ماهنامۀ فرهنگی _ سیاسی محراب
شمارۀ دوم و سوم /دی و بهمن 1399

نشانی :مشهد ،خیابان آیت هللا عبادی(رحمت هللا علیه)

بین عبادی  6و  ،8مدرسۀ علمیّۀ شهید محراب آیت هللا صدوقی
(رحمت هللا علیه)

کد پستی9196633659 :
تلفن051_37251196 :
09150673500

وبگاهwww.sadooqi.ir :

پست الکترونیکMehrab_mag@sadooqi.ir :

اینستاگرامMehrab_mag.ir :

صاحبامتیاز:
مدرسۀعلمیّۀشهیدمحرابآیت
هللا صدوقی(رحمت هللا علیه)
مدیرمسئول:
حجت االسالم مهدی مهدوی ارفع
شورای سیاست گذاری:
حجت االسالم مهدی مهدوی ارفع
حجت االسالم رسول خزاعی
محمد باقری
حجت االسالم
ّ
سردبیر:
حجت االسالم رسول خزاعی
دستیارسردبیر:
محمد باقری
حجت االسالم
ّ

هیئتتحریریه:
محمد باقری
حجت االسالم
ّ
مسعود قوسی
علی زاده حسین
محسن عزیزی
محمد باقر مسلمی زاده
ّ
محمدحسینپیرپور
ّ
علی درّی
دم
میالد گلستانی مق ّ
ی دانشور
محمدهاد 
ّ
محمد مودودی
حجت االسالم
ّ
حجت االسالم مهدی باذوق
رضا فضائلی

همکاران این شماره:
طراحی جلد

محمد سجاد حسینی
سیّد
ّ
ویراستار:
محمد مودودی
حجت االسالم
ّ
سیّده عالمه هاشمی
طرّاح و صفحه آرا:
علی زاده حسین
مهدی یوسفیان
عک ّاس:
علی زاده حسین
روابط عمومی:
علی درّی

اندیشه
پشت نقاب نظریّه پردازی
بر مدار تحوّل آفرینی

مصاحبه

پشت نقاب نظریّه پردازی

سر مقاله

بررسی دو مؤلفۀ صحّت و صداقت در نظریّات اندیشمندان
عرصٔه سیاست با تأکید بر حوادث سال 1388

حجت االسالم رسول خزاعی

ّ
ســاحت اندیشــه ورزی و ّ
نظریــه پــردازی ،همــواره متکفــل بیــان
ّ
نظریــات گوناگــون ،از ســوی هــر فــرد و گــروه و جریــان ،بــدون در نظــر
گرفتــن وابســتگیهای فکــری آنــان و تنهــا ّ
متوجــه اتقــان علمــی و
ّ
صحــت گزارههــای معرفتی اســت .هر فرد و جریانی مــی تواند در مقام
ارائــۀ تالشهــای فکــری خــود ،آنچه را که به عنوان نتیجه به دســت
آورده در کارزار اندیشـههای مخالــف بــه نمایــش گذاشــته تــا عیــار آن
ّ
ســنجیده شــود .تفکر ،مســئله ای اساســی اســت که جز با بها دادن به
چنیــن روشــی پــر و بــال نخواهــد گرفــت .در ایــن بیــن ّامــا آنچــه گاه در
مقــام ارائـ ٔـه ّ
نظریــات ،مــورد غفلت قــرار میگیرد میــزان صداقت و البته
واقعیــت هــای موجــود هــر زمــان اســتّ .
تطبیــق آن هــا بــا ّ
نظریاتی که
براســاس وابســتگیهای جناحــی ّ
نظریــه پردازانــش،
ِ
حقایــق علمــی را فــدای منافــع فــردی و حزبــی
نمــوده و یــا گــزاره هایــی کــه ســر در آســمان دارنــد و
ّ
واقعیتهــای کــف خیابــان را نمــی بیننــد ،از دو
فاکتــور مهــم ّ
صحــت و صداقــت بــی بهــره
ِ
ّ
خواهنــد مانــد .بــی دقتــی بــه ایــن دو ویژگــی در

مــدح آزادی و کنشهــای
مســالمت آمیــز مدنــی و
انتخابات آزاد گفته و نوشــته و
ّ
بــرای رشــد سیاســی ملــت
نسخه میپیچیدند .طرح شعار

ارزش ســنجی گزارههــای معرفتــی ،عــاوه بــر قصــور و
ّ
کنونی اندیشــه ورزی
ســهل اندیشــی متفکران ،معلول جنس و روش
ِ
ً
اساسا در مقام داوری ّ
نظریات ،راهکار و شاخصی برای بررسی
است.
ّ
مطابقــت بــا واقــع و بیــان صادقانــه وجــود نــدارد .علت اساســی این امر
را می توان ،تفکیک ناصواب گفتههای اندیشــمندان و روشــنفکران
از کنشهــای فــردی و اجتماعیشــان دانســت .در واقــع از یــک طــرف
ً
معمــوال بــه طــور ّ
جــدی در صــدد پیونــد
از آنجــا کــه اندیشــمندان
صداقــت گفتــاری و رفتــاری و هــم چنیــن یافتـ ِـن ماب ـ ِهازای خارجــی
ذهنیــات خــود نبــوده انــد ،و از طــرف دیگــر در داوری ّ
بــرای ّ
نظریــات
توســط مخاطبــان یــا دیگــر اندیشــمندان آن طــور که بایــد ّ
اهمیتی به
ایــن مســئله داده نشــده اســت ،ایــن آســیب رو بــه فزونــی مــی رود.
ّ
نظریــات تئوریســین هــای عرصـ ٔـه سیاســت هــم در همیــن چهارچوب
ارزیابی خواهد شــد .جریانات چپ و راســت علی رغم فقر معرفتی ،در
تمام ســالهای حضورشــان در ســپهر سیاسی کشور به خصوص پس
از انقــاب ،اگرچــه توانســتهاند در جرایــد و روزنامههــا و رســانههای غیر

ّ
آزادی به عنوان دال مرکزی گفتمان این جناح سیاسی و پیروزی در
ً
انتخابات با شــعار گفتگوی ّتمدنها و فضای باز سیاســی که عمدتا
الهــام گرفتــه از اندیشـههای روشــنفکران نزدیــک بــه ایــن طیــف بود،
تنها بخشــی از مجموعه ّ
نظریاتی اســت که به طور گســترده در جراید
و روزنامههــا بــه چــاپ رســید و از تریبونهــای رســمی و غیــر رســمی
کشــور توســط تمامــی همفکــران ایشــان تبییــن شــد .اگرچــه ّ
موفقیــت
ایــن طیــف در جلــب اعتمــاد و بــه تبــع آن آراء عمومــی در دهــۀ هفتــاد،
نشــان از توانایــی بــاال در انتشــار و همــراه ســاختن مــردم بــا
اندیشههایشــان داشــتّ ،امــا مــدت زمــان نه چنــدان کوتاهــی الزم بود
تــا بــا ّ
توجــه به کنشهای سیاســی آنــان در میدان عمل ،بتــوان وجود
ّ
راستگویی و واقع بینی در این نظریات و یا عدم وجود آن را مورد نقد
ً
و بررســی قــرار داد .ایــن جریــان پــس از ســالها ،مجـ ّـددا در هر فرصتی،
بحثهایــی چــون حـ ٔ
ـوزه اختیــارات ولـ ّـی فقیــه ،ختــم آن بــه تمرکــز
ّ
جمهوریت و
قــدرت در یــک نقطــه و بــه تبع آن اســتبداد ،نســبت آن با
ّ
ـادی تئــوری حکومــت
دموکراســی را پیــش کشــیده و بــه واکاوی و نقـ ِ
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رســمی و گاه حتــی در رســانههای رســمی کشــور بــه بیــان ایــده هــا و
ً
یافتههــای محــدود فکــری خود بپردازندّ ،اما عمدتــا صداقت و میزان
تطابــق گفتههایشــان بــا ّ
واقعیتهــای خارجــی مــورد نقــد و بررســی
ّ
ٔ
جدی قرار نگرفته اســت .از همین رو بررســی سختگیرانه کنشهای
ـغال مناصب سیاســی
اجتماعی و سیاســی این قشــر چه در هنگام اشـ ِ
و چه قبل و بعد از آن ،همواره مالک خوبی برای قضاوت اندیشـهها
سیاسیون در دو ّ
ّ
وضعیت
و گفتههایشان است .تفاوت فاحش رفتار
ـاوت پیــاده یــا ســوار بــودن بــر قــدرت ،نشــان از عــدم صداقــت و بــه
متفـ ِ
ّ
فعلیــت نرســیدن ّ
ّ
نظریــات و توقــف آنهــا البــای صفحــات
ّ
ّ
کتابهایشــان ،دال بــر عــدم صحــت آن اســت .یکــی از ایــن مــوارد،
ّ
ادعاهــا و ّ
نظریــه پردازیهــای بــی شــمار طیفی اســت که چند دهــه در

اندیـشـه

دینــی ،مبتنــی بــر ّ
نظریـ ٔـه والیــت فقیــه پرداخــت .بحثــی کــه ســالها
قبــل ،در اوایــل پیــروزی انقــاب اســامی ایــران و در هنــگام تدویــن
قانون اساســی مورد بررســی و جدال قرار گرفته بود .مســائلی که در آن
ّ
ً
ســالها عمدتــا از ســوی گروههــای ملــی گــرا ،منتســب بــه نهضــت
آزادی و البتــه جریانــات چــپ از جملــه ســازمان منافقیــن و حــزب تــوده
مطــرح شــده و با پاســخ های محکم امــام(رحمــتاهللعلیه) و روحانیــون تراز
ّاول انقــاب ،مواجــه شــده بــود ،این بار به طور مســتمر توســط جریانی

انتخابــات 88و پیــروزی رقیــب ،ســنگ محــک خوبــی بــرای ارزیابــی
صداقــت ّ
مدعیــان مــردم باوری و کنشهای مســالمت آمیـ ِـز مدنی به
وجــود آمد .عدم ّ
تحمل سیاســتمداران و روشــنفکران منســوب بــه آن
هــا در پذیــرش شکســت در پیشــگاه عمــوم ،روند اعتراضــات به نتایج
انتخابــات را از چهــار چوبهــای قانونــی خــارج نمــوده و بــا شــتاب زیاد
بــه حجــم و شـ ّـدت آن میافــزود .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 خیابانهــا
مشــغول بــوده و ّ
نظریــه پردازانشــان در پشــت پــرده از تئــوری «فشــار از
پاییــن ،چانــه زنــی از بــاال» پــرده بــر میداشــتند .بــا گذشــت چندیــن
ً
ســال از عمــر ّ
نظریــات جریــان موســوم بــه اصــاح طلــب ،حــال دقیقــا
صــد و هشــتاد درجــه خــاف آنچــه در ســالهای
متمــادی ســاخته و پرداختــه شــده بــود ،جایــگاه
مدافعیــن حقــوق مــردم و خائنیــن بــه آن عــوض
شــده بــود .یــک جنــاح پر قدرت سیاســی با عدم
ّ
بدیهیــات
تمکیــن بــه قانــون و عــدم رعایــت

شــورای نگهبــان و حمــات متعـ ّـدد بــه ایــن نهــاد ،انتقــاد بــه مسـ ٔ
ـئله
حکــم حکومتــی ولـ ّـی فقیــه ،اعتــراض به مســئولین انتصابی ایشــان،
ّ
حاکمیتــی و نظامــی کــه از آن ها
حملــه بــه مجموعــه ای از نهــاد هــای
بــه عنــوان دولــت پنهــان و دولــت در ســایه یــاد مــی شــد و اختیــارت
دولــت منتخــب مــردم را محــدود می ســاخت و مــواردی از این دســت،
عمــده واکنشهایــی بــود کــه مبتنــی بــر آن ّ
نظریــات ،در طــول
ســالهای متمــادی توســط ایــن جریــان مطــرح شــد .بــا ایــن وجــود
هنگامــی کــه به حیات سیاســی جناح مــورد بحــث میپردازیم ،مانند
بســیاری از جناحهــای دیگــر ،آن را دچــار بحــران ّ
جــدی در
شــاخصههای یــاد شــده در مقــام اندیشــه ورزی مییابیــم .اگــر از تمــام
دوران پــر فــراز و نشــیب ایــن جنــاح در ســالیان حضــورش در عرصـ ٔـه
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 ّ
نظریه پــردازان جناح چپ
دهــه شــصت و لیبــرال ٔ
ٔ
دهــه هفتــاد را نشــان میدهــد .بــا برگــزاری

اعتراضــات مدنــی ،بــر طبل ابطال انتخاباتی میکوبید که نزدیک به
 85درصد واجدین شرایط در آن شرکت نموده بودند .جالب آنکه در
ایــن نــوع اعتــراض نــه از اتــاف ســرمایههای کشــور ،ذبح شــدن منافع
ّ
ملی و خســارت وارد ســاختن بر اموال عمومی ِابایی داشــت و نه حتی
هــم صدایــی و حمایتهــای بــی دریــغ و صریــح دشــمن ،آنــان را از
مشــی و رفتارشــان پشــیمان ســاخت .در مقابــل ،ولـ ّـی 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 ّامــا
مطالبــات غیــر قانونــی از جملــه ضایــع کــردن آراء چنــد میلیــون نفــر را
عاقالنــه ندانســته و بــه طــور ّ
جــدی بــا آن بــه مخالفــت پرداخــت.
فرصتهــای چنــد ماهــه و مــدارای بیــش از انــدازۀ جمهــوری اســامی
ایــران بــا آنهــا کــه خــود را ســردمدران گفتگوهــای آزاد و منطقــی
میدانســتند بــه جایــی نرســید .به گونــه ای بعــد از هر اقدام مســالمت
آمیــز نظــام ،بیانیههــای تنــد و تیــز و روش هــای رادیکال تری از ســوی
ً
صحنــه گردانــان اغتشاشــات 88اتخــاذ میشــد .تــا جایــی کــه اساســا

طــرح و تبییــن مــی شــد کــه علــی رغــم اختــاف نظرهــای فراوانــش در
ّ
دهــۀ شــصت بــا ملی_مذهبیهــا و نهضــت آزادیهــا ،بعــد از یــک دهه
توانســته بود به طرز ّ
تعجب آوری با آنان ائتالف کند .این گفتمان با
ّ
حاکمیــت ،خــود را در کنــار مــردم و در
مرزبنــدی میــان خــود و جریــان
سیاســی حاکــم دانســته و
برابــر قــدرت
ِ
همــواره بــه روندهایــی کــه بــه زعــم آنهــا
موجــب کاهــش مشــارکت عمومــی در
ٔ
عرصــه سیاســی مــی شــد ،انتقــاد
داشــت .مخالفت با نظارت اســتصوابی
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ّ
حاکمیــت از بیــن رفتــه و تمامــی راههــای
امــکان گفتگــو میــان معترضیــن و
برگشــت مســدود شــد .در واقــع آنچــه در شــلوغیهای 88بــه چشــم میخورد
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 ،اسـ ٔ
ـتحاله ایدئولوژیک ،به هرشــکل
توانســته بــود اعتمــاد و آبرویــی مبتنــی بــر گفتمــان جدیــدش ،نــزد بخشــی از
افــکار عمومــی پیــدا بکنــد ،در مدت چند مــاه ،تمامی اندوختههای نظــری و
ّ
عملـیاش را بــه آتــش کشــید .جریــان اصالح طلب دقت نداشــت که با اثبات
ّ
ادعاهایــش ،نفــی خــود میکنــد .جریانــی کــه قریــب بــه یــک دهــهّ ،
مدیریــت
مجریــه و قـ ّـو ٔه ّ
مقننــه و یــک دوره ٔ
قـ ّـو ٔه ّ
اداره شــوراهای اســامی اکثــر شــهرهای
کشــور را بــه همــراه جریانــات پرقــدرت رســانهای و مطبوعاتــی ،در اختیــار
داشــت ،در دهمین ٔ
دوره انتخابات ریاســت جمهوری ،ژســت اپوزیســیون به
ً
خــود گرفتــه بــود .بــدون آن کــه ّ
توجــه کنــد اساســا بــرای چنیــن جناحــی بــا
ّ
اینچنیــن ســوابق ،مخالــف خوانــی علیــه تمــام حاکمیــت تــا چه میــزان بــاور
پذیــر و یــا حتــی عاقالنــه اســت .نفــی تمامــی ســاختار های تقنینــی و ســاز و کار
هــای انتخاباتــی ،زیــر ســوال بــردن سیســتمها و نهادهــای نظارتــی ،عــدم
ّ
حاکمیــت و قائــل شــدن بــه امــکان فســاد در
اعتقــاد بــه ســامت نهادهــای
نظام ،آن هم به شــکل گســترده برای دســتکاری آراء چند میلیونی ،پیش از
ٔ
مرحله بحران و سقوط قرار دهد ،از جریانی که خودش
آن که حکومت را در
ّ
ّ
برآمده از همین سیستم و ساختار هاست ،سلب مشروعیت و صالحیت می
کــرد .در واقــع آنچــه اصــاح طلبــان میکردنــد حملــه بــه نظــام و قــدرت
ّ
زنی سیاســی و معرفتی بود .اینها همــه از
حاکمیــت نبــوده بلکــه نوعی خود ِ
یــک منظــر عــدم صداقــت ّ
نظریــه پــردازان ایــن جبهــه را بــه رخ میکشــید .در
واقــع انتخابــات  88بــه خوبــی نشــان داد آنچــه کــه تئوریســینها در مقــام
ً
ّ
نظریــه پــردازی بیــان مــی کننــد لزومــا پیونــدی بــا اعمالشــان نــدارد .بلکــه
ّ
برعکس ،گاهی پر ادعاترین جریانات ،در هنگام شکســت در میدان قدرت
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حاضرنــد تمامــی اندوختههایشــان را بــه آتــش کشــیده و خــاف آن عمــل
نماینــد .از ســوی دیگــر حــوادث ســال 88داللــت بر عــدم ّ
صحت ّ
نظریههای
ً
اصــاح طلبانــه هــم داشــت .آن هــا کــه دائمــا والیــت فقیــه را مانعــی در برابــر
ّ
جمهوریــت تصویــر مــی کردنــد ،ثابــت نمودنــد کــه شــاید خــود ،بــه
خواســت
عنــوان ّ
اقلیــت در برابــر جمهــور بایســتند ّامــا ّ
ولی فقیــه نه تنها چنین نخواهد
کــرد ،بلکــه در برابــر ّ
اقلیتهــای مــردم ســتیز با تمــام قــدرت و بــا پرداخت تمام
هزینههایــش خواهــد ایســتاد .آنچــه کــه هوشــمندی رهبــری در پایبنــدی
عمیــق ایشــان بــه اصــول انقــاب رقــم زد ،حفاظــت همــه جانبــه از ّ
حــق
مشــارکت عموم در تعیین سرنوشــت کشورشــان بود .این مســئله به درســتی
درک شد که خطر ابطال انتخابات ،تنها ّ
متوجه یک دوره انتخابات و چند
ً
ّ
جمهوریت نظام را هدف گرفته اســت.
میلیون رأی نیســت ،بلکه مســتقیما
بــه گونـهای کــه اگــر بــرای یــک بــار در تاریــخ جمهــوری اســامی ایــران جمعــی
ّ
محــدود مــی توانســت بــا شــورش عیلــه آحــاد ملــت بــه جــای صنــدوق رأی،
ماهنامة فرهنگی _ سیاسی محراب شمارة دوم و سوم

اندیـشـه
حرفــش را از طریــق آشــوب در کوچــه و خیابــان بــر کرســی بنشــاند ،بعــد از آن
ً
ّ
جمهوریــت
عمــا دیگــر نــه صنــدوق رأی اعتبــاری داشــت و نــه نشــانی از
میماند .چه اینکه پس از تســلیم شــدن نظام در برابر خواســت غیرقانونی و
ّ
ٔ
عرصــه سیاســت هــم
مردمــی یــک جریــان سیاســی ،ســایر بازیگــران
ضد
ِ
ّ
درمییافتند که تنها راه نشســتن بر کرســی قدرت ،همراهی با ملت نیســت،
بلکــه در صــورت لــزوم ،آشــوب و جنجــال میتوانــد نظــام را وادار بــه بــاج دادن
بــه جریانــات ّ
ضدمردمــی کنــد .آنچــه هوشــمندی بینظیــر و حکمــت آمیــز
ح تر میســازد،
بــودن کنشهــای رهبــر انقــاب در مواجــه بــا فتنهگــران را واضـ 
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.
کاران درون جریــان
اگرچــه در آن روزگار مصلحــت اندیشــان و محافظــه ِ
ٔ
ٔ
هزینــه حفــظ آراء مــردم را بیــش از
محاســبه هزینــه و فایــده،
انقــاب ،بــا
فایــدهاش مــی دانســتند و بــا توجیــه حفــظ نظام ،میــل به ســازش و تــن دادن
بــه خواســتههای جریــان آشــوب گــر را داشــتند و حتــی چنیــن توصیه هایــی را
ٔ
ٔ
ّ
مطلقه فقیه در مقابل
حاکمیت و رهبری می کردند ّاما والیت
مجموعه
به
رفتار های بدعت آمیز و مطالبات غیر قانونی اصحاب قدرت ایســتاد تا یک
بــار بــرای همیشــه انعطــاف ناپذیــری در برابــر زیــاده خواهی های ضـ ّـد مردمی
را محکــوم نمایــد .در واقــع بــر خــاف آنچــه جبهـ ٔـه مقابــل مــردم ،دربـ ٔ
ـاره ضـ ّـد
مردمــی بــودن والیــت میگفتنــد ،والیــت فقیــه نــه تنهــا در ابتــدای انقــاب،
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 ّ
نظریــات آنهــا کــه در مقــام ســاخت دوگانــه و
تعــارض میــان والیــت و مــردم بودنــد ،مهــر ابطــال زده شــد بلکــه وجــود ولـ ّـی
فقیه را برای کســانی که آن را امری حائز ّ
اهمیت نمی دانســتند هم ضرورت
بخشــید .چــه اینکــه واضــح شــد کــه ولـ ّـی نــه تنهــا مــی توانــد در رأس جامعــهٔ
دینــی قرارگرفتــه و تعارضــی بــا مــردم ســاالری دینی نداشــتهباشــد بلکه بســیار
ً
ارزش مــردم ســاالری دینــی و تضمیــن حفــظ
باالتــر از
آن ،اساســا بــرای حفــظ ِ
ّ
ـئون تصمیــم گیــری در کشــور ،وجــود والیت فقیه
جایــگاه ملــت در تمامــی شـ ِ
الزم و ضــروری بلکــه تنهــا راه تأمیــن ایــن هــدف اســت .ایــن هــا همــه تنهــا
برشــی کوتاه از پیامدهای کنشهای برخی از روشــنفکرانّ ،
نظریهپردازان و
سیاســت مــداران در یــک واقعــه بــود کــه بــه هیــچ وجــه امــکان تفکیــک آن از
ّ
نظریــات و ّادعاهایشــان وجــود نداشــته و البتــه خــود ،جــای بحــث هــای
عمیقتــر و بیشــتر دارد .بعــاوه ،مصادیقــی از ایــن دســت بــرای جریانــات
فرهنگــی ،اجتماعــی و سیاســی مختلف فــراوان اســت .مصادیقی که مــا را به
تأمــل بیشــتری دربـ ٔ
ّ
ـاره تاریخچــه و خاســتگاه جریــان روشــنفکری در ایــران و
نظریــه پــردازی آن ،وادار مــی ســازد .جریانــی کــه حافظــهٔ
جنــس و روش ّ
تاریخی کوتاه مدت و یا ســهل اندیشــی آحاد جامعه به خصوص نخبگان و
جریانــات فکــری و فرهنگــی ،مانــع از ارزیابی صداقت و ّ
صحت ّ
نظریــات دور
و درازشان شده است.
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بر مدار تحوّل آفرینی

پروندۀ اوّل :شناسایی مفهوم ،مؤل ّفه های اساسی و گسترٔه امر تحوّل در حوزٔه علمیّه
تحـ ّـول در هــر پدیــده یکــی از سـ ّـنت های ناگزیر الهی اســت
کــه ّ
مدیریــت آن میتوانــد منجــر بــه تکامــل ،رشــد و پویایــی
شــده و انفعــال در مقابــل آن باعــث انــزوا یــا نابــودی شــود.
حـ ٔ
ـوزه ّ
علمیــه هــم از ایــن سـ ّـنت الهــی مســتثنی نبــوده و اگــر ایــن
ّ
ّ
جریــان را مدیریــت نکنــد بــه انــزوا یــا نابــودی خواهــد رســید .تحــول
امــری ضــروری بــرای پویایــی و تطابــق حـ ٔ
ـوزه ّ
علمیــه و معــارف دینــی
بــا نیازهــای زمــان اســت.
ّ
مقــام معظــم رهبــری(مــد ّظلــه العالــی) بــه عنــوان جامع ترین اندیشــمند
دینــی و آ گاه تریــن ّ
نظریــه پــرداز اســامی نســبت به اقتضائــات زمان،
در بــاره ۀ ایــن مســئلۀ مهــم تأکیــدات فــراوان دارد .از جملــه اینکــه در
ّ
تذکر دادند  «:امروز حوزه نباید در صحنههای ّ
متعدد فلسفی
بیانی
و فقهــی و کالمــی 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 نوبهنــو الزم اســت کــه دارد مثــل ســیل در
دنیــا مطــرح میشــود؛ بایــد شــما برایــش جــواب فراهــم کنیــد .جــواب
شــما بایــد ناظــر باشــد بــه ایــن نیــاز و نیــز ناظــر باشــد بــه پاسـخهایی
کــه مکاتــب و فرقههــای گوناگــون میدهنــد .اگــر از جوابهــای
آن هــا غافــل باشــید ،پاســخ شــما نمیتوانــد کار خــودش را انجــام
دهــد .بایــد پاســخ قــوی ،منطقــی و قانــع کننــده بیاوریــد وســط .بایــد
پاسـخها در دنیــا مطــرح شــود » .در ماهنامـ ٔـه محــراب ،پیرامون معنا و
ّ
مفهــوم تحـ ّـول در ٔ
حوزه ّ
علمیه ،مؤلفه های اصلی ،چگونگی تعیین
خــط مشــی و ســاز و کارهــای اجرایــی آن و رونــد کنونـ ِـی پیــاده ســازی
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ایــن امــر در نهــاد حــوزه ،بــا حجــت االســام مجتبــی مهــدوی ارفــع،
معــاون ســابق آمــوزش حـ ٔ
ـوزه ّ
علمی ٔه خراســان بزرگ به گفتگو نشســته
ّ
ایــم .در صفحــات پیــش رو ،بخــش اول ایــن گفتگــوی تفصیلــی را
میخوانیــد.
باسالمو احترام

1

در ابتدای گفتگو تعریفی جامع از مفهوم ّ
تحول داشته باشید؛
ّ
ســپس بفرماییــد بــه طــور خــاص بــرای تحــول در حــوزه چــه
ّ
مؤلفــه هــای اساســی وجــود دارد؟
ضمنعرضسالموخستهنباشیدبهشما.
اگ ــر بخواهی ــم معن ــای تح ـ ّـول را در لغ ــت بررس ــی کنی ــم ،ای ــن
کلم ــه ب ــه معن ــای تغیی ــر ی ــک ش ــیء م ــی باش ــد .در اصط ــاح ه ــم
انتق ــال از ی ــک جای ــی ب ــه ج ــای دیگ ــر را تح ـ ّـول میگوین ــد.
آن ّ
تحول ــی ک ــه در ح ــوزه م ــد نظ ــر اس ــت و م ــورد مطالب ـ ٔـه رهب ــر
ّ
ّ
معظ ــم انقالب(مدظل ــه العال ــی) میباش ــد ،ی ــک مق ــدار متف ــاوت اس ــت و
بــه معنــای لغــوی تحـ ّـول نیســتّ .
تحولــی کــه یــک جهــت خــاص را
داشــته باشــد .آن جهــت ارزشــی کــه متناســب بــا اقتضائــات مربــوط
علمی ــه و آن رس ــالت ه ــا و اه ــداف ح ـ ٔ
ب ــه ح ـ ٔ
ـوزه ّ
ـوزه ّ
علمی ــه اس ــت،
ّ
ّ
تحول ــی ک ــه در مس ــیر تحق ــق ارزشه ــا و آرمانه ــای ای ــن نه ــاد
ّ
میباش ــد.به ط ــور کل ــی دو ن ــوع تح ـ ّـول وج ــود دارد :تح ـ ّـول مثب ــت
و منفــی.

اندیـشـه
تحـ ّـول مثبــت ،یعنــی انتقــال از ّ
وضعیــت موجــود بــه ســمت بــه
ً
ّ
وضعیــت مطلــوبّ .امــا اگــر تحـ ّـول منفــی باشــد ،قاعدتــا حرکــت بــه
ّ
ســمت ســقوط اســت .حرکــت بــه ســمت آن هــم تحــول اســت ولــی
تحـ ّـول بــه معنــای حرکــت بــه ســمت سراشــیبی و از بیــن رفتــن.
رهبـــر ّ
معظـــم انقـــاب (مـــد ّظلـــه العالـــی) در همیـــن راســـتا فرمودنـــد
ّ
ک ــه تحوی ــل ی ــک ض ــرورت اجتن ــاب ناپذی ــر اس ــت .ح ــال ی ــا ای ــن
ّ
دگرگون ــی ب ــه س ــمت مثب ــت خواه ــد ب ــود ک ــه تحق ــق آن اه ــداف و
ارزشه ــای ح ـ ٔ
ـوزه ّ
علمی ــه اس ــت ی ــا ب ــه س ــمت منف ــی خواه ــد ب ــود.
ٔ
ّ
ّ
در ادامــه فرمودنــد اگــر حــوزه علمیــه تحــول پیــدا نکنــد یــا منــزوی
خواه ــد ش ــد ی ــا از بی ــن خواه ــد رفت.البت ــه ب ــدون ّ
توج ــه ب ــه مبان ــی
نمیتوانی ــم وارد موض ــوع تح ـ ّـول در ح ــوزه بش ــویم .بای ــد مبتن ــی
ب ــر فرمایش ــات رهب ــر انق ــاب (مــد ّظلــه العالــی) ،مس ـ ٔ
ـئله تح ـ ّـول را تعقی ــب
کنیــم .در فرمایشــات مقــام ّ
ّ
(مدظلــه العالــی) گاهی به جای
معظم رهبــری
واژۀ تحـ ّـولٔ ،
واژه اصــاح آمــده اســت .اصــاح در فرمایشــات ایشــان،
ّ
نزدیــک بــه معنــای تحــول اســت کــه آن هــم یکــی از مطالــب قابــل
ّ
ّ
توج ــه و دارای چن ــد مؤلف ـ ٔـه اساس ــی اس ــت.
حالبهبرخیاز اینشاخصههااشارهخواهم کرد.
اول
ـای
ـ
مبن
ـوان
اولی ــن مس ــئلهای ک ــه بای ــد ب ــه عن ـ
.1
ِ
ٔ
ّ
تحــول در مجموعــه برنامهریــزی حــوزه مــد نظــر قــرار بگیــرد،
همانط ــور ک ــه اش ــاره ش ــد ای ــن اس ــت ک ــه تح ـ ّـول ی ــک ام ــر
اجتن ــاب ناپذی ــر اس ــت .بای ــد بپذیری ــم؛ اگ ــر نپذیرفتی ــم چ ــه
ّ
بخواهی ــموچ ــهنخواهی ــمای ــنتح ـ ّـولتحق ــقپی ــدامیکن ــد.
ً
اگــر ایــن را بپذیریــم قاعدتـ ًـا بــه فکر هســتیم کــه حتمــا آن را ّ
مدیریت
کنی ــم .نمیتوانی ــم مس ـ ٔ
ـئله تح ـ ّـول را ره ــا کنی ــم اگ ــر ره ــا کردی ــم،
باختهای ــم.
ّ
مؤل ٔ
ٔ
حـــوزه
فـــه ّدوم ،حفـــظ اصـــول حـــوزه اســـت .در
.2
ً
ّ
علمی ــه یکس ــری خط ــوط قرم ــز و اصل ــی وج ــود دارد ک ــه حتم ــا
ً
بایــد در بخشهــای مختلــف مــورد ّ
توجــه قــرار گیــرد .اساســا اگــر
در اینه ــا ،تغیی ــری ّاتف ــاق بیفت ــد ،مش ــکل س ــاز اس ــت.
تحـ ّـول بــه معنــی تغییــر خطــوط اصلــی در حــوزه نیســت .بــه عنــوان
مث ــال ،پی ــش ف ــرض مت ــد اجته ــاد در هم ـ ٔـه عرصهه ــای ح ــوزوی
بایــد بــه عنــوان یــک مــاک و معیــار اصلــی در مجمــوع برنامههــای
ح ــوزه ق ــرار بگی ــرد .م ــا ب ــه هی ــچ وجه ــی نمیتوانی ــم بگویی ــم مت ــد
اجتهـــاد را کـــه تـــا اآلن بـــه ســـمت آن حرکـــت میکردیـــم ،دیگـــر
نیــازی بــه آن نداریــم .مسـ ٔ
ـئله اجتهــاد جــزء خطــوط قرمــز و اصلــی
حــوزه اســت کــه بایــد حتمـ ًـا در امــر تحـ ّـول بــه ایــن موضــوع ّ
توجــه
شــود .اگــر در جایــی مشــاهده کردیــم کــه اجتهــاد مــورد خدشــه وارد

ش ــد ،بدانی ــم ای ــن مس ــیری ک ــه م ــا خواهی ــم رف ــت مس ــیر درس ــتی
نیســت و از اصـ ِـل تحـ ّـول بــه معنــای مثبــت آن فاصلــه گرفتــه ایــم.
بنابرای ــن هرگون ــه بی ّ
توجه ــی ب ــه خط ــوط اصل ــی در حوزهه ــا ،ه ــم
باع ــث انح ــراف و ه ــم باع ــث حرکته ــای منف ــی و ّ
تحوله ــای
غیرصحیــح مــی شــود.
 .3مبن ــای س ــوم ،حف ــظ ارزشه ــا و س ـ ّـنتهای ح ــوزه
اســـت.
بــدون ّ
توجــه بــه آنهــا مســیری کــه خواهیــم رفــت ،مســیری غلــط
ً
ّ
اســت .تحــول بــه معنــای صرفــا تغییــر در روشهــا نیســت .ممکــن
اس ــت بعض ــی از ش ــیوههایی ک ــه وج ــود دارد ،بتوانی ــم در جاه ــای
دیگــر اســتفاده کنیــم .ایــن بــه معنــای نفــی روشهــا یــا شــیوههای
ً
س ـ ّـنتی حاک ــم ب ــر ح ـ ٔ
ـوزه ّ
علمی ــه نیس ــت.در تح ـ ّـول اص ــا بح ــث
س ـ ّـنتگریزی مط ــرح نیس ــت .س ـ ّـنتهای بس ــیار کارآم ــدی داری ــم
کــه در نظامهــای آموزشــی غیرحــوزوی هــم بــه عنــوان روشهــای
عظی ــم و ارزش ــمند آموزش ــی مط ــرح میش ــوند و الگوگی ــری ش ــده و
ً
اســتفاده مــی شــوند .قطعــا دگرگونـ ِـی حــوزه بــه ایــن معنا نیســت .اگر
خروج ــی تح ـ ّـول ،س ـ ّـنتگریزی ی ــا ّ
سنتس ــتیزی باش ــد ،تح ـ ّـول در
ً
ّ
حــال حرکــت در مســیر غلــط اســت .حتمــا بایــد ســنتها و روشهــا
و شــیوههای کارآمــدِ حــوزه را شناســایی ،حفــظ و تکمیــل و از آنهــا
ً
اســتفاده کنیم.ایــن نقــاط قـ ّـوت حتمــا باید مــورد مالحظه باشــد .به
دنبــال ارتقــاء آنهــا باشــیم و بــه دنبــال از بیــن بــردن نقــاط ضعــف.
اگــر مــا فکــر کنیــم مثـ ًـا آن شــیوهها و روشهایی کــه در حـ ٔ
ـوزه ّ
علمیه
وج ــود دارد ،بای ــد کن ــار گذاش ــته ش ــود ت ــا تح ـ ّـول در ح ــوزه اتف ــاق
ً
بیفتــد ،مثــا شــیوهها و روشهــای دانشــگاهی را وارد حــوزه بکنیــم،
ایــن تحـ ّـول نیســت ،بــه تعبیــر رهبــر ّ
معظــم انقــاب(مــد ّظلــه العالــی) غلــط
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ً
ان ــدر غل ــط اس ــت و قطع ــا باع ــث م ــی ش ــود
ک ــه ّ
وضعی ــت ح ــوزه بدت ــر از وض ــع موج ــود
ً
ّ
شــود .لــذا مــا حتمــا بایــد در تعریــف تحــول
دو رکـــن اصلـــی را در نظـــر بگیریـــم؛ اول،
بازشناس ــی و بازس ــازی س ـ ّـنتهای اصی ــل
و آزمـــودن آنهـــا در زمینههـــای علمـــی،
ّ
مدیریتـــی و ّ
بقی ٔـــه عرصههـــای
تربیتـــی،
مطـــرح در حـــوزه؛ ّ
ســـازی
آمـــد
روز
م،
دو
ِ
آ گاهان ــه و علم ـ ِـی ای ــن س ـ ّـنتها.
ّ
مؤل ٔ
اساســـی
فـــه
 .4چهارمیـــن
ِ
تحـ ّـول ایــن اســت کــه بایــد تغییــر در
بس ــتر نظ ــام اس ــامی ّاتف ــاق بیفت ــد.
ً
حتم ــا بای ــد متناس ــب ب ــا اقتضائ ــات
زمانـــه ّ
تحـــوالت را دنبـــال کنیـــم.
ب ــدون ّ
توج ــه ب ــه مس ــائل جدی ــدی ک ــه
ایج ــاد ش ــده اس ــت نمیتوانی ــم تح ـ ّـول را
مدیری ــت کنی ــم .مس ـ ٔ
ّ
ـئله نظ ــام اس ــامی،
ٔ
مســئله حضــور حداکثــری دیــن در اجتمــاع
و حکوم ـتداری ،جــزء مســائلی اســت کــه
ً
حــوزه اخیــرا بــا آن مواجــه شــده اســت و تــا
قب ــل از آن ورودی در ای ــن مس ــائل نک ــرده
ب ــود ّام ــا االن ای ــن نی ــاز و خ ــأ وج ــود دارد و
بایــد بــه آن ّ
توجــه بشــود .حتمـ ًـا بایــد ّ
تحول
در بســتر نظــام اســامی اتفــاق بیفتــد .یعنی
اگ ــر تح ـ ّـول در ّ
وضعی ــت و ش ــرایط موج ــود
بخواهــد بــه گونـهای باشــد کــه ّ
توجهــی بــه
نظــام اســامی و آن حکومتــی کــه مبتنــی بر
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مبانــی دینــی و اســامی بــوده ،نشــود؛ ایــن
تحـ ّـول غلــط اســت چــون از حــوادث واقعــه
ای کــه در روایــات اشــاره شــده ،غافــل بــوده
اســـت .مدیـــران حـــوزه بایـــد بداننـــد کـــه
پاس ــخگویی ب ــه نیازه ــای درون ـ ِـی نظ ــام
از وظای ــف مه ــم و ّ
اولوی ــت دار ای ــن نه ــاد
ٔ
حـــوزه انقالبـــی ،مبتنـــی بـــر ایـــن
اســـت.
نظ ــام ،ارزش دارد و بای ــد ح ــوزه را در بس ــتر
ّ
حاکمیــت اســامی تعریــف کنیــم و در ایــن
بس ــتر تح ـ ّـوالت را ّ
مدیری ــت کنی ــم.
نمیتــوان نســبت بــه نظــام بیتفــاوت
ّ
ٔ
حـــوزه انقالبـــی
بـــود .بایـــد مؤلفههـــای
ّبررســی شــود و نظــام فرهنگــی ،آموزشــی و
پژوهشــی و همـ ٔـه نظامهــای مختلفــی کــه
در ی ــک ح ـ ٔ
ـوزه انقالب ــی ب ــه آنه ــا نی ــاز داری ــم
مبتنــی بــر نیازهــای نظــام اســامی طراحــی
ٔ
طلبـــه تـــراز
شـــود کـــه خروجـــی آن ،یـــک
انق ــاب اس ــامی و پاس ــخگوی نیازه ــای
ٔ
ـانی ّتم ــدن
جامع ــه اس ــامی و نی ــروی انس ـ ِ
اس ــامی بش ــود .ای ــن جامع ــه ،جامعــهای
اســـت کـــه پذیرفتـــه اســـت میتوانـــد در
مس ــائل مختل ــف مبتن ــی ب ــر ن ــگاه دین ــی
ـــی اجتماعـــی خـــودش
و اســـامی زندگ ِ
را ّ
مدیریـــت کنـــد و مبتنـــی بـــر دســـتورات
ٔ
ّ
آن حرک ــت کن ــد .ل ــذا ح ــوزه علمی ــه بای ــد
پاس ــخگوی نیازه ــای نظ ــام اس ــامی ب ــه
ّ
حاکمیــت اســام و جامعـ ٔـه
عنــوان ســاختار

ماهنامة فرهنگی _ سیاسی محراب شمارة دوم و سوم

اس ــامی ب ــه عن ــوان باورمن ــدان ب ــه ای ــن
حاکمی ــت باش ــدّ .
ّ
نظری ــه پ ــردازی دین ــی
در درون حــوزه و ناظــر بــه ایــن نیازهــا بایــد
انجــام شــود .ابتــدا بایــد مســائل و نیازهــای
جامعــه و نظــام را شناســایی کــرده ،ســپس
مبتنــی بــر آن هــا اقــدام و عملیــات کنیــم.
حـ ٔ
ـوزه ّ
علمی ــه اگ ــر بخواه ــد در بس ــتر نظ ــام
ً
اس ــامی تح ـ ّـول پی ــدا کن ــد حتم ــا بای ــد در
ٔ
عرصـــه ّ
نظریهپـــردازی هـــای فرهنگـــی،
ً
اجتماعــی و سیاســی وارد شــود .بایــد حتمــا
در فقــه االقتصــاد ،فقــه ٕالداره ،فقــه القضــا
و ٔ
همـــه عرصههـــای مـــوردنیـــازّ ،
نظریـــه
پ ــردازی دین ــی اتف ــاق بیفت ــد.
 .5نکت ـ ٔـه بع ــدی ک ــه بای ــد ب ــه
عنـــوان مبنـــای پنجـــم مـــد نظـــر
باش ــد حف ــظ ّ
ماهی ــت مردم ــی ح ــوزه
ّ
اس ــت .نبای ــد ماهی ــت مردم ــی ح ــوزه
ً
دچـــار آســـیب شـــود .حتمـــا بایـــد
مردمـــی بـــودن حـــوزه در مجمـــوع
برنامهریزیهـــا و ّ
تحـــوالت واقـــع در
حـــوزه مـــد نظـــر باشـــد.
ٔ
مســـئله مردمـــی بـــودن
نمیتـــوان بـــه
بی ّ
توجـــه و در عیـــن حـــال بـــه دنبـــال
تح ـ ّـوالت در ح ــوزه ب ــود .بای ــد ای ــن رابط ــهٔ
بیــن مــردم و حــوزه و رابطـ ٔـه مــردم بــا دیــن
حفــظ شــود .اینهــا آرمانهــای دیــن اســت.
علمــاء ،وارثــان انبیــاء (علیهــم الســام) هســتند و

