جـــدی و تیـــز انتقـــادی ترجیـــح می دهـــد 
کـــه  و مخاطـــب بـــا همـــزاد پنـــداری، بـــر ســـختی هـــا و رنـــج هایـــی 
ــه  ــود بـ ــد و نمی شـ ــم می کنـ ــط ترّحـ ــط و فقـ ــیدند فقـ ــودکان کشـ کـ
ــزاد پنـــداری بـــه ســـوی تکامـــل، خـــوب و خـــوب  ســـبب ایـــن همـ
ـــن  ـــا ای ـــد. ب ـــی می مان ـــم باق ـــرف ترّح ـــد و در ِص ـــت کن ـــدن حرک ـــر ش ت
کســـی  رد پـــای دســـیکاِی نئورئالیســـم اســـت کـــه در آینـــده  حـــال  وا
نزدیـــک متوّلـــد می شـــود و بـــا معـــروف تریـــن اثـــر نئورئالیســـم یعنـــی 
»دزد دوچرخـــه« و در نهایـــت فیلـــم »اومبرتـــو دی«_ کـــه بـــه عقیـــده 
»آنـــدره بـــازن«، منتقـــد بـــزرگ ســـینما، فیلـــم اومبرتـــو دی  پـــا فراتـــر از 
نئورئالیســـم نمی بـــرد بلکـــه در نئورئالیســـم بـــه ژرف رفتـــه و عمیـــق 
ـــودومنیکـــو  ـــه اوج می رســـاند.اومبرت ـــر می شـــود_ نئورئالیســـم را ب ت
کتـــر فرطـــوط و مـــو ســـفید کـــرده فیلـــم اومبرتـــو دی  فـــراری نـــام کارا
اســـت. فیلـــم بـــه خوبـــی از دل اجتمـــاع آغـــاز می شـــود و مخاطـــب بـــا 

ایتالیـــا بعـــد از جنـــگ جهانـــی دوم، به دنبال احقـــاق حقـــوق و آزادی 
ــی در  ــره دموکراسـ ــن رو جوهـ ــود« اســـت. از همیـ ــی » خـ ــای مدنـ هـ
بیـــان فیلـــم ســـازان نیـــز ورود می کنـــد؛ بـــه گونـــه ای کـــه کارگردانـــان 
وضـــع اجتمـــاع را بـــه نحـــو بـــی طرفانـــه بـــه نمایـــش می گذارنـــد 
گـــذار می کننـــد.  و اقـــدام اجتماعـــی را بـــه وجـــدان تماشـــاگران وا
»روبرتـــو روســـلینی«، »ویتوریـــو دســـیکا«، »فدریکـــو فلینـــی«، »چـــزاره 
ـــینمای  ـــدن س ـــدگار ش ـــرای مان ـــکونتی« ب ـــو ویس ـــی«و »لوکین زاواتین
نئورئالیســـم در تاریـــخ، دســـت بـــه دســـت یکدیگـــر می دهنـــد و آثـــاری 
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طبقـــه ای از اجتمـــاع کـــه بـــه عّلـــت کمبـــود مســـتمری و حقوقشـــان 
پـــای در خیابان هـــای ایتالیـــا نهاده انـــد؛ همـــراه می شـــود اّمـــا 
بـــه ســـبب عـــدم مجـــّوز تظاهـــرات، پلیـــس متفرّقشـــان می کنـــد. 
ــارج  ــرار، از جمعّیـــت خـ ــو را در حیـــن فـ دســـیکا بـــه خوبـــی اومبرتـ
ـــا تمایـــز از دیگـــران می شناســـد. اومبرتـــو  می کنـــد و مخاطـــب او را ب
شـــخصّیتی بـــا وقـــار و کاریزماتیـــک دارد و بـــه تنهایـــی زندگـــی 
می کنـــد. صاحب خانـــۀ اومبرتـــو تیپیـــکاِل ظلـــم اســـت و بـــه عّلـــت 
بدهـــِی اومبرتـــو بابـــت اجـــاره خانـــه، بـــه او فشـــار مـــی آورد و شـــرایط را 
بـــر او ضیـــغ می کنـــد تـــا آنچـــه دارد و نـــدارد را بفروشـــد و بـــه او بپـــردازد؛ 
اومبرتـــو زیـــر فشـــار صاحب خانـــه قـــد خـــم می کنـــد و بیـــش از پیـــش 
در تهی دســـتی غوطـــه ور می شـــود. تنگدســـتی موجـــب می شـــود 
کنـــد؛  بـــه خیابـــان بـــرود تـــا شـــاید بـــرای گـــذران زندگـــی درآمـــدی پیدا
دّقـــت می کنـــد و بـــه خیابانـــی خلـــوت می رســـد و ســـعی بـــر گدایـــی 
می کنـــد؛ بـــا دســـت خـــود تمریـــن گدایـــی می کنـــد؛ دســـت دراز 
می کنـــد و ناگهـــان پـــس می کشـــد و مدامـــًا تکـــرار و تکـــرار می کنـــد 
ـــد،  ـــی کن ـــن گدای ـــا اینچنی ـــد ت ـــش نمی کن ـــخصّیتش، رهای ـــا ش اّم
پـــس نمی توانـــد و نمی کنـــد. کالهـــش را بـــه ســـگش می دهـــد تـــا 
ـــا  ـــد. ب ـــد گدایـــی کن ـــاز هـــم نمی شـــود و نمی توان ـــا ب ـــد اّم گدایـــی کن
ســـرخوردگی فـــراوان قصـــد خودکشـــی می کنـــد، اّمـــا نـــه بـــرای فقـــر، 
بلکـــه بـــرای تنهائیـــش؛ در کنـــار ریـــل هـــای قطـــار بـــا تنهائـــی اش بـــه 
انتظـــار می نشـــیند و قطـــار نزدیـــک می شـــود؛ نزدیـــک و نزدیکتـــر، 
ـــا رســـیدن قطـــار، ســـگ اومبرتـــو کـــه  ـــا رویـــداد متفـــاوت اســـت. ب اّم
در دســـت های او بـــه ســـختی بیتابـــی می کـــرد، فـــرار می کنـــد و 
گاه می شـــود.  دســـیکا در  اومبرتـــو، نـــاگاْه بـــه خـــود و اشـــتباه خـــود آ
فیلـــم اومبرتـــو دی از جهـــت نقـــد اجتماعـــی بـــه خوبـــی می توانـــد بـــه 
بیـــان زندگـــی اومبرتـــو بپـــردازد و او را بـــه عنـــوان نماینـــدۀ طبقـــه ای 
کـــه قابـــل کاویـــدن اســـت  ــاع واکاوی کنـــد، شـــخصّیتی  از اجتمـ
ــاری  ــاری و سـ ــاع جـ و مولفه هـــای شـــخصی زندگـــی اش در اجتمـ
اســـت. دســـیکا می کوشـــد کـــه انتقـــاد خـــود را از نقـــد شـــخصی، بـــه 
نقـــد تنـــد و تیـــز اجتماعـــی برســـاند و بـــه خوبـــی از پـــس آن بـــر می آیـــد. 
نـــگاه کارگـــردان بـــه ســـوژه اومبرتـــو در ایـــن فیلـــم، نگاهـــی از موضـــع 
برابـــر اســـت، و نـــه نـــگاه ترّحم انگیـــز عالـــی بـــه دانـــی و َپترنیســـم زده؛ 
از ایـــن روْی بینـــش فیلـــم کامـــال انســـانی بـــوده و بـــه ســـبب همـــزاد 
کتـــر، غمگیـــن و از  پنـــدارِی شـــکل گرفتـــه، مخاطـــب از غـــم کارا
شـــادی او، شـــاد می شـــود. برخـــالف فیلـــم واکســـی، کـــه بـــه ملـــودرام 
کشـــش دارد و نـــگاه کارگـــردان بـــه کـــودکان، ترّحم آمیـــز بـــوده و بـــه 
ـــه کـــودکان، در  جـــای شـــکل گیـــرِی شـــفقت و مهربانـــی نســـبت ب

ترّحـــم متوّقـــف می شـــود. 
اومبرتودی _  ویتوریودســـیکا
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افــرادی هــم هســتند کــه مــزدور صفــت بــه دنیــا آمــده انــد و هیــچ خوبــی ای در حــق 
دوســتان و نزدیکان شــان نمــی کننــد، چــون ایــن وظیفــه شــان اســت؛ در حالــی کــه 
بــا خدمــت بــه غریبــه هــا خودستایی شــان ارضــاء مــی شــود؛ هــر چقــدر کانــون عواطف شــان 
بــه ایشــان نزدیــک تــر باشــد کــم تــر محبــت مــی کننــد؛ هــر چقــدر دورتــر باشــد عاقــه و توجــه 

بیشــتری نشــان مــی دهنــد.

خوشــبختانه گــول خــوردم. گــول تمــام حــرف هایــش را، هرچــه کــه گفتــه بــود را بــاور 
کردم عاشــقش شــدم و تمام وقت، گوشــم را پای حرف هایش گذاشــتم. همه اش 
دروغ بــود ولــی شــیرین، جــوری خــودم را فریــب مــی دادم که دچــار توّهمات روحی شــده بودم. 
ــود ولــی  ــم می خواســت بگویــم کــه بــی نهایــت دوســتت دارم... یــک روز ب همــه مــّدت دل