اندیـشـه
بای ــد می ــراثداران خوب ــی ب ــرای انبی ــاء (علیه ــم الس ــام) باش ــند .آن آی ــۀ
ُْ
َّ
َ
شــریفه ســوره جمعــه کــه میفرمایــدُ «:هـ َـو الـ ِـذی َب َعــث ِفــی ال ِّم ِّییـ َـن
ً
َر ُســول ِم ْن ُهـ ْـم » اشــاره بــه ایــن دارد کــه انبیــاء (علیهــم الســام) بایــد از خــود
ً
م ــردم باش ــند و ب ــه تب ــع آنه ــا علم ــا ه ــم ب ــه همی ــن ش ــکل.حتما
بایدمسـ ٔ
ـئله از مــردم و بــرای مــردم بــودن حـ ٔ
ـوزه ّ
علمیــه حفــظ شــود؛
یعنــی اگــر برنامهریزیهــا و سیاسـتگذاریهای حــوزه و روحانیــت
را بــه گونـهای تنظیــم کردیــم کــه ّ
ماهیــت مردمــی ایــن جریــان دچار
خدش ــه ش ــد ،در واق ــع انح ــراف از مس ــیر تح ـ ّـول اس ــت.
ّ
ّ
عقالنیــت اســت .تحـ ّـول بایــد مبتنــی
 .6مؤلفـ ٔـه ششــم،
بــر مبانــی فکــری منســجم و متقــن باشــد .باید مسـ ٔ
ـئله تحـ ّـول
در ح ــوزه را عقالن ــی دنب ــال کنی ــم.
مــن فرمایــش رهبــری را عــرض میکنم کــه ایشــان میفرمایند«:
محاسـ ٔ
ـبه عقالنــی ،گاهــی اوقــات خــودش منشــأ تحـ ّـوالت عظیمــی
ّ
عقالنیــت بــود.
ـامی مــا ناشــی از یــک
میشــود .انقــاب عظیــم اسـ ِ
اینطــور نبــود کــه مــردم همینطــور بیحســاب و کتــاب بــه خیابــان
بیاینــد و بتواننــد یــک رژیـ ِـم آنچنانــی را ســاقط کننــد .محاســبات
عقالنــی و کار عقالنــی و کار فکــری شــده بــود ».بایــد اتاقهــای فکــر
و هیئته ــای اندیش ـهورز تش ــکیل بدهی ــم و مس ــیرهای تح ـ ّـول را
مبتنــی بــر مبانــی صحیــح مــورد بررســی قــرار دهیــم.
ّ
 .7مؤلفـ ٔـه هفتمــی کــه بایــد مــد نظــر باشــد ایــن اســت کــه
ً
ّ
تحولــی واقعــا مطلــوب اســت کــه بــه آن ،بــه عنــوان یــک امــر
راهب ــردی و اس ــتراتژیک ّ
توج ــه کنی ــم.
اگــر تحـ ّـول را در ّ
جزئیــات و در مســائل کوچــک آوردیــم ،ایــن خیلــی
ّ
مؤث ــر نیس ــت .یعن ــی تح ـ ّـول هس ــت ّام ــا مطل ــوب نیس ــت .تح ـ ّـول
ً
مطل ــوب حتم ــا در س ــطح کالن اس ــت .زمان ــی میتوانی ــم تح ـ ّـول
مثب ــت را ایج ــاد کنی ــم ک ــه ن ــگاه و اندیش ــه و برنام ـ ٔـه م ــا راهب ــردی
ً
باش ــد.اگر م ــا ن ــگاه جزئ ــی ب ــه مس ــائل داش ــتیم اساس ــا آن تح ـ ّـو ِل
مثب ــت اتف ــاق نمیافت ــد .ح ــوزه ،عقب ـ ٔـه فک ــری و تئوری ــک نظ ــام
ّ
متحـــول کنیـــم کـــه
اســـامی اســـت .زمانـــی میتوانیـــم حـــوزه را
نگــرش و اندیشـ ٔـه مــا درســت باشــد .اگــر حــوزه هنــوز احســاس کنــد
ک ــه آم ــده اس ــت فق ــط رابط ـ ٔـه بی ــن خ ــدا و انس ــان را ّ
مدیری ــت کن ــد و
مبنای ــی ب ــرای حکمران ــی در عرصهه ــای اجتماع ــی و حکومت ــی
ً
ً
ن ــدارد ،اساس ــا تح ـ ّـوالت کام ــا متف ــاوت میش ــود .یعن ــی کس ــی ک ــه
ی ــک ن ــگاه ف ــردی ب ــه مس ــئله دارد و اندیش ــه و نگ ــرش او در رابط ـ ٔـه
ّ
بی ــن ف ــرد و خ ــدا خالص ــه میش ــود و ب ــا ی ــک رویک ــرد ح ـ ّـد اقل ــی ب ــه
مس ــئلۀ دین ــی ن ــگاه میکن ــد ،در جری ــان تح ـ ّـول ب ــا ی ــک س ــطح و
تــراز پایینــی مســئله را دنبــال میکنــدّ .امــا ا گــر اندیشـ ٔـه فــرد بــه دیــن

ایــن باشــد کــه بایــد حضــور دیــن حداکثــری باشــد و دیــن در همـ ٔـه
ً ُّ َ
عرصهه ــا ح ــرف ب ــرای گفت ــن دارد و « ِت ْبیان ــا ِل ــك ِل ش ـ ْـی ٍء» اس ــت،
ً
تحـ ّـول در حــوزه بســیار کالنتــر و اساس ـیتر خواهــد بــود .لــذا حتمــا
بایــد اینهــا را مــد نظــر قــرار بدهیــم و بایــد در جهتگیــری کالن حــوزه
تح ـ ّـول ایج ــاد کنی ــم.
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دگرگونــی در حــوزة ّ
علمیــه دارای چــه ابعادی اســت و از حیث
ساختارهای ّ
مدیریتی ،مسائل آموزشی و فرهنگی و مخاطبین
چه گســترهای را شــامل میشــود؟
تحـ ّـول در حــوزه بایــد در عرصههــای مختلـ ِـف آن اتفــاق بیفتــد.
یعن ــی بای ــد در تم ــام س ــاختارهای آموزش ــی ،فرهنگ ــی ،پژوهش ــی و
ّ
دیگ ــر زمینههای ــی ک ــه ح ــوزه متکف ــل آن اس ــت دگرگون ــی حاص ــل
بشــود .حتــی در پذیــرش حــوزه هــم نیــاز بــه تغییــر اســتّ .امــا بایــد
شــیوهها و سـ ّـنتهای قدیــم حــوزه را کــه سـ ّـنتهای خوبــی بــوده
شناســایی کنیــم و این سـ ّـنتهای کارآمــد را مــورد ّ
توجه قــرار دهیم.
ّ
البت ــه نی ــاز ب ــه ارتق ــاء وج ــود دارد؛ یعن ــی حت ــی هم ــۀ س ــنتهای
ارزشــمند کــه در گذشــته بودنــد نیــاز بــه ارتقــاء و تکمیل شــدن دارند.
اســاس تحـ ّـول ،در نظــام آموزشــی ،پژوهشــی ،فرهنگــی ،تبلیغــی،
اخالقــی و تربیتــی حــوزه ،بایــد وجــود داشــته باشــد .یعنــی در همــه
الت متناســب بــا زمــان را لحاظ کنیــم .این تحـ ّـوالت
اینهــا بایــد تحـ ّـو ِ
هــم بایــد منجــر بــه آثــاری در خــارج بشــود .یعنــی اگــر خروجــی ایــن
تحـ ّـول ایــن شــد کــه طلبــۀ مــا فــردی شــد کــه بتوانــد در تــراز انقــاب
و در تــراز نیازهــا و پاســخگویی بــه مســائل مختلــف مــورد نیــاز نظــام
باشــد ،معلــوم میشــود تحـ ّـو ِل صحیــح در نظــام آموزشــی و حرکــت
ّ
بــه ســمت ّ
وضعیــت مطلــوب محقــق شــده اســت.
بخــش دوم ایــن مصاحبــه در شــماره آینــده محــراب ،در اختیــار
مخاطبیــن محتــرم قــرار خواهــد گرفــت.
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سیاست
مردان سیاست و معنویّت
ِ
فتنه ،مادر تحریم
ایستاده در برابر فتنهها
ّ
علمه و تکلیف محوری

مصاحبه

مردانسیاستومعنویّت
ِ

پرداختی به پیوستگی دو عنصر سیاست و معنویّت در ایدئولوژی اسالم انقالبی

د باقر مسلمی زاده
محمّ 
دردنیــایپیچیــده
و فریبنـــدۀ ّ
مـــادی امـــروز کـــه
فراموشـــی و نادیـــده انگاشـــتن ابعـــاد
ی ّ
توجه ــی نس ــبت ب ــه
الیتناه ــی روح آدم ــی و ب ـ 
اســتعدادهایبشــردر پیمودنســیر کماالتوفضایل
اخالقـــی از یـــک ســـو ،و از ســـوی دیگـــر ،بلعیـــده شـــدن
ی
ن توســط تکنولــوژی و ســلطه جویـ ِـی مـ ّـاد 
احساســات انســا 
ّ
ّ
گرایــان و تســلط قدرتهــای پوشــالی بــر ملتهــای
مســـتضعف جهـــان و نیـــز ناتوانـــی مکاتـــب و
اندیشههایمختلفدرارائۀمسیریروشن
وتفسیریمطمئناز انسانوسرنوشتآن،
بیگانگی افراد بشــر
بر ســیر قهقرایی و از خود
ِ
افــزودهاســت؛تنهــامنادیــانتوحیــد،انبیــاءو
اوصیاء(علیهم الســام) و پاســبانان حریم ارزشها
و ّ
معنویــت هــا بودهانــد کــه هدایــت انســان را
جهاد مســتمر خویــش در زندگــی دنیایی
وجــه ِ
ً
ق ــرار داده و حی ــات خوی ــش را صرف ــا در کس ــب
عقیــدهوجهــادومبارزهمســتدامدر راهآناختیــار کرده
و همنــوا بــا چــراغ عقــل و نــدای فطــرت ،جامعــۀ انســانی را بــه
ســوی کمــاالت و ارزشهــای متعالــی رهنمــون ســاخته انــد.
از ای ــن بی ــن ،ب ــزرگ مرج ــع عال ــم تش ـ ّـیع ،ام ــام خمین ــی
(رحمــت اهلل علیــه) کــه همــواره از سیاســت ّ
معنویــت گــرا
و اخالق ــی دف ــاع ک ــرد ،ام ــر سیاس ــی را عمل ــی
الهــی دانســت و آن را در گــرو پیــروی
از رســـول اکـــرم (صلـــوات
به جهانیان ّ
معرفی نمایند؛ بلکه بتوانند
ّفعالیـــن ایـــن عرصـــه را بـــه عقـــب براننـــد.
غافـــل از آنکـــه مذهـــب ّ
تشـــیع در جوهـــرۀ
خــود ،دارای عناصــر و آموزههایــی اســت کــه
رویک ــرد انقالب ــی داش ــته و هم ــواره ش ــیعیان
را بــه مبــارزه علیــه زمامــداران کفــر و طاغــوت
دعــوت میکنــد .در بیــن آموزههــای مکتــب
علـــوی ،شـــاید هیـــچ عنصـــری بـــه انـــدازۀ
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اهلل علی ــه) و در راســـتای
ق ــرب ب ــه پ ــروردگاردی ــد .ایش ــان
ک ــه ص ــرف ّ
توصیهه ــای اخالق ــی را ب ــرای
جلوگی ــری از س ــقوط جامع ــه کاف ــی نمیدی ــد و
بــا ّ
توجــه بــه فقــدان ضمانــت اجرایــی مناســب بــرای
ای ــن گ ــزاره ه ــا ،ب ــه دنب ــال راه ــکاری مثم ــر و اثربخ ــش
میگشــت .هـماو بــا یکیدانســتن منبــع و منشــأ دیــن و دولــت
در منط ــق اس ــام و ب ــا ب ــاور ب ــه اینک ــه سیاس ــت را ب ــا
دس ــت هدایت ــی غی ــر از دس ــت هدای ــت خداون ــد
متع ــال ،نمیت ــوان معن ــا داد و تفس ــیر ک ــرد،
ـرانجام
اقــدامبــهقیامــیتاریخــینمــود کهسـ
ِ
ّ
تفقــه سیاســی ایشــان ،نظــام سیاســی وقــت
را برانــدازی نمــوده و نظامــی جدیــد ســاخت
کــهدر آن،حاکــموتمامــی کارگــزارانرااز صــدر
تــا ذیــل ،ملــزم بــه رعایـ ِـت قواعــد جامعهسـ ِـاز
ّ
اســام کــرد .دشــمنان ایــن تفکــر در غــرب ،در
س ــالهای اخی ــر ،پ ــس از شکس ـتهای پیاپ ــی
ک ــه از اقدام ــات خ ــود در منطق ــۀ جن ــوب غ ــرب آس ــیا
ّ
متحمــل شــدند ،کوشــیدند
بــه ویــژه در ایــران و ســوریه و عــراق
پــساز شکســتتاکتیــکاسالمســتیزیوخشــونتعلنی،
ّ
بــهتاکتیکتبلیغــاتمنفــیوتولیدنمونههــایتقلبی
دس ــت بزنن ــد و عملی ــات تروری ــزم ض ـ ّـد مردم ــی را
ب ــه ج ــای «ش ــهادتطلبی» و « ّ
تعص ــب و
ّ
تحج ــر و خش ــونت» را ب ــه ج ــای
«اس ــامگرائی و جه ــاد»

شــهادت ،شــیعیان را بــرای مبــارزه و انقــاب،
تهییــجوتشــویقنکــردهباشــد.عنصــری که
در حقیق ــت آرزوی نهای ــی مجاهدی ـ ِـن ف ــی
ســبیلاهللاســت.چــهاینکــهامــام ،علــیابــن
َ ُ َ
الحســین (علیــه اســام) فرمــود «:القت ــل لن ــا ع ـ َـادۀ
و َ
کرام ُتن ــا ش ــهادۀ » و بدی ــن صراح ــت می ــان
زندگ ــی توحی ــدی و آرم ــان ش ــهادتطلبی،
مناس ــبتی ت ـ ّـام و تم ــام برق ــرار نم ــود.

ماهنامة فرهنگی _ سیاسی محراب شمارة دوم و سوم

شــهادت تمامـ ِـی امامان شــیعه
ب ــه دس ــت س ــاطین ظل ــم و ج ــور نی ــز گ ــواه
روش ــنی اس ــت ب ــر ن ــزاع دائم ــی جبه ــۀ ح ـ ّـق و
باط ــل ك ــه وظیف ــۀ حقطلب ــان در ش ــورش
ـردمداران نامش ــروع را ت ــا اب ــد روش ــن
علی ــه س ـ
ِ
میســازد .از ایــن روســت كــه گفتمــان غالــب
مکت ــب تش ـ ّـیع در ط ــول حی ــات اجتماع ــی
ً
خ ــود ،کام ــا سیاس ــی و انقالب ــی ب ــه ش ــمار

(علیهــم الســام)

سیاست

میآی ــد .پ ــس از آغ ــاز غیب ــت کب ــری و انقط ــاع کام ــل ش ــیعیان از ام ــام
ـان خــود(علیــه الســام) ،خطــر انحــراف از آموزههــای سیاســی و انقالبــی
زمـ ِ
اس ــام اصی ــل ،بی ــش از پی ــش نمای ــانش ــد .در آن زم ــان ک ــه نق ــش
رهبــران ّامــت مســلمانّ ،
اهمیــت بســزایی مییافــت ،مذهــب تشـ ّـیع
ّ
بــهتدریــجتوانســتخــودرادر قامــتجامعۀمذهبینیمهمســتقلیدر
چهارچــوب اســام تثبیــت کنــد .بــه ایــن ترتیــب علمــای آن زمــان بــر
ایــن اســاس کــه برخــی از وظایــف رهبرشــان ،امــام معصــوم غائــب (علیــه
الســام) ،بــه آنــان تفویــض شــده اســت ،بــه طــور فزاینــدهای در ّ
مدیریــت
ام ــور اجتماع ــی جامع ــه وارد میش ــدند .هم ــان رون ــدی ک ــه در زم ــان
مــا ،بــه آمــوزه هــای متکامــل و تــر عمیــق تــر امــام خمینــی (رحمــت اهلل علیــه)
منتهــی شــد .در عصــری کــه دیگــر هیــچ پیامبــری مبعــوث نمیشــد
و هیــچ منــذری نمیآمــد ،امــام خمینــی(رحمــت اهلل علیــه) ،میــراثدار همــۀ
انبی ــا و اس ــباط ایش ــان (علیهــم اســام) ش ــد و در انق ــاب اس ــامی ای ــران ک ــه
زاییــدۀآموزههــایاعتقــادیوعملــیتشـ ّـیعوتبلــور آرزوهایفروکوفتۀ
ّ
حاکمیت
وحاصــلقرنهـ اتــاشو کوشــشمکتــبعلــویدر جهت
باورهــا و ارزشهــای اســام نــاب ّ
ّ
محمــدی به شــمار میآمد ،حاکمیت
آرمانـ ِـی جامعــه ،در دســتان ولـ ّـی فقیــه قــرار گرفــت.
روح خــدا آمــد تــا معنــای «انتظــار» را در آینــۀ وجــود خــود کــه اســوۀ
منتظــران بــود ،بــه ّامــت اســام بیامــوزد تــا دیگــر گــردش افــاک را جــز

آنک ــه در خی ــل منتظ ــران مه ــدی موع ــود(عـ ّـج اهلل تعالــی فرجــه) قرارگیرن ــد،
مقصــودی نباشــد.
ام ــام خمین ــی(رحم ــت اهلل علی ــه) ب ــاور جهانی ــان را نس ــبت ب ــه مفه ــوم
سیاســت ورزی و پذیــرش ّ
واقعیــت هــای دنیــا ،دچــار تردیــد ســاخت.
ً
ایشـــان اساســـا پرداختـــن بـــه سیاســـت را بـــدون ایســـتادن در
نقط ــۀ حکمران ــی آن ه ــم ب ــر اس ــاس ایدئول ــوژی توحی ــدی ،ممك ــن
نمیدانســت.او در صحنــه حاضــر شــد و تکلیــف خــود و جامعــهاش را
روش ــنس ــاخت ك ــه «االس ــام فه ــو الحكوم ــۀ».
پژوه ــش ام ــام (رحمــت اهلل عیلــه) ،بهج ــای آنک ــه او را در گوش ــه حج ــره
و كتابخانــه نگــه دارد ،بیشــتر بــه ایســتادن در صحنــه فــرامیخوانــد.
پژوهشــی کــهثمــرۀآنتربیــتســربازانیشــجاعوجامعـهایآ گاهبــود.
ـیر بهانجــام رســاندن اهــداف انقــاب تنهــا در ســر
ســربازانی كــه
در مسـ ِ
ّ
دادن شــعار متوقف نشــدند ،بلکه در عمل هم ّذرهای کوتاهی نکرده
و در ایــن راه هیــچ باکــی از کشــته شــدن ندارنــد.
کســانی کــه مــرگ خــود را جــز در راه کســب رضایــت الهــی ،خــوش
نداش ــته و ش ــهادت را ،منته ــی درج ــۀ کم ــال خ ــود ف ــرض میکنن ــد.
شــاگردانی که سیاســت را همچون امام و پیشــوای خود توأم با مبارزه
معن ــا میکنن ــد .از منظ ــر آن ــان ،در دل سیاس ــت نوع ــی مب ــارزه نهفت ــه
ً
اســت .آنــان سیاســت را صرفــا اجــرای یــک آییننامــه یــا دســتورالعمل
خاص نمیدانند .بلکه معتقدند سیاســت ،نگهداشــتن و هماهنگی
دائم ــی ام ــور در تنش ــی اس ــت ک ــه هم ــواره در می ــان اقدام ــات برق ــرار
اســت و نیــز بــر ایــن باورنــد کــه اگــر ایــن تنــش ،نفــی شــده و یــا خفیــف
جل ــوه داده ش ــود ،اولی ــن چی ــزی ک ــه وج ــودش بیمعن ــا خواه ــد ش ــد،
خــود سیاســتمدار اســت .سیاسـتمداران الهــی ،امیــد و ســرور حقیقــی
را در گ ــرو جس ــارت و مب ــارزه میدانن ــد ن ــه انفع ــال و کن ــار آم ــدن ب ــا
ّ
واقعیته ــای تل ــخ دنی ــا .اگرچ ــه ،در ع ــرف سیاس ــی ام ــروز ،از تن ــش،
کــه از عناصــر اصلـ ِـی معنادهنــدۀ بــه سیاســت محســوب میشــود ،بــه
مثابــۀعنصــریمخـ ّـربیادشــدهوهمــۀسیاســتمداراندر صــددانكار
و نادی ــده گرفت ــن آن برمیآین ــد ک ــه در نتیج ــۀ آن ،سیاس ـتورزی ب ــا
تس ــاهل و س ــادهانگاری مع ــادل خواه ــد ش ــد .اینک ــه تنشزداتری ــن
دولــت جمهــوری اســامی در عیــن حــال ،در نظــر مــردم ،ناکارآمدتریــن
دولــت هــم بهشــمار میآیــد ،مســئله ای اتفاقــی نیســت .ایــن پدیــده،
ً
دقیق ــا محص ــول تقلی ــل دول ــت از عنص ــری مبارزات ــی و پیش ــران ب ــه
عنصــری محافظــه کار و عافیــت طلــب اســت .رهبــران انقــاب کــه
ب ــه دنب ــال ارائ ــۀ الگوی ــی از نهض ــت اس ــامی ب ــرای تم ــام مس ــلمانان
ّ
ّ
عالــم بودنــد ،ارادۀ ملــت ایــران را آغازگــر حركــت بــرای همــۀ ملتهــای
ـدرت
مســتضعف دیــده و ایســتادگی مــردم را بــا دســتهای خالــی و قـ ِ
ایم ــان ب ــه اهلل و ّ
تمس ــک ب ــه اس ــام وح ــدت کلم ــه ،اس ــوه و الگ ــوی
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مبــارزاتحــقطلبانهمیدانســتند؛اکنونپساز گذشــتچهار دهــهاز
طلــوعانقــاب،ســربازانیراتربیــت کــردهانــد کــهســلوک عرفانیخــودرا
در میــدانمبــارزهنشــاندادهوبــرایریختنخونخــوددر راهپــروردگار،
ـدان نب ــرد ج ــوالن میدهن ــد.
مردان ــه در می ـ ِ
در ســیزدهم دی مــاه 1398مــردی از ایــن خیــل عظیــم بــه مقــام
شــهادت نائــل آمــد .شــهیدی کــه بــه خوبــی میدانســت کــه انقــاب
ّ
ً
اس ــامی صرف ــا ب ــرای آزادی مل ــت ای ــران از ی ــوغ نظ ــام س ــلطه ،ش ــکل
نگرفتــهوسرنوشــتهمۀمللمســتضعفجهــاننیــزدر گــرواقدامات
ّ
ماســت .مکتــباو،نمــای کاملــیاز راهروشــنانقــابدر جهتتحقق
ّتمــدننویــناســامیوشــکلگیری ّامــتواحــدهایاســت کــهدر عصر
عســرت و انتظــارّ ،
مقدمــات ظهــور منجــی غایــب را فراهــم میکنــد.
او در امت ــداد هم ــان اف ــق سیاس ـ ِـی ترس ــیم ش ــده توس ــط انق ــاب
اســامی ،هــدف خــود را مبــارزۀ بــا اســتکبار و نظــام ســلطه میدانســت
و دفـــاع از فلســـطین و ســـوریه و عـــراق مظلـــوم را نـــه دفـــاع از چنـــد
کش ــور ،بلک ــه دف ــاع از ح ــق و حقیق ــت میدی ــد؛ ب ــا دس ــتور مس ــتقیم
رئیسجمهــور جنایتکارتریــن کشــور جهــان بــه آرزوی نهایــی خــود،
یعنــی شــهادت نایــل آمــد .ســلیمانی بــه ظاهــر قربانــی تروریــزم دولتــی
شــدواحمقهــایدرجــۀیــکبــاغفلــتاز عنصرشــهادتطلبــیوایثار
در جهانبین ــی اس ــامی ،ب ــه عن ــوان مس ـ ّـببان ای ــن حادث ــه ،ب ــه ک ــردۀ
ً
خــود افتخــار میکننــد .دشــمنان نــادان قطعــا از عوالــم غیــب و فلســفۀ
شــهادتبیخبرنــدونمیداننــد کــهحــوادثزمــانبــهجاودانگــیوبقا
و جایــگاه رفیــع کســی کــه بــرای رضــای خــدا بــه جهــاد رفتــه ،میافزایــد
ً
و مس ــلما خ ــون ای ــن ش ــهید ،از او اس ــوه ای ب ــرای مقاوم ــت و عنص ــر
بیم ــه کنن ــده ای ب ــرای جمه ــوری اس ــامی ای ــران میس ــازد .انق ــاب
اســامی جمع میان ّ
معنویت و سیاســت و مبارزه را تنها راه نجات بشــر
ّ
مالنبییــن فرمــود« :رهبانیــت امــت مــن
میدانــد .همانطــور کــه خات 
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جهــاددر راهحــقاســت».درســتبــراســاسهمیــننســخه،محصــول
انســانی ایــن مکتــب ،هــم یــک شـ ّ
ـخصیت معنــوی و عرفانــی اســت و
ِ
هــم یــک عنصــر مبارزاتــی و اثرگــذار در سیاســت خارجــی.
انس ــانی ک ــه ش ــهادت را ن ــه مقام ــی خ ــارج از زندگ ــی و منف ـ ّ
ـک از
حی ــات ،بلک ــه همچ ــون منزل ــی از من ــازل آن ،در جه ــت و معن ــای آن
قلم ــداد میک ــرد .ش ــهادت ب ــه ای ــن معن ــا ،نوع ــی از حی ــات اس ــت .آن
حیــات ّ
هــم ّ
طیبــه ای کــه وزن ســنگینی در کنــش هــا و ّفعالیــت هــای
ّ
موحدی ــن دارد .از همی ــن رو در آموزهه ــای ش ــیعی ،ش ــهیدان مظه ــر
اصل ــی حی ــات و جم ــع بی ــن اخ ــاق و ّ
معنوی ــت و سیاس ــت ان ــد.
از همیــن جهــت اســت کــه حافظــۀ تاریخــی دنیــا ،تشــییعی بــا آن
شــكوهرا کمتــربــهیــاددارد.تنهــازنــدگانمیتوانندمنشــأچنیــناثراتی
بــوده و میلیــون هــا انســان را علــی رغــم تلــخ کامیهــا و نارضایتیشــان
از اعم ــال مدی ــران بیکفای ــت ،ب ــاز ه ــم ب ــه ک ــف خیاب ــان کش ــانده و
ارتبــاط وثیقــی میــان آنهــا و نســخۀ حقیقــی انقالبیــون ایجــاد نمــوده
و البتــه مشــت ّ
ی عمــل انقالبیگــری را بــاز نمایــد .بــا وجــود
مدعیــان بـ 
بی ــش از چه ــا ده ــه از پی ــروزی انق ــاب اس ــامی ای ــران ،تنه ــا چنی ــن
خون ــی میتوانس ــت می ــان آموزهه ــای خال ــص مکت ــب و ناکارآم ــدی
ـکآشــکاریقائــلشــودواجــازۀایجــاد گسســت
برخــی کارگــزارانتفکیـ ِ
میــان ّامــت و مکتــب را ندهــد .مکتــب سیاس ـتمدران الهــی ،اینجــا
ب ــه وض ــوح تف ــاوت خ ــود را ب ــا سیاســتبازان غیرمعتق ـ ِـد دنی ــا نش ــان
میدهــد .محصــول یکــی انســانی اســت کــه خونــش احیاگــر ارزش هــا
و آرمانه ــای اله ــی ب ــرای میلی ــون ه ــا انس ــان در دنی ــا و س ــرانجامش
جاودانگــی اســت و محصــول دیگری جنایتکارانی اســت که از کشــتن
پــاک تریـ ِـن انســان هــا ابایــی نــدارد.
ایــنخــونبــرکاتفراوانــیداشــت کــهایــنهابخــش کوچکــیاز آن
اســت .پس شــهادت ســلیمانی یعنی انقالب ادامه دارد.

فتنه،مادرتحریم

واکاوی تأثیرات حوادث سال  88بر افزایش تحریمهای
آمریکا علیه ایران
در س ــال  1388در حالیک ــه انق ــاب اس ــامی ط ــی س ــی س ــال
حی ــات خ ــود ،موان ــع و مش ــکالت عدی ــدهای را پش ــت سرگذاش ــته
بـــود ،انتخابـــات دهمیـــن دورۀ ریاســـت جمهـــوری بـــا مشـــارکت
 40میلیون ــی م ــردم برگ ــزار ش ــد و ب ــرگ زری ــن دیگ ــری ب ــر صفح ــات
تاری ــخ ای ــن س ــرزمین که ــن اف ــزود و ب ــار دیگ ــر الگ ــوی بیبدی ــل
مردمســاالری دینــی را بــه جهانیــان عرضــه كــرد .بــه بــاور بســیاری
از تحلیلگــران سیاســی ،ایــن انتخابــات ،شــگفت انگیــز ،کمنظیــر
و پر ّ
اهمی ــت ب ــود .چراک ــه ح ــدود  85درص ــد ایرانی ــان ب ــا رفت ــن ب ــه
پــای صندوقهــای رأی در آغــاز چهارمیــن دهــۀ انقــاب ،مهــر تأییــد
مقبولیــت و مشـ ّ
ّ
ـروعیت نظــام جمهــوری اســامی زدنــد.
دیگــری بــر
ّامــا شــیرینی ایــن پیــروزی بــزرگ دیــری نپاییــد و بالفاصلــه پــس از
اع ــام نتای ــج انتخاب ــات ،اعت ــراض ب ــه نتیج ــه و ع ــدم تمکی ــن ب ــه
قانــون ،از طــرف برخــی کاندیداهــا و احزاب سیاســی شکسـتخورده
مطـــرح شـــد .از طـــرف دیگـــر عملیـــات روانـــی و حجـــم فراگیـــر
ّ
فعالیتهــای رســانهای غــرب علیــه نظــام اســامی در قبــل ،حیــن
و بعــد از انتخابــات نیــز معترضــان را در گســترش دامنــۀ اعتراضــات
ی ــاری نم ــود ت ــا کش ــور و مردم ــی ک ــه در آس ــتانۀ جه ــش و پیش ــرفت
منطق ـهای و جهان ــی ق ــرار داش ــتند ،ب ــه م ــدت  8م ــاه درگی ــر ماج ــرا
شــوند .مجمــوع ایــن رخدادهــا موجــب شــد كــه گروههــا ،نهادهــا،
رس ــانهها و کارشناس ــان مختل ــف از ح ــوادث انتخاب ــات  22خ ــرداد
 ،1388بــا اســامی مختلفــی نظیــر « بحــران »« ،جنبــش اجتماعــی
» « ،انقــاب یــا کودتــای مخملــی » « ،تهدیــد نــرم » « ،آشــوبهای
شــهری » « ،اغتشاشــات گســترده » « ،فتنــه » « ،نارضایتــی عمومــی
» « ،جنب ــش س ــبز » « ،نافرمان ــی مدن ــی » و عناوی ــن دیگ ــری ی ــاد
نماینــد .ایــن رویــداد بــه آمریــکا و غــرب کــه از آغــاز بــا انقــاب اســامی
در تعــارض و تقابــل قــرار داشــتند ،فرصــت جــوالن و دخالــت دوبــاره
داد .زی ــرا قب ــل از آن ،آمری ــکا ،ن ــه تنه ــا موف ــق ب ــه بیثباتس ــازی
جمهــوری اســامی نشــده بــود بلکــه شــاهد رشــد و توســعۀ روزافــزون
ایــران نیــز بــود .در حالــی کــه عــراق و افغانســتان در مرزهــای غربــی
و شــرقی بــه اشــغال آنهــا درآمــده بــود و تحـ ّـرکات فزاینــدۀ آمریــکا در
مناطــق شیخنشــین حاشــیۀ خلیــج فــارس و کشــورهای همســایۀ
ّ
شـــمالی ایـــران ،تلقـــی نوعـــی تـــاش بـــرای محاصـــره را تداعـــی
میک ــرد .جمه ــوری اس ــامی ای ــران ب ــه اعت ــراف دوس ــت و دش ــمن،

سیاست
هادی دانشور

باثباتتریــن کشــور خاورمیانــه شــناخته میشــد .بــه بیــان دیگــر بــا
وجــود تهدیدهــا و تحریمهــای گســترده ،همــواره بــر ثبــات سیاســی
و توانمنــدی ایــران در ابعــاد ّفنــی و تکنولوژیکــی ،اقتصادی ،نظامی
ـذاری ای ــران ب ــر مع ــادالت
و سیاس ــی اف ــزوده میش ــد و رون ــد تأثیرگ ـ ِ
منطقــهای و فرامنطقــهای نی ــز غیرقابلان ــکار مینم ــود.
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والدیمی ــر پوتی ــن ،رئیسجمه ــور روس ــیهٔ در حاش ــیۀ اج ــاس
س ــران کش ــورهای ح ــوزۀ خ ــزر در ته ــران و در گفتگ ــو ب ــا خبرگ ــزاری
جمه ــوری اس ــامی گف ــت « :ای ــران کش ــور قدرت ــی جهان ــی اس ــت و
هم ــواره در خاورمیان ــه تأثیرگ ــذار و نقشآفری ــن ب ــوده اس ــت .ای ــران
ادبیــات و تاریــخ کهــن و ریشـهداری دارد کــه حتــی بخشــی از خــاک
ش ــوروی س ــابق ه ــم ج ــزء خ ــاک و س ــرزمین ای ــران ب ــوده اس ــت».
همزمــان بــا روی کارآمــدن دولــت نهــم ،سیاســت خارجـ ِـی تهاجمــی
دول ــت موج ــب ش ــد جه ــان احس ــاس ب ــروز جنگ ــی قری ــبالوق ــوع
کن ــد .ای ــن ام ــر باع ــث ش ــد هم ــگان ب ــه ای ــن ب ــاور برس ــند ک ــه ه ــر
لحظــه احتمــال بســته شــدن تنگــۀ هرمــز وجــود دارد .بنابرایــن دنیــا
بــا بحــران کمبــود نفــت روبـهرو خواهــد شــد .لــذا تقاضــا بــرای خریــد
نف ــت 7/2 ،براب ــر گش ــت ک ــه ای ــن ام ــر موج ــب ش ــد قیم ــت جهان ــی
نفــت شــاهد صعــود چنــد برابــری باشــد .جمهــوری اســامی ایــران
از فرص ــت بهوج ــود آم ــده نهای ــت اس ــتفاده را ب ــرد و دول ــت وق ــت ب ــا
سیاس ــت تمرک ــز زدای ــی از مرک ــز و تزری ــق بودج ــه ب ــه اقص ــی نق ــاط
کشــور و همچنیــن کاهــش معنــادار فاصلــۀ طبقاتــی و افزایــش 3/5
ّ
درصــدی رشــد تولیــد ناخال ــص ملــی و رشــد پرشــتاب تــوان علمــی
ب ــا افزای ــش ّ
ظرفی ــت و ج ــذب دانش ــجو در دانش ــگاهها ،کش ــور را
در ّ
وضعی ــت بس ــیار مناس ــبی ب ــرای ی ــک خی ــز اقتص ــادی ق ــرار داد.
برخ ــاف آنچ ــه در جامع ــه ،مبن ــی ب ــر نب ــود رواب ــط خ ــوب می ــان
ایــران و جهــان در ایــن برهــۀ زمانــی جــا افتــاده بــودّ ،
واقعیــت چیــز
دیگ ــری را نش ــان مـ ـیداد .در واق ــع آم ــار ص ــادرات و واردات ای ــران
و رشــد چشــمگیر صــادرات غیــر نفتــی بــه اکثــر کشــورهای جهــان،
نشــانگر بهوجــود آمــدن تقاضــای بازارهــای جهانــی بــرای کاالهــای
ایران ــی و ایج ــاد انگی ــزه ب ــرای س ــرمایهگذاری در داخ ــل کش ــور ب ــود.
ایــن امــر در رشــد اقتصــادی کشــور نقــش بســزایی داشــت .نتیجــۀ

ای ــن ّ
وضعی ــت ،عقبنش ــینی آمری ــکا از مواضع ــش در براب ــر ای ــران
ب ــود .ب ــرای مث ــال در خ ــرداد  1388در حال ــی ک ــه تنه ــا چن ــد روز ت ــا
برگ ــزاری انتخاب ــات ریاس ــت جمه ــوری ای ــران مان ــده ب ــود ،ب ــاراک
اوبامــا بــه رهبــر ّ
ّ
ّ
(مدظله العالــی) نامــه مینویســد
معظــم انقــاب اســامی
و اعتـــراف میکنـــد کـــه بـــدون کمـــک و حضـــور ایـــران ،مســـائل
منطقــه و بینالملــل حــل نخواهــد شــدّ .امــا بعــد از حــوادث خــرداد
 88و امنیت ــی ش ــدن اوض ــاع ای ــران ،فش ــارها ب ــر کش ــورمان افزای ــش
یافتــه و آمریــکا از مواضــع پیشــین خــود ،عــدول نمــوده و خواه ــان
امتیازگی ــری بیش ــتر از ای ــران میش ــود.
روی ــداد و فتن ـهای ک ــه چن ــد م ــاه کش ــور را در ت ــب و الته ــاب ف ــرو
بــرد و خســارات ســنگینی بــه نظــام وارد کــرد .از جملــه تبعــات جـ ّـدی
ّ
فتن ــۀ  ،88تش ــدید تحریمه ــای گس ــترده ب ــرای متوق ــف س ــاختن
رونــد حركــت اقتصــادی ایــران اســت .اگرچــه ســابقۀ اولیــن تحریــم
اقتصــادی ایــران پــس از انقــاب اســامی بــه جریانات بعد از تســخیر
ً
الن ــۀ جاسوس ــی امری ــكا بازمیگ ــرددّ ،ام ــا قطع ــا مقط ــع زمان ــی پ ــس
از فتن ــۀ  88نقط ــۀ عطف ــی در تش ــدید تحریمه ــا علی ــه جمه ــوری
اســامی اســت .برخــی از ایــن تحریمهــا هماننــد تحریــم دارو ،عــاوه
ب ــر خس ــارتهای اقتص ــادی باع ــث خس ــارتهای جان ــی نی ــز ش ــد.

اگرچــه ســابقۀ ّاولیــن تحریــم اقتصــادی ایــران پــس
از انقــاب اســامی بــه جریانــات بعــد از تســخیر النــۀ
ً
یگــرددّ ،امــا قطعــا مقطــع زمانــی
جاسوســی امریــكا بازم 
پــس از فتنــۀ  88نقطــۀ عطفــی در تشــدید تحریمهــا
علیــه جمهــوری اســامی اســت.
یک ــی از ابع ــاد مه ــم سیاس ـ ِـت مه ــار جمه ــوری اس ــامی در دوران
پســافتنه و در واقــع یکــی از نتایــج مهمــی کــه فتنــۀ داخلــی کشــور در
عرصــۀ خارجــی بــه بــار آورد ،همراهــی قدرتهــای جهانــی بــا آمریــکا
در برخــورد بــا ایــران بــود .آمریــکا پیــش از فتنــه و حتــی در ســالهای
اوج قــدرت جنگطلبــان نومحافظــه کار ،از ضعــف خــود در اعمــال
فش ــار ب ــه ای ــران و نی ــز ع ــدم توانای ــی ب ــرای ج ــذب همکاریه ــای
بینالمللــی بــه ویــژه از ســوی روســیه و چیــن علیــه ایــران آ گاه بــود.
همانگون ــه ک ــه جف ــری کم ــپ ،اندیش ــمند امریکای ــی نی ــز اش ــاره
ایـــران هســـتهای،
میکنـــد و میگویـــد « :مطلوبتریـــن ابـــزار مهـــار
ِ
ّاتخــاذ تحریــم چندجانبــه بــا حضــور چهــار بازیگــر روســیه ،اتحادیــۀ
اروپــا ،آمریــکا و چیــن میباشــد .زیــرا بــه سرشــکن شــدن هزینههــای
مـ ّـادی و معنــوی واشــنگتن منجــر میشــود ».متأســفانه فتنــۀ 88با
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ّ
کاه ــش اقت ــدار نظ ــام و ایج ــاد چالش ــی مل ــی ،ای ــن فرص ــت را ب ــرای
غ ــرب فراه ــم نم ــود ت ــا قدرته ــای جهان ــی را علی ــه ای ــران بس ــیج
نمای ــد .کلینت ــون در فص ــل دوم کت ــاب خاط ــرات خ ــود ب ــا عن ــوان
«انتخابه ــای س ــخت» درب ــارۀ ای ــن موض ــوع نوش ــته اس ــت« :
پ ــس از اعتراضه ــا ب ــه نتیج ــۀ انتخاب ــات در س ــال  ،88آمری ــکا
توانســت کشــورهای دیگــر را بــرای اعمــال تحریمهــای جدیــد علیه
ایــران همــراه ســازد » .نتیجــۀ عملــی ایــن امــر ،تصویــب قطعنامــۀ
 1929ش ــورای امنی ــت ب ــود ك ــه در نتیج ــۀ آن تم ــام تحریمه ــای
یکجانبـــهای کـــه بـــ ه عنـــوان تحریمهـــای فلجکننـــده و مؤثـــر
از آنه ــا ی ــاد میش ــود ،براس ــاس زیرس ــاخت حقوق ــی ک ــه در ای ــن
ً
قطعنامــه مطــرح شــده بــود ،اعمــال شــدّ .امــا ایــن قطعنامــه ،اساســا
نــه یــک قطعنامــۀ هســتهای اســت و نــه بــا هــدف واکنــش نشــان
دادن بــه سیاس ـتهای هســتهای ایــران اعمــال شــده اســت .ایــن
ً
قطعنامــه کــه دقیقــا در ســالگرد فتنــۀ 88یعنــی در  25خــرداد1389
مص ــادف ب ــا ژوئ ــن  2010تصوی ــب ش ــد ،محص ــول تعامل
راهبـــردی آمریـــکا و متحدانـــش دربـــارۀ نحـــوۀ

کمـــک بـــه فتنـــۀ
 88در ایـــران بـــود.
فتنـــهای کـــه رو بـــه افـــول
نه ــاده ب ــود و یک ــی از خروجیه ــای بازنگ ــری
اســـتراتژیک آمریـــکا در سیاســـت خـــود دربـــارۀ ایـــران بـــه شـــمار
ّ
میآم ــد .ای ــن فتن ــه گرچ ــه ی ــک اتف ــاق سیاس ــی تلق ــی میش ــد،
ّام ــا اث ــرات بس ــیاری ب ــر ذه ــن تصمیمگی ــران آمریکای ــی گذاش ــت
ً
و نهایتــا منجــر بــه افزایــش و تشــدید تحریمهــا و فشــار اقتصــادی
علیــه ایــران شــدّ .
توجــه بــه ایــن نکتــه کــه پرونــدۀ هســتهای ایــران
ّ
مدته ــا پی ــش از س ــال  88نی ــز مط ــرح ب ــود ،ام ــا هیــچگاه منج ــر
ب ــه چنی ــن تحریمه ــای بیس ــابقهای نش ــده ب ــود ،نق ــش فتن ــۀ
 88در تبدیــل شــدن تحریمهــای فلجکننــده بــه اســتراتژی اصلــی
آمریــکا در آن ســالها و اعمــال تحریمهــای بیســابقۀ بانکــی علیــه
ایــران را آشــکارتر میکنــد .در واقــع وقتــی ســیر تحـ ّـول تحریمهــای

آمریــکا علیــه ایــران را بررســی میکنیــم ،درمییابیــم كــه نخســتین
و مهمتریــن اســتداللی کــه حامیــان تحریمهــای جدیــد در آمریــکا
مط ــرح كردن ــد و ب ــا تکی ــه ب ــر آن ب ــه ض ــرورت تش ــدید تحریمه ــا
پــی بردنــد ،ایــن بــود کــه اگــر فشــارهای اقتصــادی بــر مــردم ایــران
متمرکــز شــود ،نارضایتــی ناشــی از آن میتوانــد تبدیل به ســرمایهای
اجتماعــی بــرای جریــان فتنــه شــودّ .امــا رویگردانــی مــردم از جریــان
فتن ــه آمریکاییه ــا را آزار مـ ـیداد .در واق ــع روشه ــای رس ــانهای و
ّ
عملیــات روانــی نیــز نتوانســته بــود بــر بیاعتنایــی و بلکــه تنفر مــردم
نســبت بــه ایــن جریــان ،تأثیــری بگــذارد .در نتیجــه ،آمریکاییهــا
ـادی بســیار
بــه ایــن جمعبنــدی رســیدند کــه وارد کــردن فشــار اقتصـ ِ
ً
شــدید و بیســابقه ،تنهــا روشــی اســت کــه میتوانــد مــردم را مجـ ّـددا
بــه خیابانهــا کشــانده و ســبد خالــی ســرمایۀ اجتماعــی فتنــه را پــر
کنــد.
ً
ّ
تغییــر ماهیــت تحریمهــا ،دقیقــا ناشــی از ایــن تحلیــل بــود کــه
جریــان فتنــه در ایــران ،بــه رنــج کشــیدن مــردم در حــوزۀ اقتصــادی
نیــاز دارد .در همــان مقطــع هیــاری کلینتــون ،وزیــر خارجــۀ آمریــکا
در پاس ــخ ب ــه س ــؤال خبرن ــگار واش ــنگتن پس ــت ک ــه پرس ــیده ب ــود:
امنیــت علیــه ایــران چــه اثــر قابــل ّ
قطعنامــۀ  ۱۹۲۹شــورای ّ
توجهــی
دارد؟ گفتــه بــود « :ایــن قطعنامــه در حمایــت از جنبــش ســبز صــادر
ش ــده اس ــت» .ج ــان م ــک کی ــن ،س ــناتور مع ــروف آمریکای ــی نی ــز
ّ
خ ــرداد  89پ ــس از تصوی ــب قطعنام ــه ،در بنی ــاد مل ــی دموکراس ــی
گف ــت « :باالخ ــره قطعنام ــۀ تحریمه ــای بیش ــتر علی ــه ای ــران ب ــه
تصویــب رســید ...مــا بایــد درکنــار جنبش ســبز بایســتیم و الزم اســت
اهــداف آنــان را اهــداف خــود بدانیــم .منافــع آنــان منافــع ماســت و
تالشهایش ــان ،تالشه ــای م ــا »
ّ
ّ
ع ــاوهب ــر ای ــن ،ج ــان بولت ــون ،مش ــاور فعل ــی امنی ــت مل ــی کاخ
ســفید و نماینــدۀ پیشــین آمریــکا در ســازمان ملــل ،در مقطــع فتنــۀ
 88گفت ــه ب ــود « :ناآرامیه ــای ای ــران در س ــال  88ب ــود ک ــه گزین ــۀ
تحریــم ایــران را کــه بیــش از دو ســال از دســتور کار خــارج شــده بــود،
ً
مج ـ ّـددا ب ــه روی می ــز برگردان ــد » .کن ــت کاتزم ــن ،کارش ــناس ارش ــد
تحریمه ــا و مش ــاور کنگ ــرۀ آمری ــکا در فروردی ــن  89در مصاحب ــه
ب ــا پای ــگاه اینترنت ــی ش ــورای رواب ــط خارج ــی آمری ــکا گفت ــه ب ــود« :
ّ
موقعی ــت سیاس ــی داخل ــی ای ــران ب ــه دنب ــال انتخاب ــات جنجال ــی
ژوئ ــن (به ــار س ــال  ،)88اکن ــون عامل ــی جدی ــد در محاس ــبات ب ــه
شــمار مـیرود .اگرچــه جنبــش اپوزیســیون در چنــد مــاه گذشــته تــا
ح ــدودی خام ــوش ش ــده اس ــت ّام ــا ای ــن مس ــأله هن ــوز ی ــک عام ــل
ً
تعیینکننــده اســت و شــما در الیحــۀ کنگره علیــه ایران قطعا شــاهد
آن هس ــتید » .نیکآهن ــگ کوث ــر ،مدی ــر مس ــئول و س ــردبیر وب ــگاه
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خودنویـــس و روزنامهنـــگار ایرانـــی مقیـــم
واشــنگتن دی ســی نیــز یــک فایــل صوتــی
از مهــدی هاشــمی رفســنجانی منتشــر کــرد
ك ــه در اظهارات ــی پیرام ــون ّ
فعالیتهای ــش
در معارضــه بــا نظــام اســامی میگوید«:مــا
تقســـیم کار کردهایـــم؛ هـــر کســـی کار
خـــودش را میکنـــد ...وظیفـــۀ مـــن بـــه
عن ــوان مه ــدی هاش ــمی ای ــن نیس ــت ک ــه
رس ــانههای خب ــری را کنت ــرل کن ــم .م ــن
وظیفـ ـهای برای ــم تعری ــف ش ــده ک ــه آن را
انجـــام میدهـــم ».نیکآهنـــگ کوثـــر
دراشــاره بــه روابــط خــود بــا مهــدی هاشــمی
میگوی ــد « :م ــن و مه ــدی هاش ــمی باره ــا
بـــا هـــم در تمـــاس بودهایـــم .در یکـــی از
مــوارد کــه بــه مــن زنــگ زد ،وقتــی فهمیــد
م ــن در ح ــال رفت ــن ب ــه واش ــنگتن هس ــتم
از مــن خواســت تــا راجــع بــه بحــث تحریــم
اقتصـــادی ایـــران کســـانی را در آمریـــکا
ببین ــم و میخواس ــت بدان ــد در واش ــنگتن
چ ــه کس ــانی هس ــتند ک ــه بش ــود ب ــا ارتب ــاط
و تشویقش ــان تحریمه ــای س ــنگینتری
علیـــه مـــردم ایـــران تحمیـــل کـــرد .ایـــن
بــرای مــن مســألۀ عجیبــی بــود کــه مهــدی
هاشـــمی ،پـــدر و خانـــوادهاش در ایـــران
باش ــد و بخواه ــد ای ــن بح ــث تحری ــم را از
طریــق آمریکاییهــا پیگیــری کنــد و البتــه
ب ــا آدمه ــای مختلف ــی نی ــز در ای ــن زمین ــه
صحب ــت ک ــرده ب ــود» .
روزنامـــۀ والاســـتریت ژورنـــال در
 20نوامبـــر  2009مینویســـد« :طـــی
بازدیـــد مخملبـــاف از واشـــنگتن ،آقـــای
مخملبـــاف کـــه ســـخنگوی کاندیـــدای
ریاســـتجمهوری ایـــران ،میرحســـین
موســوی اســت بــه اوبامــا پیــام داده اســت
پش ــتیبانی علن ــی خ ــود را ب ــرای نیروه ــای
دموکراتیـــک در ایـــران افزایـــش داده و
بـــه فشـــارهای مالـــی بـــر ســـپاه بیفزایـــد.
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آقـــای محســـن مخملبـــاف اعـــام کـــرده
اس ــت جنب ــش س ــبز ای ــران از تحریمه ــای
ـادی هدفمن ــد پش ــتیبانی میکن ــد».
اقتص ـ ِ
ایــن روزنامــه در ادامــه بــه نقــل از مخملباف
مینویس ـد«ما ب ــه تحریمه ــای اقتص ــادی
کـــه فشـــار را بـــر ایـــران زیادتـــر میکنـــد
محتاجی ــم .م ــا میخواهی ــم ّ
اوبام ــا بگوی ــد
او پشــتیبان دموکراســی اســت .اگــر چنیــن
نگویــد ،طرفــداران خــود را در ایــران از دســت
خواهـــد داد».
ً
نهایت ــا س ــفر مخملب ــاف ک ــه در اواخ ــر
ّ
ســـال  1388انجـــام گرفتـــه بـــود ،مؤثـــر
میافتـــد و روز  14فروردیـــن ســـال 1389
اوبامــا در گفتگــو بــا شــبکۀ تلویزیونــی CBS
آمریـــکا میگویـــد « :همـــۀ مـــدارک نشـــان
میده ــد ته ــران در ت ــاش ب ــرای دس ــتیابی
بـــه تـــوان تســـلیحات هســـتهای اســـت.
ایـــران بـــا چنیـــن توانایـــیای میتوانـــد
زندگـــی را در خاورمیانـــه بیثبـــات کنـــد و
رقابـــت تســـلیحاتی را در منطقـــه بـــه راه
ان ــدازد .م ــن فک ــر میکن ــم ای ــدۀ کنون ــی،
افزایــش فشارهاســت» .در چنین موقعیتی
در روز جهانـــی قـــدس ســـال  ،88جمـــع
معـــدودی در یکـــی از خیابانهـــای
پایتخ ــت گ ــرد آمدن ــد ت ــا ب ــا روزهخ ــواری در
مـــاه مبـــارک رمضـــان و ســـر دادن شـــعار «
ن ــه غ ــزه ،ن ــه لبن ــان ،جان ــم ف ــدای ای ــران
» ننـــگ دیگـــری بـــر پیشـــانی فتنهگـــران
ب ــرای همیش ــۀ تاری ــخ ثب ــت کنن ــد .نکت ــۀ
قابــل ّ
توجــه اینجاســت کــه شــعار « نه غــزه،
ن ــه لبن ــان » روز قب ــل از راهپیمای ــی توس ــط
س ــایت وزارت خارج ــۀ اس ــرائیل رونمای ــی
راهپیمایی ساختارشکنانه،
شــده بود.این
ِ
گرایــی مهــم بــرای تشــویق بــه تحریم بــود.
ده روز پـــس از ایـــن راهپیمایـــی ،رابـــرت
گیتـــس ،رئیسســـیا و وزیـــر دفـــاع دولـــت
بــوش کــه بــه اعتبــار تجربیاتــش در اتفاقــی
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نـــادر و کمســـابقه در دولـــت اوبامـــا ابقـــاء
ش ــد ،ب ــه ش ــبکۀ  CNNگف ــت « :در ح ــال
حاض ــر ب ــه دلی ــل ش ــکافهای عمی ــق در
ایــران ،تحریــم ،اثــر گذارتر از گذشــته اســت.
مـــا در حـــال حاضـــر شـــکافهایی را در
ای ــران ش ــاهدیم ک ــه در س ــی س ــال گذش ــته
بیســـابقه اســـت .مخالفـــان بـــه جـــای
پیگی ــری رأی خ ــود ،برخ ــی سیاس ـتهای
ّ
کل ــی حاکمی ــت را ه ــدف گرفت ــهان ــد».
ً
ب ــا ّ
توج ــه ب ــه آنچ ــه ذک ــر ش ــد ،اساس ــا
ّ
جنای ــت ب ــزرگ جری ــان فتن ــه علی ــه مل ــت
ایــران همانطــور کــه مقــام ّ
معظــم رهبــری
فرمودان ــد ،ای ــن ب ــود ک ــه پ ــروژۀ فش ــار ب ــر
ای ــران را احی ــا و بهش ــدت رادی ــکال ك ــرد و
دشــمنی را کــه از امتیازگیــری از ایــران ناامید
ش ــده ب ــود و ب ــه س ــمت امتیازده ــی پی ــش
ّ
میرفـــت ،جـــری کـــرد و بـــه جـــان ملـــت
انداخــت .ایــن جنایــت از هــر جــرم دیگــری
عناویـــن
بزرگتـــر اســـت و بایـــد در صـــدر
ِ
اتهامــی ســران فتنــه قــرار گیــرد .فتنــۀ 88
عــاوهبــر آنکــه قطعنامــۀ ّ
ضدایرانــی 1929
را در حمایـــت از جریـــان فتنـــه بـــه مـــردم
ای ــران تحمی ــل ک ــرد ،موض ــع مذاکرات ــی
کش ــورمان را نی ــز تضعی ــف نم ــود.
پیـــش از آن ،خاویـــر ســـوالنا ،مســـئول
وق ــت سیاس ــت خارج ــی اتحادی ــۀ اروپ ــا در
ماهه ــای ابتدای ــی س ــال  1387ب ــه ای ــران
آم ــد و طرح ــی ارائ ــه ک ــرد ک ــه در آن ب ــرای
اولی ــن ب ــار تعلی ــق غنیس ــازی از فهرس ــت
پیشش ــرطهای مذاک ــره ب ــا ای ــران ح ــذف
ش ــده و درخواس ــت فری ــز (ع ــدم گس ــترش
تأسیســـات) جـــای آن را گرفتـــه بـــود.
آمریکاییهـــا کـــه تـــا آن زمـــان بـــه دلیـــل
عـــدم تعلیـــق تأسیســـات غنیســـازی در
مذاکـــرات بـــا ایـــران شـــرکت نمیکردنـــد،
ً
تصمیــم گرفتنــد بــرای ّاولیــن بــار مســتقیما
در مذاک ــرات حاض ــر ش ــوند.

سیاست
مذاکـــرات ژنـــو در اول اکتبـــر 2008
همزمــان بــا پاییــز  13 87در چارچــوب ایــن
راهب ــرد جدی ــد انج ــام ش ــد و ویلی ــام برن ــز،
معــاون وزیــر خارجــۀ آمریــکا بــه نمایندگــی
ً
از ای ــن کش ــور ب ــرای ّاولی ــن ب ــار مس ــتقیما
در آن ش ــرکت ک ــردّ .ام ــا نکت ــۀ قاب ــل ّ
تأم ــل
اینجاســت کــه تیــم غربــی کــه تــا آن زمــان
حریصانــه در پــی مذاکــره و توافــق بــا ایــران
ب ــود ،ب ــه یکب ــاره می ــز مذا ک ــره را ت ــرک ک ــرد
و تـــا یـــک ســـال بعـــد از آن بازنگشـــت.
مذا ک ــرات ژن ــو ک ــه ق ــرار ب ــود ی ــک م ــاه بع ــد
برگ ــزار ش ــود ،ی ــک س ــال بع ــد در ّاول اکتب ــر
 2009برگ ــزار ش ــد .آن زم ــان ای ــن پرس ــش
ّ
جـــدی وجـــود داشـــت کـــه چـــه چیـــز بـــه
یکب ــاره رفت ــار مذاکرات ــی غربیه ــا را تغیی ــر
داد و آن را بـــه تعطیلـــی کشـــاند؟ پاســـخ
ایـــن پرســـش را ّ
محمدعلـــی ابطحـــی در
اعترافاتـــش پـــس از دســـتگیری در فتنـــۀ
 88مطـــرح كـــرد .وی از قـــول مهـــدی
هاش ــمی گفت ــه ب ــود « :ای ــن اصالحطلب ــان
بودنــد کــه بــه ّ
اوبامــا پیغــام دادنــد تــا زمــان
انتخابات ریاســت جمهــوری در ایــران صبر
کن ــد و مطمئ ــن باش ــد در ای ــن انتخاب ــات
دوســتانش در ایــران بــه جــای دولــت نهــم
س ــر کار خواهن ــد آم ــد».
بدیـــن ترتیـــب آمریـــکا کـــه
ســخت احســاس ضعــف

میک ــرد و در ح ــال گرفت ــن ی ــک تصمی ــم
تاریخـــی بـــرای کوتـــاه آمـــدن در مقابـــل
ً
عمیقـــا ّ
جـــدی
ایـــران بـــود ،ایـــن پیـــام را
گرف ــت و ت ــاش ک ــرد ب ــا کم ــک ب ــه پ ــروژۀ
تبدیــل انتخابات بــه کودتــا از فروغلطیدن
در بات ــاق امتیازده ــی ب ــه ای ــران اجتن ــاب
کنـــد .آنهـــا تـــاش كردنـــد بـــا افزایـــش
فشـــار اقتصـــادی ،شـــکاف بیـــن مـــردم و
ّ
حاکمیــت را زنــده نگهدارنــد تــا ایــران در اثــر
فش ــارهای داخل ــی مجب ــور ب ــه تغیی ــر رفت ــار
ب ــه نف ــع آمری ــکا ش ــود.

بدیــن ترتیــب آمریــکا که ســخت
احســاس ضعــف میکرد ،ایــن پیام
ً ّ
را عمیقــا جــدی گرفــت و تالش کرد
بــا کمک بــه پروژة تبدیــل انتخابات
بــه کودتــا از فروغلطیــدن در باتــاق
امتیازدهــی بــه ایــران اجتنــاب کند.
در حقیق ــت ،رون ــد مذاک ــرات ب ــا غ ــرب
ک ــه در آغ ــاز س ــال  88رو ب ــه نهای ــی ش ــدن
ّ
و تثبیـــت حقـــوق ملـــت ایـــران بـــود ،بـــه
خاطــر ماجــرای فتنــه دگرگــون شــد .فتنــه،
پال ــس تحریمه ــای فلجکنن ــده ب ــه ج ــای
تواف ــق را ب ــه دش ــمن داد و پ ــس از آن،
دولتـــی کـــه روی کار آمـــد کـــه فاقـــد
ق ــدرت مذاک ــره و چانهزن ــی
شـــده بـــود .بـــه

وی ــژه اینک ــه ای ــن دول ــت ب ــا جری ــان فتن ــه
مرزبن ــدی نک ــرده ب ــود.
ح ــال ای ــن س ــؤال مط ــرح میش ــود ک ــه
ب ــا ّ
توج ــه ب ــه ای ــن موض ــوع و همچنی ــن
ّ
نقــش قابــل توجــه آن در عملکــرد ضعیــف
ً
اقتص ــادی دول ــت ده ــم و نهایت ــا پی ــروزی
جناحـــی کـــه بـــا شـــعار تعامـــل و مذاکـــره
بـــا دنیـــا بـــه انتخابـــات  1392وارد شـــد،
کاســـبان واقعـــی تحریمهـــا چـــه کســـانی
هســتند؟ نکتــۀ پایانــی ایــن کــه مــا به هیچ
وج ــه درب ــارۀ ی ــک پدی ــدۀ تاریخ ـ ِـی تم ــام
شــده ســخن نمیگوییــم .مســألۀ فتنــۀ88
ّ
و تبع ــات راهب ــردی آن ب ــرای ّ
امنی ــت مل ــی
ً
ایــران موضوعــی کامــا زنــده و بـهروز اســت.
چــرا کــه کشــور همیــن حــاال نیــز بــا تبعــات
آن مواج ــه اس ــت .پ ــس وقت ــی در م ــورد آن
صحبـــت میشـــود نبایـــد گمـــان كـــرد از
ی ــک پدی ــدۀ تاریخ ــی تم ــام ش ــده س ــخن
مـــیرود .در واقـــع مـــا بـــرای روشـــنگری و
مبــارزه بــا فتنــه و فتنهگــران دالیــل زیــادی
داریـــم .چـــون فتنـــه را میتـــوان یکـــی از
بهتریــن ابزارهــا برای دشــمنان دانســت که
ّ
در صــورت تحقــق آن میتواننــد خســارات
س ــنگینی را در کوتاهم ــدت و بلندم ــدت ب ــر
جامعۀ اسالمی وارد نمایند و آن را از رسیدن
ب ــه اه ــداف واالی خ ــود بازدارن ــد.
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حجت االسالم محمّد باقری
پــس از پیــروزی انقــاب اســامی و روی کار آمــدن نظامــی برآمــده
از دل آن ،دولــت هــای ســلطه گــر تمــام تــوان و ّ
ظرفیــت خــود را بــه
کار گرفتنــد تــا ایــن نظــام نوپــا کــه فــارغ از تقســیمات رایــج آن دوره
ح ــرف ت ــازه ای ب ــرای گفت ــن داش ــت را از پ ــا در بیاورن ــد و در ای ــن راه
هی ــچ تالش ــی ّاع ــم از جن ــگ و تحری ــم و تبلیغ ــات س ــنگین رس ــانه
هــا فروگــذار نکردنــد .یکــی از گردنــه هــای ســخت نظــام جمهــوری
اس ــامی ای ــران در تقاب ــل ب ــا دش ــمن ،ح ــوادث انتخاب ــات ریاس ــت
جمه ــوری در س ــال  ۸۸ب ــود .تهدی ــدی ک ــه ای ــن فتن ــه ّ
متوج ــه
ّ
حاکمیــت کــرد بــه انــدازه ای بــود کــه توانســت حتــی طیــف وســیعی
ـان خامــوش
ـگان طرفــدار نظــام را کــه امــروزه بــا نــام اصولگرایـ ِ
از نخبـ ِ
ش ــناخته میش ــوند نی ــز هم ــراه خ ــود کن ــد.
ّ
ّ
فتن ــۀ  ۸۸ک ــه جرق ــۀ آن ب ــا ش ــعار تقل ــب زده ش ــد ،اصلیتری ــن
هدفـــی کـــه دنبـــال میکـــرد برانـــدازی نظـــام بـــود .هدفـــی کـــه
شــعارهای معترضــان پــرده از آن بــر میداشــت .پرداخــت بــه فتنــۀ
 ۸۸از ابع ــاد مختلف ــی میتوان ــد ص ــورت بگی ــرد ،مانن ــدّ :
ماهی ــت
اغتشاشــات ،نقــش مــردم در پایــان دادن بــه فتنــه ،مواجهــۀ نظــام
بــا فتنــه گــران ،نقــش رهبــر انقــاب در خنثــی ســازی نقشــه هــای
دش ــمنان داخل ــی و خارج ــی ،عملک ــرد ص ــدا و س ــیما در آن زم ــان و
مــواردی نظیــر ایــنّ ،امــا آنچــه کــه قــرار اســت در ایــن نوشــتار بــه آن
بپردازیــم نقــش رهبــر انقــاب در خامــوش کــردن آتــش فتنــه اســت.
اهمیــت ّ
اگــر بخواهیــم ارزش و ّ
مدیریــت و اقدامــات ایشــان را در آن
ّ
ّای ــام درک کنی ــم بای ــدی نم ــای کل ــی از فتن ــه  ۸۸و ّ
ماهی ــت آن در
ّ
دســت داشــته باشــیم .شــعار تقلــب بــه عنــوان اســم رمــز شــلوغی هــا
در واقــع پوســته ای بــود بــرای پنهــان کــردن باطــن کســانی کــه مــی
ّ
جمهوریــت نظــام را زیــر ســوال بــرده و ّ
اقلیت
خواســتند بــا ایــن شــعار،
را بــر ّ
اکثریــت حاکــم کنند .هرچنــد که ســردمداران فتنه افــراد داخل
ّ
نظ ــام و حت ــی مس ــئولین س ــابق آن در س ــطوح ب ــاال بودن ــد ام ــا بای ــد
ّ
توجــه داشــت کــه فتنــه  ۸۸مبــارزه ای بیــن نظــام اســامی و نظــام
ســلطه بــود نــه مبــارز ه ای درون نظــام ،زیــرا همانطــور کــه اشــاره شــد
ّ
هــدف از آن حــوادث ،برانــدازی نظــام بــود نــه صــرف گرفتــن حقــی
کــه بــه ادعــای فتنهگــران پایمــال شــده بــود .نکتــۀ قابــل ّ
توجهــی
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ک ــه میت ــوان ب ــه آن اش ــاره ک ــرد ای ــن اس ــت ک ــه در اکث ــر کش ــورهای
دنی ــا ب ــه مح ــض اینک ــه احس ــاس ش ــود خط ــری نظ ــام حاک ــم را
تهدیــد میکنــد شــرایط فوقالعــاده اعــام و کارهــا از مجــاری عــادی
ب ــه مج ــرای ّ
امنیت ــی منتق ــل م ــی ش ــود در حال ــی ک ــه در آن ّای ــام در
ّ
جمهــوری اســامی ایــران شــاهد چنیــن وضعیتــی نبودیــم.
در دو برهـــۀ زمانـــی میتـــوان عملکـــرد رهبـــر انقـــاب بـــرای
جلوگیــری از ایجــاد اغتشاشــات و کنتــرل اوضــاع کشــور در روزهــای
فتن ــه را م ــورد بررس ــی ق ــرار داد :
• ازفروردین سال 1388تاروز برگزاریانتخابات
• ازروزبرگزاریانتخاباتتاپایانشلوغیها
رهبــری بــه عنــوان فــردی کــه در حکومــت ،نقــش روشــنگری و

سیاست
حفــظ چهارچوبهــای نظــام را دارنــد ،از ماههــای قبــل از برگــزاری
انتخاب ــات تح ـ ّـرکات دش ــمن را م ــورد رص ــد ق ــرار داده و نس ــبت ب ــه
هوش ــیار ب ــودن در براب ــر دش ــمن و غفل ــت نک ــردن از کی ــد آنه ــا ب ــر
اس ــاس اص ــل «م ــن ن ــام ل ــم ین ــم عن ــه» هش ــدار ه ــای متع ـ ّـددی
دادن ــد .ایش ــان در روزه ــای قب ــل از برگ ــزاری انتخاب ــات ب ــه ن ــکات
مهمـــی اشـــاره کردنـــد ،از جملـــه اینکـــه انتخابـــات در جمهـــوری
اســامی نمایشــی نبــوده بلکــه مظهــر اراده و خواســت مــردم اســت.
انتخابـــات درکشـــور نمـــاد مردمســـاالری دینـــی و امـــری واقعـــی
اس ــت ن ــه ص ــرف نمای ــش دادن مردم ــی ک ــه پ ــای صندوقه ــای
رأی میآین ــد و در آخ ــر نی ــز اس ــمی ک ــه از درون صن ــدوق ه ــا خ ــارج
ً
میشــود خواســت ّ
اکثریــت مــردم نباشــد .اگرچــه ایــن دقیقــا همــان
کاری بــود کــه ســران فتنــه میخواســتند .بــا ّ
توجــه بــه همیــن نکتــه
همانگونــه کــه رهبــر انقالب بیــان کردند ،انتخــاب در نظام اســامی
ب ــا م ــردم اس ــت  .و رهب ــری نی ــز گزین ــۀ م ــورد نظ ــر خ ــود را ن ــه اع ــام
ً
میکنن ــد و ن ــه الزم اس ــت ک ــه م ــردم آن را مراع ــات کنن ــد .اتفاق ــا
یک ــی از دس ــتاویزهای صحن ــه گردان ــان اغتشاش ــات در آن روزه ــا
همی ــن مس ــئله ب ــود ک ــه حمای ــت رهب ــری از خدمتگ ــزاران را اع ــام

موضــع انتخاباتــی ایشــان میدانســتند .در صورتــی کــه پشــتیبانی
از ه ــر کار صحی ــح و تش ــویق ب ــه آن را ن ــه تنه ــا رهب ــر جامع ــه بلک ــه
ً
هــر شــخص منصفــی وظیفــۀ خــود میدانــد .تقریبــا ســه مــاه قبــل
از برگ ــزاری انتخاب ــات هجمهه ــای ش ــدیدی نس ــبت ب ــه س ــالم
ب ــودن انتخاب ــات از ط ــرف رس ــانههای خارج ــی و همچنی ــن ع ـ ّـده
ای از م ــزدوران و غاف ــان داخل ــی ص ــورت میگرف ــت .ب ــه همی ــن
منظــور در مقابــل پروپاگانــدای دشــمن و بــرای اطمینان بخشــی به
ّملــت ،رهبــر انقــاب ّ
صحــت و ســامت انتخابــات هــای گذشــته را
یــادآور شــده و اشــاره کردنــد اگــر مشــکلی پیــش بیایــد بــرای برطــرف
شــدنش راه هــای قانونــی وجــود دارد .از دیگــر توصیــه هــای ایشــان
بــه مــردم ،حضــور ّفعــال و پرشــور در انتخابــات در جهــت تحکیــم
پایههــای نظــام خــود و همچنیــن پرهیــز از اصطــکاک و اغتشــاش
در ابــراز عالقــه و طرفــداری از نامــزد مــور نظــر خــود ،بــود .ایشــان بــا
ّ
مش ــخص ک ــردن معیاره ــای نام ــزد اصل ــح و کس ــی ک ــه همس ــو ب ــا
اهــداف دشــمن نباشــد ،فضــا را بــرای انتخــاب آ گاهانه و تشــخیص
درســت مــردم فراهــم نمودنــد .رهبــر انقــاب بــه مســئوالن کشــور،
بــرای برگــزاری انتخاباتــی پرشــور و ســالم ،بــاز بــودن دســت نامزدهــا
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ب ــرای انج ــام تبلیغ ــات و ایج ــاد فضای ــی
بـــرای انتخـــاب آزادانـــۀ مـــردم تأ کیـــد
ّ
داشــتند .از طرفــی بــه نامزدهــا نیز ایــن تذکر
را دادن ــد ک ــه انتخاب ــات در نظ ــام اس ــامی
ه ــدف و اب ــزار ق ــدرت طلب ــی نیس ــت بلک ــه
وس ــیله ای اس ــت ب ــرای خدم ــت ب ــه م ــردم
و بــاال بــردن تــوان کشــور در جهــت رضایــت
خــدای متعــالّ .امــا مهمتریــن پیامــی کــه
از ط ــرف رهب ــر انق ــاب قب ــل از انتخاب ــات
ایســـتادگی
مخابـــره شـــد ،ایـــن بـــود کـــه
ِ
ایشــان در پــای اصــول نظــام بــا فشــار آوردن
از طــرف قدرتهــا و جناحهــا خدشــه پذیــر
نبـــوده و ایشـــان در حمایـــت از آن کســـی
ک ــه م ــردم برگزینن ــد کوت ــاه نخواهن ــد آم ــد.
رهب ــر انق ــاب ب ــا ای ــن پی ــام ،ب ــه اصط ــاح
آب پاک ــی را روی دس ــت آن دس ــته از اف ــراد
ریختن ــد ک ــه گم ــان میکردن ــد ب ــا تح ــت
فش ــار ق ــرار دادن نظ ــام میتوانن ــد کش ــور
را مخت ــل ک ــرده و در منگن ــه ق ــرار دهن ــد.
نقــش آفرینــی ویــژۀ رهبــری بعــد از برگــزاری
انتخابــات نیــز ادامــه داشــت .اقداماتــی کــه
ّ
باعــث شــفاف ســازی فضــای غبــار آلــود آن
روز ش ــد .از مس ــائل مه ــم پ ــس از اتم ــام ه ــر
انتخاباتی ّ
مدیریت هیجانات ناشی از آن
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ً
بــوده ،خصوصــا اگــر رقابــت ،خیلــی جـ ّـدی
باشــد .ایــن کار توســط رهبــر فرزانــۀ انقــاب
ب ــه خوب ــی انج ــام گرف ــت.
ّ
ّ
ایش ــان بع ــد از ش ــنیدن ادع ــای تقل ــب
در انتخابـــات کـــه توســـط میرحســـین
موســـوی مطـــرح شـــده بـــود ،در دیـــداری
کــه بــا او ترتیــب میدهنــد ،از او درخواســت
میکنن ــد ک ــه ش ــکایتش را در چهارچ ــوب
قان ــون پیگی ــری نمای ــد .ب ــه ع ــاوه بی ــان
میکننــد کــه اگــر مســتندات ،نشــاندهندۀ
ّ
تقل ــب گس ــترده و تاثیرگ ــذار در انتخاب ــات
باشـــد مانعـــی بـــرای انحـــال انتخابـــات
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وجــود نــدارد .اگرچــه ایــن درخواســت مــورد
پذی ــرش میرحس ــین موس ــوی ق ــرار گرفت ــه
ب ــود ول ــی در می ــدان عم ــل ب ــر خ ــاف آن
عمــل کــرد .پــس از آن ،برگــزاری جلســه بــا
اعض ــای س ــتادهای انتخابات ــی و ش ــنیدن
حرفه ــای آن ــان ب ــه عن ــوان کس ــانی ک ــه
ّ
مدیری ــت فضاه ــای تبلیغات ــی را در دس ــت
داشـــتند و در واقـــع حلقـــۀ وصـــل بیـــن
نامزدهـــا و طرفدارانشـــان بودنـــد ،تأثیـــر
بســزایی در آرام کــردن فضــا داشــت .رهبــر
انق ــاب ب ــا دس ــتور تمدی ــد ی ــک هفتگ ــی
ً
عمـــا ّ
حجـــت
رســـیدگی بـــه شـــکایات،

سیاست
را بـــرای بهانهجویـــی معترضـــان تمـــام
ـان خاط ــر طرف ــداران
کردن ــد و ب ــرای اطمین ـ ِ
نامزدهـــای معتـــرض ،حتـــی از برخـــی
اختیـــارات کمتـــر اســـتفاده شـــدۀ خـــود
هزین ــه کردن ــدّ .ام ــا پافش ــاری ایش ــان ب ــر
قانونگرایـــی و کوتـــاه نیامـــدن در مقابـــل
اغتشـــاشگران و فتنهگـــران از اقدامـــات
مهمـــی بـــود کـــه اگـــر ایـــن مهـــم انجـــام
نمیگرفــت ،ســاختار قانــون شکســته شــده
و پــس از آن قانــون فصــل الخطــاب نبــود؛
بلکــه داد زدن خواســته هــا در کــف خیابــان
ّ
نتیج ــۀ انتخاب ــات را مش ــخص میک ــرد.
همچنی ــن ابط ــال انتخاب ــات در آن س ــال،
ّ
جمهوری ــت نظ ــام را زی ــر س ــوال ب ــرده و س ــر
آغـــازی بـــرای دیکتاتـــوری در نظامـــی بـــا
اســـم اســـام میشـــد .رهبرانقـــاب بـــرای
ّ
تحقــق ایــن مهــم نیــز بــه نخبــگان تأ کیــد
داش ــتند ک ــه ع ــاوه ب ــر اینک ــه خودش ــان
بایــد تســلیم قانون باشــند ،فرهنــگ قانون
گرایــی را نیــز بــه بدنــۀ جامعــه تزریــق کننــد.

از دیگـــر اقدامـــات مهـــم ایشـــان تقســـیم
موضوع ــات و مس ــائل مط ــرح کش ــور ب ــه
اصلـــی و فرعـــی بـــود .ایشـــان برگـــزاری
انتخابـــات و حضـــور پرشـــور مـــردم پـــای
صنــدوق هــای رأی و بــه تبــع آن به نمایش
گذاش ــتن م ــردم س ــاالری دین ــی را مس ــئلۀ
اصل ــی کش ــور دانس ــتند و ب ــا ای ــن کار اج ــازه
ندادن ــد ک ــه حواش ــی ک ــم ارزش و مس ــائل
فرعــی بــر ایــن نقطــۀ قـ ّـوت نظــام ســرپوش
بگــذارد و باعــث بی ّ
توجهــی افــکار عمومــی
ب ــه آن ش ــود .بع ــد از آن ،برگ ــزاری مراس ــم
تحلی ــف و تنفی ــذ رئی ــس جمه ــور در وق ــت
خــود و تعطیــل نکــردن امــور جــاری کشــور
ای ــن پی ــام را داش ــت ک ــه کنت ــرل اوض ــاع از
دســـت خـــارج نشـــده و نظـــام جمهـــوری
اس ــامی ای ــران توانس ــته ب ــر موان ــع س ــر راه
خ ــود فائ ــق بیای ــد .ای ــن اقدام ــات ،تنه ــا
تعـــداد محـــدودی از اقدامـــات صـــورت
گرفتــه توســط رهبــر حکیــم انقــاب در ّایــام
انتخابــات و پــس از آن بــود کــه اگرچــه بــه

بخــش بســیار کمــی از آن هــا پرداخــت شــد
ّامــا همیــن کــم ،نقــش برجســته و اثــر گــذار
رهب ــر انق ــاب ب ــه عن ــوان باالتری ــن مق ــام
تصمیمگیــر کشــور را در مهــار آشــوب بســیار
پیچی ــدهای ک ــه در تع ــدادی از کش ــورهای
دنی ــا منج ــر ب ــه س ــرنگونی دول ــت حاک ــم و
روی کارآمـــدن جریانـــات غربگـــرا شـــده
بــود ،بــه وضــوح نشــان میدهــدّ .
مدیریــت
هوشــمندانۀ فضــای پرالتهــاب آن روزهــای
کش ــور ،نمون ــۀ برت ــری از خ ــرد حکمران ــی را
نش ــان داد .ب ــه گون ــه ای ک ــه کش ــور ،عل ــی
رغــم هزینــه زایــی هــای جریــان آشــوبگر،
از آن برهــۀ ســخت بــه ســامت عبــور کــرده
و موجــب حیــرت ناظــران و صاحبنظــران
داخل ــی و بی ــن الملل ــی و حت ــی دش ــمنان
قســـم خـــوردۀ جمهـــوری اســـامی ایـــران
ش ــد .ح ــوادث س ــال  1388از جنب ــه ه ــای
مختلـــف دارای مســـائل و تجربههـــای
پ ــرارزش اس ــت ک ــه بازخوان ــی آن وقای ــع را
هرچ ــه بیش ــتر ،مه ــم میس ــازد.
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ّ
علمه و تکلیف محوری
مصاحبه با حجت االسالم نصرهللا پژمانفر ،عضو مرکزی جبهۀ پایداری پیرامون شخصیّت
سیاسی علّ مه مصباح یزدی (رحمت هللا علیه)
ّ
مرحــوم علمــه مصبــاح یــزدی (رحمــت اهلل علیــه ) ،بــه عنــوان یــک
ّ
شـ ّ
ـخصیت چنــد ُبعــدی ،عــاوه بــر حضــور مؤثــر در عرصــه
هــای علمــی نظریــه پــردازی ،در زمینۀ سیاســت ورزی نیز حضوری
ّفعــال و قابــل ّ
توجــه داشــت .بــه خصــوص آنکــه بــا طــرح ّ
نظریــات
جدیــد در ایــن حــوزه و تطبیــق آنهــا با مســائل سیاســی روز به عنوان
یــک چهــرۀ نامآشــنا در ایــن عرصــه شــناخته میشــد .رفتــار سیاســی
آیــت اهلل مصبــاح ،ماننــد هــر شـ ّ
ـخصیت دیگــری دارای نقــاط قـ ّـوت
و ضعفــی اســت کــه موافقــان و منتقــدان خــودش را دارد کــه همــواره
ّ
بحــث هــای متعــددی را در ایــن زمینــه بیــان نمــوده انــد .از همیــن
ّ
ـخصیت سیاســی و بررســی
رو ،در جهــت پرداخــت بیشــتر بــه شـ
عملکــرد و موضــع گیــری هــای ایــن عالــم فرزانــه ،در ّایــام رحلــت
ایشــان گفتگویــی داشــته ایــم بــا یکــی از افــراد نزدیــک و هــم جهــت
با مشــی سیاســی ایشــان ،جناب حجت االســام نصراهلل پژمانفر،
عضــو مرکــزی جبهــۀ پایــداری و نماینــدۀ مــردم مشــهد و رئیــس
کمیســیون اصــل نــود در مجلــس شــورای اســامی.
بسم اهلل الرحمن الرحیم
ضمن عرض سالم و احترام.
در ابتــدای گفتگــو خــوب اســت دربــارهی ّادعــای عــدم
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ّ
حضــور علمــه مصباح یــزدی در دوران مبــارزات و پیروزی انقالب
اســامی بفرماییــد کــه ّاولیــن بــار ایــن مســأله چگونــه و ّ
توســط چــه
جریانــی وارد فضــای رســانهای کشــور شــد؟
بسم اهلل الرحمن الرحیم
با سالم و خسته نباشید خدمت شما.
یک ــی از مهمتری ــن ویژگ ــی ه ــای مرح ــوم آی ــت اهلل مصب ــاح
ایــن بــود کــه ورودشــان در همــۀ عرصههــا چــه در عرصــۀ مســائل
علمــی ،چــه مســائل سیاســی-اجتماعی و مــا بقــی زمینــه هایــی
کــه ایشــان در دورۀ حیــات خــود ،بــرکات فراوانــی را در آنهــا ایجــاد
کردن ــد ،تکلیفمح ــوری ب ــود .اگ ــر بخواهی ــم مهمتری ــن ویژگ ــی
را در عمــل ایشــان بررســی کنیــم ،پیوســت اعتقــادیای بــود کــه
ایشــان بــرای کارهــای خــود داشــتند .ا گــر بــه یــک موضوعــی ورود
ً
پیــدا میکردنــد ،حتمــا بــر اســاس احســاس تکلیــف بــود .ایشــان،
ه ــم در دوران قب ــل از پی ــروزی انق ــاب و در زمان ــی ک ــه حض ــرت
ام ــام (رحم ــت اهلل علی ــه) در ق ــم بودن ــد و ه ــم بع ــد از آن ک ــه موض ــوع
تبعیــد امــام (رحمــت اهلل علیــه) بــه عــراق پیــش آمــد ،موضــع گیریهــای
مختلــف داشــتند .اســنادی کــه از ناحیــۀ ســاواک دربــارۀ برخــورد
ّ
ب ــا علم ــه مصب ــاح ب ــوده و چن ــد م ــورد دس ــتگیریهایی ک ــه در

سیاست
م ــورد ایش ــان دارن ــد ،ش ــاهد ب ــر ای ــن اس ــت ک ــه ایش ــان یک ــی از
ّ
مؤثرتری ــن اف ــراد در جری ــان انق ــاب بودن ــد .بهتری ــن دلی ــل ب ــرای
ُ
ّ
ای ــن موض ــوع ه ــم لجن ــه و گروه ــی ب ــود ک ــه ب ــر اس ــاس تفک ــر
دینــی و انقالبــی در قــم ،مدرس ـهای را تشــکیل دادنــد کــه مدرســۀ
ّ
ّ
حقانــی نــام داشــته و یکــی از عوامــل مؤثــر در تشــکیل آن مدرســه
ایش ــان بودن ــد .اگ ــر چ ــه ب ــر اس ــاس علل ــی ایش ــان نتوانس ــتند و
نخواس ــتند ای ــن همراه ــی را ب ــا بعض ــی از همفک ــران خودش ــان
داش ــته باش ــند و ادام ــۀ ّ
فعالیته ــای علم ــی خودش ــان را در مرک ــز
دیگ ــری بردن ــد و در مجموع ــۀ دیگ ــری انج ــام دادن ــد ّام ــا همی ــن
هــم نشــان دهنــدۀ ایــن بــود کــه هــم نیروهــای انقالبــی ایشــان را
بــه عنــوان یــک جریــان ســاز در حــوزۀ ّ
علمیــه قبــول داشــتند و هــم
در بیــن شــاگردانی کــه تربیــت کردنــد ،تواســتند ایــن تأثیــر عمیــق
را بگذارن ــد .تأثی ــرات عمی ــق و حض ــور تکلیفمداران ــۀ ایش ــان،
ً
خصوص ــا در ده ــۀ هفت ــاد در ارتب ــاط ب ــا فتنهه ــای گس ــتردهای
ک ــه ب ــه اس ــم جریان ــات اصالح ــات در کش ــور ش ــکل گرفت ــه ب ــود و
بــه جامعــه ،آســیب عمیقــی زده بــود و شــکافی ایجــاد کــرده بــود،
باع ــث ش ــد ک ــه بعض ــی جریانه ــا ای ــن چنی ــن ش ــبهاتی را مط ــرح
کننــد ،بــرای اینکــه بتواننــد ایشــان را تــرور شـ ّ
ـخصیتی کننــدّ .امــا
ای ــن ناش ــی از ضع ــف آنه ــا در پاسـ ـخگویی در حوزههای ــی ک ــه ب ــا
ایش ــان وارد ج ــدال میش ــدند ب ــود .ایش ــان دفاعه ــای متع ـ ّـددی
از مبان ــی انق ــاب کردن ــد .آث ــار ایش ــان در ارتب ــاط ب ــا ّ
تقوی ــت بنی ــۀ
ّ
شـــخصیتهای دیگـــری کـــه در ایـــن
جامعـــۀ دینـــی در کنـــار
ّ
موض ــوع آث ــار علم ــی و مبارزات ــی داش ــتند مانن ــد ش ــهید مطه ــری،
دفــاع همــه جانبــه از مبانــی دینــی و انقالبــی و پاســخ بــه شــبهات
ای ــن ح ــوزه ب ــود .اینه ــا دف ــاع از انق ــاب و دف ــاع از دی ــن ب ــود .ب ــه
واســطۀ ایــن ّ
فعالیــت هــا ،توانســتند در ایــن موضــوع کاری بکننــد
ک ــه ی ــک جری ــان بس ــیار باطل ــی ک ــه در قب ــل از انق ــاب و در اوای ــل
انق ــاب بس ــیار ریش ــه دوان ــده ب ــود ،یعن ــی جری ــان کمونیس ـتها و
ّ
مهمتری ــن و قویتری ــن تش ــکل آن ــان ،یعن ــی تودهایه ــا ازبی ــن
برونــد .مناظــرهای کــه بیــن ایشــان و آقــای طبــری صــورت گرفــت
کــه در آن مناظــره مســائل ّ
مفصلــی مطــرح شــد و نــه تنهــا ایشــان
در ای ــن موض ــوع تس ــلیم نش ــدند بلک ــه طب ــری ک ــه جری ــان س ــاز
تودهایهــا و کمونیسـتها نــه تنهــا در ایــران بلکــه در منطقــه بــود
و کش ــورهای مختلف ــی ب ــر اس ــاس گرایش ــی ک ــه در او ایج ــاد ش ــده
ـرداری فک ــری میکردن ــد ،مس ــلمان ش ــد و
ب ــود از ای ــن ف ــرد بهرهب ـ ِ
اقــرار بــه اســام کــرد .در واقــع ایشــان بــه بخشــی ورود میکــرد کــه
کمت ــر کس ــی ورود پی ــدا میک ــرد و کمت ــر کس ــی ت ــوان مب ــارزه در آن
بخــش را داشــت؛ یعنــی مراقبــت کــردن و مواظبــت کــردن از کیــان