نمی دانــم چطــور ده ســال گذشــت. 
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مســـئلۀ مرجعّیـــت دینـــی پـــس از واقعـــۀ کربـــال و بـــا مجاهدت هـــای 
کـــرد. امـــام باقـــر و امـــام صـــادق )علیهمـــا الســـالم( اهمّیـــت بیشـــتری پیـــدا 
شـــیعه، بـــه عنـــوان یک نهضـــت غیر قانونی علیه حکومـــت، نیازمند 
ســـفیران فراوانـــی در اقصـــی نقـــاط کشـــور اســـالمی بـــود. برطرف کنندۀ 
ــور  ــر کشـ ــیعی در سراسـ ــتردۀ شـ ــبکۀ گسـ ــاد یـــک شـ ــاز، ایجـ ــن نیـ ایـ
کـــه در هـــر منطقـــه، رهبـــری، آشـــنا بـــا ایدئولـــوژی  بـــود. شـــبکه ای 
اســـالم نـــاب داشـــته باشـــد. ایـــن رهبـــران، محـــل رجـــوع پیـــروان قـــرار 
گرفتنـــد؛ از ایـــن رو مراجـــع، کار خـــود را بـــا جّدیـــت بیشـــتری دنبـــال 
کردنـــد. ائمـــه )علیهـــم الســـالم(، مـــردم را بـــرای رجـــوع بـــه مراجـــع هـــر منطقـــه 
ـــا گـــذر زمـــان، ایـــن طیـــف در چشـــم شـــیعیان  ترغیـــب مـــی کردنـــد. ب
تقـــّدس پیـــدا کـــرده و دارای جایـــگاه ویـــژه ای در بیـــن مـــردم شـــدند. بـــا 
نزدیـــک شـــدن بـــه دوران غیبـــت امـــام زمان)علیـــه الســـالم(، بـــزرگان شـــیعه 
در تـــالش بودنـــد تـــا پیـــروان را آمـــادۀ ایـــن آزمـــون ســـخت کننـــد. پـــس 
از درگذشـــت آخریـــن نائـــب خـــاص امـــام زمان)علیـــه الســـالم(، تنهـــا پناهـــگاه 
کـــه در ایـــن شـــرایط بایـــد رهبـــری  شـــیعیان، مراجـــع بودند.کســـانی 
شـــیعه را بـــر عهـــده گرفتـــه و  آن را از صدمـــات و خطـــرات مصـــون 
بدارنـــد. آمـــد و شـــد حکومـــت هـــای مختلـــف بـــا عقایـــد متفـــاوت، 
ـــر مـــی گذاشـــت. علمـــا  ـــز اث ـــر احـــواالت و شـــرایط زندگـــی شـــیعیان نی ب
و رهبـــران ایـــن جریـــان، تمـــام تـــالش خـــود را در جهـــت حفـــظ ایـــن 
امانـــت انجـــام مـــی دادنـــد. بـــا گـــذر زمـــان و روی کار آمـــدِن حکومـــت 
هـــای بـــه ظاهـــر شـــیعی، علمـــا، مناصـــب مهـــم حکومـــت را بـــه دســـت 
آوردنـــد تـــا کار بـــه جایـــی رســـید کـــه شـــاه، خـــود را کارگـــزار ایشـــان مـــی 

دانســـت. ایـــن رفتـــار شـــاهان باعـــث شـــد علمـــا در بســـیاری از حـــوادث 
ـــد.  ـــت کنن ـــیعی حمای ـــی ش ـــای مّدع ـــت ه ـــاهان و حکوم ـــم، از ش مه
رفتـــه رفتـــه حـــدود تأثیـــرات اجتماعـــی مراجـــع، فقـــط اعتـــراض بـــه 
برخـــی اقدامـــات خـــالف شـــرع شـــد. بـــا گذشـــت قـــرون متمـــادی از 
زمـــان ائمـــه )علیهـــم الســـالم(، حـــوزۀ علمّیـــه منـــزوی شـــده و جـــز برخـــی از 
ـــی  ـــی و سیاس ـــائل اجتماع ـــا مس ب ب

ّ
ـــال ـــۀ ط ـــزرگان آن، بدن ـــع و ب مراج

ـــا بلـــوغ سیاســـی در طـــول انقـــالب مشـــروطه، علمـــا  بیگانـــه بودنـــد. ب
وارد صحنـــه سیاســـت شـــدند اّمـــا بـــاز هـــم در بهتریـــن حالـــت، مراجـــع، 
ذیـــل حکومـــت شـــاهان قاجـــار نقـــش ایفـــا می کردنـــد. عـــدم وحـــدت 
و فقـــدان رهبـــری جامـــع الشـــرایط در ایـــن زمـــان، پایـــه هـــای نهضـــت 
گـــذر زمـــان، اختالفـــات رهبـــران ایـــن حرکـــت،  کـــرده و بـــا  را سســـت 
ناتوانـــی در پیشـــبرد و تبییـــن اهـــداف توســـط آن هـــا و عـــدم موفقّیـــت 

محمّد حسین  پیرپور
نقش شهید نوّاب صفوی و جمعیّت فدائیان اسالم در حوادث

فدائیان حقیقِی اسلم
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ــث  ــه باعـ ــا جامعـ ــی بـ ــاط و هماهنگـ در ارتبـ
شـــد  تـــا  ایـــن حرکـــت انقالبـــی از بیـــن رفتـــه 
و حـــوزه علمّیـــه مجـــددًا بـــه حاشـــیه رانـــده 
شـــود. بعـــد از شکســـت انقـــالب مشـــروطه و 
ــای  ــه هـ ــور، جوانـ ــترده در کشـ ــان گسـ خفقـ
تفّکـــر اســـالم نـــاب پـــس از مـــّدت هـــا بـــا اقـــدام 
طلبـــه ای جـــوان زده شـــد. ســـّید مجتبـــی 
شـــجاعانه  اقدامـــی  در  صفـــوی  نـــّواب 
نویســـندۀ مقالـــه ای ضـــّد شـــیعی را تـــرور کـــرد.
پـــس از ایـــن اقـــدام، بخشـــی از بدنـــۀ حـــوزه 
علّمیـــه و حتـــی برخـــی بـــزرگان حـــوزه متوّجـــه 
ب جـــوان 

ّ
او شـــدند. طولـــی نکشـــید کـــه طـــال

دور او جمـــع شـــده و بیانیـــه ای پـــر شـــور و 
محکـــم منتشـــر کردنـــد. ایـــن بیانیـــه از ایجاد 
جمعّیـــت فدائیـــان اســـالم بـــا هـــدف برپایـــی 
حکومـــت اســـالمی خبـــر مـــی داد. بـــا یـــک دل 
شـــدن تعـــدادی از طلبـــه هـــای جـــوان، حـــوزه 
از انـــزوا و خمودگـــی در آمـــده و متوّجه مســـائل 
اجتماعـــی شـــد. ایـــن اتفـــاق برخـــی از بزرگانـــی 
کتـــب و حجره هـــا  البـــه الی  را  خـــود  کـــه 
محبـــوس کـــرده بودنـــد را بـــر آشـــفت و باعـــث 
اقداماتـــی هـــم چـــون اخـــراج و قطـــع شـــهریۀ 
برخـــی از اعضـــای فدائیـــان اســـالم شـــد. 
نـــّواب صفـــوی بـــه راه خـــود ایمـــان داشـــته و 
بـــا وجـــود  تمـــام مشـــکالت، فعالّیـــت هـــای 
خـــود را ادامـــه داد. فعالّیـــت هـــای گســـترده 
فدائیـــان اســـالم در ســـطح کشـــور باعـــث شـــد 
ب و جوانـــان بـــه 

ّ
مـــردم و مخصوصـــًا طـــال

فکـــر مبـــارزه بـــا رژیـــم شاهنشـــاهی افتـــاده و 
در صـــدد ایجـــاد حکومـــت اســـالمی برآینـــد. 
اهـــداف  بـــرای پیشـــبرد  اســـالم  فدائیـــان 
خـــود، راه ارعـــاب دشـــمناِن ایدئولوژیکشـــان 
ـــه معـــروف و نهـــی از  را پیـــش گرفتنـــد. امـــر ب
ــر یکـــی از مهـــم تریـــن ابزارهـــای آنـــان  منکـ
ـــی  ـــروف و نه ـــه مع ـــر ب ـــه ام ـــان ک ـــود.  آن زم ب
انقالبـــی،  اعـــدام  نبـــود،  کارســـاز  از منکـــر 
آخریـــن راه چـــاره بـــود. از بیـــن بـــردن احمـــد 
کســـروی، عبدالحســـین هژیـــر  و حـــاج علـــی 

رزم آرا در نتیجـــۀ همیـــن روش مبارزاتـــی 
ـــر فضـــای  بـــود کـــه تأثیـــرات قابـــل توّجهـــی ب
کـــه  تأثیراتـــی  گذاشـــت.  کشـــور  عمومـــی 
مســـیر حرکت هـــا و گرایش هـــای اجتماعـــی 
کـــرد. پـــس از  و سیاســـی ایـــران را دگرگـــون 
خلـــع رضـــا پهلـــوی از حکومـــت، فضـــای 
اجتماعـــی و فعالّیـــت در ایـــران بازتـــر شـــد. 
ـــرات ضـــّد شـــیعی توســـط  در ایـــن بیـــن، تفّک
گســـترش بـــود. در  کســـروی رو بـــه  احمـــد 
ـــه  ـــود ک ـــی ب ـــروی، اتفاق ـــل کس ـــا قت ـــن فض ای
تمـــام ایـــران را تحـــت تاثیـــر قـــرار داد. بـــا ایـــن 
اقـــداِم فدائیـــان اســـالم، مـــردم شـــیعۀ ایـــران، 
شـــخصّیت خـــود را بـــار دیگـــر بـــه دســـت آورده 
و دربـــار، یکـــی از شـــخصّیت هـــای مهـــم خـــود 
را از دســـت داد. پـــس از آن، کشـــته شـــدن 



شمارة دوم و سومماهنامة فرهنگی _ سیاسی محراب80

رزم آرا، زنـــگ خطـــری بـــرای حکومـــت و 
بخـــش زیـــادی از روحانیـــون موجـــود در حـــوزۀ 
علمّیـــه بـــود. ایـــن حرکـــت از یـــک طـــرف 
باعـــث مراقبت بیشـــتر حکومـــت بـــر اقدامات 
ـــه ای  ـــر جرّق ـــرف دیگ ـــد و از ط ـــش ش ومواضع
ب راحـــت طلـــب و مقـــّدس نمـــای 

ّ
بیـــن طـــال

کـــه باعـــث شـــد  حـــوزۀ علمّیـــه زده شـــد؛ 
طرفـــداران فدائیـــان اســـالم در حـــوزه افزایـــش 
پیـــدا کـــرده و فضـــای مـــدارس علمّیـــه، بـــوی 
مبـــارزه بـــا طاغـــوت را بگیـــرد. در ادامـــۀ مســـیر 
مبـــارزات، از میـــان برداشـــتن عبدالحســـین 
هژیـــر، ضرورتـــی بـــرای ورود آقـــای کاشـــانی و 
یـــاران ایشـــان بـــه مجلـــس بـــود. اقدامـــی کـــه 
ِب فدائـــی اســـالم انجـــام گرفـــت 

ّ
توســـط طـــال

و مّلی-مذهبـــی هـــا را در مجلـــس جـــای داد. 
در ادامـــۀ ایـــن همـــکاری هـــا، اعضـــای جبهـــۀ 
مّلـــی، حرکـــت در جهـــت مّلـــی شـــدن نفـــت 
کار قـــرار دادنـــد. مّلـــی شـــدن  را در دســـتور 
صنعـــت نفـــت مســـئله ای بـــود کـــه مخالفـــی 
بـــزرگ، یعنـــی نخســـت وزیـــر رزم آرا را پیـــش رو 
داشـــت. مشـــکلی کـــه بـــه اذعـــان نماینـــدگان 
مذهبـــی مجلـــس، بـــه دســـت جمعّیـــت 
جـــواِن فدائیـــان اســـالم حـــل شـــد بـــا توافقـــات 
انجـــام شـــده میـــان رهبـــر جمعّیـــت فدائیـــان 
اســـالم و گروهـــی از اعضـــای جبهـــه مّلـــی، قـــرار 
شـــد ایـــن جمعّیـــت، رزم آرا را از میـــان بردارنـــد 