اعتق ــادی نظ ــام جمه ــوری اس ــامی ای ــران.
اختــاف اصلــی ایشــان بــا جریــان روشــنفکری دینــی را چــه
مســئلهای میدانیــد؟ عملکــرد ایشــان را در تقابــل فکــری بــا
ایــن جریــان ،چگونــه ارزیابــی میکنیــد؟
جری ــان روشــنفکری در طــول مـ ّـدت حضــورش در ایــران تم ــام
تالشــش ایــن بــوده کــه دیــن را یــک جریــان فــردی و غیراجتماعــی
ً
نشــان بدهــد و اساســا دیــن را در یــک انزوایــی کــه امــروز در جامعــۀ
غــرب قــرار دارد و مسـ ّ
ـیحیت را در یــک چارچــوب بســیار محــدودی
ق ــرار داده اس ــت ،حف ــظ کن ــد و نگ ــه دارد .ایش ــان در مقاب ــل ای ــن
جریـــان مبـــارزه کردنـــد و نشـــان دادنـــد اســـام ،یـــک ّتمـــدن و
ریش ـههای عمیقــی در حــوزۀ برنامهریــزی بــرای نیازهــای انســان
در بخشه ــای مختل ــف دارد و میتوان ــد پای ــه گ ــذار ی ــک ّتم ــدن
نوی ــن باش ــد ک ــه در مقاب ــل ّادعاه ــای پوس ــیدۀ مکات ــب غرب ــی،
ّ
بش ــر را ب ــه خ ــودش ج ــذب و جل ــب کن ــد .مرح ــوم علم ــه ت ــاش
زی ــادی در ای ــن زمین ــه داش ــتند و ب ــه همی ــن دلی ــل ه ــم در مقاب ــل
ایش ــان میایس ــتادند و هجم ــه میآوردن ــد ک ــه در واق ــع بتوانن ــد
جریــان پلورالیســم را در جامعــه حاکــم بکننــد و دیــن را بــه عنــوان
ً
یــک جریــان فــردی و کامــا شــخصی القــاء کننــد .ایشــان دیــن را
ّ
حاکمیتــی میدانســتند و بــه همیــن دلیــل بــه ابعــاد
یــک جریــان
ای ــن موض ــوع میپرداختن ــد و عم ــدۀ درگی ــری فک ــری ایش ــان ب ــا
روشــنفکران ،همیــن مســئله بــود.
ورود ایشــان بــه مســایل سیاســی روز را چگونــه ارزیابــی
میکنیــد؟ آیــا معتقدیــد میتــوان تفکیکــی میــان
ّ
ّ
شــخصیت سیاســی ایشــان قائــل شــد؟
شــخصیت علمــی و
ً
حضــرت آیــت اهلل مصبــاح اساســایک شـ ّ
ـخصیت بودنــد کــه در
همــان شـ ّ
ـخصیت ،یــک رفتــار واحــدی بــر اســاس اصــول فکــری
خــود انجــام میدادنــد .اگــر در عرصــۀ علمــی ّ
فعالیتهایــی کردنــد
ّ
و توانســـتند ادامـــه دهنـــدۀ دیـــدگاه مرحـــوم علمـــه طباطبایـــی
باش ــند ک ــه بتوانن ــد ب ــر اس ــاس مبان ــی فلس ــفی از دی ــن حمای ــت
بکننــد و فلســفۀ اســامی را بــرای حفــظ کیــان اعتقــادات اســامی
ً
ب ــه عرص ــۀ عم ــوم و آح ــاد م ــردم بیاورن ــد ،تمام ــا ب ــر اس ــاس هم ــان
ّ
ن ــگاه تکلیفمداران ــه ب ــود .ای ــن ّاتف ــاق قب ــل از مرح ــوم علم ــه
طباطبای ــی وج ــود نداش ــت .فلس ــفه ی ــک جری ــان علم ــی ب ــود ک ــه
فق ــط در مراک ــز و گفتگوه ــای علم ــی ب ــرای خ ــود جای ــگاه داش ــت
ّ
ّام ــا اینک ــه علم ــه طباطبای ــی فلس ــفه را ب ــه زب ــان فارس ــی ،روان و
قاب ــل فه ــم ب ــرای م ــردم گفتن ــد ب ــه جه ــت ای ــن ب ــود ک ــه بتوانن ــد
اعتق ــادات خودش ــان را در مقاب ــل هجمهه ــای گس ــتردهای ک ــه
ـران م ــا و دنی ــا ایج ــاد ک ــرده ب ــود حف ــظ
جری ــان مارکسیس ــم در ای ـ ِ
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ّ
کننــد .مرحــوم علمــه مصبــاح ،علــی رغــم اینکــه ایــن توانایــی را در
بخشه ــای مختل ــف داش ــتند؛ یعن ــی ایش ــان میتوانس ــتند مث ــل
بس ــیاری از فقهای ــی ک ــه االن موجودن ــد بلک ــه بس ــیار قویت ــر از
آنهــا در عرصــۀ فقــه ،متمرکــز شــوند و یکــی از مجتهدیــن تــراز اول
در دورۀ خودشــان باشــند ّامــا تکلیـف ،ایشــان را بــه ســمت دفــاع از
دی ــن در عرصــهای ک ــه الزم ب ــود ،س ــوق داد.
بــا ایــن وجــود کاری کردنــد کــه امــروز مــا آثــار ایشــان را در داخــل
ً
و خــارج کشــور بــه عنــوان آثــاری میشناســیم کــه کامــا بــه افــکار و
آراء فقهــا عمــق میبخشــد .موضــوع ورود بــه عرصــۀ سیاســت هــم
بــه همیــن شــکل بــود .از دیربــاز در حــوزۀ ّ
علمیــه ،خیلــی هــا تــاش
ـوان ی ــک دی ــن ج ــدای از سیاس ــت
میکردن ــد ک ــه اس ــام را ب ــه عن ـ ِ
الق ــاء کنن ــد و آن چی ــزی ک ــه ام ــام (رحمــت اهلل علیــه) فرمودن ــد ک ــه «:در
مدرس ــه ّ
فیضی ــه ،فرزن ــد خردس ــالم ،مرح ــوم مصطف ــی از ک ــوزهای
آب نوشــید ،کــوزه را آب کشــیدند؛ چــرا کــه مــن فلســفه میگفتــم»؛
ب ــه همی ــن خاط ــر ب ــود .براس ــاس ن ــگاه مثبت ــی ک ــه ام ــام (رحم ــت اهلل
علیــه) هــم بــه فلســفه داشــتند و هــم بــه عرصههــای سیاســی ورود
ّ
میکردنــد ،آن افــراد ایــن نــوع برخــورد را داشــتند .علمــه مصبــاح
ّ
وضعی ــت آمدن ــد در عرص ــۀ سیاس ــت .ب ــا هم ــان
ه ــم ب ــا همی ــن
مبنایــی کــه شــهید مـ ّ
ـدرس فرمــود «:سیاســت مــا عیــن دیانــت مــا
و دیانــت مــا عیــن سیاســت ماســت»؛ ورود پیــدا کردنــد .ایشــان در
ای ــن عرص ــه ب ــا آن تفکیک ــی ک ــه جری ــان انحراف ــی اص ــرار و ت ــاش
ً
داشــتند در مســیر دیــن ایجــاد کننــد و دیــن را کامــا از سیاســت جــدا
بکننــد ،مبــارزه کردنــد و ایــن دو را بــا هــم ممــزوج کردنــد .لــذا شــاید
ی ــک بخ ــش از هجمهه ــا ب ــه ای ــن دلی ــل ب ــود ک ــه ایش ــان معتق ــد
بــه ایــن بــود کــه دیــن از سیاســت جــدا نیســت و بــه همیــن دلیــل
توانســته بودنــد ایــن شــبهه رادر بیــن آحــاد مــردم در داخــل و خــارج
کش ــور برط ــرف بکنن ــد و ب ــه همی ــن دلی ــل ه ــم هجمهه ــا نس ــبت
بــه ایشــان زیــاد بــود.
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دربــارۀ ورود ایشــان بــه عرصــۀ مســائل سیاســی روز آیــا
مشــی و کنــش ایشــان را بــدون خطــا و اشــتباه میدانیــد؟ آیــا
ّادعــای انحصــار ایشــان در یــک حــزب سیاســی خــاص را صحیــح
میدانیــد؟
هیــچ کســی در ایــن دنیــا معصــوم نیســت و اینکــه مــا بــه کســی
بگوییــم معصــوم اســت و تمــام رفتــار و برداشــت و آثــاری کــه ایجــاد
کــرده اســت بــه دور از هرنــوع خطــا باشــدّ ،ادعــای باطلــی هســت.
منتهــی همانطــور که اشــاره شــد ،مشــی ایشــان در تمامــی اقداماتی
ک ــه میکردن ــد ب ــر اس ــاس وظیفهم ــداری ب ــود و ب ــه همی ــن دلی ــل
هــم در اعتقــادات مــا ایــن موضــوع مطــرح میشــود کــه اگــر کســی
براســاس تکلیــف وارد کاری بشــود و وظیفــۀ خــودش را تشــخیص
بدهــد و اقــدام کنــد ،اگــر مصــاب باشــد اجــر میبــرد و ا گــر خطــاکار
ّ
محوریــت رفتــار او تکلیــف
باشــد ،بــاز هــم صاحــب اجــر اســت چــون
بــوده اســت .اگــر بنــده بخواهــم بهعنــوان کوچکتریــن شــخص،
بــه کمتریــن ارتبــاط بیــن آن دریــای رفتارهــا و آثــار علمــی ایشــان
اشـــاره کنـــم ،مهمتریـــن ویژگـــی ایشـــان را ایـــن میدانـــم کـــه
ً
اساســامن ندیــدم کاری را ایشــان انجــام بدهنــد کــه در آن رویکــرد
تکلیفــی نباشــد .در همیــن موضــوع خاطــرهای از ایشــان نقــل مــی
کنــم :یکــی از دوســتان بــه ایشــان گفتــه بودنــد کــه شــما بــا ّ
توجــه
بــه فــان موضــوع چــرا یــک کاری انجــام نمیدهیــد؟
ـان
ایش ــان ب ــا یــک
مثالــی پاســخ دادنــد؛ فرمودنــد «:ایــن باغب ـ ِ
ً
ای ــن مؤسس ــه را واقع ــا بای ــد مؤاخ ــذه ک ــرد ک ــه چ ــرا وقت ــی ای ــن
ّ
اتف ــاق میافت ــد ،ایش ــان هی ــچ بیانی ـهای نمیده ــد و اظه ــار نظ ــر
نمیکن ــد ».در واق ــع خواس ــتند ای ــن را بگوین ــد ب ــرای خودش ــان
شـــأنی قائـــل نبودنـــد و خودشـــان را در ایـــن موضوعـــات کســـی
نمیدانســـتند و میایســـتادند تـــا بزرگترهـــا اظهـــار نظـــر کننـــد و
مس ــو کنن ــد .م ــا ک ــه ب ــه محض ــر ایش ــان
خودش ــان را ب ــا آنه ــا ه 
مش ـ ّـرف میش ــدیم و مس ــائلی را مط ــرح میکردی ــم و حت ــی اگ ــر
تقاض ــای دع ــا میکردی ــم میفرمودن ــد «:م ــا وظیفـ ـ ه داری ــم ک ــه
در ح ـ ّـق ه ــم دع ــا کنی ــم ّام ــا م ــن کس ــی نیس ــتم دع ــا کن ــم ،ش ــما
ً
دع ــا کنی ــد ».ای ــن رفت ــار ایش ــان ّ
تصنع ــی نب ــود و واقع ــا ش ــأنی
ب ــرای خودش ــان قائ ــل نبودن ــد .اگ ــر ه ــم در مس ــئلهای ورود پی ــدا
میکردن ــد ب ــه خاط ــر احس ــاس مس ـ ّ
ـئولیت ب ــود .ورود ایش ــان در
عرصــۀ علــم و سیاســت براســاس همیــن مشــی و منــش واحــدی
ب ــود ک ــه در ایش ــان وج ــود داش ــت .ایش ــان در ارتب ــاط ب ــا مس ــائل
مختل ــف ،خودش ــان را منحص ــر ب ــه ی ــک مجموع ــه نکردن ــد .ب ــه
خاط ــر ای ــن ک ــه ایش ــان مرج ــع بس ــیاری از اف ــراد بودن ــد و اف ــراد
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بســـیاری از ایشـــان نظـــر میگرفتنـــد و بـــر اســـاس نظـــر ایشـــان
ب ــرای خودش ــان احس ــاس تکلی ــف میکردن ــد .ای ــن اف ــراد ف ــراوان
بودنــد .خیلــی از شـ ّ
ـخصیتهای مختلـ ِـف داخــل و خــارج کشــور
از ایشـــان دعـــوت میکردنـــد .بـــه عنـــوان مثـــال ّ
ســـید حســـن
نص ــراهلل از ایش ــان دع ــوت کردن ــد ک ــه ب ــه لبن ــان برون ــد و ایش ــان
ب ــه لبن ــان رفتن ــد و نشس ـتهایی داش ــتند و تأثیرات ــی گذاش ــتند.
ّامــا ایــن جریــان سیاســی کــه مــد نظــر اســت بــه دلیــل اعتمــادی
ک ــه ب ــه ایش ــان داش ــتند و ب ــه دلی ــل درج ــۀ باالی ــی از عل ــم و تق ــوا
ک ــه در ایش ــان وج ــود داش ــت ،ب ــه ای ــن نتیج ــه رس ــیدند ک ــه در
منویــات مق ــام ّ
کن ــار ّ
معظــم رهبــری (مــد ّظلــه العالــی) کــه محــور بودنــد
و هس ــتند ،مرح ــوم آی ــت اهلل مصب ــاح را ب ــه عن ــوان کس ــی ک ــه ب ــه
ایش ــان دسترس ــی داش ــته باش ــند و مس ــائل خودش ــان را تطبی ــق
بدهن ــد و کنت ــرل کنن ــد ،مح ــور ق ــرار دادن ــد.
در پایــان خــوب اســت در مــورد ایــدۀ اصلــی و چگونگــی
شــکلگیری دورههــای طــرح والیــت توضیحــی بفرماییــد؟
ّ
یک ــی از ویژگیه ــای ب ــارز علم ــه مصب ــاح ای ــن ب ــود ک ــه هرج ــا
احســاس مسـ ّ
ـئولیت میکردنــد ،در آنجــا ســر از پــا نمیشــناختند و
ّ
ـعاع آن کار ق ــرار میدادن ــد.
هم ــه کاره ــای خودش ــان را تحتالش ـ ِ
یک ــی از دغدغهه ــای ایش ــان ،ک ــف جامع ــه ب ــود .مردم ــی ک ــه
داشــتند زندگــی میکردنــد و دچــار یکســری آســیبهای عمیــق
فک ــری و اعتق ــادی ش ــده بودن ــد .جوانان ــی ک ــه ظواه ــر دین ــی و
ً
اس ــامی را داش ــتند ّام ــا آش ــنایی آنه ــا ب ــا دی ــن ،کام ــا تح ــت تاثی ــر
جریان ــات انحراف ــی ق ــرار گرفت ــه ب ــود .ایش ــان میگفتن ــد م ــا ب ــرای
ایـــن موضـــوع بایـــد یـــک اقدامـــی بکنیـــم .مهمتریـــن اقـــدام
ایش ــان ب ــرای ای ــن مس ــئله ای ــن ب ــود ک ــه رفتن ــد س ــراغ مرج ــع و
گروههای ــی ک ــه ه ــم پذی ــرش مس ــائل ب ــرای آنه ــا آس ــان باش ــد
و ه ــم تاثیرگ ــذاری آنه ــا در ح ــال و آین ــدۀ جامع ــه ،ب ــاال باش ــد.
ب ــه همی ــن خاط ــر ط ــرح والی ــت را ب ــرای دانش ــجویان پایهگ ــذاری
کردن ــد .دانش ــجویان کس ــانی بودن ــد ک ــه تش ــنۀ مع ــارف بودن ــد و
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همیــن معارفــی کــه بــا هجمههــای روشــنفکری در ایــران مواجــه
شـــده بـــود را بـــه زبـــان ســـاده بـــرای آنهـــا تبییـــن میکردنـــد.
ّ
دفاعیــات ایشــان هــم در مطالبــی کــه بیــان میکردنــد ،مکتــوب
ّ
موقعیته ــای مختل ــف ،اصالحات ــی انج ــام ش ــد ک ــه
ش ــد و در
ً
نهایتــا بــه ایــن پختگــی رســید کــه ایــن مجموعــه ،امــروز میتوانــد
بــه عنــوان مرجــع نیــاز جوانــان در مســائل مختلــف باشــد .امــروز
جامع ــۀ ج ــوان م ــا بای ــد بتوان ــد در ی ــک فض ــای رف ــت و آم ــد و
جابجایـــی دیالوگهـــا ،در یـــک فضایـــی کـــه همـــۀ نیازهـــا در
موضوعــات و مســائل معرفتــی ،اخالقــی و اعتقــادی بتوانــد تبییــن
بش ــود ،ای ــن مس ــائل را بش ــنود و پاس ــخ بگی ــرد .ای ــن اث ــر توانس ــت
ّ
مصونیتــی ایج ــاد کنــد.
در بیــن صده ــا هــزار نفــر از افــراد جامعــه
آنهــا کســانی هســتند کــه در ایــن دورههــای طــرح والیــت شــرکت
ـبهات پیــشرو ک ــه ب ــرای آنه ــا
کردن ــد و در مقاب ــل ای ــن هم ــه ش ـ ِ
ایج ــاد ش ــده اس ــت واکس ــینه ش ــدند .آث ــار ایش ــان توانس ــت ی ــک
اث ــر بس ــیار گس ــترده در مقاب ــل جریان ــات انحراف ــی بگ ــذارد ک ــه
جوان ــان م ــا را از مس ــیر جریان ــات م ـ ّـادی گرای ــی حف ــظ کن ــد .آث ــار
ً
بابرکت ــی ب ــود ک ــه از ایش ــان ب ــرای م ــا مان ــده اس ــت و قطع ــا ه ــم
بعــد از حیــات ظاهــری ایشــان ،باقــی خواهــد بــود .البتــه در پایــان
ع ــرض کن ــم ک ــه بن ــده فک ــر میکن ــم ،حوزهه ــای ّ
علمی ــه از ای ــن
ّ
موقعیت ــی ک ــه خداون ــد در اختی ــار آنه ــا ق ــرار داده ب ــود ب ــه خوب ــی
اســتفاده نکردنــد .اگرچــه ایشــان تمــام تــاش خودشــان را انجــام
دادنــد ّامــا حوزههــای ّ
علمیــه ،اســتفاده نکردنــد .امــروز هــم حــوزه
میتوانــد برنامهریــزی کنــد بــرای اینکــه بتوانــد یــک نــگاه عمیــق
ّ
در ط ــاب در مقاب ــل ای ــن ش ــبهات فک ــری و اندیشـ ـهای ایج ــاد
کن ــد .بای ــد ای ــن را در بخشه ــای مختل ــف برنامهری ــزی کن ــد و
ّ
در برنامهه ــا بی ــاورد .همچنی ــن الزم میدان ــم ک ــه برنام ــۀ موثق ــی
بــرای دانشآمــوزان ّ
طراحــی شــود تــا در مقابــل ایــن هجمههایــی
کــه بــا گســتردگی فضــای مجــازی ایجــاد شــده اســت بتوانــد یــک
ّ
مصونی ــت فک ــری و اعتق ــادی ایج ــاد کن ــد.
حمای ــت و
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جامعه
مرگ خاموش یک کشور

مرگ خاموش یک کشور
تأملی در آسیبهای اجتماعی و سیاسی پیری و کاهش جمعیّت

محسنعزیزی

در ط ــول تاری ــخ و در اعص ــار متخل ــف ّتم ــدن بش ــریّ ،
جمعی ــت
یکــی از ارکان اساســی و عوامــل مهــم رشــد و پیشــرفت کشــورها بــوده
اســت .چـ ه بســا کشــوری بــدون منابــع زیرزمینــی و روزمینــی خاص،
بــا اســتفادۀ صحیــح و اصولــی از ّ
جمعیــت خــود ،بتوانــد کمبودهــا و
ّ
محدودیتهــای ناشــی از کمبــود منابــع را جبــران کنــد.
ّ
ّ
آنچ ــه در موض ــوع جمعی ــت مه ــم اس ــت ،توج ــه شایس ــته ب ــه
نی ــروی انس ــانی و حف ــظ کرام ــت اوس ــت .نگـ ـهداری ّ
جمعی ــت در
حالــت جــوان ،امــری الزم و ضــروری بــرای هــر کشــور اســت؛ چــرا کــه
ّ
موفقیته ــا و ّ
ّ
تحوله ــا ب ــه دس ــت جوان ــان محق ــق خواه ــد ش ــد.
ّ
همچنی ــن جمعی ــت از اصلیتری ــن ش ــاخصههای ق ــدرت و ث ــروت
ه ــر کش ــور اس ــت.

موفقیــت ّتمدنهــای بــزرگّ ،
ّ
جمعیــت جوانــی
از عمــده عوامــل
ّ
اس ــت ک ــه ب ــا ت ــاش ش ــبانهروزی خ ــود ،اه ــداف م ــد نظرش ــان را
ّ
محقــق کردهانــد .در ادیــان الهــی ،انســان از جایــگاه واالیی برخــوردار
اســـت و حفـــظ و بقـــای ایـــن جایـــگاه از اصـــول ّ
اولیـــه محســـوب
ݑ ّ
میشــود .در اســام ،انســان اشــرف مخلوقــات و خلیفــه اللــه معرفــی
شــده و افــرادی کــه از فرزنــدآوری جلوگیــری کــرده و یــا از تــرس فقــر،
فرزنــد خوی ــش را میکشــندّ ،
مذمــت بســیار شــدهاند و ایــن عم ــل از
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گناهــان کبیــره شــناخته شــده اســت .خداونــد در قــرآن فرزنــدآوری را
از مجاهدتهــای بــزرگ میشــمارد و از مســلمانان خواســته اســت
تکثیــر نســل کننــد و زیــاد شــوند و نیــز گوشــزد میكنــد کــه گنجایــش
زمیــن را بــرای مــردگان و زنــدگان ،کافــی قــرار داده اســت.
ّ
جمعیــت ،شــاخصی اســت کــه بــر دیگــر مؤلفههــای حاکمیــت
ماننـــد سیاســـت ،اقتصـــاد و فرهنـــگ تاثیـــر دارد .قدرتهـــای
اســتعماری همــواره از افزایــش ّ
جمعیــت کشــورهای جهــان ســوم،
احس ــاس خط ــر ک ــرده و اه ــداف پلی ــد خ ــود را در خط ــر میبینن ــد.
ل ــذا ب ــرای کنت ــرل و ّ
مدیری ــت ّ
جمعی ــت ای ــن کش ــورها ،سیاس ـتها
ّ
و برنامههای ــی ّاتخ ــاذ میکنن ــد ت ــا افزای ــش ق ــدرت جمعی ــت ای ــن
کش ــورها ،سیاسـ ـتهای اس ــتعماری آن ــان را کماث ــر نكن ــد ی ــا ب ــه
ّ
کل ــی از بی ــن نب ــرد .ب ــه ای ــن ترتی ــب « سیاس ــت تحدی ــد نس ــل» در
جهــان و از جملــه در ایــران بــا هــدف ســلطهجویی ولــی بــا ظاهــری
بشردوســتانه ،توســط ســازمان بینالملــل و تحــت حمایــت آمریکا و
دیگ ــر کش ــورهای همپیمان ــش اج ــرا ش ــد.
ّ
اج ــرای ای ــن سیاس ــت قب ــل از انق ــاب اس ــامی ب ــا توج ــه ب ــه
باف ــت فرهنگ ــی جامع ــه ،توفی ــق چندان ــی نیاف ــت و نهای ــت ن ــرخ
رشــد ّ
جمعیــت را از  ۳.۱بــه  ۲.۷درصــد کاهــش داد .بعــد از انقــاب
ّ
ّ
ب ــا ّ
توج ــه ب ــه توق ــف موقت ــی ای ــن سیاس ــت و افزای ــش می ــزان امی ــد
ب ــه زندگ ــی ،رف ــاه عموم ــی و عوام ــل دیگ ــر ،ن ــرخ رش ــد از  ۲.۷۱ب ــه
 ۳.۹۱درص ــد افزای ــش یافت ــه ب ــود و آماره ــا خب ــر از رون ــد افزایش ــی
آن داش ــت .ل ــذا مس ــئوالن وق ــت ب ــرآن ش ــدند ك ــه ب ــرای جلوگی ــری
ّ
«انفجارجمعی ــت» در آین ــدۀ نزدی ــك ب ــا اج ــرای سیاس ــتتحدی ــد
از
ّ
ّ
نســل ،تناســب بیــن جمعیــت و امکانــات را مدیریــت کننــد .در ایــن
گی ــرودار وامه ــای مش ـ ّـوق س ــازمان بینالمل ــل ،اعتم ــاد
بـــه آمـــار غیردقیـــق رشـــد ّ
جمعیـــت و پژوهشهـــای
انج ــام ش ــده ب ــرای اثب ــات ش ــعار « فرزن ــد کمت ــر،
زندگــی بهتــر» از عوامــل دیگــر اجــرا و ثبــات
آن ب ــود .اج ــرای سیاس ــت تحدی ــد نس ــل
بـــا هـــدف رســـاندن نـــرخ رشـــد بـــه ۴.۰
درصــد در دهــۀ ۸۰و آمادگــی جهــت ایجــاد
امکانــات رفاهــی بــرای نســل آینــده در ســال

جـــامــعـه
 ۱۳۷۲ب ــه ص ــورت رس ــمی ب ــا تصوی ــب مجل ــس آغ ــاز ش ــد.
بناب ــر فرم ــودۀ رهب ــر انق ــاب اس ــامی ،ه ــر چن ــد ّاتخ ــاذ ای ــن
سیاس ــت در آن زم ــان الزم ب ــود ،ول ــی اه ــداف آن در هم ــان اواس ــط
ّ
دهــۀ  ۷۰بــه ثمــر رســید و نیــاز بــه توقــف آن بــودّ .امــا متأســفانه ایــن
ّ
سیاس ــت ن ــه تنه ــا ب ــا ب ــه ه ــدف رس ــیدن ،در هم ــان ده ــه متوق ــف
نشــد بلکــه بــا بــه پایــان رســیدن زمــان قانونــی آن ،علیرغم توصیه
و تذک ــر کارشناس ــان دلس ــوز ،ب ــا اصالح ــی جزئ ــی تمدی ــد ه ــم ش ــد.
جال ــب اس ــت بدانی ــم ك ــه عملک ــرد جمه ــوری اس ــامی در دنی ــا
ً
ب ــرای کاه ــش ن ــرخ رش ــد ّ
جمعی ــت تقریب ــا بینظی ــر ب ــود .یعن ــی
کاری کــه در بعضــی کشــورها در طــول صــد ســال صــورت میگرفــت
در ایــران ،بــا فرهنگســازی در قریــب بــه یــک دهــه صــورت گرفــت.
موفقی ــت ای ــن سیاس ــت ب ــه ق ــدری ب ــود ک ــه ّ
ّ
تعج ــب مس ــئوالن
ســازمان جهانــی بهداشــت را برانگیخــت و بــه ایــران جایــزۀ جهانــی
ّ
جمعی ــت اه ــدا ش ــد و نی ــز از ای ــران درخواس ــت ش ــد ت ــا روشه ــای
کاهـــش نســـل خـــود را بـــه دیگـــر کشـــورهای در حـــال توســـعه،
آمــوزش دهــد .بــا ادامــۀ ایــن سیاســت ،نــرخ رشــد ّ
جمعیــت در ســال
 1398ب ــه  ۱.۲درص ــد یعن ــی کمت ــر از س ــطح جانش ــینی  ۲.۱درص ــد
رســید .یعنــی در ازای  ۲۰والــد ۱۸ ،فرزنــد یــا کمتــر وجــود داشــت .در
صورتــی کــه بــرای جلوگیــری از رونــد کاهشــی ّ
جمعیــت ،الاقــل بایــد
بــه همــان تعــداد ،والــد یــا بیشــتر از آن فرزنــد وجــود داشــته باشــد.
ارزیابیه ــا نش ــان میده ــد ک ــه رش ــد ّ
جمعی ــت ت ــا س ــال  ۱۴۲۰ب ــه
صفــر خواهــد رســید و بعــد از آن رونــد کاهشــی خواهــد گرفــت و ایران
ً
بــه ســمت کهنســالی خواهــد رفــت و نهایتــا در ســال۱۴۳۰پیرترین
کش ــور منطق ــه خواه ــد ش ــد .ب ــه ای ــن ترتی ــب ّ
جمعی ــت ای ــران در
س ــال  ۱۴۸۰ب ــه  ۳۰میلی ــون نف ــر خواه ــد رس ــید ك ــه  ۴۲درص ــد آن،
ب ــاالی  ۶۵س ــال خواهن ــد داش ــت .همچنی ــن خان ــوار در در ط ــول
ســـالهای  ۱۳۶۵تـــا  ۱۳۹۵ایـــران از نـــرخ  ۵.۱بـــه  ۳.۳درصـــد
کاه ــش یافت ــه ک ــه نش ــانۀ کمش ــدن حج ــم خانواره ــای ایران ــی
اس ــت .گ ــروه س ــنی زی ــر  ۱۵س ــال از  ۴۵درص ــد در ّکل ّ
جمعی ــت در
ســال  ۱۳۶۵بــه  ۲۴درصــد در ســال  ۱۳۹۵تنـ ّـزل پیــدا کــرده اســت.
کاه ــش  ۵۰درص ــدی ّ
جمعی ــت ج ــوان در س ــالهای اخی ــر ،بیانگ ــر
خ ــروج ّ
جمعی ــت ای ــران از حال ــت جوان ــی اس ــت .کاه ــش نی ــروی
انســانی ،افزایــش مهاجــران خارجــی و از همــه مهمتــر تهدیدهــای
فرهنگ ــی و ّ
امنیت ــی ،آس ــیبهای مهم ــی هس ــتند ک ــه بای ــد م ــورد
ّ
توجــه مســئوالن قــرار گیرنــد .بیتردیــد در صــورت غفلــت مســئوالن
ّ
از پی ــری ّ
جمعی ــت ،بحرانه ــای ح ــادی پی ــش خواه ــد آم ــد ک ــه
تبع ــات آن در بلندم ــدت غیرقاب ــل چشمپوش ــی و جب ــران اس ــت.

ب ــه عن ــوان مث ــال در  ۴۰س ــال آین ــده ،س ــالی  ۵میلی ــون س ــالمند در
ایــران فــوت میکننــد و نیــز شــاهد ورشکســتگی شــرکتهای بیمــه
خواهیــم بــود كــه البتــه فیالحــال نشــانههای آن ظاهــر شــده .در
نتیجــه هزینههــای باالیــی بــرای نگهــداری از ســالمندان ّ
متوجــه
دولــت میشــود .آنچــه گفتیــم اندکــی از معضــات پیــری ّ
جمعیت
اســت .امــروزه ایتالیــا و اســپانیا و دیگــر کشــورهای کهنســال کــه از
پیــری ّ
جمعیــت رنــج میبرنــد ،شــاهد مــرگ و میر بیشــتر ســالمندان
ِ
در اثــر کرونــا هســتند .پیــری ّ
جمعیــت چنــان مشــكلآفرین اســت
ِ
کــه بســیاری از کشــورهای دنیــا بــرای پاالیــش و نگـهداری ّ
جمعیــت
جــوان خــود ،اقــدام بــه تأســیس وزارت خانــواده کردهانــد و یــا بــرای
نگـهداری ّ
جمعیــت خود در حالت جوان و جلوگیری از کهنســالی،
اقــدام بــه واردات ّ
جمعیــت میکننــد کــه البتــه تبعــات خــاص خــود
را دارد .بــه هــر روی ،ادامــه یافتــن سیاســت تحدیــد نســل در ایــران
باعــث حرکــت ّ
جمعیــت در جهــت نامطلــوب شــده و روند صحیح و
منطقــی آن را از بیــن بــرده اســت .ایــن در حالــی اســت كــه متأســفانه
ّ
توق ــف آن ه ــم ب ــا غفل ــت مواج ــه ش ــده اس ــت .ای ــن سیاس ــت ت ــا
جایــی ادامــه یافــت کــه در ســال  1393بــا ّ
توجــه بــه رونــد بحرانــی
جمعی ــت ،رهب ــر ّ
ّ
ّ
(مدظله العالــی) سیاس ـتهای
معظ ــم انق ــاب اس ــامی
ّ
کلــی جمعیــت را کــه براســاس بنــد ۱اصــل ۱۱۰قانــون اساســی و پــس
از مشــورت بــا مجمــع تشــخیص مصلحت نظام تعیین شــده بــود،
اب ــاغ کردن ــد .بناب ــر ای ــن سیاس ـتها بای ــد رون ــد تنظی ــم خان ــواده،
اص ــاح میش ــد و حاکمی ــت در رون ــد بهب ــود ّ
جمعی ــت و حمای ــت از
خان ــواده و فرزن ــدآوری ت ــاش میك ــرد .ب ــا وج ــود ای ــن تصمیم ــات،
حاكمیــت تــا بــه حــال ّ
ّ
موفقیــت چشــمگیری در ایــن زمینه نداشــته
ّ
ّ
اســت .بیتوجهــی بــه نــرخ جمعیــت باعــث از بیــن رفتــن نیمــی از

جمعیتــی (فرصتــی کــه ّ
پنجــرۀ ّ
جمعیــت آمادگــی و شــرایط مناســب
ّ
بــرای بــاروری دارنــد) شــده و زنــگ خطــر پیــری جمعیــت را بــه صــدا
درآورد .پیــر شــدن ّ
جمعیــت معضلی اســت که اگر جلــوی آن گرفته
نش ــود ،در زمان ــی ک ــه نش ــانههای آن ظاه ــر ش ــود دیگ ــر نمیت ــوان
از اثراتــش جلوگیــری کــرد .تراکــم حســابی ّ
جمعیــت (تعــداد مردمــی
کــه یــک منطقــه یــا مســاحت ّ
معینــی را در اختیــار دارنــد) در ایــران
براب ــر  ۴۹نف ــر در ه ــر کیلومت ــر مرب ــع و تراک ــم زیس ــتی (ش ــاخص
تراکــم ّ
جمعیــت در مســاحتی از زمینهــای منطقــه کــه بــه لحــاظ
کش ــاورزی دارای ارزش اقتص ــادی اس ــت) نزدی ــک ب ــه چه ــار نف ــر
در ه ــر هکت ــار اس ــت ک ــه نس ــبت ب ــه کش ــورهای کمت ــر از وس ــعت
ایــران ّامــا بــا ّ
جمعیــت بیشــتر ،عــدد بســیار پایینــی اســت .لــذا ایــران
ّ
ج ــزء کش ــورهای ک ــم تراک ــم جمعیت ــی محس ــوب میش ــود .حت ــی
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اگ ــر ّ
جمعی ــت کش ــور دو براب ــر ه ــم ش ــود،
تراک ــم ب ــه  ۹۸نف ــر در ه ــر کیلومت ــر مرب ــع
خواه ــد رس ــید .ای ــن در حال ــی اس ــت ك ــه
ای ــران  ۷درص ــد ذخای ــر کشفش ــدۀ دنی ــا
را دارد و جـــزء  ۱۵کشـــور برتـــر معدنخیـــز
جه ــان اس ــت .همچنی ــن ۲درص ــد مناب ــع
معدن ــی و ۱۸درص ــد ذخای ــر گاز جه ــان را
دارد و صاحـــب  ۱۱درصـــد ذخایـــر نفـــت
جهـــان نیـــز میباشـــد ولـــی تنهـــا یـــک
درصــد ّ
جمعیــت جهــان را دارد .در ابتــدای
انق ــاب اس ــامی ،ام ــام خمین ــی (رحم ــت اهلل
علیــه) بــا اشــاره بــه همیــن نکتــه ،صحبــت
از ّ
جمعیــت  ۱۵۰تــا  ۲۰۰میلیونــی داشــتند.
در س ــخنان رهب ــر انق ــاب نی ــز باره ــا ب ــر
ّ
جمعیــت  ۱۵۰تــا ۲۰۰میلیونــی تأ كیــد شــده
اســـت .ایشـــان بـــه غلـــط بـــودن ادامـــۀ
سیاســـت تحدیدنســـل اذعـــان داشـــت ه و
خواس ــتار جب ــران عقبافتادگ ــی ناش ــی از
آن ب ــود ه و هس ــتند .در ح ــال حاض ــر ب ــه
لحــاظ قانونــی برخــاف سیاســت اجرایــی
کشـــور ،از خانـــواده ،ازدواج و فرزنـــدآوری
حمایـــت درخـــور قبولـــی شـــده اســـت.
مث ــل اص ــل  ۸۵قان ــون اساس ــی و ی ــا ط ــرح
ّ
«جمعیـــت و تعالـــی خانـــواده» مجلـــس
ّ
ش ــورای اس ــامی ،مص ــوب.1399/8/12
لیک ــن بای ــد دی ــد مش ــکل کار كجاس ــت و
دلی ــل ب ــه دس ــت نی ــاوردن توفیق ــات الزم
چیس ــت ؟
ّ
بای ــد گف ــت مش ــکل جمعیت ــی کش ــور
تکبعـــدی نیســـت کـــه یـــک نهـــاد،
ارگان ی ــا دس ــتگاه بتوان ــد آن را ح ــل کن ــد.
ّ
عل ــت اصل ــی را نداش ــتن ّ
متول ــی
میت ــوان
بــرای هماهنگــی قــوا و دســتگاههای الزم
و نیــز نســخ و اصــاح قوانیــن قبلــی تحدیــد
نس ــل دانس ــت .ام ــروزه هن ــوز دسترس ــی
ب ــه وس ــایل کنت ــرل ّ
جمعی ــت ب ــه آس ــانی
ّ
ممکــن اســت و یــا بــه راحتــی مجــوز ســقط
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جنی ــن داده میش ــود ،ب ــه ط ــوری ک ــه ب ــه
ً
دالی ــل عمدت ــا واه ــی س ــاالنه بی ــن  ۳۰۰ت ــا
 ۵۰۰ه ــزار س ــقط جنی ــن ص ــورت میگی ــرد
ّ
مجـــوز و غیـــر
کـــه اکثـــر آن هـــم بـــدون
قانون ــی اس ــت ،ف ــارغ از ای ــن ک ــه می ــزان
نازایــی در ایــران نســبت بــه دیگــر کشــورها
باالســت و نیــاز بــه فراهــم آوردن ّ
مقدمــات
درم ــان آن ــان میباش ــد .در دوران اج ــرای
سیاســت تحدیــد نســل ،وزارت بهداشــت
ب ــه عن ــوان ّ
متول ــی ،توانس ــت ب ــا هم ــراه
ّ
ّ
ک ــردن کل حاکمی ــت و بدن ــۀ آن ب ــه رون ــد
اجراییش ــدن قوانی ــن تنظی ــم ّ
جمعی ــت،
ســرعت چشــمگیری بخشــد .از مــدارس،
ادارات ،محفــل نخبــگان یــا منابر مســاجد
و در ص ــدا و س ــیما ت ــا گفتگوه ــای کوچ ــه
و ب ــازار و حت ــی روی در و دی ــوار ش ــهر ش ــعار
« فرزن ــد کمت ــر ،زندگ ــی بهت ــر» ش ــنیده و
دی ــده میش ــد .ب ــه هرح ــال بای ــد بدانی ــم
ك ــه فرص ــت جب ــران کاه ــش ش ــدید ن ــرخ
ّ
جمعی ــت و بح ــران ناش ــی از آن و برگش ــت
ب ــه می ــزان مطل ــوب ن ــرخ رش ــد ،حداکث ــر
ت ــا س ــال  ۱۴۲۰خواه ــد ب ــود و بی ّ
توجه ــی
ب ــه آن هزینهه ــای س ــنگینی را ب ــه وج ــود
م ـیآورد .زم ــان ب ــه س ــرعت درگ ــذر اس ــت.
تـــا بـــه حـــال ،نیمـــی از فرصـــت خـــود را
ّ
ب ــرای جب ــران از دس ــت دادهای ــم و موف ــق
ب ــه جلوگی ــری از رون ــد کاهش ــی ّ
جمعی ــت
ّ
موفقیـــت در ایـــن
نشـــدهایم .بیتردیـــد
زمینــه ،حمایــت دســتگاههای مربوطــه را
میطلبــد ت ــا در آینــدۀ نزدیــک ایــن عقــب
ماندگـــی جبـــران شـــود .اگـــر در بیســـت
ســـال باقیمانـــده توانســـتیم پایههـــای
ّ
کار را محکــم کنیــم کــه موفــق شــدهایم و
خــود را از ایــن بحــران خــارج کردهایــمّ .امــا
اگ ــر غفل ــت کردی ــم و فرص ــت از دس ــتمان
رفـــت و کشـــور وارد عرصـــۀ ســـالمندی و
فرســـودگی شـــد ،دیگـــر کاری نمیتـــوان
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کــرد یــا الاقــل در حـ ّـد ناممکــن خواهــد بــود.
در جمهـــوری اســـامی ،جوانـــان ،موتـــور
پیش ــران در جه ــت رس ــیدن ب ــه اه ــداف و
نی ــز مهمتری ــن عام ــل در ب ــه وج ــود آوردن
ّ
موفقیتهـــا و دســـتاوردها در گام اول
انق ــاب بودهان ــد و ادامهدهن ــدۀ آن در گام
دوم نیــز هســتند .داشــتن ّ
جمعیــت جــوان
یشــود
امــری ضــروری و حـ ّـاد محســوب م 
و بای ــد تالشه ــا در جه ــت جوانس ــازی و
فراهــم کــردن شــرایط مناســب بــرای بــروز
اســـتعدادها بـــه كار گرفتـــه شـــود .در اثـــر
کهنســال شــدن جامعــه ،جوانــان مجبــور
ب ــه ّ
تحم ــل ب ــار س ــالمندان و ت ــاش ب ــرای
پ ــر ک ــردن خ ــأ وج ــودی آن ــان در اقتص ــاد
و س ــایر زمین ــه ه ــا خواهن ــد ب ــود .کش ــوری
ک ــه در آن ج ــوان ک ــم اس ــت ،پیش ــرفتش
ه ــم ک ــم اس ــت و م ــورد طم ــع بیگان ــگان
قـــرار خواهـــد گرفـــت .یکـــی از ابزارهـــای
ق ــدرت ،حف ــظ ّ
اکثری ــت ج ــوان در جامع ــه
اســـت .اهـــداف واالی انقـــاب اســـامی
ّ
تحق ــق ،نی ــاز ب ــه ّ
جمعی ــت ج ــوان
ب ــرای
دارد وگرنــه اهــداف آن بــه حاشــیه و محاق
خواهدرف ــت ،ت ــا جای ــی ک ــه کش ــور تم ــام
تالشــش را تنهــا بــرای بقــای حیــات خــود
بــه کار خواهــد گرفــت .امروزه ،کشــور درگیر
مش ــکالت معیش ــتی و اقتص ــادی اس ــت
ك ــه ای ــن مش ــکالت از مهمتری ــن عوام ــل
کاهـــش میـــزان فرزنـــدآوری اســـتّ .امـــا
بایــد یــادآور شــویم كــه در نــگاه بلندمـ ّـدت
و کالن ،بقـــای جمهـــوری اســـامی دارد
تهدی ــد میش ــود و ای ــران عزی ــز ب ــه س ــمت
پیـــری و ســـالمندی پیـــش مـــیرود.
متأســفانه بــه بهانۀمشــکالت اقتصــادی،
فرهن ــگ ب ــاروری و خان ــواده ع ــوض ش ــده
اســـت .نـــه تنهـــا در ســـالهای اخیـــر بـــا
فرزن ــد کمت ــر ،زندگیه ــا بهت ــر نش ــده و روز
بـــ ه روز آســـیبهای اقتصـــادی افـــزون

جـــامــعـه

میگ ــردد ،بلک ــه ب ــا آس ــیبها و معضله ــای مختلف ــی در عرص ــۀ
فرهنــگ و اجتمــاع نیــز روبـهرو هســتیم .نــرخ تکفرزنــدی بــه عــدد
قابل ّ
توجه ــی افزای ــش یافت ــه و برخ ــی خانوادهه ــا ع ــاوه ب ــر ع ــدم
تمایــل بــه فرزنــدآوری ،حیوانــات را جایگزیــن فرزنــد کردهانــد .آمــار
طــاق نیــز در کشــور بســیار باالســت .بســیاری از جوانــان دهــۀ ،۶۰
مج ــرد و برخ ــی تج ـ ّـرد قطع ــی دارن ــد .تربی ــت غل ــط و راحتطلب ــی
نس ــل جدی ــد و افزای ــش خانوادهه ــای ت ــک نف ــره ،بخش ــی از اث ــرات
تغییــر بــاور عمومــی اســت .بایــد بــا فرهنگســازی و تــاش فکــری،
زمینهچین ــی الزم را ب ــرای ایج ــاد س ــبک زندگ ــی اس ــامی-ایرانی
ً
فراهــم آورد و از نفــوذ فرهنــگ غربــی جلوگیــری کــرد .چــرا کــه اساســا
فرهنگس ــازی مهمت ــر از قان ــون اس ــت .ب ــا فرهنگس ــازی اس ــت
کـــه کار آســـان میشـــود .تشـــکیل خانـــواده ،فرزنـــدآوری ،ازدواج
آس ــان و م ــوارد ش ــبیه آن ب ــه فرهنگس ــازی نی ــاز دارد .کش ــور م ــا ب ــا
ّ
ظرفی ــت طبیع ــی و ویژگیه ــای جغرافی ــای سیاس ــی خ ــود احتی ــاج