اّمـــا در مقابـــل، اعضـــای جبهـــه مّلـــی پـــس 
از موفقّیـــت در مّلـــی کـــردن صنعـــت نفـــت، 
بایـــد احـــکام اســـالم را اجـــرا کننـــد. اســـفند 
ــّدۀ  ــز نمـــودن عـ ِکـ ــم  ــال 1329، علـــی رغـ سـ
زیـــادی از روحانّیـــت در کنـــج حجـــره هـــا و 
ــدام  ــا اعـ ــّواب و یارانـــش بـ ــدرس اســـت، نـ مـ
انقالبـــی رزم آرا، ســـرمای زمســـتان را از بیـــن 
بـــرده و بـــار دیگـــر هوّیـــت مّلـــی مـــردم ایـــران را 
احیـــاء کردنـــد. بـــا مّلـــی شـــدن صنعـــت نفـــت، 
مصـــّدق بـــر مســـند قـــدرت تکیـــه زد و زمـــان 
اجـــرای تعّهـــدات جبهـــۀ ملـــی فـــرا رســـید. 
ولـــی بـــر خـــالف انتظـــارات، پـــس از چنـــد 
مـــاه، تعـــداد زیـــادی از فدائیـــان اســـالم همـــراه 
رهبرشـــان دســـتگیر و زندانـــی شـــدند. ۲۱مـــاه 
حبـــس، پـــاداش مجاهـــدت ســـّید مجتبـــی 
در مبـــارزات مّلـــی شـــدن نفـــت بـــود. پـــس از 
ــّواب از زنـــدان، تفکـــر صـــدور اســـالم  آزادی نـ
نـــاب و ایجـــاد وحـــدت بیـــن مســـلمانان، او 
را بـــه بیـــت المقـــدس کشـــاند. ســـفری کـــه 
باعـــث دمیـــدن روح انقالبـــی در بســـیاری از 
مســـلمانان سســـت ایمـــان شـــد. روح انقالبـــی 
دنیـــای ایشـــان را بـــزرگ تـــر نمـــوده و دغدغـــۀ 
معضـــالت جهـــان اســـالم و دردهـــای همـــۀ 
آورد.  ارمغـــان  بـــه  برایشـــان  را  مســـلمانان 
پـــس از بازگشـــت رهبـــر فدائیـــان اســـالم، قتـــل 
گرفـــت.  کار قـــرار  حســـین عـــالء در دســـتور 

نخســـت وزیـــر عـــالء کـــه بـــرای انعقـــاد قـــرارداد 
کـــرده بـــود، ایـــران را  ســـنتو، قصـــد عـــراق 
یکـــی از ایـــاالت اســـتعمارگران مـــی دانســـت. 
کـــه مدعّیـــان وطـــن پرســـتی و  در جایـــی 
مدعّیـــان جانشـــینی پیامبـــر )صلـــی اهلل علیـــه و آلـــه( در 
ــته،  ــته و نادانسـ ــی ناخواسـ ــالف و وحدتـ ائتـ
بـــه هیـــچ  لـــب  ایـــن حرکـــت،  در مقابـــل 
اعتراضـــی نگشـــوده و ســـکوت پیشـــه کردند، 
ب جـــوان انقالبـــی در خـــط مقـــّدم مبـــارزه 

ّ
طـــال

قـــرار گرفتنـــد. اقـــدام بـــه قتـــل حســـین عـــالء، 
موفقّیـــت آمیـــز نبود و منجر به دســـتگیر افراد 
زیـــادی از فدائیـــان اســـالم شـــد. ســـّید مجتبـــی 
نـــّواب و یارانـــش کـــه از گذشـــته در انتظـــار 
چنیـــن اتفاقـــی بودنـــد، حکـــم اعـــدام خویـــش 
را از حکومـــت اخـــذ می کننـــد. فدائیـــان اســـالم 
پـــس از دســـتگیری نیـــز بـــدون حمایـــت 
جـــّدی از طـــرف مرجعّیـــت شـــیعه، در زنـــدان 
بـــه ســـر مـــی بردنـــد تـــا اینکـــه حکـــم اعـــدام 
اجـــرا شـــده و جریـــان اســـالم خواهـــی در ســـطح 
می شـــود.  خامـــوش  هـــا  مـــّدت  تـــا  کالن 
مراجـــع دینـــی کـــه در زمـــان ائمـــه )علیهـــم الســـالم(، 
شـــبیه تریـــن افـــراد بـــه ایشـــان بودنـــد، بـــا مـــرور 
زمـــان فاصلـــۀ معتنابهـــی از آن الگوهـــا گرفتـــه 
و راه نجـــات را ســـکوت در برابـــر طواغیـــت 
دیدند.نگرشـــی کـــه قاتـــل اســـالم انقالبـــی 
بـــوده و هســـت. اّمـــا کمی بعـــد، 25 ســـال پس 
از شـــهادت نـــّواب و یارانـــش، فریـــاد رســـاتری از 
اســـالم انقالبـــی بـــه گـــوش رســـیده و نهضتـــی 
کـــه نتیجـــۀ آن  گشـــت،  پرشـــورتر ایجـــاد 
اســـتقرار حکومـــت اســـالمی بـــود. حکومتـــی 
ـــر پایـــۀ اســـالم نـــاب محّمـــدی، همـــواره  کـــه ب
مدافـــع مظلومیـــن تمـــام عالـــم بـــوده و قاتـــل 
ظالمیـــن اســـت. ایـــن حکومت خـــط بطالنی 
بـــر تمـــام تفّکـــرات توّهمـــی، ســـاختگی و 
بـــه ظاهـــر مقـــّدِس برخـــی ســـاده لوحـــان 
و بی توّجهـــان درون حـــوزۀ علمّیـــه شـــد و 

آغـــازی بـــرای حکومـــت عـــدل جهانـــی.
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 رشد نسبت به
قانون 1399

(درصد)
الیحه
1400 مصارف  رشد نسبت به قانون

1399
(درصد)

 الیحه
1400 منابع

59/3 6370  هزینه ها )عمدتاً حقوق و دستمزد و کمک

به صندوق های بازنشستگی(
9/9 3175 درآمدها )عمدتاً مالیات، عوارض گمرکی(

26/8 1040  متلّک دارایی های رسمایه ای )بودجۀ

عمرانی(
109/5 2252  واگذاری دارایی های رسمایه ای، عمدتاً

فروش نفت و دارایی دولت

113/4 1003  متلّک دارایی های مالی )عمدتاً بازپرداخت

اوراق و سایر بدهی های رسرسید شده(
124/9 2984  واگذاری دارایی های مالی، عمدتاً

 فروش اوراق و استقراض از صندوق

توسعۀ ملی و بانک مرکزی

59 8413 جمع مصارف عمومی دولت 59 8413 جمع منابع عمومی دولت

بودجـــه مهمتریـــن ســـند مالـــی حاکمیـــت در بـــازۀ زمانـــی یک ســـاله 
و در واقـــع ســـند حکمرانـــی کشـــور اســـت. اصـــواًل می بایســـت در ایـــن 
ـــی از یـــك ســـو بخش هـــای مختلـــف کشـــور نظیـــر آمـــوزش،  ســـند مال
ســـالمت، فرهنـــگ و دفـــاع بـــا مأمورّیت هـــای در نظـــر گرفتـــه شـــده 
بـــرای هـــر حـــوزه معّیـــن شـــده و از ســـوی دیگـــر محـــل و شـــیوۀ تأمیـــن 

ایـــن منابـــع نیـــز بـــه صـــورت واقـــع بینانـــه مشـــخص گـــردد. 
بـــرای  الگویـــی  عنـــوان  بـــه  مـــدرن  بودجه ریـــزی  فراینـــد 
منابـــع  از  اســـتفاده  بـــا نحـــوۀ  رابطـــه  تصمیم گیـــری جامعـــه در 
عمومـــی شـــکل گرفتـــه اســـت. البتـــه اســـتفادۀ بهینـــه و عادالنـــه از 
منابـــع عمومـــی بـــه عنـــوان ســـؤال محـــوری در بودجه ریـــزی، دارای 
ســـابقه ای بـــه انـــدازۀ ســـابقۀ حکومت هاســـت. ایـــن موضـــوع در ســـیره 
و گفتـــار پیشـــوایان دینـــی نیـــز بســـیار مـــورد توّجـــه بـــوده تـــا جایـــی کـــه 
بخشـــش نابجـــای امـــوال عمومـــی مســـلمانان، ســـتم و خیانـــت 
بـــه حســـاب آمـــده اســـت. از ایـــن رو بایـــد تـــالش شـــود تـــا نقایـــص و 
ایـــرادات بودجه ریـــزی دولت هـــا مشـــخص شـــده و رفـــع گردنـــد تـــا 

منجـــر بـــه خیانـــت بـــه امـــوال مســـلمین نشـــود.
ایـــن نوشـــتار ســـعی دارد بـــه صـــورت اجمالـــی بـــه برّرســـی الیحـــۀ 
بودجـــۀ ســـال 1400 پرداختـــه و برخـــی از اساســـی ترین اشـــکاالت و 

ایـــرادات آن را بیـــان کنـــد.

کـــه مالحظـــه می کنیـــد  ســـهم منابـــع و مصـــارف  همان طـــور 
کـــه می تـــوان رشـــد چشـــمگیر منابـــع و  بودجـــۀ 1400 درج شـــده 

کـــرد. مصـــارف را نســـبت بـــه ســـال 1399 مشـــاهده 
در نـــگاه اولیـــه شـــاید رشـــد منابـــع بودجـــه، بـــه عنـــوان مزّیـــت و 
نقطـــۀ قـــّوت بودجـــۀ 1400 تلقـــی شـــود، لکـــن بـــا نگاهـــی دقیق تـــر 
ــزء  ــود جـ ــا خـ ــن افزایش هـ ــه ایـ کـ ــت  ــوان دریافـ ــانه می تـ و کارشناسـ

ــند. ــه می باشـ ــن الیحـ ــی ایـ ــکاالت اساسـ اشـ
بـــرای بررســـی اشـــکاالت الیحـــۀ بودجـــۀ 1400 می تـــوان آن را 
کـــه در ادامـــه بـــه آن  در دو حـــوزۀ منابـــع و مصـــارف بررســـی نمـــود 

می پردازیـــم.