ب ــه ّ
جمعی ــت بیش ــتری دارد .مس ــألۀ نم ــای ج ــوان ب ــرای ای ــران
یــک مســألۀ اساســی و مهــم و تعیینکننــده اســت .بالشــک از نظــر
ّ
ّ
جمعیــت بــه
سیاســت کلــی کشــور ،ایــران بایــد بــه ســمت افزایــش
ّ
نحــو معقــول و معتــدل حرکــت کند .مبانــی و تفکر اســامی در زمینۀ
جمعیــت بــا ّ
جمعیــت و افزایــش ّ
ّ
توجــه بــه وضــع جغرافیــای سیاســی
منطقــه و کشــور جمهــوری اســامی ایــران ،واضــح و مبرهــن اســت.
ل ــذا آنچ ــه مناس ــب جمه ــوری اس ــامی ای ــران اس ــت ،رش ــد ّکم ــی و
ً
کیفــی خــود در ّ
جمعیــت میباشــد .مســلما انقالبــی کــه بــا شــعارهای
ّ
تحولخواهانـــه در ســـطح جهـــان ،مســـیر خـــود را تـــا نهایـــت
آرم ــان بش ــری ه ــدف گرفت ــه اس ــت ،ع ــاوه ب ــر اج ــرا ،ب ــرای ط ــرحو
برنامهری ــزی ه ــم ب ــه جوان ــان ،نی ــاز مب ــرم دارد .ف ــارغ از ای ــن ک ــه در
مواجه ــه ب ــا غ ــرب ن ــه تنه ــا ب ــا کش ــورهای اس ــتعمارگر جهانخ ــوار
بلک ــه ب ــا فرهن ــگ آن ــان نی ــز نی ــاز ب ــه مقابل ــه دارد .فرهنگ ــی ک ــه
وس ــعتش ب ــه مرات ــب از جغرافی ــای سیاس ــی بیش ــتر اس ــت.
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گفتگو
مصباح علم و اندیشه
مشیسلیمانی
ِ

مصباح علم و اندیشــه
ِ

پرداختی به شخصیّت علمی و اندیشهای مرحوم علّ مه مصباح یزدی
حجــت االســام ّ
محمــد مــودودی :هــر جهــان بینــی و مکتبــی
ّ
نیازمنــد اندیشــمندان و نظریــهپردازانــی اســت کــه در مســیر
تبییــن و تشــریح اصــول ،مبانــی و ارزش هــای آن جهــان بینــی قــدم
ـانی
برداشــته و در طــول زمــان و شــرایط گوناگــون ،وظیفــۀ بــه روز رسـ ِ
مبانــی فکــری آن مکتــب در جهــت پاســخ بــه ســؤال هــای روز و ُپــر
کــردن خألهــا را بــر عهــده بگیرنــد .انقالب اســامی ایران نیز بــا وجود
ّ
متفکــران برجســته ای چــون امــام خمینــی (رحمــتاهللعلیــه) و امام خامنه
ای(مــد ّظلــهالعالــی)بــه عنــوان رهبــران انقــاب و اندیشــمندان درجــۀ یک
و در مرتبــۀ بعــدی بزرگانــی چــون مرحــوم شــهید ّ
مطهــری ،مرحــوم
ّ
شــهید بهشــتی ،مرحوم شــهید سـ ّـید محمدباقر صدر و ســایر نظریه
پردازانــش ،توانســته اســت ایــن مهــم را بــه انجــام رســاند.
ً
ّ
شــخصیت علمــی و عملــی ایــن بــزرگان و
یقینــا پرداخــت بــه
هــم چنیــن بازخوانــی آثــار گرانبهــای ایشــان در جهــت حفــظ
اندوختههــای فرهنگــی و علمــی از فراموشــی ،مصــون نگــه داشــتن
آنهــا از تحریــف و بســط و عمــق بخشــیدن بــه یافتههــای فکــری
آنــان ،مســئل ه ای حائــز ّ
اهمیت اســت کــه بر پویایی جریــان انقالب
اســامی ایــران میافزایــد .یکــی از شـ ّ
ـخصیت هــای اثــر گــذار در این
ّ
حــوزه ،مرحــوم علمــه مصبــاح یــزدی بــود .اندیشــمند حکیمــی کــه
طــی چنــد دهــه مجاهــدت علمی و معنــوی ،در عرصه هــای نظری
خــط شــکنیهای فــراوان انجــام داد و آثــار گرانبهایــی از خــود بــه

42

ماهنامة فرهنگی _ سیاسی محراب شمارة دوم و سوم

(رحمت هللا علیه)

جــای گذاشــت.چه آثــار علمــی از جملــه مکتوبــات و ســخنرانی
هــا و چــه آثــار عینــی در فضــای حــوزۀ ّ
علمیــه 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 عالقهمنــد به معارف دینی
و انقالبــی بلکــه تکلیفــی بــر دوش تمام کســانی اســت که بــه حوزۀ
ّ
علــم آمــوزیّ ،
نظریــه پــردازی ،اندیشــیدن و تفکر اظهار عالقــه کرده
و در ایــن مســیر گام بــر میدارنــد.
بــه همیــن جهــت در چهلمیــن روز از در گذشــت ایــن عالم حکیم،
گفتگویــی داشــته ایــم بــا جنــاب حجــت االســام رضــا غالمــی،
رئیــس مرکــز پژوهشهــای علــوم انســانی _ اســامی صــدرا ،رئیــس
ـانی اســامی و
شــورای سیاس ـتگذاری مجمــع عالــی علــوم انسـ ِ
رئیــس شــورای سیاس ـتگذاری هفتــه نامــه علمــی ّتمــدن نویــن
اســامی.
ّ
ّ
باتوجــه بــه شـ ّ
ـخصیت مرحــوم عالمــه مصبــاح یــزدی
ً
علیــه) اساســا تأثیــرات حــوزۀ علــم و عمــل بــر یکدیگــر را تــا چــه
ً
ّ
خصوصا برای شـ ّ
ـخصیتی
حد مهم دانســته و پیوســتگی این دو را
در تــراز ایشــان ،تــا چــه میــزان ضــروری میدانیــد؟

1

(رحمــت اهلل

گفتـــــگو

عمــل زاییــدۀ اندیشــه ،انگیــزه و اراده اســت .ایــن قاعــده دربــارۀ
ّ
عالمــان ّربانــی نظیــر مرحــوم آیـتاهلل عالمه مصباح یــزدی به جهت
جمــع شــدن هــر ســه آن هــم در حـ ّـد عالــی ،بــه طریــق اولــی صــادق
اســت .از طــرف دیگــر ،اســتاد مصبــاح رســالت یــک عالــم و فیلســوف
ً
را صرف ــا در کش ــف ح ــق نم ــی دانس ــت .بلک ــه ب ــرای روش ــنگری و از
آن مهمتــر بــرای صیانــت از حقیقــتّ ،
اهمیــت فوقالعــادهای قائــل
ب ــود .ل ــذا هم ــه دیدی ــم ک ــه ایش ــان هی ـچگاه در براب ــر وارونهس ــازی و
ذب ــح حقیق ــت س ــکوت نک ــرد .بعضیه ــا در س ــالهای اخی ــر ب ــه
ایش ــان انتق ــاد میکردن ــد ک ــه چ ــرا وارد ح ــوزۀ عم ــل ش ــدهاند ،لک ــن
ّ
توج ــه نداش ــتند ک ــه آی ـتاهلل مصب ــاح ،ورود ب ــه س ــاحت عم ــل را در
جهــت روشــنگری و حراســت از حقیقــت ،جزئــی الینفــک از رســالت
یـــک فیلســـوف مســـلمان میدانســـت و هزینههـــای آن را هـــم
پرداخ ــت میک ــرد.
ّ
شخصیتی ایشان
از دیدگاه شما مهمترین و بارزترین ویژگی
چیست ؟
از نظ ــر حقی ــر ،تق ــوا ،خل ــوص ،فک ــر ب ــاز ،تیزبین ــی ،ژرفنگ ــری،
م فک ــری ،اس ــتواری در عقی ــده ،ش ــجاعت ،تدبی ــر ،صراح ــت
نظـ ـ 
لهجـــه ،صبـــر و اســـتقامت و تواضـــع مهمتریـــن ویژگیهـــای
ّ
شـــخصیتی مرحـــوم آیـــتاهلل مصبـــاح بـــود و همیـــن ویژگیهـــا از
ّ
ّ
شـــخصیتی ممتـــاز و جـــذاب ســـاخته بـــود.
ایشـــان
ورود ایشــان به عرصههایی چون علوم انســانی ،فلســفههای
مضــاف و نقــد فلســفۀ غــرب در گشــایش افقهــای علمــی تا
ّ
چــه میــزان موثــر و نوآورانــه بود؟
مرح ــو م آی ـتاهلل مصب ــاح یک ــی از ش ــاگردان درج ــۀ ی ــک مرح ــوم
ّ
عالمــه طباطبایی(رحمــت اهلل علیــه) بــود کــه بعــد از ایشــان یــک فیلســوف
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ت ــراز اول در ای ــران و دنی ــای تش ـ ّـیع محس ــوب میش ــد .ایش ــان در
ّ
ّ
فلســـفه ،اهـــل دقتنظـــر و نقـــادی بـــود .یعنـــی از یـــک طـــرف از
الیهه ــای عمی ــق نظ ــرات فالس ــفه پ ــرده برمیداش ــت و از ط ــرف
ّ
دیگــر ،ابایــی از نقــد نظــرات مشــهور فلســفی نداشــت .مرحــوم عالمــه
مصبــاح ،نظــرات خــاص و نوآوریهایــی هــم در ایــن زمینــه داشــت
م ناش ــناخته مان ــده
ک ــه بعض ــی از آنه ــا ش ــناخته ش ــده و بعض ــی ه ـ 
ً
اس ــت .مث ــا یک ــی از عرصههای ــی ک ــه اس ــتاد مصب ــاح ،صاح ــب
ن ــوآوری اس ــت ،فلس ــفۀ اخ ــاق اس ــت .اس ــتاد در ای ــن ح ــوزه ،منش ــأ
عم ــل اخالق ــی را متف ــاوت از نظ ــرات مش ــهور بی ــان میکن ــد و وارد
ً
یشــود کــه قبــا کســی وارد نشــده اســت .عــاوه بــر ایــن،
ظرایفــی م 
ّ
عالمــه مصبــاح در فلســفۀ سیاســی هــم نظــرات جدیــدی داشــت .از
جملــه ّ
نظری ـهای كــه در زمینــۀ مبنــای مشـ ّ
ـروعیت دولــت اســامی
مط ــرح کردن ــد .ب ــه ه ــر ح ــال ش ــاگردان اس ــتاد در فرصت ــی مناس ــب
میتوانن ــد فهرس ــتی از نوآوریه ــا و نظ ــرات منحصربهف ــرد آی ـتاهلل
مصبــاح را ارائـ ه کننــد .مــن معتقــدم بایــد بــاب پژوهــش دربــارۀ افــکار
و اندیشــههای اس ــتاد مصب ــاح را ب ــاز ک ــرد.
خدمـــات علمـــی و آثـــار بهجایمانـــده از ایشـــان ،در رونـــد
س ــاخت ّتم ــدن نوی ــن اس ــامی چ ــه تأثی ــری گذاش ــته و چ ــه
نقش ــی را ب ــر عه ــده دارد؟
ّ
ّ
بــه قــول یکــی از اســاتید ،مرحــوم عالمــه مصبــاح یــک شــخصیت
ّ
ّتمدنــی بــود؛ یعنــی جــدای از تفکــر ّتمدنــی ،در عمــل هــم بلندنظــر
بــود و گامهــای بــزرگ و ّتمدنســاز برمیداشــت .وقتــی بــه خدمــات
علم ــی ایش ــان ن ــگاه میکنی ــم ،درمییابی ــم ك ــه ای ــن خدم ــات،
همچــون قطعــات پــازل بزرگــی بــود کــه بــر اســاس یــک چش ـمانداز
ّ
ّتمدنــی کنــار هــم قــرار میگرفــت .از رونقبخشــی بــه تفکــر فلســفی
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تــا تئوریــزه ســازی معــارف انقــاب؛ از پررنگســازی مرزهــای اســام
ّ
ن ــاب و اســام قلبــی ت ــا مب ــارزۀ علمــی ب ــا انحــراف و التق ــاط؛ از دف ــاع
همهجانبـــه از اصـــل والیـــت فقیـــه تـــا تـــاش بـــرای نظامســـازی
فک ــری؛ از کوش ــش ب ــرای تح ـ ّـول در حوزهه ــای علمی ــه ت ــا کم ــک
بــه وحــدت حقیقــی حــوزه و دانشــگاه؛ از کادرســازی بــرای انقــاب تــا
ّ
تقویــت عمــل سیاســی .بــه نظــر مــن ،اینهــا همــه زاییــدۀ اندیشــه و
عم ـ ِـل ّتمدنس ــاز مرح ــوم آی ـتاهلل مصب ــاح ب ــود.
محــور اصلــی نزاعهــای نظــری ایشــان بــا جریــان روشــنفکری
دینی در دهۀ هفتاد را چه مســألهای میدانید و نیز عملکرد و
اثرگــذاری ایشــان را در ایــن جــدال علمــی ،چگونــه ارزیابی میکنید؟
مواجه ــۀ اس ــتاد ب ــا جری ــان روش ــنفکری فرات ــر از ی ــک ی ــا چن ــد
موضــوع خــاص بــود .آیـتاهلل مصبــاح منتقــد مجموعـهای از افــکار
ـنفکری ســکوالر بــود کــه در منظــر آنــان ب ـ ه مثابــۀ یــک
جریــان روشـ ً ِ
تابــو بــود .اصــوال پدیــدهای کــه طــی یــک ســدۀ اخیــر تحــت عنــوان
ّ
تفکـــر نارســـی در ّ
حـــد
روشـــنفکری در ایـــران مطـــرح شـــد ،مولـــود
ّ
تقلی ــد از غ ــرب تلق ــی میش ــو د ک ــه ت ــا اآلن نتوانس ــته نس ــبت خ ــود
ّ
را ب ــا حقیق ــت و خوش ــبختی انس ــان مش ــخص کن ــدّ .
واقعی ــت ای ــن
ّ
اســت کــه مــرد م ایــران از نهضــت مشــروطه بــه بعــد لطمــات جــدی از
جریــان روشــنفکری ســکوالر خــورد و خیلــی از فرصتهــای پیشــرفت
را از دس ــت داد .بع ــد از پی ــروزی انق ــاب اس ــامی ت ــا ّمدت ــی جری ــان
روشــنفکری بــه اغمــا رفــتّ .امــا بعــد از پایــان دهــۀ نخسـ ِـت انقــاب و
بــه مــدد حمایتهــای بیدریــغ غــرب ،احیــا شــد .البتــه ایــن جریــان
در براب ــر ام ــواج س ــنگین انق ــاب اس ــامی کاری از پی ــش نب ــردهّ ،ام ــا
بگ ــری و وارونهس ــازی حقای ــق ،دس ــت برنداش ــته اس ــت.
از تخری 
ّ
عالم ــه مصب ــاح ط ــی دههه ــای اخی ــر ب ــا ش ــناخت ّ
ماهی ــت
مرح ــوم
روشــنفکری در ایــران و بــا بــه میــدان آوردن قــدرت علمــی خــود ،در
ّ
بســیاری از عرصههــا ،جریــان روشــنفکری را بــه چالش کشــید .علت
ّ
عصبانی ــت جری ــان روش ــنفکری از ایش ــان و عقدهگش ــاییهاییکه
بعــد از رحلــت اســتاد کردنــد را نیــز بایــد در همیــن امــر جســتجو کــرد.
فکری-دینـــی تشـــیع
پـــروژه هایـــی ماننـــد فلجســـازی دســـتگاه
ِ
ّ
نســـبیتگرایی افراطـــی یـــا پـــروژۀ خلـــق رفرمیســـم و
بهوســـیلۀ
پروتستانتیســم اســامی و همچنین تحمیل جامعۀ مدنی غربی با
یشــود
همــۀ لوازمــش بــه جامعــۀ دینــی ،از پروژههایــی محســوب م 
ّ
عالمــه مصبــاح و ّ
خطــی که ایشــان از طریق شاگردانشــان
کــه توســط
ایج ــاد ک ــرده بودن ــد ،ن ــاکام مان ــد.
ورود ایشــان بــه مســائل سیاســی روز را صحیــح دانســته و آیــا
ّ
ّ
ـخصیت سیاســی
ـخصیت علمــی و شـ
تفکیکــی میــان شـ
ایشــان قائــل هســتید؟ بــه بیــان بهتــر ،آیــا دوگانــۀ « مصبــاح علــم و
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معرفــت» و « مصبــاح سیاســتورزی» را معتبــر میدانیــد؟
ً
همانط ــور ک ــه قب ــا ه ــم اش ــاره ک ــردم ،ورود اس ــتاد مصب ــاح ب ــه
مســائل روز سیاســی ،مولــود تفســیری بــود کــه ایشــان از رســالت یــک
عالــم و فیلســوف مســلمان داشــت .لــذا ایشــان کار و ّ
فعالیت علمــی را
ّ
دو روی یــک ســکه میدانســت .از منظــر آی ـتاهلل مصبــاح ،عالمــی
ک ــه زمانش ــناس نباش ــد و در بزنگاههاخ ــود را ب ــا هم ــۀ ّ
ظرفی ــت،
فداکاران ــه در می ــدان عم ــل حاض ــر نکن ــد ،عال ــم دین ــی محس ــوب
ً
ّ
نمیشــود .عــاوه بــر ایــن ،عالمــه مصبــاح حقیقتــا بــه ارزش و جایگاه
انقــاب اســامی ایــران واقــف بــود و در مقــام قدردانــی ،از هیــچ تالشــی
بــرای پاســداری همــه جانبــه از ایــن نعمــت عظیــم دریــغ نمیکــرد.
ایشــان نمیتوانســت در برابــر هجمههــای ناجوانمردانــه بــه انقــاب
و نظــام اســامی بــه ســمت عافیتطلبــی حرکــت کند؛ نمیتوانســت
چشــم خــود را بــر روی خیانتهــا ببنــدد؛ نمیتوانســت پشــت ولــی
ّ ً
فقیــه کــه او را حقــا نایــب امــام زمــان(عجــل اهلل تعالــی فرجــه ) میدیــد ،خالــی
کن ــد .آی ـتاهلل مصب ــاح در چارچ ــوب فهم ــی ک ــه از ش ــرایط سیاس ــی
ایــران داشــت و در ّحــد بضاعتــش ،عمــل سیاســی نیــز داشــت .البتــه
ممکــن اســت همــۀ رفتارهــای سیاســی اســتاد جــزء بــه جــزء خالــی از
ّ
ّ
نقــد نباشــدّ .امــا آنچــه مســلم اســت ورود عالمــه مصبــاح بــه حــوزۀ
سیاس ــی اس ــت ك ــه موج ــب جداس ــازی مرزه ــای انق ــاب از جری ــان
ّ
ّ
معــارض انقــاب و همچنیــن ّ
تقویــت تفکــر انقالبــی و تضعیــف تفکر
غربگــرا در ســاختار کالن ّ
مدیریتــی کشــور شــد.
آیــا شــما خــأ و نقصــی کــه بهواســطۀ رحلــت ایــن حکیــم
در حــوزۀ نظریهپــردازی بــه وجــود آمــده اســت را قابــل جبران
میدانیــد؟ اگــر پاســخ مثبــت اســت ،چگونــه؟
خــأ فقــدان آیـتاهلل مصبــاح جبرانپذیــر نیســت .مــا شـ ّ
ـخصیت
بزرگـــی را از دســـت دادهایـــم کـــه ویژگیهـــای منحصربهفـــردی
داش ــت .در عی ــن ح ــال ،مرح ــوم اس ــتاد مصب ــاح ب ــه ش ــاگردپروری
ـاگردی بالواســطه
بهــای فــراوان م ـیداد .امــروز دههــا نفــر افتخــار شـ
ِ
ـاگردی بــا واســطۀ آیـتاهلل مصبــاح را دارنــد.
و صدهــا نفــر افتخــار شـ
ِ
ّ
ای ــن ش ــاگردان ک ــه اغل ــب مری ــد عالم ــه مصب ــاح ه ــم هس ــتند و ب ــه
خ ـ ّـط فک ــری ایش ــان ایم ــان دارن ــد ،راه استادش ــان را ادام ــه خواهن ــد
داد .عــاوه بــر ایــن ،اســتاد مصبــاح اهــل نهادســازی هــم بــود كــه ایــن
ً
نهاده ــا قطع ــا در راس ــتای اه ــداف ایش ــان ت ــاش خواهن ــد ک ــرد.
ّ
آیــا رونــد فعلــی حــوزه ّ
علمیــه را در پــرورش مصباحهــا موفــق و کارآمــد
ارزیابــی میکنیــد؟
ّ
شـــخصیتهای
قرنهـــا طـــول میکشـــد تـــا حـــوزه،
بزرگــی ماننــد آیـتاهلل مصبــاح را تحویــل جامعــۀ اســامی دهــدّ .امــا
بایــد ّ
توجــه داشــت کــه آمــوزش و پژوهــش در حوزههــای ّ
علمیــه بــه
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گفتـــــگو
برکــت انقــاب اســامی رشــد قابــل ّ
توجهــی داشــته اســت .یعنــی
امــروز عــدد علمــا و فضــای برجســتۀ حــوزه آنهــم متناســب بــا
ورود ح ــوزه در س ــاحت عل ــوم انس ــانی و اجتماع ــی ک ــم نیس ــت.
البتــه مــن نقدهــای جـ ّـدی بــه ّ
وضعیــت حــوزه دارمّ .امــا بــا نــگاه
واقعبینانــه ،رشــد حــوزه در عصــر انقــاب اســامی را بــاال میدانــم.
ع ــاوه ب ــر ای ــن ،یک ــی از ویژگیه ــای برجس ــتۀ بزرگان ــی نظی ــر
ّ
عالم ــه مصب ــاح ش ــاگردپروری اس ــت .البت ــه آی ـتاهلل مصب ــاح در
ّ
ای ــن زمین ــه خیل ــی موفقت ــر از بقی ــه بودن ــد و در ای ــن س ــالها ب ــا
ّ
تشکلس ــازی ،صده ــا ش ــاگرد تربی ــت کردن ــد .ب ــا ای ــن اوص ــاف
نبایــد نســبت بــه تــداوم راه اســتاد مصبــاح در حــوزه ،نگــران بــود.
ّ
کــدام یــک از كتابهــای مرحــوم علمــه را جــزء برتریــن و
مهمتریــن آثــار علمــی ایشــان میدانیــد؟
ً
ّ
حقیقت ــا هم ــۀ آث ــار مرح ــوم آیــتاهلل مصب ــاح ق ــوی ،ج ــذاب
و اثرگـــذار اســـت .از طـــرف دیگـــر ،مهـــم ایـــن اســـت کـــه شـــما
ب ــه عن ــوان خوانن ــدۀ آث ــار اس ــتاد ،ب ــه ک ــدام رش ــتۀ ّ
تخصص ــی
عالقمندید و ســطح تحصیالت یا معلوماتتان در آن رشــته چقدر
ّ
اس ــت .بعض ــی از آث ــار علم ــی اس ــتاد ب ــرای ط ــاب ج ــوان نوش ــته
ً
شــده اســت .مثــا دو جلــد « آمــوزش فلســفه» کــه راه را بــرای ورود
بــه فلســفه همــوار میکنــد یــا کتــاب « آمــوزش عقایــد» کــه ّ
مقدمــۀ
ورود ب ــه مباح ــث کالم ــی اس ــت .بعض ــی از آث ــار اس ــتاد نی ــز ب ــرای
ّ
طــاب ســطوح عالــی اســت؛ یعنــی بــرای کســانی قابــل اســتفاده
اســت کــه ســطوح ّ
مقدماتــی را در رشــتۀ مربــوط طــی کرده باشــند.
مــن خــودم بـ ه کتابهــای دروس « فلســفۀ اخــاق» و همینطور
کتــاب « فلســفۀ سیاســی» ایشــان عالقــۀ ویــژهای دارم.
در پایان اگر نکتهای پیرامون آن شـ ّ
ـخصیت علمی بزرگ و
تــداوم راهشــان دارید ،بیان فرمایید.
خدم ــات علم ــی و عمل ــی مرح ــوم آی ــت اهلل مصب ــاح ی ــزدی،
خ ــاری در چش ــم دش ــمنان واقع ــی حوزهه ــای ّ
علمی ــه و اس ــام
ً
سیاســـی و انقالبـــی اســـت .قطعـــا دشـــمنان بـــرای انتقـــا م از
اس ــتاد و ب ــه حاش ــیه ران ــدن راه ایش ــان از هی ــچ کوشش ــی دری ــغ
نخواهن ــد ک ــرد .ام ــروز ،ه ــم جری ــان روش ــنفکری س ــکوالر و ه ــم
ّ
متحج ــر و ه ــم سیاسـ ـتبازان فاس ــد
نواخباریه ــای جاه ــل و
از مرحــو م آی ـتاهلل مصبــاح کینــه بــه دل دارنــد .در ایــن شــرایط،
مهــم ایــن اســت کــه شــاگردان اســتاد بــه ویــژه عزیــزان مؤسســۀ
آموزشــی و پژوهشــی امــا م خمینــی(رحمــت اهلل علیــه) بــا ابتــکار عمــل و
برنامهری ــزی و مجاه ــدت ش ــبانهروزی ،ن ــه فق ــط چه ــرۀ واقع ــی
دشــمنان اســتاد را افشــا کننــد بلکــه راه ایشــان را بــا قـ ّـوت ادامــه
دهن ــد.
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مشی سلیمانی
ِ

بررســی خصوصیّــات و ویژگیهــای زندگــی فردی
و اجتماعی شهید قاسم سلیمانی
محمــد مــودودیّ :
حجــت االســام ّ
نظریــات و اندیشــه هــا در
مکاتب گوناگون ،سرمایه های علمی هستند که گاه ،افراد
و شـ ّ
ـخصیتها میتواننــد ،آن هــا را بــه ســرمایهای عملــی نیــز تبدیــل
نمایند .از این رو ســردار شــهید ،حاج قاســم ســلیمانی برای مکتب
ـام انقالبــی یــک نمونــۀ عملی برجســته و خــود به مثابۀ آینـهای،
اسـ ِ
ّ
بازتــاب دهنــدۀ تمامــی ارزشهــا و آرمانهــای مقــدس ایــن مکتــب
ً
اســت .پــس ســلیمانی صرفــا یــک شــخص نیســت بلکــه یــک
مکتــب اســت .بــرای حفــظ اصــول ایــن مکتــب از گزنــد تحریــف و
ً
فراموشــی ،بایــد دائمــا از آنهــا گفــت و همۀ جزئیاتش را مورد بررســی
ّ
دقیــق قــرار داد .ایــن وظیفۀ اولی میراثداران آن شــهید اســت .چرا که
ثبــت ایــن مکتــب در صفحــات تاریــخ ،منبــع انگیــزه و نشــان دهنــدۀ
راه درســت بــه نســل حاضــر و آینــده ای اســت کــه سرنوشــت انقالب
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 گفتوگــو نشســتهایم.

1

ّ
کیفی ــت و عم ــق ارتب ــاط ش ــما ب ــا ش ــهید س ــلیمانی چگون ــه
ب ــود؟
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آشــنایی بنــده بــا ســردار ســلیمانی از حــدود چهــل ســال قبــل شــروع
ش ــد .آش ــنایی دیرین ــه و دیرپای ــی اس ــت ک ــه قب ــل از دف ــاع مق ـ ّـدس
ش ــروع ش ــده اس ــت .در زمان ــی ک ــه ایش ــان در س ــپاه ّ
مرب ــی آم ــوزش
نظامــی بودنــد و بنــده ّ
مربــی عقیدتــی بــودم و در پــادگان قــدس در
ّ
س ــپاه کرم ــان ،هم ــکار بودی ــم ت ــا دوران دف ــاع مق ــدس ک ــه در آنج ــا
ارتبــاط مــا بیشــتر شــد.
ً
نهایتــا در زمــان فرماندهـ ِـی ایشــان در لشــکر  41ثــاراهلل (علیــه الســام)،
بن ــده ب ــه عن ــوان مس ــئول ح ــوزۀ نمایندگ ــی ول ـ ّـی فقی ــه منص ــوب
ب ــودم .بع ــد از دف ــاع مق ـ ّـدس نی ــز در مب ــارزه ب ــا اش ــرار ش ــرق کش ــور در
همــۀ مناطــق بــا هــم بودیــم و بعــد از آنکــه ایشــان بــه تهــران تشــریف
آوردنــد ،در ش ـبهای اربعیــن در بیــت ّالزهــراء منزلشــان در کرمــان،
بنــده ســخنران مجالسشــان بــودم .در زمــان فــوت پــدر و مادرشــان
نی ــز در مجال ــس حض ــور داش ــتم و ای ــن ارتباط ــات ادام ــه داش ــت ت ــا
زمانــی کــه ایشــان نیــز بــه لقــاء اهلل شــتافتند.
از آنجایــی کــه ســالها با شــهید همــکاری نزدیک داشــتید،
ّ
خصوصیــات برجســتهای کــه در برخــورد بــا
ویژگیهــا و
ایشــان شــاهد بودیــد چه بــود؟ اگر خاطرهای از ایشــان در ذهــن دارید
رانقلبفرمایید.
ّ
شــهید ســلیمانی بــه طــور کلــی یــک انســان کامــل بود هرچنــد که
مصــداق بــارز انســان کامــل ،معصومیــن(علیهــمالســام) هســتند ّامــا آن ها
بــرای مــا الگــو هســتند و مــا هــم بــه نســبتی میتوانیــم کامل باشــیم.
ـان
بن ــده معتق ــدم ایش ــان در نهای ــت تکامل ــی ک ــه ب ــرای ی ــک انس ـ ِ
غیــر معصــوم قابــل تصـ ّـور اســت ،بودنــد .یعنــی در همــۀ زمینههــا و
ب ــه ش ــکل هماهن ــگ رش ــد ک ــرده بودن ــد .برخ ــی فک ــر میکنن ــد ک ــه
ایشــان فقــط یــک فــرد نظامــی بــود ،درحالــی کــه اینگونــه نیســت.
ســردار ســلیمانی ،فــردی کــه فقــط بــه مســائل نظامــی نــگاه کنــد و
یــا خشــونت نظامــی داشــته باشــد نبــود .در آخریــن نام ـهاش بــرای
خانــواده و فرزندانــش نوشــته بــود «:مــن اســلحه بــه دســت نگرفتــم
کــه آدم بکشــم بلکــه اســلحه بــه دســت گرفتــم تــا جلــوی آدم کشــی
را بگیــرم ».ایشــان در بحــث نظامــی خیلــی جـ ّـدی بــود ّامــا در مســائل
اخالقــی ،عاطفــی ،فرهنگــی ،معنــوی ،خودســازی و دیگــر زمینههــا
ّرد پـــای ایشـــان بـــه وضـــوح پیداســـت .بنـــده در ّ
معیـــت ایشـــان
درس هــای بســیار زیبایــی آموختــم .ایشــان ّ
توجــه بســیار عمیــق و
فوقالعــادهای نســبت بــه علمــا و در بیــن علمــا ،بــه ســادات داشــتند.
یــک شــب کــه بنــده در منــزل ایشــان ســخنران مجلــس بــودم ،یکــی
ً
از علمــاء کرمــان بــه منــزل ایشــان آمــد .موقــع بدرقــه ،معمــوال مــردم
تــا جلــوی درب میرونــدّ ،امــا ایشــان بــه همــراه آن عالــم بــه حیــاط

2

گفتـــــگو
رفــت و حتــی کفــش هــم نپوشــید و بــا پــای برهنــه ،ایــن عالم بزرگــوار
را مش ــایعت ک ــرد و ت ــا داخ ــل کوچ ــه و کن ــار ماش ــین ،هم ــراه ایش ــان
رفــت .در آن زمــان ایشــان جایــگاه سرلشــکری داشــت و ایــن عمــل
را ش ــاید بی ــش از ه ــزار نف ــر میدیدن ــد .تواض ــع بس ــیار ایش ــان ،ی ــک
َ ْ ََ َ َ َ
اضـ َـع ِّل َرف َعـ ُـه
ویژگــی بارزشــان بــود کــه در روایــات هــم داریــم «مــن تو
ُ
اهَّلل»
ـخصیتی حــاج قاســم و ّ
از ابعــاد شـ ّ
روحیــات ایشــان ،نکاتــی
بفرمایید.
ّ
یک ــی از ابع ــاد ش ــخصیتی ش ــهید س ــلیمانی ایم ــان اس ــت .بن ــده
ایم ــان را در چن ــد مح ــور تقس ــیم ک ــرده ام:
ّاول ،ایمان به خدا و رسول خدا (صلیاهللعلیهوآلهوسلم).
ً
ایشــان واقعــا بــه خــدا و رســول خــدا (صلــی اهلل علیــه و آلــه و ســلم) بــه تمــام
معنــا مؤمــن بــود .یعنــی مطلبــی کــه از آن هــا بیــان میشــد ،بــا تمــام
وج ــود مطی ــع ب ــود .بن ــده در ط ــول ای ــن چه ــل س ــالی ک ــه ب ــا ایش ــان
ب ــودم ،نمیگوی ــم مکروه ــی انج ــام نمــیداد ی ــا مس ـ ّ
ـتحبی را ت ــرک
نمیکــرد ،چــرا کــه ایــن غلـ ّـو اســت ّامــا ندیــدم کــه فعــل حرامــی از او
ســر بزنــد یــا واجبــی را تــرک کنــد کــه معنــای ایمــان بــه خــدا و تقــوا هم
همیــن اســتّ .دوم ،ایمــان بــه انقــاب و امامیــن انقــاب.
ّ
هـــم بـــه حضـــرت امـــام (رحمـــت اهلل علیـــه) و هـــم بـــه رهبـــر معظـــم
ً
انق ــاب (مــد ّظلــه العالــی) واقع ــا مؤم ــن ب ــود .خ ــود ایش ــان در ی ــک جلس ــۀ
خصوصــی فرمــود «:بعــد از اینکه حضــرت امــام(رحمــت اهلل علیه) قطعنامه
را پذیرفتنــد و مــن شــنیدم ،تــا صبــح گریــه کــردم کــه نکنــد مــا ّ
مقصــر
بودیــم و انجــام وظیفــه نکردیــم کــه ایشــان مجبــور شــدند جــام زهــر
بنوش ــند ».ایش ــان فرم ــود« :ب ــا تع ــدادی از رزمن ــدگان و فرمانده ــان
لش ــکر ،راه ــی ته ــران ش ــدیم و خب ــر س ــفر م ــا ب ــه مرح ــوم ام ــام (رحم ــت
اهلل علیــه) رســید و ایشــان بــه مرحــوم سـ ّـید احمــد آقــا دســتور دادنــد کــه
بــه مــا خبــر بدهنــد برگردیــم .در بیــن راه بودیــم کــه ایــن خبــر بــه مــا
رســید .اگرچــه مــا رفتــه بودیم خدمــت امــام (رحمــت اهلل علیــه) عرض کنیم
ک ــه آمادهای ــم و ت ــا ج ــان داری ــم میجنگی ــمّ ،ام ــا ب ــه مح ــض اینک ــه
شــنیدیم کــه ایشــان گفتهانــد برگردیــد ،از همــان میانۀ راه بازگشــتیم
و بــه جبهــه رفتیــم ».نســبت به رهبر ّ
معظــم انقــاب(مــد ّظلــه العالــی) هم،
ایشــان یکــی از موجباتــی کــه تأثیــر جـ ّـدی در عاقبــت بخیــری دارد را
ً
مســئلۀ اطاعــت از امامــت و والیــت مــی دانســت و واقعــا هیــچ کجــا
ّ
بعــد از ارتحــال امــام(رحمــت اهلل علیــه) کــه آقــای ســلیمانی مقلد حضــرت آقا
ّ
شــدند ،ندیدیــم کــه ایشــان کمتریــن تخلفــی داشــته باشــد .بارهــا از
لبنــان و ســوریه و جاهــای مختلــف بــه بنــده زنــگ مــی زد و ســوال
میکــرد کــه در مــورد فــان مســئلۀ شــرعی نظــر آیــت اهلل خامن ـهای
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(مــد ّظلــه العالــی) چیســت و حتــی وجوهــات شــرعی خــود را تــا همیــن ســال
ّ
ّ
قبــل بــه بنــده مـیداد و مــا بــه دفتــر مقــام معظــم رهبــری (مــد ظلــه العالــی)
میدادیـــم.
ّ
در همــۀ ریــز و درشــت مســائل شــرعی از مقــام معظــم رهبــری (مــد
ّظلــه العالــی) تقلیــد مــی کــرد .البتــه فقــط التــزام عملــی هــم نبــود؛ بنــده
یــک دســته بنــدی در اطاعــت از ولـ ّـی دارم کــه بــه ایــن شــکل اســت:
بعضــی افــراد فقــط در قالــب لفــظ میگوینــد مــا پیــرو ولـ ّـی فقیــه
ً ّ
هســتیم ،بعضــی افــراد التــزام عملــی دارنــد و عمــا مقلــد هســتندّ ،امــا
بعضــی افــراد ،عــاوه بــر تقلیــد عملــی ،التــزام قلبــی هــم دارنــد .حــاج
قاس ــم س ــلیمانی ،گذش ــته از الت ــزام عمل ــی ب ــه والی ــت فقی ــه ،الت ــزام
قلبــی و بــاور داشــت و هرگــز در ایــن بــاورش دچــار تردیــد نشــد.
ُ َ
ون َّالذ َ ُ
َّ ْ ْ ُ
اهَّلل َو َر ُسو ِل ِهث َّمل ْم َی ْر َت ُابوا»
ین َآمنوا ِب ِ
ِ«إن َماال ُمؤ ِمن َ ِ
ـداری
خیل ــی ه ــا در انقالب ــی ب ــودن ،مس ــلمان ب ــودن ی ــا والیتم ـ ِ
خ ــود تردی ــد کردن ــد ّام ــا ایش ــان هرگ ــز دچ ــار ش ــک نش ــد و از ّاول ت ــا
آخریــن لحظــات عمــرش ثابــت و اســتوار در مســیر والیــت بــود .یــک
ّ
روز کــه بــا هــم بودیــم و از نمازخانــه بــه ســمت محــل کار میرفتیــم
ّ
روحانیــون را قبــول داشــته باشــم
بــه مــن گفــت« :مــن اگــر کســی از
مثـــل پیغمبر(صل ــوات اهلل علی ــه) قبـــول دارم و همـــۀ حرفهـــای او را
میپذیــرم و ایــن طــور نیســت کــه بعضــی را قبــول کنــم و بعضــی را
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حاشــیه بزنــم ».امــام خمینــی (رحمــت اهلل علیــه) و رهبــر ّ
معظــم انقــاب
ّظلــه العالــی) را اینگون ــه قب ــول داش ــت.
ّ
سوم،ایمانبهمردم.
ً
شــهید ســلیمانی واقعــا بــه مــردم ایمــان و بــاور داشــت و هــرکاری
ّ
کــه بــرای حــل مشــکل آنهــا از دســتش بــر میآمــدّ ،اعــم از رزمنــده و
غیــر رزمنــده انجــام مــی داد و میگفــت «:مــردم در زمــان جنــگ مــا
را یــاری کردنــد و حــاال مــا بایــد آن هــا را یــاری کنیــم و بــه کمکشــان
بشــتابیم ».آنچــه از دســتش بــر میآمــد بــرای نظامــی و غیــر نظامــی
و خانــواده هــای شــهدا کــم نمیگذاشــت .ایــن ایمانهــا ،دســت بــه
دسـ ِـت هــم داد و یــک چهــرۀ زیبــا از ایشــان در جامعــۀ مــا ترســیم کرد.
ّ
تی ســردار شــهید ،بعــد معنــوی و تواضــع
یکــی دیگــر از ابعــاد شــخصی ِ
ایش ــان ب ــود .در زم ــان حی ــات ایش ــان یک ــی از دوس ــتان ،من ــزل م ــا
ّ
محبوبیــت
بودنــد و از مــن پرســیدند کــه شــما فکــر میکنیــد راز و رمــز
آقــای ســلیمانی در اجتمــاع چیســت؟
ّ
محبوبی ــت ایش ــان تواض ـ ِـع ف ــوق الع ــادۀ
گفت ــم :یک ــی از عوام ــل
(مــد
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ایش ــان نس ــبت ب ــه م ــردم ،علم ــا ،س ــادات و خان ــوادۀ ش ــهدا اس ــت.
بن ــده ،ی ــک ش ـ ِـب اربعی ــن در ته ــران ،س ــخنران مجل ــس ایش ــان
بــودم .بعــد از مجلــس کــه آمدنــد بیــرون ،مــادر شــهید شــفیعی آمــد
و آق ــای س ــلیمانی از روی چ ــادر ،س ــر ای ــن م ــادر را باره ــا در حض ــور
ً
م ــردم بوس ــید.حتی بعض ــا پ ــای م ــادر ش ــهید را میبوس ــید .بن ــده در
جریــان بــودم ،درجــۀ ذوالفقــاری کــه حضــرت آقــا بــه ایشــان دادنــد،
قــرار بــود از یــک ســال قبلــش بــه ایشــان اعطــا شــود؛ ّامــا ایشــان بــه
عناوی ــن مختل ــف ،خ ــودداری میک ــرد.در آخ ــر ه ــم چ ــون ارادۀ آق ــا
ب ــود ک ــه ایش ــان بپذیرن ــد ،پذیرفتند.البت ــه ایش ــان ب ــرای پذی ــرش
مــدال ذوالفقــار یــک شــرط گذاشــته بــود .گفتــه بــود به شــرطی مــدال
ذوالفق ــار را میپذی ــرم ک ــه دیگ ــر در م ــأ ع ــام و در حض ــور دیگ ــران
هرگ ــز آن را نص ــب نکن ــم و هی ــچ ک ــس ه ــم ایش ــان را ج ــز در جلس ــۀ
اعطــاء مــدال ،در هیــچ جــا و هیــچ تصویــر و هیــچ جلســۀ نظامــی و
غیــر نظامــی بــا ایــن مــدال ندیــد .در ایــن زمینــه هــا خیلــی کتــوم و
خویش ــتندار ب ــود.
ب ــاز خاط ــرهای ی ــادم آم ــد ک ــه هن ــگام عملی ــات ش ــرق کش ــور
ّ
خدمــت حضــرت آقــا رســیدم و گزارشــی دادم و ایشــان خیلــی بــا دقت
گ ــزارش بن ــده را گ ــوش کردن ــد و بع ــد جمل ـهای فرمودن ــد ک ــه« :م ــن
از ارادتمنــدان حــاج قاســم هســتم ».ایــن مســئله قبــل از آمــدن حــاج
قاس ــم ب ــه ته ــران و فرمانده ــی س ــپاه ق ــدس ب ــود و معل ــوم میش ــود
ق ــدر زر ،زرگ ــر شناس ــند ق ــدر گوه ــر ،گوه ــری.
حضــرت آقــا نســبت بــه ایشــان فرمودنــد« :شــهید ســلیمانی
یــک مکتــب اســت ».ابعــاد و شــاخصههای ایــن مکتــب
چیســت؟
ابعــاد و شــاخصههای یــک مکتــب ،هــم مبانــی اعتقــادی یــک
مکتــب اســت و هــم آن ظهــور عملــی کــه بایــد در یــک مکتــب باشــد.
ایشــان ،هــم از لحــاظ نظــری و اعتقــادی و باورهایــی کــه داشــتند
کامــل بودنــد و هــم در حیطــۀ عمــل ،ایــن بــاور هــا تصدیــق شــد.
َ
َ ْ َ ْ َ ُ ْ َ ُ َّ ّ ُ َ ْ َ َ ُ َّ
الصا ِلـ ُـح َی ْرف ُعـ ُـه» کــه در قــرآن
« ِإلیـ ِـه یصعــد الک ِلــم الط ِیــب والعمــل
آمــده اســت میفرمایــد کالم ّ
یبــرد.
طیــب را عمــل صالــح بــاال م 
ایشــان هــم در باورهــای دینـیاش یــک انســان معتقــد بــود و هــم
عملکــردش ّ
مؤیــد آن باورهــا ،عقایــد ،افــکار و اندیش ـهها بــود .یــک
مکتــب بایــد در همــۀ زمینــه هــا ماننــد مســائل سیاســی ،خانوادگــی،
فرهنگــی ،اجتماعــی ،نظامــی و مــوراد دیگــر بــروز داشــته باشــد.یک
نمونــه از ایــن مســائل کــه کمتــر گفتــه شــده اســت و البتــه الزم اســت
بیــان شــود ،البتــه بــه دور از تحریــف .اگرچــه برخــی غلـ ّـو میکننــد و یــا
برخــی ّ
واقعیتهــا را نمیگوینــد کــه هــر دوی اینهــا مــی توانــد آفــت
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گفتـــــگو
باشــد .یــک روز در نمازخانــۀ لشــکر ثــاراهلل (علیــه الســام) ،مهمانــی بــرای
س ــخنرانی دع ــوت ش ــد و یک ــی از س ــربازها ک ــه عق ــب نشس ــته ب ــود،
پایــش را دراز کــرده و ادب در محضــر مهمــان را رعایــت نکــرده بــود.
آق ــای س ــلیمانی چن ــد ب ــار خ ــودش ب ــه او اش ــاره ک ــرد و کس ــی را
ه ــم نفرس ــتاد ک ــه دیگ ــران ّ
متوج ــه ش ــوندّ ،ام ــا باالخ ــره آن س ــرباز
ّ
متوج ــه نش ــد .بع ــد از جلس ــه ،ایش ــان فرم ــود آن س ــرباز را بیاوری ــد و
ب ــه او گف ــت« :چ ــرا در مقاب ــل مهم ــان پای ــت را دراز ک ــردی و حرم ــت
دیگــران را رعایــت نکــردی ».آن ســرباز عذرخواهــی کــرد .ایشــان بــا
جای ــگاه س ــرتیپ تمام ــی میتوانس ــت او را ب ــه زن ــدان بین ــدازد و ی ــا
میتوانســت جریمــه و مؤاخــذه کنــد ّامــا گفــت« :فرصتــی میدهــم و
ا گــر در ایــن فرصــت جــزء ســی قــرآن را حفــظ کــردی عفــوت میکنــم
و گرنــه تنبیــه انضباطــی میشــوی ».هــم از مــدار قانــون خــارج نشــد
و هــم بــرای تنبیــه از حفــظ قــران اســتفاده کــرد .ایــن روش و مشــی
ایشــان در مســائل مختلف ،از جمله ّ
مدیریتشــان را نشــان میدهد.
از نظــر شــما در بیــن ویژگیهــای ایشــان ،کدامیــک باعــث
ّ
محبوبیتفراگیرو شگفتآور ایشانشدهاست؟
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جواب این سؤال را از زبان خود ایشان نقل میکنم.
ایش ــان ی ــک س ــفری ب ــه ق ــم داش ــتند .بع ــد ک ــه باه ــم مالق ــات
کردی ــم خدمتش ــان ع ــرض ک ــردم توانس ــتید زی ــارت کنی ــد؟
گفتنــد« :اول کــه وارد شــدم مــردم نشــناختند ّامــا وقتــی شــناختند
دیگ ــر نتوانس ــتم زیارتنام ــه را تم ــام کن ــم ».پرس ــیدم دلی ــل ای ــن
ّ
محبوبی ــت چیس ــت؟ ایش ــان گفت«:کس ــانی ک ــه از ع ـ ّـزت م ــردم
پاســـداری کننـــد ،مـــردم دوستشـــان دارنـــد و بـــه ایشـــان احتـــرام
میگذارنـــد».
َ َ ْ َ َ ُ ْ َ ُ ٌ ْ َ ْ ُ ُ ْ َ ٌ َ َ ْ َ َ ُّ
َ
ٌ
ْ
«لقــد جاءکــم رســول ِمــن أنف ِســکم ع ِزیــز علیـ ِـه مــا ع ِنتــم ح ِریــص
ٌ
َ ُ
ْ ْ
َعل ْیک ـ ْـم ِبال ُمؤ ِم ِنی ـ َـن َر ُءوف َر ِحی ـ ٌـم» ای ــن ویژگیهای ــی ک ــه خداون ــد
متع ــال ب ــرای پیامب ــر (صل ــوات اهلل علی ــه) بی ــان میکن ــد ،ب ــه ی ــک نح ــو
نازلتــر در ســردار ســلیمانی وجــود داشــت .یعنــی کســی بــود از جنــس
ً
مــردم و از یــک خانــوادۀ کامــا نیازمنــد و از نظــر مـ ّـادی فقیــر .خانــواده
و ای ــل ایش ــان ،عش ــایر و دام ــدار بودن ــد و ایش ــان قب ــل از انق ــاب در
ی ــک رس ــتوران کار خدمات ــی میک ــرده اس ــت .از جن ــس م ــردم اس ــت
ّ
نــه از جنــس آن دســته از پولــداران و مرفهیــن بــی درد کــه نــداری را
نمیفهمنــد .همانهــا کــه حضــرت امــام (رحمــت اهلل علیــه) در بیاناتشــان
باره ــا ب ــه آن ــان اش ــاره کردهان ــد .خ ــود ایش ــان در زمان ــی ک ــه کرم ــان
زندگــی میکــرد ،میفرمــود «:مــن حقوقــم بــه مخــارج بیــش از نیمــۀ
مــاه نمیرســد و ّ
بقیــه مــاه را بایــد پــدرم کمــک بکنــد».
ایــن آدمــی کــه میگویــد حقوقــم کفــاف زندگ ـیام را نمیدهــد و

بایــد پــدر و مــادرم کمکــم بکننــد ،درد آدمــی کــه اآلن درآمد کمــی دارد
و در ایــن گرانیهــا نمیدانــد چگونــه بایــد زندگــی کنــد را میفهمــد.
َ
ُ
َ«ع ِزیـ ٌـز َعل ْیـ ِـه َمــا َع ِن ّتـ ْـم»؛ ویژگــی بعــدی او ایــن بــود کــه در غــم و
شــادی مــردم شــریک بــود .بنــده شــاهد بــودم اگــر کســی پــدر ،مــادر
یــا عزیــزی را از دســت مـیداد ّ
حتیالمقــدور ســعی میکــرد خــودش را
برســاند و اگــر هــم بــه مراســمات آن هــا نمیتوانســت بــرود حتمــا بــه
خان ــۀ آنه ــا میرف ــت ی ــا تم ــاس میگرف ــت و ب ــر خ ــود الزم میدی ــد
کــه اظهــار همــدردی کنــد.
اگ ــر م ــردم مش ــکلی داش ــتند مث ــا کس ــی خان ــه نداش ــت ،بده ــی
ً
داش ــت ی ــا بی ــکار ب ــود ،حتم ــا کم ــک میک ــرد.
بخاطـــر اینکـــه بـــرای مـــردم اشـــتغال فراهـــم شـــود ،کارهـــای
اقتص ــادی در اس ــتان کرم ــان ب ــا حمای ــت و هدای ــت ایش ــان انج ــام
ش ــد.
بــا مــردم هــم بســیار رئــوف ،مهربــان و بــا گذشــت بــود .ایــن هــا ،رمــز
ّ
ّ
مقبولیت ایشــان اســت.
محبوبیــت و
ّ
مدیریــت نظامــی و درایــت سیاســی شــهید ســلیمانی دارای
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چهامتیازاتو شاخصههایبرجستهایبود؟
ً
ایشـــان در بحـــث ّ
مدیریـــت واقعـــا روش منحصـــر بـــه فـــردی
ّ
داشت.ش ــجاعت ف ــوق الع ــاده ،ام ــا مبتن ــی ب ــر تدبی ــر ن ــه مبتن ــی ب ــر
ّ
ـجاعت بیــش از حـ ّـد و بــدون تدبیــر باشــد ،از مؤلفههــای
تهـ ّـور کــه شـ
ِ
ّ
ّ
اصل ـ ِـی مدیری ــت ایش ــان بود.ش ــهید س ــلیمانی ی ــک نظام ــی مدب ــر
بودن ــد و ب ــا تدبی ــر عم ــل میکردن ــد.
م ــن ای ــن را در قال ــب ی ــک خاط ــرهای از ایش ــان بی ــان میکن ــم.در
عملیــات شــرق کشــور کــه بنــده هــم در خدمــت دوســتان لشــکری
ب ــودم ،دو اتوب ــوس از کارکن ــان نی ــروی انتظام ــی ک ــه ح ــدود  90نف ــر
بودنــد و از زاهــدان بــه زابــل میرفتنــد ،در حوالــی ســه راهــی دشــتک
ک ــه س ــه م ــرز ای ــران و افغانس ــتان و پاکس ــتان در آنج ــا ب ــه ه ــم م ــی
رســد ،توســط اشــرار ربــوده شــدند.آنجا هــم مــرز افغانســتان بــود و هم
مــرز پاکســتان ،لــذا معلــوم نبــود کــه آن ه ــا را کج ــا بردهانــد.
ســردار ســلیمانی اگــر میخواســت بــا تهــران و وزارت امــور خارجــه
هماهنگــی کنــد ،معلــوم نبــود چــه ّاتفاقــی بــرای نزدیک بــه 90نفــر از
افــراد نیــروی انتظامــی میافتــاد.
اگرچ ــه ب ــرای ورود ب ــه کش ــور همس ــایه نی ــاز ب ــه هماهنگ ــی ب ــود
ایشـــان بالفاصلـــه و بـــدون هماهنگـــی بـــا مســـئولین رده بـــاالی
نظامــی و دیپلماتیــک ،بــا ورود نظامــی بــه کویتــه کــه شــهر مشــترکی
در افغانس ــتان و پاکس ــتان اس ــت ،آنج ــا را ب ــا تان ــک و هلیکوپت ــر و
ســـاحهای ســـنگین و نیمهســـنگین محاصـــره و در ظـــرف 48
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ســـاعت همـــۀ نیروهـــا را بـــدون کمتریـــن
آس ــیبی آزاد ک ــرد .ای ــن ی ــک تدبی ــر نظام ــی
اســت.حدود  90از نیروهــای مــا را بــه خــارج
از مرزه ــا بردن ــد و چ ــون نبای ــد آن کش ــورها
ای ــن جنایت ــکاران را راه م ــی دادن ــد؛ ایش ــان
آت ــش ب ــه اختی ــار و ب ــدون هماهنگیه ــای
دیپلماتیــک ،بــه هــر دو کشــور ،ورود نظامی
ک ــرد و نیروه ــا را آزاد نم ــود .ی ــک روز ک ــه ب ــا
ه ــم بودی ــم و ب ــه لش ــکر میرفتی ــم ،ی ــک
کاغــذی بــه مــن نشــان داد و گفــت« :مــرا بــه
خاط ــر ورود غیرقانون ــی ب ــه خ ــاک همس ــایه
ب ــه دادگاه نظام ــی احض ــار کردهان ــد ».البت ــه
مشــکلی بــرای ایشــان پیــش نیامــد ّامــا اگــر
میخواســت تدبیــر نکنــد و آتــش بــه اختیــار
عمــل نکنــد و بــر عهــدۀ وزارت امــور خارجــه
ّ
و ســـتاد نیروهـــای مســـلح بگـــذارد ،شـــاید
بعض ــی از آن ه ــا ب ــه ش ــهادت میرس ــیدند
و ی ــا آن ه ــا را ب ــه عم ــق کش ــورها میبردن ــد
و از م ــا ب ــاج خواه ــی میکردند.ل ــذا جل ــوی
هرگونــه بــاج خواهــی یــا تعـ ّـرض بــه جــان آن
ه ــا ب ــا ی ــک تدبی ــر ش ــجاعانۀ بس ــیار ق ــوی و
ارزش ــمند گرفت ــه ش ــد.
ایــن نظرکــه قائــل اســت ،مراســم
تشــییع باشــکوه ایــن شــهید بزرگــوار،
ّ
رفرانــدوم مجــددی برای جمهوری اســامی
محســوب میشــود و همچنیــن تأییــدی
بــرای سیاســتهای منطقــهای نظــام و
جبهــه مقاومــت اســت را چگونــه ارزیابــی
میکنیــد؟
م ــردم ،انق ــاب را قب ــول دارن ــد و درس ــت
اس ــت ک ــه ایراده ــا و گلههای ــی دارن ــد ّام ــا
وقتـــی پـــای اصـــل نظـــام وســـط میآیـــد،
حضـــور دارنـــد .بـــه همیـــن خاطـــر ،بـــه
کس ــانی ه ــم ک ــه ب ــرای نظ ــام ف ــداکاری و
ایثـــار کردهانـــد ،احتـــرام میگذارنـــد و قـــدر
میشناس ــند .م ــردم م ــا ،م ــردم فهمی ــدهای
هس ــتند و ح ــق را از باط ــل و م ــرد را از نام ــرد
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بـــه خوبـــی تشـــخیص میدهنـــد .ســـردار
ســـلیمانی خـــودش فرمـــود« :مـــا مـــرد
میدانیــم ».مــردم هم ســردار ســلیمانی را مرد
میــدان میدانســتند ،لــذا از مــرد میدانشــان
حمای ــت میکنن ــد و از اص ــل انق ــاب دف ــاع
ً
میکننــد .مثــا ممکــن اســت مــا نســبت بــه
پدرم ــان در جاهای ــی گلهمن ــدی و ای ــرادی
هــم داشــته باشــیم ّامــا اگــر کســی بخواهــد
در م ــورد پدرم ــان ب ــد بگوی ــد ،دیگ ــر ّ
تحم ــل
نمیکنیـــم و در مقابلـــش میایســـتیم.
ممکــن اســت نســبت بــه بعضــی رفتارهــا و
ً
برخوردهــا ایراداتــی داشــته باشــیم؛ مثــا در
مــورد فســاد اداری ،فســاد اقتصــادی ،فســاد
سیاس ــی و دیگ ــر زمین ــه ه ــا ح ــرف داش ــته
باشــیم ّامــا بــه اصــل نظــام ،پایبند هســتیم.
س ــردار س ــلیمانی ،پایبن ــد ب ــه اص ــل نظ ــام
ب ــود و م ــردم ه ــم ب ــه خاط ــر اینک ــه اص ــل
نظــام را قبــول دارنــد ،حضــور پرشــور و بســیار
پرمعنای ــی در مراس ــم تش ــییع پیک ــر ش ــهید
ســلیمانی پیــدا کردنــد کــه اگــر کســانی هــم
مــی خواســتند حاشــیههایی درســت بکننــد
ب ــا حض ــور حماس ــی م ــردم در تش ــییع ب ــی
نظیــر پیکــر ایشــان ،بســیاری از توطئههــای
دشــمن نقــش بــر آب شــد .جبهــۀ مقاومــت
هـــم بـــا شـــهادت ایشـــان دوبـــاره جـــان
گرفت.یعن ــی حض ــور م ــردم تأیی ــدی ب ــود
ب ــر جبه ــۀ مقاوم ــت .درس ــت اس ــت س ــردار
ســلیمانی چهــرۀ ارزشــمندی در ایــران بــود،
ّام ــا حرکات ــی ک ــه در ع ــراق ،س ــوریه و لبن ــان
انجـــام شـــد و مطالبـــی کـــه کشـــورهای
دیگ ــر در ای ــن رابط ــه مط ــرح کردن ــد ،هم ــه
ی ــک رفران ــدوم ب ــود ب ــرای ای ــن ک ــه نش ــان
بدهن ــد م ــا ب ــا جری ــان مقاوم ــت هس ــتیم.
بعـــد از آن هـــم ،آمریکایـــی هـــا از خیلـــی از
ً
مواضعش ــان پایی ــن آم ــده و بعض ــا ،ح ــرف
رفت ــن و ت ــرک منطق ــه را مط ــرح میکنن ــد.
حتــی در مجلــس عــراق خــروج آمریکاییهــا
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تصویــب شــد کــه قبــل از ایــن ماجــرا ،حرفــی
از آن نبـــود .بعـــد از آن هـــم دو مرحلـــه بـــه
پایگاههـــای آمریکایـــی در عـــراق حملـــه
کردنــد .اینهــا نشــان میدهــد روز بــه روز بــر
ّ
اهمیــت مســئلۀ مقاومــت در منطقه افــزوده
میشــود و مــردم بــا شــجاعت بیشــتری بــه
صحنـــه آمدهانـــد.
انتقــام ســخت را در چــه میبینیــد و
چــه چیــزی میتوانــد تقــاص خــون
ایــن شــهید بزرگــوار باشــد؟
اگــر حســاب و ارزشگــذاری کنیــم تقاص
خـــون حـــاج قاســـم ،امـــکان نـــداردّ .امـــا از
ایــن جهــت کــه ایشــان بــه عنــوان فرمانــدۀ
مح ــور مقاوم ــت در مقاب ــل فتن ــۀ داع ــش
و حض ــور آمریکاییه ــا در منطق ــه بودن ــد،
حداقـــل تقـــاص و انتقامـــی کـــه میشـــود
گرفـــت ،خـــروج آمریکاییهـــا از منطقـــه
اس ــت ت ــا م ــردم خودش ــان ب ــرای خودش ــان
تصمی ــم بگیرن ــد .ای ــن ام ــر ،ه ــم تق ــاص
خــون شــهید ســلیمانی و هــم ثمــرهای بــرای
مجاهدتهـــای ایشـــان در ّ
فعالیتهـــای
نظامـــی و سیاسیشـــان در منطقـــه
میباشـــد.
بــرای تبلیــغ و ترویــج مکتــب شــهید
ســلیمانی و چگونگــی الگوبــردای از
ایــن مکتــب چــه بایــد کــرد؟
ب ــه نظ ــر بن ــده بای ــد آی ــۀ پانزده ــم س ــورۀ
حج ــرات را ب ــه درس ــتی ب ــرای م ــردم تبیی ــن
کنیــم .خداونــد متعــال ویژگیهای مؤمنین
واقع ــی را در چه ــار آی ــه بی ــان میکن ــد ک ــه در
ق ــرآن کری ــم ب ــا عب ــارت ّ
«انم ــا المؤمن ــون»
آمــده اســت .بنــده در یــک دســتهبندی کــه
در کاره ــای قرآن ــی دارم ،ب ــه ی ــک تقس ــیم
بنــدی بــرای مؤمنیــن رســیدهام؛ عـ ّـدهای از
مؤمنیــن مشــرک هســتند .همچنــان کــه در
ْ
ََْ
س ــوره یوس ــف آم ــده َ«و َم ــا ُیؤ ِم ـ ُـن أ کث ُر ُه ـ ْـم
َّ َ ُ ْ ْ ُ
ـــم ُمش ِـــرکون»َ کـــه مدعیـــان
ـــاهَّلل ِإل وه
ِب ِ
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گفتـــــگو
ایم ــان س ــر از ش ــرک در میآورن ــد .ع ـ ّـدهای از مؤمنی ــن ،کاف ــر ان ــد.
َُ ُ َ َ َ ُ
ْ
ُْ
ون أ ْن َی ّت ِخــذوا
ـض وی ِریــد
آنهایــی کــه ُ«نؤ ِمـ ُـن ب َب ْعــض َو َنکفـ ُـر ب َب ْعـ
َ ْ َ َ َ َ ً ُ َ ِ َ ُ ٍ ُ ْ َ ِ ُ َ َ ٍ ًّ
بی ــن ذ ِل ــک س ـ ِـبیل أول ِئ ــک ه ــم الک ِاف ــرون حق ــا».
ّ
ع ـ ّـدهای ه ــم مدع ــی ایمانان ــد و مناف ــق هس ــتند .ام ــا خداون ــد
متع ــال در چه ــار آی ــه ،ویژگیه ــای مؤم ــن واقع ــی را بی ــان میکن ــد
ک ــه یک ــی از آن ه ــا در س ــورۀ مبارک ــۀ حج ــرات ،آی ــۀ ده ــم اس ــت ک ــه
ْ ٌ ََ
ََ ُ
میفرمای ــد «إ َّن َم ــا ْال ُم ْؤ ِم ُن ـ َ
ـون ِإخ ـ َـوۀ فأ ْص ِل ُح ــوا َب ْی ـ َـن أخ َو ْیک ــم»
ِ
روحی ــۀ ب ــرادری داش ــت ن ــه ّ
ش ــهید س ــلیمانی ب ــا م ــردم ّ
روحی ــۀ
فرماندهــی و ســرداری؛ در همیــن نامــۀ آخــری که بــرای خانــوادهاش
ّ
نوش ــته اس ــت ،میگوی ــد« :م ــن ل ــذت میب ــرم ک ــه از هم ــان زم ــان
دفــاع مقـ ّـدس مــن را بهعنــوان قاســم میشــناختند ».اگــر بخواهیــم
ّ
مکتــب حــاج قاســم را در عمــل ترســیم کنیــم ،یکــی از مؤلفههــای
آن بســط و توســعۀ ّ
روحیــۀ بــرادری اســت .یکــی دیگــر از ویژگیهــای
عملــی مؤمنیــن کــه بــاز هــم در ســورۀ حجــرات آیــۀ پانزدهــم آمــده،
َّ َ ْ ُ ْ ُ َ َّ
ُ َ
ُ
ـاهَّلل َو َر ُســو ِل ِه ثـ َّـم لـ ْـم
ایــن اســت کــه ِ«إنم ــا المؤ ِمنـ
ـون ال ِذیـ َـن َآمنــوا ِب ـ ِ
ُ
َ َْ ُ َ َ َ ُ َْ َ ْ َ َْ ُ
اهَّلل أ َول ِئـ َ
َ
ْ
ـک ُهـ ُـم
یل
ـب
ـ
س
ـی
ـ
ف
م
ـه
ـ
س
ف
ن
أ
و
ِ ِ ِ
یرتابــوا و جاهــدوا ِبأموا ِل ِهــم ِ ِ ِ
َّ
الص ِاد ُقـ َ
ـون» مــردم بایــد باورهــای دینــی خــود را قــوی کننــد و ســبک
زندگ ــی خ ــود را از اس ــام بگیرن ــد ن ــه از غ ــرب و ش ــرق و خراف ــات و
ّ
ّ
حق ّ
حق ّ
انیــت انقــاب دچــار تردیــد
انیــت راهشــان و
اوهــام .هرگــز در
نشــوند و اشــکاالت و خــاف هــا را بــه پــای اصــل نظــام نگذارنــد بلکــه
بایــد بــا آدم خاطــی برخــورد کننــد .مــردم بایــد ماننــد حــاج قاســم در
راه خــود تردیــد نکننــد و افــرادی ماننــد او کــه در راه خداونــد تــاش و
جهــاد میکننــد ،در هــر زمینـهای کــه هســتند ،جهــادی کار کننــد و
تمــام علــم و دانــش و تــوان و تجربــۀ خــود را بــرای پیشــبرد اهــداف
انقــاب بــه صحنــه بیاورنــد ،چراکــه جهــاد بــه معنــای قتــال نیســت
بلکــه بــه معنــای «اســتفراغ الوســع» و آزاد کــردن تمــام تــوان اســت.
همانط ــور ک ــه خ ــدای متع ــال در پای ــان ای ــن آی ــه میفرمای ــد ،این ــان
مؤمنی ــن حقیق ــی هس ــتند؛ ش ــهید س ــلیمانی ه ــم مص ــداق مؤم ــن
ص ــادق ب ــود .بن ــده معتق ــدم ب ــرای بی ــان ابع ــاد فک ــری و عمل ـ ِـی
شـ ّ
ـخصیت ش ــهید س ــلیمانی ،حرفه ــای بس ــیاری ب ــرای گفت ــن
ً
هســت .مثــا بنــده در ســفری همــراه ایشــان بــودم .مـ ِـن طلبــه کنــار
ایشــان نشســته بــودم .مهمانــدار هواپیما حجاب مناســبی نداشــت
و آرایــش کــرده بــود .ایشــان آن مهمانــدار را خواســت و دو دقیقـهای
بــا او آرام صحبــت کــرد و بــا اینکــه کنــار مــن نشســته بــود نفهمیــدم
چــه گفــت .آن خانــم رفــت و بعــد از چنــد دقیقــه ،آرایشــش را پــاک
و حجاب ــش را ه ــم درس ــت ک ــرد .ح ــاج قاس ــم اه ــل ام ــر ب ــه مع ــروف
و نهــی از منکــر بــودّ ،امــا طــوری انجــام داد کــه طــرف مقابــل عمــل

کــرد .مــن هــم کــه کنــار او نشســته بــودم نفهمیــدم چــه گفــت .بــه
ق ــول ش ــاعر ک ــه میگوی ــد:
دوستدارم کهدوستعیبمرا،همچوآیینهروبرو گوید
نه که چون شانه با هزار زبان ،پشت سر رفته ،مو به مو گوید
اینهــا ،برخــی از نــکات اصلــی در ترویج مکتب شــهید ســلیمانی
است.

درپایــان گفــت وگو ،حجت االســام عســکری خاطــرهای
ّ
از شــهید ســلیمانی بــرای دســت انــدرکاران مجلــه گفتنــد
کــه ذکــر آن در انتهــای متــن ،بــه درک جایــگاه فکــری و مقــام
معنــوی ایــن شــهید بزرگــوار کمــک میکنــد .حــاج قاســم بــه
مــن گفــت« :چنــد چیــز را از خداونــد خواســتهام؛ اول اینکــه
یشــوم ،دوم اینکــه در ایــران شــهید
مطمئــن باشــم شــهید م 
ـری نیروهــای داخلــی
ـ
ی
درگ
و
ـی
ـ
ش
برادرک
نشــوم چــون باعــث
ِ
ّ
یشــود ،ســوم اینکــه در
بــرای پیــدا کــردن مقصــر شــهادتم م 
خــارج از کشــور هــم بــه دســت مســلمانان کشــته نشــوم و
ّ
چهــارم اینکــه از خداونــد خواســتهام هنــگام شــهادت تکــه
ّ
تکــه شــوم».
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فرهنگ
از مردم ،برای مردم
شهادت سلیمانی ،فضیحت دشمن بزرگ ما بود.

مصاحبه

از مردم ،برای مردم
تحلیلی بر اثرات فرهنگی و اجتماعی شهادت شهید قاسم سلیمانی

علی درّی

بررســی چیســتی جامعه بحثی مهم و اثرگذار اســت که از مســائل
مختلــف فرهنگــی و سیاســی تعییــن کننــده و جریــان ســاز خواهــد
بــود .تعریــف از جامعــه در منابــع مختلــف اینگونــه آمــده اســت کــه
گروههــای انســانی ،مشــروط بــر اینکــه دارای تعامــل انســانی پایــدار
ّ
حاکمیــت و انتظــارات فرهنگــی بــا یکدیگر
بــوده و از نظــر ســرزمینی،
اشــتراک داشــته باشــند ،یــک جامعــه را تشــکیل میدهند .پرسشــی
ـود
از تعریــف فــوق ذهــن مــا را بــه خــود مشــغول مــی کنــد کــه آیــا خـ ِ
جامعــه بــه تنهایــی اصالــت دارد یــا فــرد؟
ّ
عـــده ای ماننـــد «دکارت» ،اصالـــت را بـــه فـــرد داده و گروهـــی
دیگ ــر ب ــه رهب ــری «ه ــگل» ،ب ــه جامع ــه اصال ــت میبخش ــند .ب ــه
ّ
نظری ــات ه ــردو دس ــته ای ــرادات مختلف ــی وارد اس ــت ک ــه از ع ــدم
ّ
صح ــت گفتهه ــای آن ــان ،پ ــرده ب ــر م ـیدارد .پاس ــخ ه ــای ناق ــص
ّ
ایــن دو طیــف ،مــا را بــه ســمت پاســخ جامعــی از ســوی مؤلـ ِـف تفســیر
ّ
المیــزان مــی کشــاند .علمــه طباطبایــی (رضــوان اهلل تعالــی علیــه) پاســخی از
دل کامــل تریــن کتــاب آســمانی میدهــد ،بنــا بــه نظــر ایشــان ،قــرآن
کریــم بــرای عمــوم مــردم و جوامــع ،سرنوشــت مشــترک ،نامــۀ عمــل
مشــترک ،فهــم و شــعور ،طاعــت و عصیــان قائــل اســت .در صورتــی
کــه جامعــه وجــود واقعــی و حقیقــی نداشــته باشــد ،اســتعمال چنیــن
ّ
تعابیــری بــرای آن لغــو و عبــث خواهــد بــود .در نــگاه علمــه ،خداونــد
متعــال بــه حیــات جوامــع قائــل بــوده؛ از همیــن رو عباراتــی را بیــان
ّ
موجودی ــت اجتماع ــی را
م ــی کن ــد ک ــه بیانگ ــر حقیقت ــی اس ــت ک ــه
ُ ّ ُ َ َ َ ٌ َ َ َ ََ
ُ
ُ
تاییــد مــی کنــد .نظیــر آیــۀ شــریفۀ َ«و ِلــك ِل أ ّمـ ٍـۀ أجــل فـ ِـإذا جـ َـاء أجلهـ ْـم
ْ
ون َسـ َ
ـاع ًۀ َ َول َی ْسـ َـت ْق ِد ُم َ
َل َی ْسـ َـتأ ِخ ُر َ
ون»
ّ
ب ــرای ه ــر ملت ــی اج ــل و دورهای اس ــت ک ــه ن ــه لحظ ــه ای ب ــه
ٔ
تاخی ــر میافت ــد و ن ــه لحظ ـهای پیش ــی م ــی گی ــرد همانگون ــه ک ــه
افــراد جامعــه دارای یــک کتــاب و نامــه اعمــال مشــخصی هســتند،
ّامــت و جامعــه نی ــز چنیــن اس ــت .از آیــۀ فــوق درمییابی ــم کــه ه ــم
ف ــرد و ه ــم جامع ــه از ویژگیه ــا و ش ــئونات خ ـ ّ
ـاص خ ــود برخ ــوردار
هســتند؛ زیــرا همانطــور کــه هــر فــرد بــه عنــوان یــک موجــود حقیقــی
ّ
دارای اج ــل و پای ــان مش ــخصی اس ــت ،جامع ــه ه ــم ب ــه عن ــوان
وج ــودی دارای حقیق ــت ،حی ــات و پای ــان ّ
معین ــی دارد .ب ــه ع ــاوه
زمانــی کــه فــرد در تعــارض بــا جامعــه قــرار مــی گیــرد؛ مقهــور جامعــه
میش ــود زی ــرا س ـ ّـنت ه ــا و رس ــم و رس ــومات اجتماع ــی قدرتمندت ــر از
اف ــکار و رفت ــار اف ــراد هس ــتند .از ای ــن رو اس ــام ،مس ــائل اجتماع ــی را
پررنگت ــر ّ
بررس ــی ک ــرده و ّ
اهمی ــت وی ــژه ای ب ــه آن میده ــد .ای ــن
س ــخنان بدی ــن منظ ــور نیس ــت ک ــه حی ــات اف ــراد اصالت ــی از خ ــود
نــدارد؛ بلکــه افــراد نیــز مــی تواننــد ،اســتقالل عمــل داشــته باشــند،
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ٔ
منشــا اثــر واقــع شــوند و تغییــرات اساســی را
در جامعــه رقــم زننــد .انقــاب  ۵۷در ایــران
نمون ـهای از اصال ــت ف ــرد و اجتم ــاع اس ــت؛
زی ــرا جامع ــۀ ایران ــی ک ــه ّ
اکثری ــت اف ــراد آن
ـامی خ ــود
هم ــواره دلباخت ــۀ مکت ــب اس ـ ِ
ب ــوده ان ــد ،ب ــا انق ــاب اس ــامی ای ــران ،ای ــن
اعتق ــاد قلب ــی و ایم ــان خ ــود را ب ــه ص ــورت
کـــن اجتماعـــی بـــه
یـــک ســـیل بنیـــان ِ
ّ
ظه ــور رس ــاندند .ب ــا س ــخنان ی ــک مبل ــغ
دین ــی ،جامع ــه ایران ــی ب ــه خ ــود م ــی آی ــد و
ّ
جرقههای ــی ک ــه خمین ــی کبی ــر (ق ــدس س ـ ّـره)
در فک ــر ت ــک ت ــک م ــردم ایج ــاد میکن ــد،
تبدی ــل ب ــه حرکت ــی اجتماع ــی و نهضت ــی
فراگی ــر میش ــود .در ه ــم آمیختگ ــی ف ــرد و
اجتم ــاع باع ــث میش ــود یک ــی از بزرگتری ــن
انقالبه ــای ق ــرن و البت ــه انس ــانی تری ـ ِـن
آنهــا توســط یــک رهبــر دینــی شــکل گیــرد
و جامعـــه بـــه روح حقطلبـــی خـــود ،کـــه
ســالها در خفقــان و فشــار حاکمــان فاســد و
ً
فاس ــق ب ــوده ،بازگ ــردد و ب ــه نوع ــی مج ـ ّـددا
حیــات یابــد .جامعــۀ زنــده جامعهای اســت
ک ــه هم ــواره در مس ــیر آرمانه ــای خوی ــش
ق ــدم ب ــردارد .الزم ــۀ ای ــن حرک ــت در وهل ــۀ
ّاول ،انســانهایی هســتند کــه آن آرمانهــا
را یــادآوری کننــد و نگذارنــد جامعــه ،آن هــا

را ب ــه فراموش ــی س ــپارد .انس ــانهایی ک ــه
جامعــه را از رخــوت و سســتی دور کــرده و بــه
جنبــش و تحـ ّـرک وا میدارنــد .از آنجــا کــه
شــور آرمــان خواهــی و حــق طلبــی هماننــد
ً
خــون بایــد دائمــا در پیکــر جامعــه جــاری و
ســاری باشــد ،وجــود چنیــن انســان هایــی
در هــر عصــر ،الزم و ضــروری اســت .در واقــع
آن ــان ب ــا تح ـ ّـرک خ ــود ب ــه جامع ــه روح ت ــازه
و حیات ــی دوب ــاره بخش ــیده و مانن ــد نم ــاد
و س ــمبل مکت ــب ،آرمانه ــا و ارزشه ــای
اصیــل اجتمــاع را بازنمایــی میکننــد .آنــان
ّ
عص ــارۀ فضائ ــل مل ــت و تودهه ــا هس ــتند.
ه ــر چ ــه س ــعۀ وج ــودی آن ــان ،وس ــیع ت ــر و
عمی ــق ت ــر باش ــد ،ش ــعاع اثرگذاریش ــان نی ــز
باالت ــر مـ ـیرود .تنه ــا ام ــام خمینی(رحم ــه اهلل
علی ــه) میتوانس ــت ب ــا آن ّ
ظرفی ــت وج ــودی
عظیــم در برابــر حکومــت پهلــوی قــد علــم
کنـــد .از همیـــن رو توانســـت همـــۀ آزادی
خواه ــان و ح ــق طلب ــان عال ــم را از خ ــواب
غفلــت بیــدار کنــد و صــدای انقالب اســامی
ایـــران را بـــه گـــوش همـــۀ مســـتکبرین
عالــم برســاند .البتــه مســیر ســلوک جامعــه
ی ــک طرف ــه نیس ــت .در ی ــک اجتم ــاع ب ــه
هم ــان ان ــدازه ک ــه برخ ــی میتوانن ــد مس ــیر
ســعادت را همــوار ســازند ،برخــی دیگــر نیــز

ّ
در نقطــۀ مقابــل آنــان ،مســیر تعالــی ملــت
را مســدود میکننــد .آنهــا همــواره جامعــه
را بــه ســمت ناامیــدی ،رخــوت و وابســتگی
س ــوق میدهن ــد وتم ــام روزنهه ــای امی ــد
جامع ــه را ب ــا منفع ــت طلب ـ ِـی خوی ــش م ــی
بندنـــد .ایـــن هـــم ضرورتـــی دیگـــر بـــرای
وجـــود مصلحـــان اجتماعـــی اســـت کـــه
در نب ــرد دائم ــی ب ــا ای ــن جری ــان ،نتیج ــۀ
مب ــارزه را ب ــه نف ــع رش ــد و تکام ــل تودهه ــا،
رقــم بزننــد .دریــای انقــاب ،نیازمنــد مــوج
هایــی انســانی اســت کــه تمامــی ناخالصــی
ه ــا را از دل خــود خ ــارج س ــازد و بــه حاشــیۀ
ً
ســاحل برانــد .اجتمــاع ســالم ،گاها بایســتی
خـــون هـــای آلـــودۀ درونـــش را حجامـــت
کنــد تــا بــا نشــاط بیشــتر بــه راه خــود ادامــه
ده ــد .س ــیزدهم دی م ــاه  ،1398هم ــان
مــوج خروشــان ،همــان حجامــت و همــان
ـازی جامع ــه ب ــود .ش ــاگردی از جم ــع
پاکس ـ ِ
شـــاگردان رهبـــران انقـــاب ،مـــوج امیـــد
و وح ــدت در دری ــای انق ــاب ایج ــاد ک ــرد
ّ
ت ــا مل ــت خروش ــی دوب ــاره را ب ــه دش ــمنان
داخلــی و خارجــی نشــان دهــد .تنهــا مــردی
مانن ــد س ــلیمانی ب ــا آن گس ــترۀ وج ــودی
میتوانســـت انقالبـــی را در دل انقـــاب
بوج ــود آورد .قاس ــم س ــلیمانی ش ــهادتش
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حی ــات ب ــود .بخش ــیدن حیات ــی دوب ــاره ب ــه
روح مردمانــی کــه ســرمای ّ
مدیریــت ناکارآمد
برخــی مدیــران نابلــد و فاســد ،در وجودشــان
رخنـــه کـــرده بـــود .تنهـــا گرمـــای خـــون او
میتوانســـت مـــرز روشـــنی میـــان مدیـــر و
ســردار تــراز انقــاب و غیــر آن ،بکشــد .از ایــن
ـامی م ــا ،ش ــهید هم ــان
رو در فرهن ــگ اس ـ ِ
موتــور محـ ّـرک جامعــه اســت .شــهید همــان
نقطــه مقابــل نــا امیــدی اســت .بــه همیــن
خاط ــر اس ــت ک ــه از روی عق ــل و تدبی ــر ن ــه
ً
صرفــا احســاس شــاعرانه ،گفتــه انــد« :شــهدا
ّ ّ
سیدالش ــهدا
هم ــان اصح ــاب آخ ــر الزمان ــی
هســتند کــه درس عشــق و وفــاداری اطاعــت
بــه م ــا میدهنــد و تنه ــا خــون آنهاســت کــه
از راز ای ــن عش ــق پ ــرده برم ــی دارد و س ــرمای
غفل ــت م ــا را ب ــه به ــاری امی ــد بخ ــش ب ــدل
مــی ســازد ».از منظــر اهــل فرهنــگ و اجتمــاع
کـــه بنگریـــم ،ســـلیمانی شـــهادتش ،آورده
هــای فرهنگـ ِـی بیشــماری داشــت که شــاید
ّمدتهــا زمــان الزم باشــد تــا آنهــا را شــناخته
و ب ــه درس ــتی به ــره ب ــرداری کنی ــم .در تم ــام
دنیا ،تشــکیل ّ
تجمعی چند میلیــون نفری،
ّ
آن هــم بــا مشــقتهای حضــور در خیابــان،
شــاید بــا صــرف هزینههــای میلیــاردی هــم
مح ــال باش ــد؛ ّام ــا خ ــون چنی ــن ش ــهیدی،
ّ
ای ــن ام ــر را ب ــدون هزین ــه محق ــق س ــاخت.
اجتمـــاع بیـــش از  20میلیـــون انســـان ،بـــا
ســایق و عالیــق متفــاوت ،حتــی در ســنین
گوناگــون ،حــول محــور خــون یــک مظلــوم
مقتــدر ،معجــزهای بــزرگ اســت .بزرگتریــن
گمشــدۀ فرهنگـ ِـی کشــور مــا و جهــان اســام،
ـازی
بلک ــه دنی ــای ام ــروز ،ق ــدرت اجم ــاع س ـ ِ
آح ــاد م ــردم در جه ــت پاس ــداری از ارزش ه ــا
و یـــادآوری آرمانهـــای ّ
مقـــدس اســـامی
و انســـانی اســـت .ســـرمایه گـــذاران بـــزرگ
هالی ــوود س ــالیان طوالن ــی ب ــا ص ــرف هزین ــه
هـــای سرســـام آور ،در تـــاش بـــرای خلـــق
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اســـطورهها و قهرمانهـــای غیـــر واقعـــی
بــرای کــودکان جهــان هســتند و حــاال شــهید
قاســم ســلیمانی بــدون هزینــه و تــاش هیچ
نهـــادی ،در جلـــوی صـــف اســـطورهها ،آن
ه ــم از ن ــوع حقیق ــی و بی ــن الملل ــی ایس ــتاده
اس ــت .س ــلیمانی تمام ــی ش ــعارهای م ــورد
غفلــت قــرار گرفتــۀ انقــاب ،همــۀ سـ ّـنتها و
آداب انقالبــی ،اســامی و ایرانــی را کــه روزی
در بی ــن تمام ــی اف ــراد جامع ــه ،فراگی ــر ب ــود را
ی ــادآوری ک ــرد .قاس ــم س ــلیمانی ،توانس ــت
دوب ــاره ش ـ ّ
ـمولیت ارزشه ــا و آرمانه ــا بی ــن
ّ
آحــاد ملــت را رقــم بزنــد و دایــرۀ عالقهمنــدان
و معتقــدان بــه انقــاب را وســیع تــر ســازد .او
روحی ــۀ ایث ــار ،خدمــت خالصان ــه و بی ّ
من ــت
و شـــهادت طلبـــی را در روح مردمانـــی کـــه
ســالها زیــر آتــش پرفشــار تبلیغــات دشــمن
بـــه ســـر میبردنـــد ،تقویـــت کـــرد .اثـــرات
ّ
ّ
ـلک
ـدی عــدهای لیبــرال مسـ ِ
مخــرب ناکارآمـ ِ
زال ــو صف ــت را از بی ــن ب ــرد و ب ــا تغیی ــر ن ــگاه
برخــی از مــردم بــه نظــام اســامی و مدیــران
تــراز آن ،می ــان نظ ــام اســامی و بیتدبیــری
دولـــت ،تمایـــز ایجـــاد کـــرده و امیـــد بـــه
س ــاختن دولت ــی در ت ــراز انق ــاب و اس ــام را،
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آن هــم بــا حضــور مدیرانــی چــون او ،در قلــب
ّ
مل ــت ایج ــاد ک ــرد .اینه ــا ش ــماری چن ــد از
آوردهه ــای بــی نظیــر و پــر ارزش خــون ایــن
ش ــهید اس ــت ک ــه هری ــک ب ــاری ب ــر دوش
هم ــۀ مدی ــران ،نخب ــگان و ّفع ــاالن عرص ــۀ
فرهنـــگ میافزایـــد .همـــواره ســـلیمانی و
س ــلیمانیها کار خ ــود را ب ــه بهتری ــن ش ــکل
ممک ــن انج ــام داده ان ــد و ب ــا وج ــود م ــردم و
آنه ــا ،قط ــار انق ــاب ب ــا س ــرعت ب ــه س ــمت
ه ــدف خ ــود پی ــش خواه ــد رف ــت ام ــا ،کار
مـــا اکنـــون شـــروع شـــده و وظیفهمـــان
ـگ
ســنگینتر .تصمیــم ســازی بــرای فرهنـ ِ
مکتبـ ِـی کشــور بــر عهــدۀ ماســت کــه بــا خــون
ده هــا هــزار شــهید امضــاء شــده اســت .پــس
م ــا راه ــی بس ــیار طوالن ــی و پ ــر پی ــچ و خ ــم
ت ــر از گذش ــته پی ــش رو داری ــم .ای ــن هم ــان
در آمیختگ ــی ف ــرد و اجتم ــاع اس ــت .ح ــال
معنــای ایــن عبــارت بــرای مــا بیــش از پیــش
روش ــن میش ــود ک ــه حی ــات ی ــک جامع ــه
بـــه حیـــات انســـانهای آن بســـتگی دارد.
ســلیمانی عینــی تریــن مث ــال بــرای همیــن
درآمیختگــی اســت .و شــهادتش تــازه شــروع
ماجراس ــت.