تصویری از ارقام کالن منابع و مصارف در الیحۀ بودجۀ سال1400 و مقایسه با قانون بودجۀ سال 1399   )هزار میلیارد ریال(

حجت االسالم مهدی باذوق نقد و بررسی الیحۀ بودجۀ سال 1400

بودجۀ 1400 در ترازوی نقد
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اقتصـــاد

  اشکاالت الیحۀ بودجۀ سال 1400 در حوزٔه منابع

کاهش درآمدهای مالیاتی دولت	 

کـــه می تـــوان بـــر الیحـــۀ بودجـــۀ ســـال آینـــده  اّولیـــن ایـــرادی 
کاهـــش درآمدهـــای مالیاتـــی دولـــت اســـت. بـــا این کـــه  گرفـــت، 
طبـــق ایـــن الیحـــه، درآمـــد دولـــت از طریـــق اخـــذ مالیـــات و امـــور 
ــه، لکـــن طبـــق قانـــون ششـــم  ــد افزایـــش یافتـ خدماتـــی 9/9 درصـ
ـــور  ـــی کش ـــۀ عموم ـــات در بودج ـــهم مالی ـــت س ـــی می بایس ـــعۀ مل توس
در ایـــن ســـال بـــه 50 درصـــد منابـــع بودجـــه برســـد. ولـــی در الیحـــۀ 
ـــه کمتریـــن مقـــدار خـــود طـــی ســـال های اخیـــر رســـیده اســـت؛  1400 ب
یعنـــی حـــدود 26 درصـــد. ایـــن در حالـــی اســـت کـــه ســـهم مالیـــات در 
منابـــع بودجـــۀ ســـال 99 حـــدود 36 درصـــد بـــوده اســـت.  بـــا توّجـــه 
بـــه افزایـــش تحریم هـــای ضدایرانـــی از ســـال 97 بـــه بعـــد و همچنیـــن 
شـــیوع ویـــروس کرونـــا و اثـــرات مخـــّرب اقتصـــادی آن بـــر بســـیاری از 
ـــرای  کشـــورهای جهـــان، اخـــذ مالیـــات بـــه عنـــوان گزینـــۀ مناســـبی ب
جبـــران کســـری بودجـــه، مـــورد توّجـــه قـــرار گرفـــت. البتـــه بایـــد توّجـــه 
داشـــت کـــه مـــراد از اخـــذ مالیـــات و افزایـــش آن صرفـــًا گرفتـــن مالیـــات از 
اقشـــار مـــردم نبـــوده و بدیـــن معنـــا نیســـت کـــه دولـــت می توانـــد بـــرای 
جبـــران کســـری بودجـــۀ خـــود بـــا افزایـــش مالیـــات، فشـــار بیشـــتری بـــر 
مـــردم وارد کنـــد. بلکـــه درآمـــد مالیاتـــی دولـــت از راه هـــای مختلفـــی 
تأمیـــن می شـــود کـــه از جملـــه می تـــوان بـــه مالیـــات بـــر کاال و خدمـــات، 
مالیـــات بـــر ثـــروت و کاالهـــای لوکـــس، مالیـــات بـــر واردات، مالیـــات بـــر 
ـــه از مـــردم  ـــی ک ـــرد. مالیات ـــر شـــرکت ها و... اشـــاره ک ـــات ب درآمـــد، مالی

گرفتـــه می شـــود بخشـــی از ایـــن درآمـــد محســـوب می شـــود. 

افزایش وابستگی بودجه به نفت و بیش برآورد 	 
درآمد ناشی از واگذاری دارایی های سرمایه ای

ـــان  ـــۀ 1400 بی ـــع بودج ـــوزۀ مناب ـــوان در ح ـــه می ت ـــری ک ـــراد دیگ  ای
نمـــود، افزایـــش وابســـتگی بودجـــه بـــه نفـــت و همچنیـــن بیش بـــرآورد 
گـــذاری دارایی هـــای ســـرمایه ای ماننـــد فـــروش  درآمـــد ناشـــی از وا
کـــه طبـــق الیحـــۀ 1400 نســـبت  نفـــت و دارایی هـــای دولتـــی اســـت 
کـــرده اســـت. در ایـــن  بـــه ســـال99 حـــدود 110 درصـــد افزایـــش پیـــدا 
ــی  ــای نفتـ ــرآورد درآمدهـ ــه بیش بـ ــر بـ ــی ناظـ ــکال اساسـ بخـــش اشـ
دولـــت اســـت. در واقـــع دولـــت بـــا پیش بینـــی خـــود در الیحـــۀ مذکـــور، 
بیـــش از 30 درصـــد منابـــع بودجـــه ای را وابســـته بـــه نفـــت کـــرده اســـت. 
درحالی کـــه براســـاس قانـــون برنامـــۀ ششـــم توســـعه می بایســـت ســـهم 
کنـــون  نفـــت در بودجـــۀ عمومـــی بـــه 20 درصـــد کاهـــش یابـــد. آن چـــه ا
حائـــز اهمیـــت اســـت ایـــن اســـت کـــه عـــالوه بـــر این کـــه منابـــع حاصـــل از 
صـــادرات نفـــت و میعانـــات گازی در بودجـــۀ 1400 بـــا فـــرض صـــادرات 
حـــدود 2 میلیـــون بشـــکه نفـــت بـــرآورد شـــده کـــه بـــا واقعیـــت اختـــالف 
فاحشـــی دارد، دولـــت در نظـــر دارد در ســـال آینـــده بـــا پیش فـــروش 
نفـــت در قالـــب انتشـــار اوراق، حـــدود 70 هـــزار میلیـــارد تومـــان درآمـــد 
کـــه ایـــن کار در ســـال های آینـــده آثـــار زیان بـــار زیـــادی  کســـب کنـــد 
ــا مشـــکل جـــدی روبـــه رو  ــاًل دولـــت آینـــده را بـ خواهـــد داشـــت و عمـ
کـــه ایـــن اوراق بـــه دلیـــل وابســـتگی بـــه نـــرخ ارز و  کـــرد؛ چرا خواهـــد 
قیمـــت نفـــت در تاریـــخ سررســـید )در صـــورت تـــداوم نوســـانات نـــرخ ارز 



شمارة دوم و سومماهنامة فرهنگی _ سیاسی محراب86

و رونـــد افزایشـــی قیمـــت نفـــت( بازدهی بســـیار باالیی داشـــته کـــه این 
امـــر باعـــث افزایـــش تعّهـــدات دولـــت و نـــرخ بهـــره در اقتصـــاد می شـــود 
و قطعـــًا هزینـــۀ تأمیـــن مالـــی دولـــت را افزایـــش داده و بـــار مالـــی زیـــادی 
در ابتـــدای دوره بـــه دولـــت آینـــده تحمیـــل خواهـــد نمـــود . بـــه مـــوارد 
فـــوق، ایـــن مســـأله را نیـــز می تـــوان افـــزود کـــه در صـــورت عـــدم تحّقـــق 
منابـــع پیش بینـــی شـــده از محـــل فـــروش نفـــت، چـــه صـــادرات و چـــه 
انتشـــار اوراق، بـــا کســـری بودجـــۀ قابـــل توّجهـــی مواجـــه خواهیـــم 
بـــود. از جملـــه می تـــوان بـــه ۱۸ درصـــد ســـهم صنـــدوق توســـعۀ ملـــی 

اشـــاره نمـــود کـــه بـــا کســـری مواجـــه خواهـــد شـــد.

افزایش دیون دولت و دست اندازی بیش از 	 
حد به صندوق توسعۀ ملّی

گـــذاری  دیگـــر اشـــکال بودجـــۀ ۱۴۰۰ در حـــوزۀ منابـــع، در بخـــش وا
دارایی هـــای مالـــی، قابـــل مشـــاهده اســـت. ایـــن بخـــش از منابـــع 

ـــه ســـال ۹۹ حـــدود ۱۲۵ درصـــد افزایـــش داشـــته اســـت . نســـبت ب
در نـــگاه اولّیـــه و ســـهل انگارانه تصـــور می شـــود کـــه ایـــن افزایـــش 
۱۲۵ درصـــدی نقطـــۀ قّوتـــی بـــرای بودجـــه ۱۴۰۰ اســـت. لکـــن در واقـــع 
ـــه تأمیـــن بودجـــه، از  ک ـــد. چرا ـــه حســـاب می آی یـــک نقطـــۀ ضعـــف ب
ـــدوق  ـــردم و صن ـــه م ـــت ب ـــدن دول ـــروض ش ـــب مق ـــش موج ـــن بخ ای
ـــت  ـــه عـــالوه ایـــن کـــه دول ـــی و بانـــک مرکـــزی می شـــود. ب توســـعۀ مّل
بـــه اســـتفاده و اســـتقراض از بانـــک مرکـــزی و صنـــدوق توســـعۀ مّلـــی 
کـــه  کـــه کارکـــردی غیـــر از ایـــن دارد، وابســـته می شـــود تـــا جایـــی 
ـــع بودجـــه  ای خـــود را از ایـــن محـــل تأمیـــن می کنـــد. بخشـــی از مناب

کـــرد کـــه ســـهم حاصـــل از فـــروش  بـــه ایـــن نکتـــه نیـــز بایـــد توّجـــه 

ســـهام در الیحـــۀ بودجـــۀ ۱۴۰۰ از ۷/۶ هـــزار میلیـــارد تومـــان در ســـال 
۹۹ بـــه ۹۰ هـــزار میلیـــارد تومـــان افزایـــش پیـــدا کـــرده کـــه باتوّجـــه بـــه 
وضعّیـــت فعلـــی بـــازار ســـرمایه، حجـــم فـــروش ســـال های گذشـــتۀ 
ـــا  ـــز بن ـــرمایه و نی ـــازار س ـــه ب ـــردم ب ـــادی م ـــی و بی اعتم ـــت، بی میل دول
بـــر تجربـــۀ چنـــد مـــاه اخیـــر قطعـــًا در ســـال آینـــده ایـــن پیش بینـــی 
ـــون برنامـــۀ  ـــر ایـــن، اســـاس  قان دســـت نیافتنی خواهـــد بود.عـــالوه ب
ششـــم توســـعه بـــر ایـــن بـــوده کـــه از اّولیـــن ســـال اجرایـــی ایـــن قانـــون، 
ـــه و  ـــش یافت ـــه ای کاه ـــع بودج ـــی از مناب ـــعۀ مل ـــدوق توس ـــهم صن س
حتـــی درصـــدی از منابـــع حاصـــل از محـــل فـــروش نفـــت نیـــز بـــه ایـــن 
صنـــدوق تعّلـــق یابـــد. لکـــن باتوّجـــه بـــه الیحـــۀ بودجـــۀ ۱۴۰۰ ســـهم 
ایـــن صنـــدوق از ایـــن منابـــع از 38 درصـــد بـــه ۲۰ درصدکاهـــش پیـــدا 
ـــن  ـــدوق را در همی ـــن صن ـــهم ای ـــد از س ـــت ۱۸ درص ـــاًل دول ـــرده و عم ک
ابتـــدا اســـتقراض نمـــوده اســـت. هرچنـــد طبـــق تجربّیـــات ســـال های 
قبـــل دولـــت در طـــی هـــر ســـال، بیشـــتر از مقـــدار معّیـــن شـــده در الیحـــۀ 

بودجـــۀ آن ســـال از ایـــن صنـــدوق،  اســـتقراض کـــرده اســـت.