فرهنـگ

شهادتسلیمانی،فضیحتدشمنبزرگمابود.
مروری بر زندگانی و تأثیرات شهادت سردار سلیمانی
مرحوم شــهید ســلیمانی عالوه بر توانایی های باال در حوزۀ
مســائل اســتراتژیک نظامی و شــناخته شــدن به عنوان یک
ّ
خصوصیــات معنــوی و اخالقــی
مدیـ ِـر تــراز نظــام اســامی ،دارای
ّ
عمیقــی بــود که به عمق و ّ
اثرگذاری فعالیتهای ایشــان
کیفیــت و
ِ
ّ
خصوصیــات از زبــان نزدیــکان و همــکاران
میافــزود .بیــان ایــن
ایشــان گویاتــر و اثرگذارتــر اســت .بــرای شــنیدن ایــن ویژگیهــا،
گفتگویــی داشــته ایــم بــا آیــت اهلل سـ ّـید مجتبــی حســینی نماینــدۀ
ســابق ولـ ّـی فقیــه در ســوریه و نماینــدۀ فعلــی ایشــان در عــراق
بسماهللالرحمنالرحیم
آش ــنایی بن ــده ب ــا ایش ــان از زمان ــی ب ــود ک ــه بن ــده بهعن ــوان
نماینــدۀ مقــام ّ
معظــم رهبــری (مــد ّظلــه العالــی) در خدمــت مــردم اســتان
سیس ــتان و بلوچس ــتان ب ــودم و ایش ــان فرمان ــدۀ س ــپاه کرم ــان و
زاهــدان بودنــد .یعنــی در هــردو جــا فرماندهــی میکردنــد .ایشــان در
سیســتان و بلوچســتان بعضــی فتنههایــی کــه ریشــۀ آن در داخــل
م ــرز ب ــود را ب ــه خوب ــی ریش ـهکن کردن ــد .ح ــاج قاس ــم در حال ــی ک ــه

آدمــی شــجاع و اهــل اقــدام بــود ،بســیار هــم مهربــان بــودّ ،امــا ایــن
ّ
قاطعیت ــش خدشـ ـهای ایج ــاد
مهربان ــی باع ــث نمیش ــد ک ــه در
ّ
قاطعیت ــش ه ــم باع ــث نمیش ــد مهربان ـیاش را
کن ــد و همچنی ــن
فرامــوش کنــد .از همیــن رو ایشــان بــا کمتریــن صدمهای توانســتند
مشــکالتی کــه در دو مرحلــه در سیســتان بــه وجــود آمــد را حل کنند.
ح ــاج قاس ــم بیش ــتر در کرم ــان بودن ــد و گاه ــی ه ــم ب ــه سیس ــتان
میآمدن ــد ول ــی باالخ ــره از دور و نزدی ــک ب ــا ایش ــان آش ــنا ب ــودم .در
ســوریه هــم ّ
باتوجــه بــه مسـ ّ
ـئولیت ایشــان در ســپاه قــدس ،نســبت
بــه تمــام کارهــای ایــران در خــارج از مرزهــا کــه جهــات ّ
امنیتــی دارد
ّ
دخی ــل و از مؤثرتری ــن اف ــراد بودن ــد.
ً
خصوص ــا در آن چه ــار س ــالی ک ــه در س ــوریه جن ــگ ش ــروع ش ــد
در فتنــه هــای عظیــم جنــگ ســوریه حضــور داشــتند تــا وقتــی کــه
ً
تقریبــا ســوریه آرامــش نســبی پیــدا کــرد ،در مقاطع مختلف خدمت
ایش ــان ب ــودم .از ویژگیه ــای ایش ــان ای ــن ب ــود ک ــه در حال ــی ک ــه
ســردار بــزرگ ســپاه بودنــد و ســابقۀ طوالنــی در فرماندهــی ،از زمــان
دفــاع مقـ ّـدس تــا فرماندهــی ســپاه قــدس داشــتند ّامــا هیــچ کــس
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ّ
متوجـــه نمیشـــد کـــه ایشـــان فرمانـــده
اس ــت.
خیلـــی عـــادی بـــود .عـــادی راه
میرف ــت ،ع ــادی ح ــرف مــیزد ،ب ــا م ــردم
مأن ــوس ب ــود و همهج ــا میرف ــت .ب ــدون
هیـــچ تشـــریفاتی بـــرای زیـــارت بـــه حـــرم
س ـ ّـیده زین ــب (س ــام اهلل علیه ــا) میآم ــد؛ چ ــون
بــدون تشــریفات کســی او را نمیشــناخت.
یـــک دفعـــه در شـــرایط جنـــگ کـــه فضـــا
ناامـــن بـــود مـــن بـــه ایشـــان زنـــگ زدم و
گفتــم« :میخواهــم در ســفارت دمشــق بــه
دیدنت ــان بیای ــم ».ایش ــان فرمودن ــد« :م ــن
میآیــم ».درحالــی کــه شــرایط بــه گونــه ای
ً
ب ــود ک ــه مس ــئولین س ــوری معم ــوال ج ــرأت
نمیکردن ــد بیاین ــد چ ــون تم ــام اط ــراف را
جبهۀالنصــره و امثــال اینهــا محاصــره کرده
بودن ــد ّام ــا ایش ــان خودش ــان ب ــه دفت ــر م ــا
تشــریف میآوردند.میگوینــد یــک بــار کــه
ش ــهید س ــلیمانی وارد ع ــراق ش ــدند .ب ــرای
حم ــل و نق ــل ایش ــان ،ماش ــین ّ
ضدگلول ــه
بــرده بودنــد ّامــا ایشــان گفتــه بودنــد« :همــه
اینه ــا را جم ــع کنی ــد ».بع ــد خ ــودش ب ــا
یــک تاکســی از بغــداد بــه ســامرا رفتــه بــود.
ّ
خصوصیـــات مهـــم ســـردار ،اخالصـــش
از
ب ــود .ای ــن اخ ــاص ،اخ ــاص عمل ــی ب ــود.

گاهـــی مـــا در قلبمـــان اخـــاص داریـــم و
خــدای متعــال را خیلــی دوســت داریــم ولــی
در راه طاع ــت خداون ــد راه را گ ــم میکنی ــم؛
ّامــا ایشــان ایــن درک را داشــت کــه اطاعــت
خداون ــد در اطاع ــت ام ــام زم ــان ّ
(عج ــل اهلل تعال ــی
فرج ــه) اس ــت و اطاع ــت ام ــام زم ــان ّ
(عج ــل اهلل
تعالــی فرجــه) هــم در اطاعــت ولـ ّـی فقیــه اســت؛
ل ــذا پی ــرو فرمایش ــات ایش ــان ب ــود .ایش ــان
در مراحلــی کــه مکـ ّـرر پی ــش آمــده بــود کــه
یک ــی از آنه ــا را از خودش ــان ش ــنیدم و یک ــی
دیگ ــر را از آق ــای س ـ ّـید حس ــن نص ــراهلل ک ــه
ایش ــان نق ــل میک ــرد«:در جمع ــی در ح ــرم
حض ــرت ّ
رقی ــه (ســام اهلل علیهــا) در زم ــان جن ــگ
 ۳۳روزه لبن ــان ،کار ب ــه مرحل ـهای رس ــیده
ً
ب ــود ک ــه کام ــا مأی ــوس بودی ــم و مطمئ ــن
ّ
بودی ــم ک ــه اس ــرائیل مس ــلط خواه ــد ش ــد؛
چــون امکانــات فــراوان داشــتند و بمبــاران
شـــدیدی کـــرده بودنـــد .حـــاج قاســـم
میفرم ــود« :خدم ــت حض ــرت آق ــا رس ــیدم
و ایشـــان بـــا خونســـردی فرمودنـــد« :کـــه
اســرائیل شکســت خواهد خــورد و حــزباهلل
پیــروز خواهــد شــد ».چــون ایشــان فرمــوده
بودن ــد ب ــا کم ــال ق ــدرت جنگیدی ــم« .از روز
نوزدهـــم دیدیـــم ورق برگشـــت و خـــاف
آنچ ــه ک ــه م ــا از لح ــاظ ف ـ ّـن نظام ــی گم ــان
میکردی ــم ش ــد ».برخ ــی اف ــراد هس ــتند ک ــه
اگــر احســاس کننــد آن حرفــی را کــه فرماندۀ
کل میگوی ــد ب ــه نظرش ــان اش ــتباه اس ــت،
سســـت میشـــوند؛ ّامـــا ایشـــان از روی آن
ّ
تعبـــدی کـــه داشـــت جنگیـــد .در ســـوریه
ه ــم ک ــه م ــا بودی ــم ش ــرایطی رس ــید ک ــه
دیگـــران میگفتنـــد ّ
قضیـــه تمـــام اســـت.
یعن ــی بع ــد از انفج ــار س ــاختمان نخس ــت
وزیـــری در دمشـــق و ناامنـــی گســـتردهای
کــه در اطــراف دمشــق ماننــد حــرم حضــرت
زین ــب (س ــام اهلل علیه ــا) ایج ــاد ش ــد ،س ــوریه ب ــه
مرحلــهای رس ــید ک ــه خیلیه ــا میگفتن ــد
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بیـــش از ایـــن توانایـــی مقاومـــت نیســـت
ولــی ایشــان فرمودنــد« :چــون آقــا فرمودنــد
ادام ــه بدهی ــد م ــا ه ــم ادام ــه میدهی ــم»
و ادام ــه دادن ــد و ب ــا آن بینش ــی ک ــه رهب ــر
انق ــاب دارن ــد ک ــه َ«و َم ــن َی َّت ــق َ
اهلل َی َ
جع ــل
ِ
َ ُ ً
لـ ُـه فرقانــا» ،بــر خــاف آن چیــزی کــه پیــش
بین ــی نظام ــی میش ــد و از لح ــاظ ّفن ــی ب ــه
نظ ــر میآم ــد ،کار بالعک ــس ش ــد و بحم ــد
اهلل آمری ــکا هی ــچ غلط ــی نتوانس ــت بکن ــد.
ً
شـــهید ســـلیمانی کامـــا تحـــت فرمـــان و
تحـــت اشـــارۀ ّ
ولـــی فقیـــه بودنـــد .حتـــی
عــرض میکنــم پاییــن تــر از فرمــان ،یعنــی
مــی دیدنــد آقــا چــه دوســت داشــتند و چــه
چیــزی مطلــوب ایشــان اســت ،آن را انجــام
میدادنــد .ایــن امتیــاز بزرگــی بــرای ایشــان
بــود .بنــده عرضــم همیشــه ایــن اســت کــه
رســالت شــهید ســلیمانی رســوایی دشــمن و
مبــارزه بــا دشــمن بــزرگ یعنــی آمریــکا بــود.
ب ــه نظ ــرم بزرگتری ــن می ــدان جنگ ــی ک ــه
ایش ــان رفتن ــد ش ــهادت ایش ــان ب ــود .ای ــن
می ــدان آمری ــکا را در سراس ــر دنی ــا کوبی ــد و
مفتض ــح ک ــرد .ل ــذا بع ــد از آن ه ــم ش ــاهد
ً
بودیــم کــه آمریــکا روی خــوش ندیــد .قبــا
در ع ــراق اف ــرادی را راه انداخت ــه بودن ــد ک ــه
بـــه تعبیـــر عراقیهـــا بـــه آنهـــا (جوکریـــه)

فرهنـگ

میگوینــد ،یعنــی آشــوبگر کــه کنســولگری ایــران را آتــش زدنــد ،بــه
مراک ــز حشدالش ــعبی حمل ــه میکردن ــد و هرچی ــزی ک ــه ب ــه نوع ــی
ب ــه انق ــاب و ن ــگاه اس ــامی مرب ــوط ب ــودّ ،
برض ــد آن کار میکردن ــد.
ً
نهایت ــا در ح ــدود دو م ــاه قب ــل پی ــش بین ــی ک ــرده بودن ــد ک ــه ی ــک
حرکــت سراســری بــه نفــع آنهــا در عــراق انجــام بشــود ولــی خداونــد
متعــال کاری کــرد کــه بــه نتیجــه نرســیدند .ایــن از اثــرات شــهادت
ایــن شــهید بزرگــوار بــود .بــا ّ
توجــه بــه همیــن نکتــه ،انتقــام ســخت،
همانط ــور ک ــه رهب ــری مک ـ ّـرر اش ــاره فرمودن ــد ،در ریشــهکن ک ــردن
آمریــکا از کل منطقــه اســت .چیــز دیگــری مــا را قانــع نمیکنــد مگــر
ٔ
اینک ــه آمری ــکا از منطق ــه ب ــرود .متاس ــفانه آمری ــکا در ع ــراق ریش ــه
ه ــای اساس ــی دارد .ب ــه دلی ــل اینک ــه ع ــراق کش ــوری اس ــت ک ــه در
آن ،بی ــش از س ــی س ــال در حکوم ــت ص ـ ّـدام حال ــت اختن ــاق ش ــدید
بــود و آمریــکا بــه تعبیــر خودشــان و بعضــی از افــراد جاهــل ،فرشــته
نجاتش ــان ب ــود و تصمی ــم داش ــت خ ــودش ع ــراق را اداره کن ــد .آن
هــم ادارۀ ســلطهگر و آمریکایــی نــه ادارۀ خیرخواهانــه .خوشــبختانه
یــک عـ ّـده جــوان انقالبــی در عــراق بــا آمریــکا بــه صــورت پارتیزانــی
جنگیدن ــد و آمریکاییه ــا مجب ــور ش ــدند از ش ــهرهایی ک ــه داخ ــل
آنهـــا فرمانـــداری میکردنـــد ،بیـــرون برونـــد و بـــه پایگاههـــای
خودش ــان برگردن ــد ول ــی باالخ ــره ب ــا هم ــۀ ای ــن مب ــارزات ،بازه ــم
بزرگتریــن ســفارت در عــراق ســفارت آمریــکا اســت .بــا پرســنل بســیار
زیــاد و پایــگاه هــای نظامی متعـ ّـددی که دارد .البته بعضــی از پایگاه
هایشــان را جمــع کردنــد ّامــا هیــچ کــدام بــا ارادۀ خودشــان نبــود بلکه
ب ــه خاط ــر ای ــن ب ــود ک ــه احس ــاس ّ
امنی ــت نمیکردن ــد .مجل ــس
ع ــراق ه ــم بحم ــداهلل بع ــد از ش ــهادت س ــردار س ــلیمانی و جن ــاب

ابومهــدی المهنــدس ،خــروج نیروهــای نظامــی آمریــکا را تصویــب
کــرد ّامــا در تشــکیالت عــراق نیروهــای متفاوتــی وجــود دارند .اینطور
نیســت کــه در مجلــس عــراق شــرط تقــوا وجــود داشــته باشــد ،بلکــه
افــراد مختلفــی هســتند و تصمیمگیــری در آنجــا پیچیــده اســت .از
طرفــی هــم ،چــون آمریــکا در عــراق حضــور دارد ،اصــرار بــر بقــا دارد و
غیــر از نظامیهــاّ ،
ـی آمریــکا در عــراق موجــود
مؤسس ـههای فرهنگـ ِ 
ّ
هســتند کــه بــه طــور مرتــب در عــراق فعالیتهــای فرهنگــی انجــام
میدهن ــد .جوانه ــا را دور از دی ــن و وج ــدان و طین ــت ،ب ــرای فتن ــه
و آشـــوب پـــرورش میدهنـــد .گـــروه گـــروه بـــه آمریـــکا میبرنـــد و
درفضاهایــی مختلــط ،هیــچ گونــه غیــرت اســامی ،دینــی و وطنــی
در آنهــا باقــی نمیگذارنــد .بــه خاطــر همیــن مســائل اســت که خــروج
آمریــکا ،امــر پیچیــدهای اســت لکــن لطــف خــدا تــا بــه حــال شــامل
ع ــراق ب ــوده یعن ــی خیل ــی از چیزهای ــی ک ــه م ــا تص ـ ّـور نمیکردی ــم
ّ
در ع ــراق محق ــق بش ــود ،ش ــد .اگ ــر االن را ب ــا زمان ــی ک ــه آمری ــکا وارد
عــراق شــد مقایســه کنیــم خیلــی فــرق کــرده اســت.جمع زیــادی از
مــردم انقالبــی هســتند ،بــا مراجــع رابطــه خوبــی دارنــد ّامــا عـ ّـدهای
ّ
ّ ّ
هــم هســتند کــه شــعار «کل کل لالســام» مــی دهنــد .نمیگوینــد کل
ّ
کل الیــران بلکــه فحشــاء و منکــرات را ترویــج میکننــد .راهپیمایـ ِـی
حمایــت از همجنسگرایــی راه انداختنــد؛ یعنــی نقشـههای بســیار
ّ
پیچیــدهای علیــه ملــت عــراق و در جهــت جــدا کــردن پیوندشــان بــا
ّملــت ایــران ّ
طراحــی و اجــرا میکننــدّ .امــا بــه لطــف خداونــد متعــال
ّ
روز بــه روز ملــت عــراق در پیشــرفت و تقـ ّـدم در جهــت فهــم سیاســی
و فرهنگ ــی پی ــش مـ ـیرود .و در ای ــن حرک ــت رو ب ــه جل ــو ،ش ــهید
س ــلیمانی و ش ــهادت ایش ــان ،نق ــش وی ــژه ای داش ــتند.
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وقتــی میخواهیــم یــک جریــان ســینمایی را کــه در طــول تاریــخ
بــرای خــودش چارچوبــی دســت و پــا کــرده و مخالفــان و موافقانــی
ب ــه هم ــراه دارد ،م ــورد بررس ــی ق ــرار دهی ــم .بای ــد موض ــع خ ــود را
در قبـــال آن حرکـــت ،روشـــن و شـــفاف ســـازیم .در ابتداییتریـــن
حالــت تکلیفمــان بــا ایــن مدیــوم ســینما چگونــه بایــد باشــد؟ بــرای
پاســخ بایــد ســینما را «ابژکتیویتــه» در نظــر بگیریــم و بــه ســراغ کل
منس ــجمی ک ــه هن ــر اس ــت بروی ــم.
هنــر آنگاه آغــاز میگــردد کــه انســانی بــه یــاری عالئــم معــروف و
شناختهشــدۀ ظاهــری یــا بــه عبارتــی تکنیــك ،بــه انتقــال احساســی
بپــردازد ،کــه خــود آن را تجربــه کــرده اســت .اگــر شــخصی احســاس
نشــاط ،شــادی ،انــدوه ،انبســاط خاطــر یــا گرفتگــی خاطــر را تجربــه
کن ــد ی ــا پی ــش خ ــود تص ــور ای ــن احساس ــات را بنمای ــد و از یك ــی از
ایــن احساســات بــه دیگــری بــرود و ســپس آنهــا را بــا تکنیــک بــه
شــنوندگان و بیننــدگان ســرایت دهــد و ایشــان نیــز بــه همانســان
کــه وی از ایــن مراحــل حســی گذشــته اســت ،بگذرنــد ،پــا بــه آوانگارد
هن ــر گذاش ــته اس ــت .احساس ــات بس ــیار متف ــاوت ،قویتری ــن و
ضعیفتریــن ،مهمتریــن و ناچیزتریــن ،بهتریــن و بدتریــن آنهــا،
آن زمــان کــه بــه خواننــده و تماشــاگر
و شـــنونده ســـرایت میکننـــد،
موض ــوع هن ــر را میس ــازند.
احســاس از خودگذشــتگی و تســلیم
ب ــه خداون ــد ی ــا سرنوش ــت ک ــه ب ــه
ّ
درام انتقــال یافتــه ،یــا وجــد عشــاق
کـــه در داســـتان وصـــف شـــده ،یـــا
احســـاس شـــهوت کـــه در تصویـــر
نمــودار شــده ،ی ــا احس ــاس چاال کــی
کــه بــه مــارش موســیقی درآمــده ،یــا
احس ــاس ش ــادی ک ــه ی ــاری رق ــص
و پایکوبــی بیــدار شــده ،یــا احســاس

ش ــوخی ک ــه ب ــا حکایت ــی مضح ــک پدی ــدار گردی ــده ،ی ــا احس ــاس
آرامــش کــه از چش ـماندازی بــه دســت آمــده و یــا الالیــی گهــوارهای
ک ــه ب ــه م ــا انتق ــال داده ش ــده اس ــت ،همگ ــی هن ــر اس ــت .مش ــکل
از همینج ــا آغ ــاز میش ــود؛ چق ــدر ن ــگاه و ح ــاالت فک ــری هنرمن ــد
فیلمســاز در خدمت مطالب باالســت .آیا ســینماگر ما چه روشــنفکر
و چــه غیــر روشــنفکر ،چــه ارزشــی و چــه غیــر ارزشــی ،چــه مســتقل
و چ ــه وابس ــته _ هرچ ــه باش ــد -رون ــد صحی ــح رس ــیدن ب ــه مدی ــوم
ســینما را طــی کــرده اســت یــا خیــر؟ از ایــن رو بــرای بررســی دقیقتــر
موض ــوع اصل ــی ک ــه روش ــنفکران تاری ــخ س ــینمای ای ــران اس ــت،
س ــراغ اف ــرادی میروی ــم ک ــه در س ــینمای قب ــل از انق ــاب نامش ــان
کمتــر شــنیده شــده اســت .بــه ایــن ترتیــب میتوانیــم رونــد بررســی
و ن ــگاه ب ــه «م ــوج» ب ــه اصط ــاح «ن ــو» آن زم ــان را بهت ــر درک کنی ــم
و «انتلکتچوال»هــای فیلمســاز آن زمــان را بــا آثارشــان بشناســیم،
و ببینیـــم گســـترهی ّ
هویتـــی فیلمسازیشـــان چـــه ارتباطـــی بـــا
روشــنفکری دارد و اگــر اثــری موفــق در کارنامهشــان موجــود اســت،
از کج ــا نش ــأت گرفت ــه اس ــتّ .اولی ــن تولی ــدات س ــینمای هن ــری
ّ
ایــران در ســالهای آغازیــن دهــۀ ۴۰متولــد میشــوند .در واقــع اگــر
«خانــه ســیاه اســت» فــروغ فرخــزاد،
«خشـــت و آینـــه» و مســـتندهای
ابراهیـــم گلســـتان و یکـــی دو
تـــاش منفـــرد دیگـــر را کـــه بـــه
عنــوان جریــان قلمــداد نمیشــوند
کنـــار بگذاریـــم ،میبینیـــم كـــه
س ــینمای هن ــری ای ــران در اواس ــط
ده ــۀ ۴۰ش ــکل میگی ــرد .واض ــح
اســـت کـــه وقتـــی از ســـینمای
هن ــر ،آن ه ــم در قال ــب مدیوم ــی
کـــه برســـاخته و وامـــدار مدرنیتـــه
اس ــت ،ح ــرف میزنی ــم بیگم ــان
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درگیـــر ســـیر ســـوژگی و جریانشناســـی
روشـــنفکری در ایـــران خواهیـــم شـــد .تـــا
پیــش از دهــۀ ،۴۰ســینما هنــوز جایگاهــی
ج ــدی در می ــان روش ــنفکران و هنرمن ــدان
ایـــران نداشـــت .روشـــنفکرانی کـــه در
بـــاب ســـینمای جهـــان قلـــم میزدنـــد
هرگـــز سرشـــان بـــه ســـمت تولیـــدات
ک ـمارزش صنع ــت نوپ ــای س ــینمای ای ــران
نچرخیـــده بـــود .در ســـالهای پایانـــی
ای ــن ده ــه دو جری ــان عم ــده ب ــه ص ــورت
ّ
م ــوازی در تاری ــخ س ــینمای ای ــران متول ــد
ش ــدند .جری ــان ّاول بی ــش از ه ــر چی ــز ب ــه
سیاس ـتهای فرهنگ ــی حکوم ــت مرب ــوط
بــود .فعالیتهــای فــرح پهلــوی و افــرادی
ک ــه گ ــرد خ ــود آورده ب ــود ،بی ــش از ه ــر چی ــز
ّ
تقلیــی بــود بــرای گــره خــوردن بــه جهــان
ـرب بعــد از جنــگ مدرنیســم ،کــه
هنــری غـ ِ
فرهنــگ و ســبک زندگــی اروپاییهــا را زیــرو
روکــرد .تحـ ّـوالت رادیــکال دهــۀ  ۶۰انســان
غرب ــی را درگی ــر انق ــاب بزرگ ــی ک ــرده ب ــود.
ســاختارگراها در فلســفه و زبانشناســی از راه

رس ــیده بودن ــد .س ــنتهای مدرنیس ــتی در
پاســخ بــه ســوژۀ فروپاشــی شــده و بنبســت
دوران روشـــنگری در اروپـــا ،دریچههـــای
ت ــازهای را براب ــر انس ــان مس ــتأصل و نومی ــد
غرب ــی میگش ــودند و رون ــق گفتمانه ــای
زن ،آزادخواهانـــه بـــه انقـــاب عظیـــم
جنس ــی در اروپ ــا منت ــج ش ــد.
محمدرض ــا پهل ــوی ،غ ــرب و مدرنیت ــه
را در تلهکابیــن ،اتوبــان ،مدرســۀ مختلــط،
مینـــی ژوپ ،دیســـکو و خودروســـازی
میدیـــد و مدرنیزاســـیون اقتصـــادی را بـــا
پـــروژۀ مدرنیتـــه اشـــتباه میگرفـــت .او و
اطرافیانـــش کودکانـــه ،مرعـــوب آخریـــن
ســـنتزهای سیاســـی و اجتماعـــی غـــرب،
آثـــار هنـــری و فکـــری پســـادموکراتیک و
پســـاصنعتی و دوران پایـــان روشـــنگری
میشـــدند و درســـت بـــا همـــان ذوقـــی
ّ
مظفرالدیـــن شـــاه ،ســـینماتوگرافی و
کـــه
ّ
ناصرالدی ــن ش ــاه ،س ــیب زمین ــی را ب ــرای
میهـــن آریایـــی ارمغـــان آوردنـــد ،ســـراغ
آخری ــن محص ــوالت هن ــری و روش ــنفکری

روز جهــان میرفتنــد .آنچــه جالــب ّ
توجــه
اســت رویکــرد سیاس ـتگریز و غیرانتقــادی
فیلمس ــازان و سیاســتمدارانی اس ــت ک ــه
شــاید بیــش از هــر چیــز بــه فقــدان ســوژگی
و همچنی ــن ع ــدم درک درس ــت از آن چ ــه
پیرامونشـــان میگذشـــت ،بازگـــردد.
ّامـــا در مقابـــل ایـــن جریـــان ،جریانـــی
دیگ ــر ش ــکل گرف ــت ک ــه بعده ــا ب ــه م ــوج
نـــوی ســـینمای ایـــران معـــروف شـــد؛
موجـــی کـــه در ســـال  ۱۳۴۸آغـــاز شـــد و از
ب ــدو ش ــکلگیری ،ه ــم ّ
توج ــه روش ــنفکران
ّ
متعهــد و هــم بــزرگان عرصــۀ هنــر و ادبیــات
ً
را بــه خــود جلــب کــرد .ایــن جریــان دقیقــا
نقط ــۀ مقاب ــل جریان ــی ب ــود ک ــه از س ــوی
دربـــار مـــورد حمایـــت قـــرار میگرفـــت.
داریــوش مهرجویــی فیلم «گاو» را بر اســاس
داســتانی درخشــان از غالمحسین ساعدی
ً
روی پــرده بــرد .ایــن فیلــم دقیقــا در نقطــۀ
مقاب ــل رویک ــرد گلخانـ ـهای و عاریـ ـهای،
ســینمایی آزاد و مســتقل بــود كــه در تبدیــل
شـــدن ســـوژه بـــه ابـــژه ،کار خویـــش را در
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قالب ــی باورپذی ــر و ایران ــی ش ــده عرض ــه میک ــرد.
از مهرجوی ــی و کیمیای ــی و تقوای ــی ک ــه بگذری ــم،
دیگرانـــی نیـــز بودنـــد کـــه در ایـــن جریـــان قـــرار
میگیرنــد و کمککننــده بــه ایــن طیــف هســتند.
تــاش و حرکــت رو بــه جلــوی ایــن گروه در مقایســه
ب ــا جری ــان قب ــل ،س ــتودنی اس ــت.
ُ
فری ــدون گل ــه یک ــی دیگ ــر از ای ــن هنرمن ــدان
اســـت .او فیلمســـازی را در مدرســـۀ فیلمســـازی
نیوی ــورک آموخت ــه ب ــود و ب ــه لح ــاظ فک ــری ب ــه
شــدت تحتتأثیــر آموزههــای اگزیستانسیالیســتی
ژان پــل ســارتر قــرار داشــت و بــه لحــاظ ســینمایی
هــم شــیفتۀ ســینمایی بــود کــه بــه زعــم خــودش
بتوانـــد گیشـــه را بـــا دغدغههـــای فلســـفی و
ُ
سیاســـیاش آشـــتی دهـــد .گلـــه در مـــواردی بـــه
ســـمت شـــاخصهای فیلـــم فارســـی نزدیـــک
میشـــد .اســـتفاده از نشـــانههای ســـینمایی
آش ــنا ب ــرای مخاطبی ــن ایران ــی در کن ــار تمهی ــدات
تکنیک ــی ،س ــبکی و روای ــی اگزیستانسیالیس ــتی،
همچنیـــن دلبســـتگیاش بـــه ژان پیـــر ملویـــل
ب ــه فیل ــم «کن ــدو» خت ــم ش ــد ک ــه برن ــدۀ بهتری ــن
فیلــم جشــنوارۀ تهــران بــه داوری آنتونیونــی شــد.
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هنــــــــــــر
از دیگــر فیلمس ــازان آن دوران کــه خاســتگاه روشــنفکری داشــتند،
میتــوان بــه ســهراب شــهید ثالــث اشــاره کــرد .او بــا اینکــه بیشــتر
عم ــر حرفــهای خ ــود را در خ ــارج از مرزه ــای ای ــران گذران ــد ّام ــا در «
طبیع ــت ب ــی ج ــان» خوی ــش داس ــتان س ــوزنبان پی ــری را روای ــت
میکن ــد ک ــه چن ــان از خوی ــش ج ــدا افت ــاده ک ــه س ــن واقع ــی خ ــود را
ه ــم نمیدان ــدّ .ام ــا از زم ــان خدم ــت خوی ــش آ گاه اس ــت .فض ــای
روشــنفکری شــهید ثالــث در فیلمهایــش هویــدا نبــود .او بــه دلیــل
توانای ــی در نش ــان دادن رن ــج طبق ــۀ کارگ ــر ایران ــی در آن س ــالها و
زندگــی ســخت حاشیهنشــینان ،توانســت خــرس نقــرهای جشــنوارۀ
برلیــن را از ِآن خــود ســازد .عبــاس کیارســتمی کــه بعدهــا بــرای خــود
شــهرتی دســت و پــا کــرد و تبدیــل بــه یکــی از فیلمســازان جریانســاز
ســینمای هنــری در دنیــا شــد ،در آن ســالها بــه شــدت تحتتأثیــر
ســهراب شــهید ثالــث بــود .در میان افــراد دیگری کــه آثارشــان ارزش
ّ
دنب ــال ک ــردن دارد ،میت ــوان از ف ــرخ غف ــاری و فری ــدون رهنم ــا ن ــام
ب ــرد .دو فیل ــم رهنم ــا ب ــه نامه ــای « س ــیاوش در تخ ــت جمش ــید»
و «پس ــر ای ــران از م ــادرش بیاط ــاع اس ــت» و دو فیل ــم ف ــرخ غف ــاری
بــه نامهــای «شــب قــوزی» و «زنبــورک» و همچنیــن تــک فیلمــی از
ّ
ابراهیــم گلســتان بــه نــام «اســرار گنــج درۀ جنــی» از جملــه آثــار موفــق
آن دوران بودنــد کــه بــه ســراغ الگوهــای ایرانــی رفتنــد و الحــق هــم
در مقایســه بــا قبــل بســیار ارزشــمند و پیشــرونده بودنــدّ .امــا چیــزی
ّ
ک ــه در مدی ــوم موف ــق آن دوران وج ــود نداش ــت ،تأثی ــر روش ــنفکری
ّ
ب ــر ای ــن فیلمه ــا ب ــود؛ یعن ــی آث ــار موف ــق آن دوران هرچ ــه از فض ــای
روش ــنفکری دور میش ــد و ب ــه اس ــاس و بنیانه ــای س ــینما ارزش
بیش ــتری م ـیداد ،بهت ــر دی ــده میش ــد و در تاری ــخ س ــینمای ای ــران
ماندگارتــر میگشــت .دهــۀ  ،۵۰تــا زمــان وقــوع انقــاب اســامی ،اوج
ســینمای مســتقل ایــران بــود؛ دورۀ پوســت انداختــن فیلمســازانی
کــه دوران رشــد و کمــال خــود را تجربــه میکردنــد .بــه عبــارت دیگــر
س ــینمایی ک ــه آرامآرام در کن ــار درآمدزای ــی ،صاح ــب فیلمس ــازانی
جـ ّـدی و مســتقل؛ و فیلمهایــی خــوب ،بــهیادماندنــی و قابــل دفــاع
ش ــده ب ــود ،قربان ــی رش ــد نامت ــوازن و الگ ــوی مدرنیزاس ــیون آمران ــۀ
پهلـــوی شـــد .پهلویهـــا ترجیـــح میدادنـــد «گاو» و « گوزنهـــا»
ً
و «کنــدو» و «اســرار گنــج درۀ جنــی» را نبیننــد .نهایتــا کار بــه جایــی
رســید کــه ســینماب آن زمــان بــه همــراه فیلمهایــش بــه تماشــای
مــردم ایســتادند تــا مهمتریــن روایــت ســینمایی تاریخیشــان را رقــم
بزننــد و درامــی خلــق کننــد کــه هیـچگاه کهنــه نشــود .روایــت آنچــه
در س ــالهای بع ــد از انق ــاب ب ــه س ــینما ت ــا ام ــروز گذش ــته اس ــت
بح ــث مفصل ــی اس ــت ک ــه در آین ــده ب ــه آن خواهی ــم پرداخ ــت.
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مولودی ،برای “ شدن”
بررسی جنبش نئورئالیسم در سینمای ایتالیا
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علی زادهحسین
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یکی از ُص َور همیشـگی برای رسـیدن به کنه عبارات ،کنکاش
جزء به جزء آن میباشد .زمانی که از عبارت «نئورئالیسم» سخن
بـه میـان میآید ،تکیـه کالم بر کدام جزء اسـت؟
آیـــا نئورئالیســـمّ ،
واقعیتـــی «نـــو» شـــده اســـت و ریشـــه در
ً
«رئالیس ــم» دارد؟ ی ــا اینک ــه طری ــق خ ــود را مس ــتقال میپیمای ــد؟
راه رســـیدن بـــه نئورئالیس ــم عبـــور از مقطـــع «رئالیس ــم» و
واقعگرای ــی ب ــه س ــمت روش «بیان ـ ِّـی» نوی ــن اس ــت .نمیت ــوان
از مکتـــب ِ«وریس ــم» (واقعگرایـــی محـــض) کـــه ریشـــه در
داستانســرایی نویســندگان اهــل سیســل ایتالیــا دارد ،بــه عنــوان
ّ
روش ای ــده آل «بی ــان» ی ــاد ک ــرد؛ ب ــه همی ــن عل ــت ب ــرای ایتالی ــا
ِ
نئورئالیس ــم آلترناتی ـ ِـو (جایگزی ــن) ب ــه ح ـ ِـق رئالیس ـ ِـم پی ــش از
جن ــگ دوم جهان ــی اس ــت .زمان ــی ک ــه ش ــکل گی ــری جنبش ــی
ّ
هن ــری متوق ــف ب ــر زم ــان و ی ــا مکان ــی خ ــاص میش ــود ،بای ــد و
بایـــد مؤلفههـــای اجتماعـــی آن زمـــان را نیـــز ،بـــه طـــور کامـــل و
مبس ــوط بررس ــی نم ــود .از منظ ــر جامعهشناس ــی ،روح حاک ــم ب ــر
ـیر «ش ــدنِ» اجتم ــاع؛ و انق ــاب
نئورئالیس ــم ،گام نه ــادن در مس ـ ِ
ّ
ـردی جمعــی اســت .نئورئالیســم ،مبلــغ کار،
جامعــه ،علیــه بــی خـ ِ
کوش ــش و دوس ــت داش ــتن «خ ــود» اس ــت؛ ک ــه موجب ــات مب ــارزه
ـبه
ب ــرای خ ــود و خودم ــان را فراه ــم میکن ــد و ناف ــی تس ــلیم و ش ـ ِ
اوض ــاع ش ــدن اس ــت .نئورئالیســم ،کاوی ــدن را ب ــرای رس ــیدن ب ــه
ش ــناخت اجتم ــاع ،برمیگزین ــد ت ــا مب ــدأ معض ــات اجتماع ــی را
ریشـــهکن کنـــد.
ایتالیـــا بـــرای خ ــود ،پـــای در مســـیر مبـــارزه میگـــذارد و
نئورئالیس ــم را ش ــکل میده ــد؛ ب ــه س ــمت ِخ ـ َـر ِد خ ــود مــیرود؛
متوجـــه اجتمـــاع میکنـــد؛ ّ
و اجتمـــاع را ّ
ّ
موقعیـــت و
توجهـــی بـــه
اوضـــاع نابســـامان و فاشیســـتیاش .در واپســـین نفسهـــای
ســینمای صامـ ِـت ایتالیــا ،نشــانی از حرکــت و حیات هنر ،به چشــم
میخ ــورد ّام ــا در گ ــذار س ــینمای صام ــت ،ب ــه ناط ــق ،هم ــه چی ــز
دچــار اضمحــال و پوچــی میشــود؛ تــا صــدای آوازهــای عاشــقانۀ
عاشــق و معشــوق در میــان فیلــم هــا ،بلنــد شــود و فریــاد هنرمنــدان
ـتی وقــت از
را در خــود غــرق کنــد .هویــدا اســت کــه دولــت فاشیسـ ِ
ای ــن ّ
قابلی ــت بالمن ــازع در راس ــتای ایج ــاد غ ــرور مل ــی کاذب ب ــرای
گس ــترش امپراط ــوری خ ــود چش ــم پوش ــی نمیکن ــد و ب ــا ِاعم ــال
سیاس ـتهای خ ــود ب ــر هنرمن ــدان ،طری ــق رش ــد و نم ـ ّـو را بی ــش از
پی ــش ب ــر هن ــر و هنرپیش ــگان تن ــگ میکن ــد.
ـفتگی پ ــس از جن ــگ؛ فیل ـ ِـم «رم ،ش ــهر بیدف ــاع»
از پ ــس آش ـ ِ
برمیخی ــزد و س ــرآغاز نئورئالیس ــم ب ــه دوربی ــن روس ــلینی کلی ــد
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میخــورد تــا ســینمای ایتالیا تجدید حیــات کنــد و از دوران گذشــته
خــود موســوم بــه ســینمای «تلفــن ســفید» گریــز کنــد؛ دورانــی کــه
ســینما ّ
جدیــت و نــگاه تیــز منتقدانــه و مســئله خیــزش را از دســت
داده و تمــام آنچــه دارد ،ماجرایــی پیرامــون تلفنــی ســفید اســت؛
کــه در اتــاق آ کنــده از سـ ّ ِـر بانــوی زیبــا و خــوش قــد و قامــت داســتان
قرار دارد .نئورئالیســم از منظر پدیدار شناســی فرزند کســی نیســت؛
بلکــه میشــود آن را در حرکــت رو بــه جلــوی تاریــخ ،نتیجــه شــرایط
ایجاد شــده در ّ
ـتی موســولینی دانســت.
طی دوره ســلطنت فاشیسـ ِ

واکســـــــــــی _ ویتوریو  دســـــیکا
ماهنامة فرهنگی _ سیاسی محراب شمارة دوم و سوم

هنــــــــــــر
ایتالیــا بعــد از جنــگ جهانــی دوم ،به دنبال احقــاق حقــوق و آزادی
ه ــای مدن ــی « خ ــود» اس ــت .از همی ــن رو جوه ــره دموکراس ــی در
بیــان فیلــم ســازان نیــز ورود میکنــد؛ بــه گون ـهای کــه کارگردانــان
وض ــع اجتم ــاع را ب ــه نح ــو ب ــی طرفان ــه ب ــه نمای ــش میگذارن ــد
و اق ــدام اجتماع ــی را ب ــه وج ــدان تماش ــاگران واگ ــذار میکنن ــد.
«روبرتــو روســلینی»« ،ویتوریــو دســیکا»« ،فدریکــو فلینــی»« ،چــزاره
زاواتین ــی»و «لوکین ــو ویس ــکونتی» ب ــرای مان ــدگار ش ــدن س ــینمای
نئورئالیســم در تاریــخ ،دســت بــه دســت یکدیگــر میدهنــد و آثــاری

چــون «واکســی»« ،دزد دوچرخــه»« ،آلمــان ســال صفــر»« ،رم ،شــهر
بیدفــاع»« ،پاییــز»« ،اومبرتــو دی»« ،وسوســه»« ،زمیــن میلــرزد»
و «جــاده» را در آثــار ملــی ایتالیــا بــه ثبــت میرســانند.
ویتوریــو دســیکا نمونــۀ بــارز همراهــی بــا نئورئالیســم اســت و
اولیــن فیلــم او در مقــام کارگــردان ،فیلــم واکســی بــوده ،کــه ِا ِلمــان
هــای نئورئالیســتی ،از قبیــل اســتفاده از غیــر بازیگــران بــه عنــوان
هنرپیشــه ،نــور طبیعــی و عــدم اســتفاده از اســتودیو و فیلــم بــرداری
داخ ــل ش ــهر در آن ب ــه چش ــم نمیخ ــورد؛ از ای ــن جه ــت میت ــوان
گف ــت فیل ــم واکس ــی م ــا قب ــل نئورئالیس ــم اس ــت ّام ــا خال ــی از
جهانبین ــی نئورئالیس ــتی نیس ــت .فیل ــم پیرام ــون دو ک ــودک،
و ک ــودکان قهرم ــان اس ــت ک ــه ب ــه س ــبب فق ــر واکســی میش ــوند
ّ
و کفــش شــهروندان را واکــس میزننــد ّامــا بــه علــت عــدم کفایــت
مال ــی و کاس ــتی ه ــای ف ــراوان زندگ ــی ،در دام قاچاقچی ــان افت ــاده
و کااله ــای آمریکای ــی را ک ــه ب ــه وس ــیله قاچ ــاق حاص ــل ش ــده ب ــه
فــروش میرس ــانند .دســیکا در فیلــم واکســی ،بی ــش از اینکــه ب ــا
نــگاه تنــد منتقدانــه پیــش بــرود بــه ســوی ملــودرام حرکــت میکنــد
و س ــعی ب ــر دلس ــوزی و ج ــاری ک ــردن اش ــک و ّ
ترح ــم مخاط ــب
نســبت بــه کــودکان قهرمانــش را دارد تــا همــراه شــدن بــا نقــد تنــد و
تیــز اجتماعــی و واکاوی مؤلفــۀ رویــدادی چــون ،واکســی شــدن.
ّ
ـودکان فیلــم نزدیــک
در فیلــم واکســی مخاطــب بــه شــخصیت کـ ِ
نمیش ــود بلک ــه فق ــط برایش ــان دل میس ــوزاند و اش ــک میری ــزد.
ســرانجام کــودکان قهرمــان واکســی دســتگیر شــده؛ راهــی زنــدان
میشــوند و درگیــر اتفاقــات ســخت و طاقــت فرســا شــده و در نهایــت
علیــه زنــدان بــه دادگاه میرونــد .دســیکا در جلســه دادخواهــی نیــز
چاشــنی ملــودرام را بــر نــگاه جــدی و تیــز انتقــادی ترجیــح میدهــد
و مخاط ــب ب ــا هم ــزاد پن ــداری ،ب ــر س ــختی ه ــا و رن ــج های ــی ک ــه
ک ــودکان کش ــیدند فق ــط و فق ــط ّ
ترح ــم میکن ــد و نمیش ــود ب ــه
س ــبب ای ــن هم ــزاد پن ــداری ب ــه س ــوی تکام ــل ،خ ــوب و خ ــوب
ت ــر ش ــدن حرک ــت کن ــد و در ِص ــرف ّ
ترح ــم باق ــی میمان ــد .ب ــا ای ــن
ـیکای نئورئالیســم اســت کــه در آینــده
حــال واکس ّــی رد پــای دسـ ِ
نزدیــک متولــد میشــود و بــا معــروف تریــن اثــر نئورئالیســم یعنــی
«دزد دوچرخــه» و در نهایــت فیلــم «اومبرتــو دی»_ کــه بــه عقیــده
«آنــدره بــازن» ،منتقــد بــزرگ ســینما ،فیلــم اومبرتــو دی پــا فراتــر از
نئورئالیســم نمیبــرد بلکــه در نئورئالیســم بــه ژرف رفتــه و عمیــق
ت ــر میش ــود_ نئورئالیس ــم را ب ــه اوج میرس ــاند .اومبرت ــو دومنیک ــو
فــراری نــام کاراکتــر فرطــوط و مــو ســفید کــرده فیلــم اومبرتــو دی
اســت .فیلــم بــه خوبــی از دل اجتمــاع آغــاز میشــود و مخاطــب بــا
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ّ
طبقـهای از اجتمــاع کــه بــه علــت کمبــود مســتمری و حقوقشــان
پـــای در خیابانهـــای ایتالیـــا نهادهانـــد؛ همـــراه میشـــود ّامـــا
ّ
ب ــه س ــبب ع ــدم مج ـ ّـوز تظاه ــرات ،پلی ــس متفرقش ــان میکن ــد.
دس ــیکا ب ــه خوب ــی اومبرت ــو را در حی ــن ف ــرار ،از ّ
جمعی ــت خ ــارج
میکنــد و مخاطــب او را بــا تمایــز از دیگــران میشناســد .اومبرتــو
ّ
ـخصیتی ب ــا وق ــار و کاریزماتی ــک دارد و ب ــه تنهای ــی زندگ ــی
شـ
ّ
ـکال ظلــم اســت و بــه علــت
میکنــد .صاحبخانــۀ اومبرتــو تیپیـ ِ
بدهـ ِـی اومبرتــو بابــت اجــاره خانــه ،بــه او فشــار مـیآورد و شــرایط را
بــر او ضیــغ میکنــد تــا آنچــه دارد و نــدارد را بفروشــد و بــه او بپــردازد؛
اومبرتــو زیــر فشــار صاحبخانــه قــد خــم میکنــد و بیــش از پیــش
در تهیدس ــتی غوطــهور میش ــود .تنگدس ــتی موج ــب میش ــود
بــه خیابــان بــرود تــا شــاید بــرای گــذران زندگــی درآمــدی پیداکنــد؛
ّ
دقــت میکنــد و بــه خیابانــی خلــوت میرســد و ســعی بــر گدایــی
میکن ــد؛ ب ــا دس ــت خ ــود تمری ــن گدای ــی میکن ــد؛ دس ــت دراز
ً
میکن ــد و ناگه ــان پ ــس میکش ــد و مدام ــا تک ــرار و تک ــرار میکن ــد
ّام ــا ش ـ ّ
ـخصیتش ،رهای ــش نمیکن ــد ت ــا اینچنی ــن گدای ــی کن ــد،
پ ــس نمیتوان ــد و نمیکن ــد .کاله ــش را ب ــه س ــگش میده ــد ت ــا
گدای ــی کن ــد ّام ــا ب ــاز ه ــم نمیش ــود و نمیتوان ــد گدای ــی کن ــد .ب ــا
ســرخوردگی فــراوان قصــد خودکشــی میکنــدّ ،امــا نــه بــرای فقــر،
بلکــه بــرای تنهائیــش؛ در کنــار ریــل هــای قطــار بــا تنهائـیاش بــه
انتظــار مینشــیند و قطــار نزدیــک میشــود؛ نزدیــک و نزدیکتــر،
ّامــا رویــداد متفــاوت اســت .بــا رســیدن قطــار ،ســگ اومبرتــو کــه
در دســـتهای او بـــه ســـختی بیتابـــی میکـــرد ،فـــرار میکنـــد و
اومبرتــو ،نـ ْ
ـاگاه بــه خــود و اشــتباه خــود آ گاه میشــود .دســیکا در
فیلــم اومبرتــو دی از جهــت نقــد اجتماعــی بــه خوبــی میتوانــد بــه
بیــان زندگــی اومبرتــو بپــردازد و او را بــه عنــوان نماینــدۀ طبقـهای
از اجتم ــاع واکاوی کن ــد ،ش ـ ّ
ـخصیتی ک ــه قاب ــل کاوی ــدن اس ــت
و مولفهه ــای ش ــخصی زندگـ ـیاش در اجتم ــاع ج ــاری و س ــاری
اســت .دســیکا میکوشــد کــه انتقــاد خــود را از نقــد شــخصی ،بــه
نقــد تنــد و تیــز اجتماعــی برســاند و بــه خوبــی از پــس آن بــر میآیــد.
نــگاه کارگــردان بــه ســوژه اومبرتــو در ایــن فیلــم ،نگاهــی از موضــع
برابــر اســت ،و نــه نــگاه ّ
ترحمانگیــز عالــی بــه دانــی و َپترنیســم زده؛
از ایــن ْ
روی بینــش فیلــم کامــا انســانی بــوده و بــه ســبب همــزاد
ـداری ش ــکل گرفت ــه ،مخاط ــب از غ ــم کاراکت ــر ،غمگی ــن و از
پن ـ ِ
شــادی او ،شــاد میشــود .برخــاف فیلــم واکســی ،کــه بــه ملــودرام
کشــش دارد و نــگاه کارگــردان بــه کــودکانّ ،
ترحمآمیــز بــوده و بــه
ـری ش ــفقت و مهربان ــی نس ــبت ب ــه ک ــودکان ،در
ج ــای ش ــکل گی ـ ِ
ّ
ّ
ترح ــم متوق ــف میش ــود.
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هنــــــــــــر