 اشکاالت الیحۀ بودجه ۱۴۰۰ در حوزٔه  مصارف
افزایش سرسام آور هزینه های دولت	 

ــا ۳۶۷  ــر بـ ــال ۹۹ برابـ ــۀ سـ ــۀ بودجـ ــای دولـــت در الیحـ هزینه هـ
کـــه در الیحـــۀ ۱۴۰۰ حـــدود  هزارمیلیـــارد تومـــان تخمیـــن زده شـــده 
ــان از  ــه نشـ کـ ــت  ــده اسـ ــی شـ ــان پیش بینـ ــارد تومـ ــزار میلیـ ۶۴۰ هـ
رشـــدی ۶۰ درصـــدی دارد. غالـــب ایـــن هزینه هـــا مربـــوط بـــه افزایـــش 
درصـــدی حقـــوق کارمنـــدان دولـــت بـــوده کـــه بـــا توّجـــه بـــه شـــرایط 
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اقتصـــاد

اقتصـــادی، امـــری معقـــول بـــه نظـــر می آیـــد. ولـــی بایـــد توّجـــه داشـــت 
ــته و حـــدود  ــد دولـــت همخوانـــی نداشـ ــا درآمـ ــا بـ ــه ایـــن هزینه هـ کـ
ـــراز عملیاتـــی منفـــی  ۳۲۰ هـــزار میلیـــارد تومـــان )حـــدود ۴۰ درصـــد( ت
)بخوانیـــد کســـری بودجـــه( خواهیـــم داشـــت. در صورتـــی کـــه طبـــق 
برنامـــۀ ششـــم توســـعه ایـــن مقـــدار بایـــد بـــه زیـــر منفـــی ۵ درصـــد برســـد.
ایـــن در حالـــی اســـت کـــه دولـــت ســـعی دارد آن را از راه پیش بینی هـــای 
بـــه عمـــل آمـــده از فـــروش نفـــت و انتشـــار اوراق مالـــی و اســـتقراض، 
ــا بـــر آن چـــه بیـــان شـــد، ایـــن امـــر ممکـــن  جبـــران نمایـــد. ولـــی بنـ
نخواهـــد بـــود. البتـــه بایـــد توّجـــه داشـــت کـــه ایـــن مقـــدار کســـری 
بودجـــه در فـــرض تحقـــق ۹۰  درصـــدِی درآمـــد پیش بینی شـــدۀ 
ـــکه و  ـــزار بش ـــروش ۸۰۰ ه ـــرکت ها و ف ـــذاری ش گ ـــروش و وا ـــت و ف دول
عملکـــرد کامـــل انتشـــار اوراق مالـــی و عـــدم انتشـــار اوراق نفتـــی اســـت. 
گـــر بخواهیـــم واقع بینانـــه نـــگاه کنیـــم ایـــن منابـــع در ســـال  ولـــی ا
آینـــده تأمیـــن نشـــده و کســـری بودجـــه بســـیار بیشـــتر از آن چـــه در 
الیحـــۀ بودجـــه پیش بینـــی شـــده، خواهـــد بـــود. همچنیـــن بایـــد بـــه 
ایـــن نکتـــه توّجـــه داشـــت کـــه افزایـــش هزینه هـــای دولـــت بـــه دلیـــل 
افزایـــش حقـــوق کارمنـــدان و حمایـــت از صندوق هـــای بازنشســـتگی 
بـــوده و بـــه خاطـــر شـــیوع ویـــروس کرونـــا سیاســـتی حمایتـــی بـــرای 
ـــه آمـــار  اقشـــار کم درآمـــد در نظـــر گرفتـــه شـــده اســـت. لکـــن باتوّجـــه ب
مربـــوط بـــه توزیـــع کارمنـــدان دولـــت در دهک هـــای درآمـــدی، حـــدود 
۶۰  درصـــد کارکنـــان دولـــت در ســـه دهـــک بـــاالی درآمـــدی هســـتند. 
لـــذا شـــاید بتـــوان گفـــت ایـــن افزایـــش ناگهانـــی حقـــوق عـــالوه بـــر 
این کـــه خـــالف اســـناد باالدســـتی بـــوده، امـــری تبعیض آمیـــز نیـــز 
خواهـــد بـــود. زیـــرا دهک هـــای کم درآمـــدی کـــه کارمنـــد دولـــت 

نبـــوده و دارای شـــغل های آزاد هســـتند و یـــا کارمنـــد شـــرکت های 
ــادی کنونـــی و  ــاع اقتصـ ــه اوضـ ــه بـ ــا توّجـ ــند، بـ خصوصـــی می باشـ
شـــیوع ایـــن ویـــروس همچنـــان زیـــر بـــار تـــوّرم شـــدید قـــرار داشـــته و 

حمایـــت درخـــور توّجهـــی از آن هـــا نمی شـــود.

کاهش سرمایه گذاری دولت 	 

اشـــکال دیگـــری کـــه در حـــوزه مصـــارف بودجـــه می تـــوان مطـــرح 
کـــرد کاهـــش ســـرمایه گـــذاری دولـــت در مورد ســـهم اعتبـــارات عمرانی 
از مصـــارف عمومـــی بودجـــه می باشـــد. ایـــن ســـهم طـــی ســـال های 
ـــه ۱۱ درصـــد در الیحـــه ۱۴۰۰ رســـیده  ـــر از ۲۴ درصـــد در ســـال ۹۱ ب اخی
ـــد ایـــن ســـهم  ـــون ششـــم توســـعه بای ـــه طبـــق قان ـــی ک اســـت. در حال
حـــدود ۲۲  درصـــد باشـــد. در خصـــوص اهمّیـــت ایـــن بخـــش بایـــد 
دانســـت کـــه ســـرمایه گذاری دولـــت )بـــا فـــرض در نظـــر داشـــتن مســـأله 
کارایـــی در انتخـــاب محـــل ســـرمایه گذاری( بـــه خصـــوص در شـــرایط 
کاهـــش ســـرمایه گذاری بخـــش خصوصـــی، الزمـــه رشـــد اقتصـــادی و 
اشـــتغال اســـت. پـــس بـــا کاهـــش ســـهم ایـــن بخـــش عمـــاًل چشـــم انداز 
طـــرح  خواندیـــد  آن چـــه  می شـــود.  تضعیـــف  اقتصـــادی  رشـــد 
مهمتریـــن ایـــرادات بودجـــه ۱۴۰۰ بـــه صـــورت اجمالـــی بـــود. البتـــه 
ــود دارد کـــه  ــاره وجـ ــز در این بـ ــتری نیـ ــر و بیشـ ــرادات تخّصصی تـ ایـ
در ایـــن مجـــال نمی گنجـــد. لـــذا عالقه منـــدان بـــه مســـائل اقتصـــادی 
می تواننـــد بـــرای اّطـــالع بیشـــتر بـــه مقـــاالت مربوطـــه به ویـــژه مقـــاالت 
منتشـــر شـــده در ســـایت مرکز پژوهش های مجلس شـــورای اســـالمی 

مراجعـــه نمـــوده و اّطالعـــات خـــود را تکمیـــل نماینـــد.
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میالد  گلستانی

نقد و بررسی سیاست های اقتصادی نئولیبرال در دولت یازدهم و دوازدهم

روی ریل نئولیبرالیسم

کـــه در  انقـــالب یعنـــی دگرگونـــی ارزش هـــا؛ چـــه  بســـا چیـــزی 
ــد ارزش  ــی ضـ ــام کنونـ ــد، در نظـ ــی می شـ ــته ارزش تلّقـ ــام گذشـ نظـ
بـــه شـــمار آیـــد. در نظـــام شاهنشـــاهی، مـــردِم معتـــرض، علیـــه نظـــام 
ســـرمایه داری انقـــالب کردنـــد تـــا نظـــام اســـالمی جایگزیـــن آن و حاکـــم 

بـــر ایـــران شـــود. 
پـــس از پیـــروزی انقـــالب، نظـــام اســـالمی بـــا هـــدف ایجـــاد رفـــاه 
عمومـــی، فقـــر زدایـــی، عـــدم ســـلطۀ ظالمـــان، عدالت گســـتری و 
تعـــاون، کار خـــود را  بـــا فـــراز و نشـــیب بســـیار آغـــاز کـــرد. اّمـــا بعـــد از رحلت 
امـــام و آغـــاز ریاســـت جمهـــوری مرحـــوم هاشـــمی رفســـنجانی، اقتصاد 
ســـرمایه داری -   نئولیبـــرال بـــه طـــور جـــّدی در دســـتور   کار اقتصـــاد 
کشـــور قـــرار گرفـــت و تـــا انتهـــای حضـــور ایشـــان بـــر مســـند ریاســـت 

جمهـــوری،  ادامـــه یافـــت.
اقتصـــاد نئولیبرالیســـِم حاکـــم بـــر ایـــران، موجـــب ایجـــاد مشـــکالت 
ـــالب  ـــور در دورۀ انق ـــادی کش ـــطح اقتص ـــدن س ـــن آم ـــیتی و پایی معش
اســـالمی شـــد. بـــه بیـــان دیگـــر عواملـــی چـــون افزایـــش بی ضابطـــه 
ــاالی  و بـــدون بازدهـــی حجـــم نقدینگـــی و عـــدم کنتـــرل حجـــم بـ
و  رانت هـــا  همزمـــان،  و  موّلـــد  اقتصـــاد  ســـمت  بـــه  نقدینگـــی 
سیاســـت های مرتبـــط بـــا اقتصـــاد نئولیبرالیســـم باعـــث بدتـــر شـــدن 
ـــده  ـــر ش ـــوارد ذک ـــاط م ـــه ارتب ـــی ب ـــت قبل ـــد؛ در یادداش ـــردم ش ـــی م زندگ
بـــا اقتصـــاد نئولیبرالـــی پرداختـــه شـــد. در ادامـــه بـــه بعضـــی از دیگـــر 
عوامـــل و سیاســـت های نادرســـت اقتصـــادی و ارتبـــاط آن بـــا اندیشـــۀ 
نئولیبـــرال بـــه ویـــژه در دورۀ آقـــای روحانـــی می پردازیـــم. ناگفتـــه 
کـــه ایشـــان در اندیشـــۀ نئولیبـــرال، مریـــِد وفـــادار جنـــاب  پیداســـت 
رفســـنجانی بودند  و توانســـتند ریاســـت دولت یازدهم را با پشـــتیبانی 
ایـــن پـــدر معنـــوی بـــه عهـــده بگیرنـــد تـــا بـــه شـــکل جّدی تـــری بـــر 
ــن  ــان ایـ ــا بیـ ــون بـ کنـ ــوند. ا ــز شـ ــرال متمرکـ ــاد نئولیبـ ــرای اقتصـ اجـ
ــا علـــل مشـــکالت اقتصـــادی بیشـــتر آشـــنا  عوامـــل، قصـــد داریـــم بـ

شـــویم.
اقتصـــاد ایـــران در دولـــت دوازدهـــم بـــا چالش هـــای قدیمـــی اّمـــا 
عمیقـــی مواجـــه شـــد. فشـــارهای داخلـــی و خارجـــی خصوصـــًا در دورۀ 
کـــه فشـــار آن بیشـــتر بـــر بخـــش اجرایـــی  جنـــگ اقتصـــادی جدیـــد 
ـــرای افزایـــش اختیـــارات و  کشـــور اســـت؛ تقاضـــای رئیس جمهـــور  را ب
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توانایی هـــا جهـــت اّتخـــاذ تصمیمـــات فـــوری و مهـــم بـــرای مقابلـــه بـــا 
ـــال داشـــت. ایشـــان در  ســـی  اردیبهشـــت  ـــه دنب جنـــگ اقتصـــادی ب
ســـال 98 تلویحـــًا اظهـــار کردنـــد کـــه »در دوران جنـــگ تحمیلـــی نیـــز 
در مقطعـــی کـــه بـــا مشـــکل مواجـــه شـــدیم، شـــورای عالـــی پشـــتیبانی 
جنـــگ ایجـــاد شـــد و همـــۀ اختیـــارات در دســـت ایـــن شـــورا بـــود و حتـــی 
ـــری آن  ـــز در تصمیم گی ـــه نی ـــوۀ قضایی ـــالمی و ق ـــورای اس ـــس ش مجل
شـــورا دخالتـــی نداشـــتند. امـــروز نیـــز مـــا در شـــرایط جنـــگ اقتصـــادی 

ـــم. ـــرار داری ق
ـــا درخواســـت رئیـــس جمهـــور و موافقـــت رهبـــر انقـــالب، شـــورای  ب
هماهنگـــی متشـــکل از ســـران قـــوا بـــه عـــالوۀ ده مقـــام دولتـــی و چهـــار 
مقـــام از قـــوۀ قضائیـــه و چهـــار نفـــر از مجلـــس شـــورای اســـالمی تشـــکیل 
شـــد تـــا تصمیمـــات مهـــم کشـــور را اّتخـــاذ نمـــوده و مـــواردی را کـــه نیـــاز 
بـــه تصویـــب مجلـــس داشـــت، بـــا قیـــد فوریـــت بـــه مجلـــس بفرســـتد. 
در حالـــی کـــه علـــت بخشـــی از مشـــکالت، معطـــل مانـــدن تصمیمـــات 
اقتصـــادی دولـــت بـــا همـــان اختیـــارات موجـــود بـــود که به مرحلـــۀ اجرا 
نمی رســـید یـــا این کـــه ناشـــی از تصمیمـــات بحث بر انگیـــز و اشـــتباهی 
کـــه موجـــب تحمیـــل هزینه هـــای بیشـــتر بـــر کشـــور و فشـــار بـــر  بـــود 

ـــد. ـــه می ش جامع
بـــا این کـــه طبـــق نظـــر متفّکـــران و مشـــاوران دولتـــی حامـــی اندیشـــۀ 
نئولیبـــرال، دولـــت بایـــد کمتریـــن دخالـــت را در بـــازار داشـــته باشـــد، 
کـــردن دولـــت بـــه صـــورت گزینشـــی  افـــرادی بـــا ذکـــر مثـــال  از عمـــل 

نســـبت بـــه اقتصـــاد نئولیبـــرال اشـــاره می کننـــد. 
 دخالـــت دولـــت در بـــازار بـــا تصمیمـــات بعضـــًا عجیـــب و اشـــتباه، 
ــت  ــه در بیسـ ــرای نمونـ ــرد. بـ کـ ــه  ــّدی مواجـ ــش جـ ــا چالـ ــور را بـ کشـ

فروردیـــن ســـال 97 معـــاون اول رئیـــس جمهـــور، نـــرخ ارز را 4200 
تومـــان اعـــالم کـــرد. حتـــی تـــا حـــال حاضـــر کـــه ارز بـــه قیمـــت 30 هـــزار 
تومـــان رســـیده، نـــرخ ارز بـــرای واردات بعضـــی از اقـــالم ضـــروری بـــه 
جهـــت تثبیـــت قیمـــت کاالهـــای اساســـی و جلوگیـــری از افزایش فشـــار 
بـــر مـــردم 4200 تومـــان اســـت. ولـــی بعضـــی واردکننـــدگان، کاالهایـــی با 
ارز 4200 تومانـــی وارد کردنـــد و بـــا قیمـــت آزاد در بـــازار فروختنـــد. رانـــت 
کـــرد کـــه بـــه اذعـــان رئیـــس کمســـیون  ارز 4200 تومانـــی نفعـــی ایجـــاد 
تلفیـــق مجلـــس »یکی از واردکننـــدگان بـــا اســـتفاده از ارز 4200 تومانی، 
ـــت  ـــتر منفع ـــد، بیش ـــه گرفتن ـــال 99 یاران ـــه در س ـــران ک ـــت ای از کل مّل

ـــت.« ـــرده اس ب
بـــه ایـــن ترتیـــب مســـألۀ حـــذف ایـــن موجـــود عجیب الخلقـــه 
موجـــب شـــد کـــه فریـــاد موافقـــان و مخالفـــان برآیـــد؛ موافقـــان حـــذف 
ارز 4200 تومانـــی اعتـــراض می کننـــد کـــه در مـــدت ســـه ســـال، 400 هـــزار 
میلیـــارد تومـــان یارانـــه صـــرف ارز 4200 تومانـــی شـــده و حـــذف ایـــن 
قیمـــت و افزایـــش بـــه 17500 تومـــان بـــه ســـود مـــردم اســـت. مخالفـــان 
ایـــن افزایـــش، حـــذف ارز را موجـــب تـــورم 300 درصـــدی می داننـــد.

ـــی  ـــا ارز 4200 تومان ـــر شـــد کاالهایـــی کـــه ب ـــد متذّک ـــاره بای البتـــه دوب
وارد بـــازار شـــدند، بـــا قیمـــت آزاد در بـــازار بـــه فـــروش رســـیدند کـــه تـــورم 
قیمـــت و رانـــت ایجـــاد شـــده بـــرای بعضـــی از ســـودجویان، جـــای تأمـــل 
و بررســـی دارد.هم چنیـــن ایـــن تصمیـــم موجـــب خالـــی شـــدن ذخایـــر 

ارزی و احتـــکار کاال و فشـــار بیشـــتر بـــر  مـــردم شـــد. 
در نـــگاه دیگـــر بـــه نئولیبرالیســـم شـــاید بتـــوان خصوصی ســـازی را 
کـــرد؛ البتـــه خصوصی ســـازی وقتـــی در جهـــت  نقطـــۀ مثبتـــی ارزیابـــی 
رســـیدن قـــدرت بـــه طبقـــۀ ســـرمایه دار جامعـــه باشـــد، همچـــون دیگـــر 
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ــا نقـــد جـــّدی مواجـــه  ــر منتقـــدان بـ اندیشـــه های نئولیبـــرال در نظـ
می شـــود. بـــا ایـــن حـــال پیاده ســـازی بـــدون نظـــارت ایـــن اندیشـــه در 
دو دورۀ دولـــت یازدهـــم و دوازدهـــم، چالش هـــای ســـختی بـــه وجـــود 

آورده اســـت. 
کـــه دولـــت بـــا دارایـــی بســـیار زیـــاد    7000 هـــزار  بدیهـــی اســـت 
میلیـــارد تومانـــی و ســـاز  و کار کالن -کـــه هـــزاران رکـــن و ســـازمان دارد- 
بـــه تنهایـــی نمی توانـــد ایـــن دســـتگاه عظیـــم را کنتـــرل کنـــد. بـــه 
همیـــن جهـــت اصـــل 44 قانـــون اساســـی بـــر وجـــود مالکّیـــت خصوصی 
کـــرد و در ادامـــۀ دورۀ  کیـــد  بیشـــتر نســـبت بـــه مالکّیـــت دولتـــی تأ
انقـــالب اســـالمی، قوانیـــن جدیـــدی بـــه خصوصی ســـازی اضافـــه شـــد.  
همچنیـــن در ســـال 1380 ســـازمان خصوصی ســـازی تشـــکیل شـــد 
کـــه در نتیجـــۀ آن تاکنـــون مبلـــغ 88 میلیـــارد دالر از مالکّیـــت دولتی به 
گـــذار شـــده اســـت. مخالفـــان خصوصی ســـازی  مالکّیـــت خصوصـــی وا
ــد. در  ــاره می کننـ ــی اشـ ــودن بخـــش خصوصـ ــادزا بـ ــه فسـ ــًا بـ عمومـ
ــاد را عـــدم نظـــارت جـــّدی  کـــه می تـــوان یکـــی از دالیـــل فسـ حالـــی 
کـــه موجـــب نابـــودی بخـــش  و تصمیمـــات اشـــتباهی دانســـت 

خصوصـــی شـــد.
ـــذاری  گ ـــه وا ـــاوت ب ـــی متف ـــم نگاه ـــت دوازده ـــال در دول ـــرای مث ب
بخـــش دولتـــی بـــه خصوصـــی وجـــود داشـــت؛ نگاهـــی بـــرای خـــالص 
شـــدن بخـــش دولتـــی بـــه هرشـــکل ممکـــن، بـــدون توّجـــه بـــه اهلّیـــت 
و کمـــک بـــه تولیـــد داخلـــی. چنان کـــه رئیـــس جمهـــور محتـــرم دولـــت 
دوازدهـــم در مـــورد بزرگ تریـــن هلدینـــگ اقتصـــادی کشـــور یعنـــی 
کـــرد و  شســـتا گفـــت: »بایـــد صرفـــًا بـــه شـــرکت های شســـتا نظـــارت 
ــه  ــد بـ ــی می توانـ ــر بخـــش خصوصـ گـ ــی ا ــرد. حتـ کـ ــذار  گـ ــا را وا آن هـ
ـــی  ـــا مجان ـــه آن ه ـــد ب ـــاند بای ـــود دهی برس ـــه س ـــرکت ها را ب ـــتی ش درس
ــتا  ــذاری شسـ گـ ــه ام وا ــریعتمداری گفتـ ــای شـ ــه آقـ ــم. بـ ــذار کنیـ گـ وا
مهـــم اســـت و شـــرط اصلـــی مـــن در زمانـــی کـــه ایشـــان تصـــّدی وزارت 
تعـــاون، کار و رفـــاه اجتماعـــی را برعهـــده گرفـــت، ایـــن بـــود کـــه تـــا پایان 
دولـــت نبایـــد شســـتا وجـــود داشـــته باشـــد.« بـــه همیـــن دلیـــل، فســـاد و 
ـــوان بـــه  ـــرای نمونـــه می ت رانـــت در بخـــش خصوصـــی شـــّدت دارد. ب
نامـــۀ نماینـــده و رئیـــس حاضـــر کمیســـیون اصـــل 90 مجلـــس بـــه قـــوۀ 
گـــذاری  کـــرد؛ نامـــه ای جهـــت رســـیدگی بـــه دور دّوم وا قضائیـــه اشـــاره 
شـــرکت هواپیمایـــی ایـــران ایرتـــور؛ شـــرکتی بـــه ارزش 1000 میلیـــارد 
گـــذاری بـــه بخـــش خصوصـــی بـــا قیمـــت  کـــه در جریـــان وا تومـــان 
ــارد  ــا 34 میلیـ گـــذار شـــد؛ یعنـــی تنهـ ــر از ارزش واقعـــی وا خیلـــی کم تـ

تومـــان!
تومانـــی  میلیـــارد  هـــزار   10 شـــرکت  گـــذاری  وا دیگـــر  نمونـــۀ 

کـــه تنهـــا ارزش زمیـــن آن 5000 میلیـــارد  ماشین ســـازی تبریـــز اســـت 
تومـــان و ارزش ماشـــین آالتش نیـــز  5000 میلیـــارد بـــود کـــه بـــه قیمـــت 

ــد. ــذار شـ گـ ــان وا ــارد تومـ 70 میلیـ
کـــه قـــرار بـــود  گـــذاری شـــرکت 2000 میلیـــاردی هفت تپـــه نیـــز  وا
قطـــب اقتصـــادی کشـــور باشـــد، بـــه دلیـــل ســـوء تدبیر   ورشکســـت شـــد 
گـــذار گردیـــد. قیمتی کـــه حتـــی ارزش 24000  و بـــه قیمـــت 10 میلیـــارد وا

هکتـــار زمیـــن مرغـــوب هفت تپـــه هـــم نمی شـــود.
گـــذاری شـــرکت ها بـــه  متأســـفانه بایـــد گفـــت هـــدف دولـــت از وا
ــادی  ــاع اقتصـ ــی و انتفـ ــای کارایـ ــا ارتقـ ــه تنهـ ــی نـ بخـــش خصوصـ
ـــی  ـــری نقدینگ ـــران کس ـــد و جب ـــب درآم ـــل کس ـــه دلی ـــه ب ـــت بلک نیس
ـــده در بخـــش خصوصـــی  ـــه موجـــب مشـــکالت عدی ـــوده ک بودجـــه ب

شـــده اســـت.

گـــر دولـــت تصمیمـــات درســـتی در بخـــش  کـــه ا یـــادآوری کنیـــم 
اقتصـــادی می گرفـــت، نیـــازی بـــه اســـتقراض از بانـــک مرکـــزی و خلـــق 
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شـــدید نقدینگـــی در بـــازار نمی شـــد کـــه در حـــال حاضـــر بـــا هـــر چالـــش 
و اّتفاقـــی، ایـــن ســـیل عظیـــم نقدینگـــی بـــر ســـر مـــردم آوار شـــود. یکـــی 
دیگـــر از تفّکـــرات نئولیبرالیســـم، ادغـــام بـــازار آزاد اســـت. دولـــت آقـــای 
روحانـــی نگاهـــی ویـــژه بـــه ادغـــام بازارهـــای آزاد خصوصـــًا دولت هـــای 
ـــد مشـــکالت اقتصـــادی را بدیـــن  ـــا بتوان غربـــی و آمریکایـــی داشـــته ت
ــرای  ــام تـــالش دولـــت بـ ــه همیـــن جهـــت تمـ ــد. بـ ــل کنـ ــیله حـ وسـ
رســـیدن بـــه تفاهـــم بـــا دولت هـــای غربـــی صـــورت گرفـــت. ایـــن نـــگاه 
موجـــب کنـــار گذاشـــته شـــدن دیـــدگاه اقتصـــادی درون - محـــور و عدم 
ـــی  ـــه خود کفای ـــیدن ب ـــرای رس ـــا ب ـــازی تحریم ه ـــتفاده از فرصت س اس
و عـــدم اســـتفاده از اســـتعدادهای داخلـــی بـــرای رفـــع وابســـتگی شـــد.

ــازار آزاد و عـــدم مداخلـــۀ دولـــت در اقتصـــاد،   دیـــدگاه ادغـــام در بـ
همـــراه بـــا نـــگاه خوش بینانـــۀ دولـــت بـــه خـــارج از کشـــور، نـــه تنهـــا 
موجـــب رکـــود اقتصـــادی و از دســـت رفتـــن فرصت هـــای داخلـــی شـــد، 
بلکـــه نـــگاه منفعالنـــۀ دولـــت در سیاســـت خارجـــی در مقابـــل نـــگاه 
امپریالیســـتی غربی هـــا را نیـــز رقـــم زد و منجـــر شـــد کـــه بـــا درک صحیح 
ایـــن نـــگاه، بیـــش از پیـــش خواســـته های امپریالیســـتی خـــود را طـــرح 
کـــره و تفاهم  کننـــد. دولـــت آقـــای روحانـــی نیـــز عزمـــی جـــّدی بـــرای مذا
کـــرات برجـــام توانســـت  بـــا طرف هـــای غربـــی داشـــت و در جریـــان مذا
کـــرات، صنعـــت  بـــا آن هـــا بـــه تفاهـــم برســـد. در نتیجـــۀ ایـــن مذا
هســـته ای بـــا عقب نشـــینی جـــّدی مواجـــه شـــد؛ آن هـــم بـــا ایـــن امیـــد 
کـــه تحریم هـــا رفـــع گـــردد. بـــه ایـــن منظـــور صنعـــت هســـته ای تـــوان 
غنی سازی را از 20% به  3/5 %  تقلیل داده، 14000 هزار سانتریفیوژ را 
کتـــور اراک بتـــون ریختنـــد و مـــواد غنی شـــده  را از دور خـــارج کـــرده و در را
را بـــه خـــارج از کشـــور منتقـــل کردنـــد. ولـــی در مقابل نه تنها بســـیاری از 
کـــرات کـــه بنـــا بـــه  تحریم هـــا بـــه قـــّوت خـــود باقـــی مانـــد، بلکـــه ایـــن مذا
قـــول وزیـــر محتـــرم خارجـــه، ُبرد - ُبـــرد بـــود بـــا خـــروج آمریـــکا از برجـــام، 
تحریم هـــای جدیدتـــری علیـــه ایـــران به وجـــود آورد و طرف هـــای 
اروپایـــی بـــه دلیـــل مخالفـــت آمریـــکا راه هـــای مبادالتـــی ایـــران را قطـــع 

نمـــوده و او را ملـــزم بـــه برجـــام بداننـــد.
یکـــی از اهـــداف برجـــام ادغـــام در اقتصـــاد آزاد و جـــذب ســـرمایه 
بـــود، کـــه نـــه تنهـــا محّقـــق نشـــد؛  بلکـــه حجـــم ســـرمایه گذاری خارجی 

را در ایـــران بـــه شـــّدت کـــم کـــرد.
دولـــت بـــا وجـــود بی تعّهـــدی طـــرف مقابـــل، همچنـــان بـــه تعّهـــد 
خـــود پایبنـــد بـــود و اقدامـــی درخـــور در مقابـــل آن هـــا نکـــرد. تـــا این کـــه 
در آذر ســـال 1399 بـــا وجـــود مخالفـــت دولـــت، مجلـــس مصّوبـــه ای بـــا 
عنـــوان  »اقـــدام راهبـــردی بـــرای لغـــو تحریم هـــا« تصویـــب و دولـــت 
کـــرد بخشـــی از تعّهد هـــای برجامـــی را تـــا زمـــان بازگشـــت  را ملـــزم 

طرف هـــای برجامـــی و اجـــرای تعهداتشـــان بـــه برجـــام متوّقـــف کنـــد. 
از جملـــه ایـــن مصّوبـــه مـــی تـــوان بـــه مـــوارد زیـــر اشـــاره نمـــود:

دولـــت جمهـــوری اســـالمی ایـــران موّظـــف اســـت بالفاصلـــه 	 
پـــس از تصویـــب ایـــن قانـــون، ســـاالنه بـــه میـــزان حداقـــل۱۲۰ 
ــل  ــد و در داخـ ــد را تولیـ ــای ۲۰ درصـ ــا غنـ ــوم بـ ــرم اورانیـ کیلوگـ
کشـــور ذخیـــره کنـــد و نیازمندی هـــای صلـــح آمیـــز صنایع کشـــور 
بـــه اورانیـــوم بـــا غنـــای بـــاالی ۲۰ درصـــد را بـــه طـــور کامـــل و 

بـــدون تأخیـــر تأمیـــن کنـــد.
 دولـــت جمهـــوری اســـالمی ایـــران موّظـــف اســـت بـــر اســـاس 	 

بندهـــای ۳۶ و ۳۷ برجـــام، ظـــرف مـــّدت دو مـــاه از تصویـــب 
ایـــن قانـــون، دسترســـی های نظارتـــی فراتـــر از پروتـــکل الحاقـــی 

را، بـــر اســـاس برجـــام را متوّقـــف کنـــد.
ـــه  ـــه تنهـــا ب ـــه حـــال ن ـــا ب ـــکا ت ـــت آمری ـــه دول ـــی اســـت ک ایـــن در حال
تعّهدهـــای خـــود وفـــا نکـــرده، بلکـــه شـــروط متفاوتـــی بـــرای ایـــران 
کـــرده اســـت؛ شـــروطی جهـــت  جهـــت بازگشـــت بـــه برجـــام ذکـــر 
ضعیف ســـازی ایـــران و گرفتـــن حـــق امتیـــاز چانه زنـــی در عرصـــۀ 
بین الملـــل بـــرای حفـــظ اراضـــی، قـــدرت و دفـــاع از مّلـــت خـــود در 

مقابـــل تّعـــدی و حملـــۀ بیگانـــگان.
بـــه عنـــوان مثـــال بـــه شـــروط وزیـــر خارجـــۀ دولـــت آمریـــکا بـــرای 

بازگشـــت بـــه برجـــام اشـــاره می کنیـــم.

شروط دولت آمریکا برای باز گشت 
ایران به برجام

برنامـــۀ  ابعـــاد نظامـــی  از  کاملـــی  گـــزارش  بایـــد  ایـــران   .1
هســـته ای خـــود بـــه آژانـــس انـــرژی بین المللـــی اتمـــی ارائـــه 
کنـــد و چنیـــن اقداماتـــی را بـــه طـــور دائـــم و کامـــل کنـــار 

بگـــذارد.
ایـــران بایـــد غنی ســـازی اورانیـــوم را بـــه طـــور کامـــل کنـــار   .2
بگـــذارد و بـــه دنبـــال بازفـــرواری پلوتونیـــوم نـــرود کـــه شـــامل 

ــود. ــنگین می شـ کـــت آب سـ ــتن را بسـ
3.  ایـــران بایـــد بـــه آژانـــس انـــرژی اتمـــی دسترســـی کامـــل بـــرای 

بازرســـی از تمـــام ســـایت های کشـــور را بدهـــد.
4.  ایـــران بایـــد برنامـــۀ مو شـــک های بالســـتیک خـــود را 
متوّقـــف کنـــد و توســـعه و آزمایـــش موشـــک های بـــا قابلّیـــت 

ــز متوّقـــف کنـــد. حمـــل کالهـــک هســـته ای را نیـ
5.  ایـــران بایـــد تمـــام شـــهروندان آمریکایی و مّتحدانـــش را که 
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ـــر هســـتند آزاد کنـــد. ـــا مفقود االث ـــی ی ـــران زندان در ای
6.  ایـــران بایـــد حمایـــت از گروه هـــای حـــزب اهلل، جهـــاد 

کنـــد. اســـالمی و حمـــاس را متوّقـــف 
ـــد و  ـــمّیت بشناس ـــه رس ـــراق را ب ـــت ع ـــد حاکمی ـــران بای 7.  ای

ــد. ــیعه را بدهـ ــان شـ ــبه نظامیـ ــالح شـ ــع سـ ــازۀ خلـ اجـ
8.  ایـــران بایـــد حمایـــت از حوثی هـــای شـــیعه در یمـــن را 
متوّقـــف کنـــد و بـــه ســـمت مصالحـــۀ سیاســـی در یمـــن 

بـــرود.
ــوریه  ــود را از سـ ــام نیرو هـــای نظامـــی خـ ــد تمـ ــران بایـ 9.  ایـ

خـــارج کنـــد.
البتـــه دولت هـــای غربـــی هـــم در دوره هـــای مختلـــف، چنیـــن 
کـــه در  درخواســـت هایی از ایـــران داشـــته انـــد؛ درخواســـت هایی 

جهـــت ادامـــۀ تســـّلط و ظلـــم بـــر مّلت هـــای دنیـــا بـــوده اســـت.
در ایـــن زمینـــه بایـــد لیبـــی را بـــه یـــاد آورد؛ لیبـــی بـــا نـــگاه 
خوش بینانـــه تمـــام درخواســـت های کشـــورهای غربـــی را پذیرفـــت 
تـــا ملتـــش در آســـودگی خاطر زندگـــی کنـــد. بـــه همیـــن جهـــت ضمـــن 
ـــه خـــارج، اجـــازۀ  انهـــدام صعنـــت هســـته ای و انتقـــال تجهیـــزات ب
ـــرژی  ـــه بازرســـان ســـازمان آژانـــس ان دسترســـی کامـــل و نامحـــدود ب
اتمـــی داد. اّمـــا ایـــن امتیازهـــا بـــرای دولت هـــای غربـــی، راضی کننـــده 
ـــر خـــالف  ـــه خواســـته های خـــود ب ـــرای رســـیدن ب ـــذا آن هـــا ب نبـــود. ل
عهـــدی کـــه بـــا لیبـــی داشـــتند، بـــه آن جـــا حملـــه کـــرده و موجـــب آواره 

شـــدن ملـــت لیبـــی شـــدند. 
ـــه در  ـــرال _ ک ـــادی نئولیب ـــدگاه اقتص ـــرد دی ک ـــر  ـــد ذک ـــان بای در پای
ایـــن یادداشـــت بـــه آن پرداختـــه شـــد- بـــه صراحـــت در کتـــاب آقـــای 
روحانـــی باعنـــوان »امنّیـــت مّلـــی و نظـــام اقتصـــادی ایـــران« مطـــرح 
ــان  ــی از اقتصاددانـ ــکاری گروهـ ــا همـ ــاب بـ ــن کتـ ــده اســـت. ایـ شـ
کـــه زمانـــی بـــه عنـــوان  کســـانی  هم فکـــر نوشـــته شـــده اســـت؛ 
مشـــاوران آقای هاشـــمی رفســـنجانی، رئیس جمهور پیشـــین ایران 
کنـــون بـــه عنـــوان مشـــاوران اقتصـــادی  مشـــغول بـــه کار بودنـــد و ا
آقـــای روحانـــی و یـــا عضـــو کابینـــۀ وی مشـــغول فعالیـــت  انـــد. اگرچـــه 
کـــه کتـــاب را براســـاس دیـــدگاه  مؤلفـــان ایـــن کتـــاب مدعی انـــد 
»نئوکینـــزی« نگاشـــته اند، اّمـــا در واقـــع ایـــن کتـــاب ملقمـــه ای مبهم 
ـــه هـــدف  و دســـت چین شـــده از چشـــم اندازهای مختلـــف اســـت ک
اصلـــی آن حرکـــت دادن یـــا انتقـــال اقتصـــاد ایـــران از »ســـرمایه داری 
بـــه  مقاومتـــی«  »اقتصـــاد  و  رفـــاه«  »دولـــت  شـــده«،  هدایـــت 
»ســـرمایه داری ریاضتـــی« واقتصـــاد مبتنـــی بـــر فلســـفۀ »تنـــازع بقـــاء« 

و » دولـــت غیرمداخله گـــر و غیرپاســـخگو« اســـت. 

ایـــن فلســـفۀ اقتصـــادی مبتنـــی بـــر خصوصی ســـازی منابـــع و 
دارایی هـــای عمومـــی، حـــذف یـــا کاهـــش مقـــّررات بـــازار و تجـــارت، 
کاهـــش برنامه هـــای اجتماعی-رفاهی-توســـعه ای مـــورد حمایـــت 
دولـــت، حداقل ســـازی میـــزان حمایـــت از صنایـــع داخلـــی و تشـــویق 

ـــی اســـت.  ـــه بازارهـــای مّل واردات کاالی خارجـــی ب
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اقتصـــاد



کـتــــــــــــــــــــــاب
خانــــــــــــــــــــــــه



کـتــــــــــــــــــــــاب
خانــــــــــــــــــــــــه
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رضا  فضائلی

هــر حرکــت بــزرگ و مهــم، ال جــرم از یــک تــکان و جنبش کوچک شــروع می شــود 

کــه اگــر بخواهیــم بــه تنهایــی بــه آن نــگاه کنیــم، حتــی ارزش تصــّور کــردن هــم 

نــدارد چــه رســد بــه انجــام دادنــش!

اطــراف مــا پــر اســت از فرصــت هــای کوچــک که می توانیم با کنــار هم قــرار دادن 

 مشــکل 
ً
آنهــا یــک موقعّیــت عالــی بــرای یــک حرکــت بــزرگ بســازیم اّمــا تقریبــا

همــۀ مــا عــدم توّجــه بــه همیــن فرصــت هــای کوچــک و ســهل الوصــول اســت!

کتــاب بــی زاد بــه خواننــده نشــان می دهــد کــه چگونــه مــی شــود از کوچکتریــن 

هــا بــه بزرگتریــن  آرزوی انســانّیت رســید و در ایــن راه هــر فرصتــی را کــه غنیمــت 

دانســتیم بهتــر از آن را برایمــان ایجــاد مــی کنــد تــا بــه مقصــد برســیم...

نکته مهم این اســت که فرصت ها همیشــه هســتند کافیســت تا به آنها توّجه 

کنیم و به سمتشــان حرکت!

 در هرجا، هر سن و هر وقت بخواهیم



کتابخانه
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ــم  ــود، کــه من ــه عملیــات ب بعــد نمــاز مغــرب و عشــا جلســه توجی
علی رغــم نداشــتن مســئولیت، فقــط بــه دلیــل داشــتن جدیدتریــن 
ــه  ــوی جلس ــایی ت ــات شناس ــی ابهام ــع بعض ــرای رف ــات، ب اطاع

شــرکت کردم.
بعــد صحبتــای فرمانــده عملیــات ســپاه و مســئول اطاعــات ســقز، 
نوبــت ســؤال حاضریــن رســید، بعضــی از ســؤاالت رو کــه جوابــش 
فقــط مــن می دونســتم، با اشــاره فرمانده عملیــات جواب مــی دادم، 
کــه بیشــتر وضعیــت جغرافیایــی جــاده ســوته بــود و محــل اســتقرار 
نیروهــای ضــد انقــاب و وضعیــت روحــی اونــا، جلســه کــه تمــوم 

شــد، نیروهــای عمــل کننــده آمــاده حرکــت شــدن.
یــه نفــر از واحــد تــدارکات، بــه هــر نفــر، یه بســته جیــره جنگی مــی داد 
کشــمش، یــه  کــه تــوی اون پاکــت، نــون خشــک، مغــز بــادوم، 
کمپــوت گیــاس و یــه کنســرو ماهــی کیلــکا بــود، بــه تــدارکات چــی 

گفتم: در قوطیا  رو، چه جوری باز کنیم؟

گفت: توی بسته کیلکا، یه در باز کن کوچولو هس!

کنــارم بــود،  کــردم، بــرادر ناصــر  از شــنیدن صــدای اذون تعجــب 

گفتــم: چــه خبــره! ایــن موقــع اذون می گــن؟

گفت: این اذون عشاس!

پرسیدم: چرا این موقع؟

گفت: این جا روزی پنج بار اذون می گن!