افــرادی هــم هســتند کــه مــزدور صفــت بــه دنیــا آمــده انــد و هیــچ خوبـیای در حــق
دوســتان و نزدیکانشــان نمــی کننــد ،چــون ایــن وظیفــه شــان اســت؛ در حالــی کــه
بــا خدمــت بــه غریبــه هــا خودستاییشــان ارضــاء مــی شــود؛ هــر چقــدر کانــون عواطفشــان
بــه ایشــان نزدیــک تــر باشــد کــم تــر محبــت مــی کننــد؛ هــر چقــدر دورتــر باشــد عالقــه 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 .همهاش
دروغ بــود ولــی شــیرین ،جــوری خــودم را فریــب مـیدادم که دچــار ّ
توهمات روحی شــده بودم.
ّ
همــه مــدت دلــم میخواســت بگویــم کــه بــی نهایــت دوســتت دارم ...یــک روز بــود ولــی
نمیدانــم چطــور ده ســال گذشــت.
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تاریخ
حقیقی اسالم
فدائیان
ِ

حقیقی اسالم
فدائیان
ِ

نقش شهید نوّاب صفوی و جمعیّت فدائیان اسالم در حوادث

محمّدحسین پیرپور

ّ
مرجعیــت دینــی پــس از واقعــۀ کربــا و بــا مجاهدتهــای
مســئلۀ
ّ
ام ــام باق ــر و ام ــام ص ــادق (علیهم ــا الس ــام) اهمی ــت بیش ــتری پی ــدا ک ــرد.
شــیعه ،بــه عنــوان یک نهضــت غیر قانونی علیه حکومــت ،نیازمند
ســفیران فراوانــی در اقصــی نقــاط کشــور اســامی بــود .برطرف کنندۀ
ای ــن نی ــاز ،ایج ــاد ی ــک ش ــبکۀ گس ــتردۀ ش ــیعی در سراس ــر کش ــور
ب ــود .ش ــبکه ای ک ــه در ه ــر منطق ــه ،رهب ــری ،آش ــنا ب ــا ایدئول ــوژی
اســام نــاب داشــته باشــد .ایــن رهبــران ،محــل رجــوع پیــروان قــرار
گرفتن ــد؛ از ای ــن رو مراج ــع ،کار خ ــود را ب ــا ّ
جدی ــت بیش ــتری دنب ــال
کردنــد .ائمــه (علیهــم الســام) ،مــردم را بــرای رجــوع بــه مراجــع هــر منطقــه
ترغیــب مــی کردنــد .ب ــا گــذر زم ــان ،ایــن طیــف در چشــم شــیعیان
تقـ ّـدس پیــدا کــرده و دارای جایــگاه ویــژهای در بیــن مــردم شــدند .بــا
نزدیــک شــدن بــه دوران غیبــت امــام زمان(علیــه الســام) ،بــزرگان شــیعه
در تــاش بودنــد تــا پیــروان را آمــادۀ ایــن آزمــون ســخت کننــد .پــس
از درگذشــت آخریــن نائــب خــاص امــام زمان(علیــهالســام) ،تنهــا پناهــگاه
ش ــیعیان ،مراج ــع بودند.کس ــانی ک ــه در ای ــن ش ــرایط بای ــد رهب ــری
ش ــیعه را ب ــر عه ــده گرفت ــه و آن را از صدم ــات و خط ــرات مص ــون
بدارن ــد .آم ــد و ش ــد حکوم ــت ه ــای مختل ــف ب ــا عقای ــد متف ــاوت،
ب ــر اح ــواالت و ش ــرایط زندگ ــی ش ــیعیان نی ــز اث ــر م ــی گذاش ــت .علم ــا
و رهب ــران ای ــن جری ــان ،تم ــام ت ــاش خ ــود را در جه ــت حف ــظ ای ــن
ـدن حکومــت
امانــت انجــام مــی دادنــد .بــا گــذر زمــان و روی کار آمـ ِ
هــای بــه ظاهــر شــیعی ،علمــا ،مناصــب مهــم حکومــت را بــه دســت
آوردنــد تــا کار بــه جایــی رســید کــه شــاه ،خــود را کارگــزار ایشــان مــی
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دانســت .ایــن رفتــار شــاهان باعــث شــد علمــا در بســیاری از حــوادث
مه ــم ،از ش ــاهان و حکوم ــت ه ــای ّمدع ــی ش ــیعی حمای ــت کنن ــد.
رفت ــه رفت ــه ح ــدود تأثی ــرات اجتماع ــی مراج ــع ،فق ــط اعت ــراض ب ــه
برخ ــی اقدام ــات خ ــاف ش ــرع ش ــد .ب ــا گذش ــت ق ــرون متم ــادی از
زم ــان ائم ــه (علیهــم الســام) ،ح ــوزۀ ّ
علمی ــه من ــزوی ش ــده و ج ــز برخ ــی از
ّ
مراج ــع و ب ــزرگان آن ،بدن ــۀ ط ــاب ب ــا مس ــائل اجتماع ــی و سیاس ــی
بیگانــه بودنــد .بــا بلــوغ سیاســی در طــول انقــاب مشــروطه ،علمــا
وارد صحنــه سیاســت شــدند ّامــا بــاز هــم در بهتریــن حالــت ،مراجــع،
ذیــل حکومــت شــاهان قاجــار نقــش ایفــا میکردنــد .عــدم وحــدت
و فقــدان رهبــری جامــع الشــرایط در ایــن زمــان ،پایــه هــای نهضــت
را سس ــت ک ــرده و ب ــا گ ــذر زم ــان ،اختالف ــات رهب ــران ای ــن حرک ــت،
ّ
موفقیــت
ناتوانــی در پیشــبرد و تبییــن اهــداف توســط آنهــا و عــدم

تاریــــــــخ
در ارتب ــاط و هماهنگ ــی ب ــا جامع ــه باع ــث
ش ــد ت ــا ای ــن حرک ــت انقالب ــی از بی ــن رفت ــه
ً
و ح ــوزه ّ
علمی ــه مج ــددا ب ــه حاش ــیه ران ــده
ش ــود .بع ــد از شکس ــت انق ــاب مش ــروطه و
خفق ــان گس ــترده در کش ــور ،جوان ــه ه ــای
ّ
تفکــر اســام نــاب پــس از مـ ّـدت هــا بــا اقــدام
طلبـ ـهای ج ــوان زده ش ــد .س ـ ّـید مجتب ــی
ّ
نـــواب صفـــوی در اقدامـــی شـــجاعانه
ّ
نویســندۀ مقالــه ای ضــد شــیعی را تــرور کــرد.
پ ــس از ای ــن اق ــدام ،بخش ــی از بدن ــۀ ح ــوزه
علمیــه و حتــی برخــی بــزرگان حــوزه ّ
ّ
متوجــه
ّ
او شــدند .طولــی نکشــید کــه طــاب جــوان
دور او جمـــع شـــده و بیانیـــه ای پـــر شـــور و
محکــم منتشــر کردنــد .ایــن بیانیــه از ایجاد
ّ
جمعیــت فدائیــان اســام بــا هــدف برپایــی

رزم آرا در نتیجـــۀ همیـــن روش مبارزاتـــی
بــود کــه تأثیــرات قابــل ّ
توجهــی بــر فضــای
عمومـــی کشـــور گذاشـــت .تأثیراتـــی کـــه
مس ــیر حرکته ــا و گرایشه ــای اجتماع ــی
و سیاس ــی ای ــران را دگرگ ــون ک ــرد .پ ــس از
خلـــع رضـــا پهلـــوی از حکومـــت ،فضـــای
اجتماع ــی و ّ
فعالی ــت در ای ــران بازت ــر ش ــد.
ّ
ّ
در ای ــن بی ــن ،تفک ــرات ض ــد ش ــیعی توس ــط
احمـــد کســـروی رو بـــه گســـترش بـــود .در
ای ــن فض ــا قت ــل کس ــروی ،اتفاق ــی ب ــود ک ــه
تمــام ایــران را تحــت تاثیــر قــرار داد .بــا ایــن
ـدام فدائیــان اســام ،مــردم شــیعۀ ایــران،
اقـ ِ
شـ ّ
ـخصیت خــود را بــار دیگــر بــه دســت آورده
و دربــار ،یکــی از شـ ّ
ـخصیت هــای مهــم خــود
را از دســـت داد .پـــس از آن ،کشـــته شـــدن

حکومــت اســامی خبــر مـیداد .بــا یــک دل
شــدن تعــدادی از طلبــه هــای جــوان ،حــوزه
از انــزوا و خمودگــی در آمــده و ّ
متوجه مســائل
اجتماعــی شــد .ایــن اتفــاق برخــی از بزرگانــی
کـــه خـــود را البـــهالی کتـــب و حجرههـــا
محبــوس کــرده بودنــد را بــر آشــفت و باعــث
اقداماتــی هــم چــون اخــراج و قطــع شــهریۀ
برخـــی از اعضـــای فدائیـــان اســـام شـــد.
نـ ّـواب صفــوی بــه راه خــود ایمــان داشــته و
ب ــا وج ــود تم ــام مش ــکالتّ ،
فعالی ــت ه ــای
خ ــود را ادام ــه دادّ .
فعالی ــت ه ــای گس ــترده
فدائیــان اســام در ســطح کشــور باعــث شــد
ً ّ
م ــردم و مخصوص ــا ط ــاب و جوان ــان ب ــه
فک ــر مب ــارزه ب ــا رژی ــم شاهنش ــاهی افت ــاده و
در ص ــدد ایج ــاد حکوم ــت اس ــامی برآین ــد.
فدائیـــان اســـام بـــرای پیشـــبرد اهـــداف
ـمنان ایدئولوژیکشــان
خــود ،راه ارعــاب دشـ ِ
را پی ــش گرفتن ــد .ام ــر ب ــه مع ــروف و نه ــی از
منک ــر یک ــی از مه ــم تری ــن ابزاره ــای آن ــان
ب ــود .آن زم ــان ک ــه ام ــر ب ــه مع ــروف و نه ــی
از منکـــر کارســـاز نبـــود ،اعـــدام انقالبـــی،
آخری ــن راه چ ــاره ب ــود .از بی ــن ب ــردن احم ــد
کســروی ،عبدالحســین هژیــر و حــاج علــی
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رزم آرا ،زنـــگ خطـــری بـــرای حکومـــت و
بخــش زیــادی از روحانیــون موجــود در حــوزۀ
ّ
علمیـــه بـــود .ایـــن حرکـــت از یـــک طـــرف
باعــث مراقبت بیشــتر حکومــت بــر اقدامات
ّ
ومواضع ــش ش ــد و از ط ــرف دیگ ــر جرق ـهای
ّ
بیــن طــاب راحــت طلــب و مقـ ّـدس نمــای
حـــوزۀ ّ
علمیـــه زده شـــد؛ کـــه باعـــث شـــد
طرفــداران فدائیــان اســام در حــوزه افزایــش
پیــدا کــرده و فضــای مــدارس ّ
علمیــه ،بــوی
مبــارزه بــا طاغــوت را بگیــرد .در ادامــۀ مســیر
مب ــارزات ،از می ــان برداش ــتن عبدالحس ــین
هژیــر ،ضرورتــی بــرای ورود آقــای کاشــانی و
یــاران ایشــان بــه مجلــس بــود .اقدامــی کــه
ّ
توس ــط ط ــا ِب فدائــی اس ــام انج ــام گرفــت
ّ
و ملی-مذهبــی هــا را در مجلــس جــای داد.
در ادامــۀ ایــن همــکاری هــا ،اعضــای جبهــۀ
ّ
ّ
مل ــی ،حرک ــت در جه ــت مل ــی ش ــدن نف ــت
ّ
را در دســـتور کار قـــرار دادنـــد .ملـــی شـــدن
صنعــت نفــت مســئله ای بــود کــه مخالفــی
بــزرگ ،یعنــی نخســت وزیــر رزم آرا را پیــش رو
داشــت .مشــکلی کــه بــه اذعــان نماینــدگان
ّ
جمعیـــت
مذهبـــی مجلـــس ،بـــه دســـت
ـوان فدائیــان اســام حــل شــد بــا توافقــات
جـ ِ
انجــام شــده میــان رهبــر ّ
جمعیــت فدائیــان
ّ
اســام و گروهــی از اعضــای جبهــه ملــی ،قــرار
شــد ایــن ّ
جمعیــت ،رزم آرا را از میــان بردارنــد

80

ّ
ّام ــا در مقاب ــل ،اعض ــای جبه ــه مل ــی پ ــس
ّ
ّ
موفقی ــت در مل ــی ک ــردن صنع ــت نف ــت،
از
بای ــد اح ــکام اس ــام را اج ــرا کنن ــد .اس ــفند
س ــال ،1329عل ــی رغ ــم ِک ــز نم ــودن ع ـ ّـدۀ
ّ
روحانی ــت در کن ــج حج ــره ه ــا و
زی ــادی از
ّ
م ــدرس اس ــت ،ن ــواب و یاران ــش ب ــا اع ــدام
انقالب ــی رزم آرا ،س ــرمای زمس ــتان را از بی ــن
ّ
بــرده و بــار دیگــر ّ
هویــت ملــی مــردم ایــران را
ّ
احیــاء کردنــد .بــا ملــی شــدن صنعــت نفــت،
مص ـ ّـدق ب ــر مس ــند ق ــدرت تکی ــه زد و زم ــان
اج ــرای ّ
تعه ــدات جبه ــۀ مل ــی ف ــرا رس ــید.
ولـــی بـــر خـــاف انتظـــارات ،پـــس از چنـــد
مــاه ،تعــداد زیــادی از فدائیــان اســام همــراه
رهبرشــان دســتگیر و زندانــی شــدند۲۱ .مــاه
حب ــس ،پ ــاداش مجاه ــدت س ـ ّـید مجتب ــی
ّ
در مب ــارزات مل ــی ش ــدن نف ــت ب ــود .پ ــس از
آزادی ن ـ ّـواب از زن ــدان ،تفک ــر ص ــدور اس ــام
ن ــاب و ایج ــاد وح ــدت بی ــن مس ــلمانان ،او
را ب ــه بی ــت المق ــدس کش ــاند .س ــفری ک ــه
باع ــث دمی ــدن روح انقالب ــی در بس ــیاری از
مســلمانان سســت ایمــان شــد .روح انقالبــی
دنیــای ایشــان را بــزرگ تــر نمــوده و دغدغــۀ
معض ــات جه ــان اس ــام و درده ــای هم ــۀ
مســـلمانان را برایشـــان بـــه ارمغـــان آورد.
پــس از بازگشــت رهبــر فدائیــان اســام ،قتــل
حســـین عـــاء در دســـتور کار قـــرار گرفـــت.
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نخســت وزیــر عــاء کــه بــرای انعقــاد قــرارداد
ســـنتو ،قصـــد عـــراق کـــرده بـــود ،ایـــران را
یک ــی از ای ــاالت اس ــتعمارگران م ــی دانس ــت.
در جایـــی کـــه ّ
مدعیـــان وطـــن پرســـتی و
ّ
مدعیــان جانشــینی پیامبــر(صلــی اهلل علیــه و آلــه) در
ائت ــاف و وحدت ــی ناخواس ــته و نادانس ــته،
در مقابـــل ایـــن حرکـــت ،لـــب بـــه هیـــچ
اعتراضــی نگشــوده و ســکوت پیشــه کردند،
ّ
طــاب جــوان انقالبــی در خــط مقـ ّـدم مبــارزه
قــرار گرفتنــد .اقــدام بــه قتــل حســین عــاء،
ّ
موفقیــت آمیــز نبود و منجر به دســتگیر افراد
زیــادی از فدائیــان اســام شــد .سـ ّـید مجتبــی
ّ
نـــواب و یارانـــش کـــه از گذشـــته در انتظـــار
چنیــن اتفاقــی بودنــد ،حکــم اعــدام خویــش
را از حکومــت اخــذ میکننــد .فدائیــان اســام
پـــس از دســـتگیری نیـــز بـــدون حمایـــت
ّ
مرجعیــت شــیعه ،در زنــدان
جـ ّـدی از طــرف
ب ــه س ــر م ــی بردن ــد ت ــا اینک ــه حک ــم اع ــدام
اجــرا شــده و جریــان اســام خواهــی در ســطح
کالن تـــا ّ
مـــدت هـــا خامـــوش میشـــود.
مراجــع دینــی کــه در زمــان ائمــه (علیهــم الســام)،
شــبیه تریــن افــراد بــه ایشــان بودنــد ،بــا مــرور
زمــان فاصلــۀ معتنابهــی از آن الگوهــا گرفتــه
و راه نجـــات را ســـکوت در برابـــر طواغیـــت
دیدند.نگرش ــی ک ــه قات ــل اس ــام انقالب ــی
بــوده و هســتّ .امــا کمی بعــد 25،ســال پس
از شــهادت نـ ّـواب و یارانــش ،فریــاد رســاتری از
اســام انقالبــی بــه گــوش رســیده و نهضتــی
پرشـــورتر ایجـــاد گشـــت ،کـــه نتیجـــۀ آن
اس ــتقرار حکوم ــت اس ــامی ب ــود .حکومت ــی
کــه بــر پایــۀ اســام نــاب ّ
محمــدی ،همــواره
مدافــع مظلومیــن تمــام عالــم بــوده و قاتــل
ظالمیــن اســت .ایــن حکومت خــط بطالنی
ّ
تفکـــرات ّ
توهمـــی ،ســـاختگی و
بـــر تمـــام
بـــه ظاهـــر ّ
س برخـــی ســـاده لوحـــان
مقـــد
ِ
و بی ّ
توجهـــان درون حـــوزۀ ّ
علمیـــه شـــد و
آغ ــازی ب ــرای حکوم ــت ع ــدل جهان ــی.
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اقتصاد
بودجۀ  1400در ترازوی نقد
رویریلنئولیبرالیسم

بودجۀ 1400درترازوینقد
نقد و بررسی الیحۀ بودجۀ سال 1400
بودجــه مهمتریــن ســند مالــی حاکمیــت در بــازۀ زمانــی یک ســاله
ً
و در واق ــع س ــند حکمران ــی کش ــور اس ــت .اص ــوال میبایس ــت در ای ــن
ســند مالــی از یــك ســو بخشهــای مختلــف کشــور نظیــر آمــوزش،
ّ
مأموریته ــای در نظ ــر گرفت ــه ش ــده
س ــامت ،فرهن ــگ و دف ــاع ب ــا
بــرای هــر حــوزه ّ
معیــن شــده و از ســوی دیگــر محــل و شــیوۀ تأمیــن
ایــن منابــع نیــز بــه صــورت واقــع بینانــه مشــخص گــردد.
فراینـــد بودجهریـــزی مـــدرن بـــه عنـــوان الگویـــی بـــرای
تصمیمگیـــری جامعـــه در رابطـــه بـــا نحـــوۀ اســـتفاده از منابـــع
عموم ــی ش ــکل گرفت ــه اس ــت .البت ــه اس ــتفادۀ بهین ــه و عادالن ــه از
منابــع عمومــی بــه عنــوان ســؤال محــوری در بودجهریــزی ،دارای
ســابقهای بــه انــدازۀ ســابقۀ حکومتهاســت .ایــن موضــوع در ســیره
و گفتــار پیشــوایان دینــی نیــز بســیار مــورد ّ
توجــه بــوده تــا جایــی کــه
بخش ــش نابج ــای ام ــوال عموم ــی مس ــلمانان ،س ــتم و خیان ــت
ب ــه حس ــاب آم ــده اس ــت .از ای ــن رو بای ــد ت ــاش ش ــود ت ــا نقای ــص و
ای ــرادات بودجهری ــزی دولته ــا مش ــخص ش ــده و رف ــع گردن ــد ت ــا
منج ــر ب ــه خیان ــت ب ــه ام ــوال مس ــلمین نش ــود.
ّ
ای ــن نوش ــتار س ــعی دارد ب ــه ص ــورت اجمال ــی ب ــه بررس ــی الیح ــۀ
بودج ــۀ س ــال  1400پرداخت ــه و برخ ــی از اساسـ ـیترین اش ــکاالت و
ای ــرادات آن را بی ــان کن ــد.

حجت االسالم مهدی باذوق

همانطـــور کـــه مالحظـــه میکنیـــد ســـهم منابـــع و مصـــارف
بودجـــۀ  1400درج شـــده کـــه میتـــوان رشـــد چشـــمگیر منابـــع و
مصـــارف را نســـبت بـــه ســـال  1399مشـــاهده کـــرد.
در ن ــگاه اولی ــه ش ــاید رش ــد مناب ــع بودج ــه ،ب ــه عن ــوان ّ
مزی ــت و
نقط ــۀ ق ـ ّـوت بودج ــۀ  1400تلق ــی ش ــود ،لک ــن ب ــا نگاه ــی دقیقت ــر
و کارشناس ــانه میت ــوان دریاف ــت ک ــه ای ــن افزایشه ــا خ ــود ج ــزء
اش ــکاالت اساس ــی ای ــن الیح ــه میباش ــند.
بـــرای بررســـی اشـــکاالت الیحـــۀ بودجـــۀ  1400میتـــوان آن را
در دو ح ــوزۀ مناب ــع و مص ــارف بررس ــی نم ــود ک ــه در ادام ــه ب ــه آن
میپردازیـــم.

تصویری از ارقام کالن منابع و مصارف در الیحۀ بودجۀ سال 1400و مقایسه با قانون بودجۀ سال( 1399هزار میلیارد ریال)
منابع

الیحه
1400

رشد نسبت به قانون
1399
)درصد(

مصارف

الیحه
1400

رشد نسبت به
قانون 1399
)درصد(

درآمدها (عمدتاً مالیات ،عوارض گمرکی)

3175

9/9

هزینهها (عمدتاً حقوق و دستمزد و کمک
به صندوقهای بازنشستگی)

6370

59/3

واگذاری دارایی های رسمایه ای ،عمدتاً
فروش نفت و دارایی دولت

2252

109/5

متلّک داراییهای رسمایهای (بودجۀ
عمرانی)

1040

26/8

واگذاری داراییهای مالی ،عمدتاً
فروش اوراق و استقراض از صندوق
توسعۀ ملی و بانک مرکزی

2984

124/9

متلّک داراییهای مالی (عمدتاً بازپرداخت
اوراق و سایر بدهیهای رسرسید شده)

1003

113/4

جمع منابع عمومی دولت

8413

59

جمع مصارف عمومی دولت

8413

59
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اقتصـــاد
اشکاالت الیحۀ بودجۀ سال  1400در حوزٔه منابع
• کاهش درآمدهای مالیاتی دولت
ّاولیـــن ایـــرادی کـــه میتـــوان بـــر الیحـــۀ بودجـــۀ ســـال آینـــده
گرفـــت ،کاهـــش درآمدهـــای مالیاتـــی دولـــت اســـت .بـــا اینکـــه
طب ــق ای ــن الیح ــه ،درآم ــد دول ــت از طری ــق اخ ــذ مالی ــات و ام ــور
خدمات ــی  9/9درص ــد افزای ــش یافت ــه ،لک ــن طب ــق قان ــون شش ــم
توس ــعۀ مل ــی میبایس ــت س ــهم مالی ــات در بودج ــۀ عموم ــی کش ــور
در ای ــن س ــال ب ــه  50درص ــد مناب ــع بودج ــه برس ــد .ول ــی در الیح ــۀ
 1400ب ــه کمتری ــن مق ــدار خ ــود ط ــی س ــالهای اخی ــر رس ــیده اس ــت؛
یعنــی حــدود  26درصــد .ایــن در حالــی اســت کــه ســهم مالیــات در
مناب ــع بودج ــۀ س ــال  99ح ــدود  36درص ــد ب ــوده اس ــت .ب ــا ّ
توج ــه
بــه افزایــش تحریمهــای ضدایرانــی از ســال  97بــه بعــد و همچنیــن
شــیوع ویــروس کرونــا و اثــرات مخـ ّـرب اقتصــادی آن بــر بســیاری از
کشــورهای جه ــان ،اخــذ مالی ــات بــه عنــوان گزینــۀ مناســبی بــرای
توجــه قــرار گرفــت .البتــه بایــد ّ
جبــران کســری بودجــه ،مــورد ّ
توجــه
ً
داشــت کــه مــراد از اخــذ مالیــات و افزایــش آن صرفــا گرفتــن مالیــات از
اقشــار مــردم نبــوده و بدیــن معنــا نیســت کــه دولــت میتوانــد بــرای
جبــران کســری بودجــۀ خــود بــا افزایــش مالیــات ،فشــار بیشــتری بــر
م ــردم وارد کن ــد .بلک ــه درآم ــد مالیات ــی دول ــت از راهه ــای مختلف ــی
تأمیــن میشــود کــه از جملــه میتــوان بــه مالیــات بــر کاال و خدمــات،
مالیــات بــر ثــروت و کاالهــای لوکــس ،مالیــات بــر واردات ،مالیــات بــر
درآم ــد ،مالی ــات ب ــر ش ــرکتها و ...اش ــاره ک ــرد .مالیات ــی ک ــه از م ــردم

گرفت ــه میش ــود بخش ــی از ای ــن درآم ــد محس ــوب میش ــود.
• افزایش وابستگی بودجه به نفت و بیش برآورد
درآمد ناشی از واگذاری داراییهای سرمایهای

ای ــراد دیگ ــری ک ــه میت ــوان در ح ــوزۀ مناب ــع بودج ــۀ  1400بی ــان
نمــود ،افزایــش وابســتگی بودجــه بــه نفــت و همچنیــن بیش بــرآورد
درآم ــد ناش ــی از واگ ــذاری داراییه ــای س ــرمایهای مانن ــد ف ــروش
نف ــت و داراییه ــای دولت ــی اس ــت ک ــه طب ــق الیح ــۀ  1400نس ــبت
ب ــه س ــال 99ح ــدود  110درص ــد افزای ــش پی ــدا ک ــرده اس ــت .در ای ــن
بخ ــش اش ــکال اساس ــی ناظ ــر ب ــه بیشب ــرآورد درآمده ــای نفت ــی
دولــت اســت .در واقــع دولــت بــا پیشبینــی خــود در الیحــۀ مذکــور،
بیــش از 30درصــد منابــع بودجـهای را وابســته بــه نفــت کــرده اســت.
درحالیکــه براســاس قانــون برنامــۀ ششــم توســعه میبایســت ســهم
نفــت در بودجــۀ عمومــی بــه  20درصــد کاهــش یابــد .آنچــه اكنــون
حائــز اهمیــت اســت ایــن اســت کــه عــاوه بــر اینکــه منابــع حاصــل از
صــادرات نفــت و میعانــات گازی در بودجــۀ  1400بــا فــرض صــادرات
حــدود  2میلیــون بشــکه نفــت بــرآورد شــده کــه بــا واقعیــت اختــاف
فاحش ــی دارد ،دول ــت در نظ ــر دارد در س ــال آین ــده ب ــا پیشف ــروش
نفــت در قالــب انتشــار اوراق ،حــدود  70هــزار میلیــارد تومــان درآمــد
کس ــب کن ــد ک ــه ای ــن کار در س ــالهای آین ــده آث ــار زیانب ــار زی ــادی
ً
خواه ــد داش ــت و عم ــا دول ــت آین ــده را ب ــا مش ــکل ج ــدی روبـ ـهرو
خواه ــد ک ــرد؛ چراک ــه ای ــن اوراق ب ــه دلی ــل وابس ــتگی ب ــه ن ــرخ ارز و
قیمــت نفــت در تاریــخ سررســید (در صــورت تــداوم نوســانات نــرخ ارز
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و رونــد افزایشــی قیمــت نفــت) بازدهی بســیار باالیی داشــته کــه این
امــر باعــث افزایــش ّ
تعهــدات دولــت و نــرخ بهــره در اقتصــاد میشــود
ً
و قطعــا هزینــۀ تأمیــن مالــی دولــت را افزایــش داده و بــار مالــی زیــادی
در ابتــدای دوره بــه دولــت آینــده تحمیــل خواهــد نمــود  .بــه مــوارد
ّ
فــوق ،ایــن مســأله را نیــز میتــوان افــزود كــه در صــورت عــدم تحقــق
منابــع پیشبینــی شــده از محــل فــروش نفــت ،چــه صــادرات و چــه
انتش ــار اوراق ،ب ــا کس ــری بودج ــۀ قاب ــل ّ
توجه ــی مواج ــه خواهی ــم
بــود .از جملــه میتــوان بــه  ۱۸درصــد ســهم صنــدوق توســعۀ ملــی
اشــاره نمــود کــه بــا کســری مواجــه خواهــد شــد.
• افزایش دیون دولت و دستاندازی بیش از
حد به صندوق توسعۀ ملّی
دیگــر اشــکال بودجــۀ  ۱۴۰۰در حــوزۀ منابــع ،در بخــش واگــذاری
داراییه ــای مال ــی ،قاب ــل مش ــاهده اس ــت .ای ــن بخ ــش از مناب ــع
نس ــبت ب ــه س ــال  ۹۹ح ــدود  ۱۲۵درص ــد افزای ــش داش ــته اس ـت.
در نــگاه ّ
اولیــه و ســهلانگارانه تصــور میشــود کــه ایــن افزایــش
 ۱۲۵درصــدی نقطــۀ ّقوتــی بــرای بودجــه ۱۴۰۰اســت .لکــن در واقــع
ی ــک نقط ــۀ ضع ــف ب ــه حس ــاب میآی ــد .چراک ــه تأمی ــن بودج ــه ،از
ای ــن بخ ــش موج ــب مق ــروض ش ــدن دول ــت ب ــه م ــردم و صن ــدوق
ّ
توس ــعۀ مل ــی و بان ــک مرک ــزی میش ــود .ب ــه ع ــاوه ای ــن ک ــه دول ــت
ّ
بــه اســتفاده و اســتقراض از بانــک مرکــزی و صنــدوق توســعۀ ملــی
ک ــه کارک ــردی غی ــر از ای ــن دارد ،وابس ــته میش ــود ت ــا جای ــی ک ــه
بخش ــی از مناب ــع بودج ــهای خ ــود را از ای ــن مح ــل تأمی ــن میکن ــد.
بــه ایــن نکتــه نیــز بایــد ّ
توجــه کــرد کــه ســهم حاصــل از فــروش
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ســهام در الیحــۀ بودجــۀ  ۱۴۰۰از  ۷/۶هــزار میلیــارد تومــان در ســال
 ۹۹بــه  ۹۰هــزار میلیــارد تومــان افزایــش پیــدا کــرده کــه ّ
باتوجــه بــه
ّ
وضعی ــت فعل ــی ب ــازار س ــرمایه ،حج ــم ف ــروش س ــالهای گذش ــتۀ
دول ــت ،بیمیل ــی و بیاعتم ــادی م ــردم ب ــه ب ــازار س ــرمایه و نی ــز بن ــا
ً
ب ــر تجرب ــۀ چن ــد م ــاه اخی ــر قطع ــا در س ــال آین ــده ای ــن پیشبین ــی
دس ـتنیافتنی خواه ــد بود.ع ــاوه ب ــر ای ــن ،اس ــاس قان ــون برنام ــۀ
ششــم توســعه بــر ایــن بــوده کــه از ّاولیــن ســال اجرایــی ایــن قانــون،
س ــهم صن ــدوق توس ــعۀ مل ــی از مناب ــع بودج ـهای کاه ــش یافت ــه و
حتــی درصــدی از منابــع حاصــل از محــل فــروش نفــت نیــز بــه ایــن
ّ
تعلــق یابــد .لکــن ّ
باتوجــه بــه الیحــۀ بودجــۀ  ۱۴۰۰ســهم
صنــدوق
ایــن صنــدوق از ایــن منابــع از  38درصــد بــه  ۲۰درصدکاهــش پیــدا
ً
ک ــرده و عم ــا دول ــت  ۱۸درص ــد از س ــهم ای ــن صن ــدوق را در همی ــن
ّ
تجربیــات ســالهای
ابتــدا اســتقراض نمــوده اســت .هرچنــد طبــق
ّ
قبــل دولــت در طــی هــر ســال ،بیشــتر از مقــدار معیــن شــده در الیحــۀ
بودج ــۀ آن س ــال از ای ــن صن ــدوق ،اس ــتقراض ک ــرده اس ــت.

اشکاالت الیحۀ بودجه  ۱۴۰۰در حوزۀ مصارف
• افزایش سرسامآور هزینههای دولت
هزینهه ــای دول ــت در الیح ــۀ بودج ــۀ س ــال  ۹۹براب ــر ب ــا ۳۶۷
هزارمیلی ــارد توم ــان تخمی ــن زده ش ــده ک ــه در الیح ــۀ  ۱۴۰۰ح ــدود
 ۶۴۰ه ــزار میلی ــارد توم ــان پیشبین ــی ش ــده اس ــت ک ــه نش ــان از
رشــدی  ۶۰درصــدی دارد .غالــب ایــن هزینههــا مربــوط بــه افزایــش
درص ــدی حق ــوق کارمن ــدان دول ــت ب ــوده ک ــه ب ــا ّ
توج ــه ب ــه ش ــرایط

اقتصـــاد

اقتصــادی ،امــری معقــول بــه نظــر میآیــد .ولــی بایــد ّ
توجــه داشــت
ک ــه ای ــن هزینهه ــا ب ــا درآم ــد دول ــت همخوان ــی نداش ــته و ح ــدود
 ۳۲۰هــزار میلیــارد تومــان (حــدود ۴۰درصــد) تــراز عملیاتــی منفــی
(بخوانیــد کســری بودجــه) خواهیــم داشــت .در صورتــی کــه طبــق
برنامــۀ ششــم توســعه ایــن مقــدار بایــد بــه زیــر منفــی ۵درصــد برســد.
ایــن در حالــی اســت کــه دولــت ســعی دارد آن را از راه پیشبینیهــای
ب ــه عم ــل آم ــده از ف ــروش نف ــت و انتش ــار اوراق مال ــی و اس ــتقراض،
جب ــران نمای ــد .ول ــی بن ــا ب ــر آن چ ــه بی ــان ش ــد ،ای ــن ام ــر ممک ــن
نخواه ــد ب ــود .البت ــه بای ــد ّ
توج ــه داش ــت ک ــه ای ــن مق ــدار کس ــری
درصـــدی درآمـــد پیشبینیشـــدۀ
بودجـــه در فـــرض تحقـــق ۹۰
ِ
دول ــت و ف ــروش و واگ ــذاری ش ــرکتها و ف ــروش ۸۰۰ه ــزار بش ــکه و
عملکــرد کامــل انتشــار اوراق مالــی و عــدم انتشــار اوراق نفتــی اســت.
ول ــی اگ ــر بخواهی ــم واقعبینان ــه ن ــگاه کنی ــم ای ــن مناب ــع در س ــال
نچ ــه در
آین ــده تأمی ــن نش ــده و کس ــری بودج ــه بس ــیار بیش ــتر از آ 
الیحــۀ بودجــه پیشبینــی شــده ،خواهــد بــود .همچنیــن بایــد بــه
ایــن نکتــه ّ
توجــه داشــت کــه افزایــش هزینههــای دولــت بــه دلیــل
افزایــش حقــوق کارمنــدان و حمایــت از صندوقهــای بازنشســتگی
ب ــوده و ب ــه خاط ــر ش ــیوع وی ــروس کرون ــا سیاس ــتی حمایت ــی ب ــرای
اقش ــار کمدرآم ــد در نظ ــر گرفت ــه ش ــده اس ــت .لک ــن ّ
باتوجــه ب ــه آم ــار
مربــوط بــه توزیــع کارمنــدان دولــت در دهکهــای درآمــدی ،حــدود
 ۶ ۰درصــد کارکنــان دولــت در ســه دهــک بــاالی درآمــدی هســتند.
ل ــذا ش ــاید بت ــوان گف ــت ای ــن افزای ــش ناگهان ــی حق ــوق ع ــاوه ب ــر
اینک ــه خ ــاف اس ــناد باالدس ــتی ب ــوده ،ام ــری تبعیضآمی ــز نی ــز
خواه ــد ب ــود .زی ــرا دهکه ــای کمدرآم ــدی ک ــه کارمن ــد دول ــت

نب ــوده و دارای ش ــغلهای آزاد هس ــتند و ی ــا کارمن ــد ش ــرکتهای
خصوص ــی میباش ــند ،ب ــا ّ
توج ــه ب ــه اوض ــاع اقتص ــادی کنون ــی و
ش ــیوع ای ــن وی ــروس همچن ــان زی ــر ب ــار ت ـ ّ
ـورم ش ــدید ق ــرار داش ــته و
حمای ــت درخ ــور ّ
توجه ــی از آنه ــا نمیش ــود.
• کاهش سرمایهگذاری دولت
اشــکال دیگــری کــه در حــوزه مصــارف بودجــه میتــوان مطــرح
کــرد کاهــش ســرمایه گــذاری دولــت در مورد ســهم اعتبــارات عمرانی
از مص ــارف عموم ــی بودج ــه میباش ــد .ای ــن س ــهم ط ــی س ــالهای
اخی ــر از  ۲۴درص ــد در س ــال ۹۱ب ــه ۱۱درص ــد در الیح ــه ۱۴۰۰رس ــیده
اس ــت .در حال ــی ک ــه طب ــق قان ــون شش ــم توس ــعه بای ــد ای ــن س ــهم
ح ــدود ۲۲درص ــد باش ــد .در خص ــوص ّ
اهمی ــت ای ــن بخ ــش بای ــد
دانســت کــه ســرمایهگذاری دولــت (بــا فــرض در نظــر داشــتن مســأله
کارایــی در انتخــاب محــل ســرمایهگذاری) بــه خصــوص در شــرایط
کاهــش ســرمایهگذاری بخــش خصوصــی ،الزمــه رشــد اقتصــادی و
ً
اشــتغال اســت .پــس بــا کاهــش ســهم ایــن بخــش عمــا چشـمانداز
رشـــد اقتصـــادی تضعیـــف میشـــود .آنچـــه خواندیـــد طـــرح
مهمتری ــن ای ــرادات بودج ــه ۱۴۰۰ب ــه ص ــورت اجمال ــی ب ــود .البت ــه
ای ــرادات ّ
تخصصیت ــر و بیش ــتری نی ــز در اینب ــاره وج ــود دارد ک ــه
در ایــن مجــال نمیگنجــد .لــذا عالقهمنــدان بــه مســائل اقتصــادی
میتواننــد بــرای ّاطــاع بیشــتر بــه مقــاالت مربوطــه بهویــژه مقــاالت
منتشــر شــده در ســایت مرکز پژوهشهای مجلس شــورای اســامی
مراجعــه نمــوده و ّاطالعــات خــود را تکمیــل نماینــد.
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روی ریل نئولیبرالیسم
نقد و بررسی سیاستهای اقتصادی نئولیبرال در دولت یازدهم و دوازدهم

میالد گلستانی
انقـــاب یعنـــی دگرگونـــی ارزشهـــا؛ چـــ ه بســـا چیـــزی کـــه در
ّ
نظ ــام گذش ــته ارزش تلق ــی میش ــد ،در نظ ــام کنون ــی ض ــد ارزش
ـردم معتــرض ،علیــه نظــام
بــه شــمار آیــد .در نظــام شاهنشــاهی ،مـ ِ
ســرمایهداری انقــاب کردنــد تــا نظــام اســامی جایگزیــن آن و حاکــم
ب ــر ای ــران ش ــود.
پ ــس از پی ــروزی انق ــاب ،نظ ــام اس ــامی ب ــا ه ــدف ایج ــاد رف ــاه
عموم ــی ،فق ــر زدای ــی ،ع ــدم س ــلطۀ ظالم ــان ،عدالتگس ــتری و
تعــاون ،کار خــود را بــا فــراز و نشــیب بســیار آغــاز كــردّ .امــا بعــد از رحلت
امــام و آغــاز ریاســت جمهــوری مرحــوم هاشــمی رفســنجانی ،اقتصاد
س ــرمایه داری -نئولیب ــرال ب ــه ط ــور ج ـ ّـدی در دس ــتور کار اقتص ــاد
کش ــور ق ــرار گرف ــت و ت ــا انته ــای حض ــور ایش ــان ب ــر مس ــند ریاس ــت
جمه ــوری ،ادام ــه یاف ــت.
اقتصــاد نئولیبرالیسـ ِـم حاکــم بــر ایــران ،موجــب ایجــاد مشــکالت
معش ــیتی و پایی ــن آم ــدن س ــطح اقتص ــادی كش ــور در دورۀ انق ــاب
اس ــامی ش ــد .ب ــه بی ــان دیگ ــر عوامل ــی چ ــون افزای ــش بیضابط ــه
و ب ــدون بازده ــی حج ــم نقدینگ ــی و ع ــدم کنت ــرل حج ــم ب ــاالی
ّ
نقدینگـــی بـــه ســـمت اقتصـــاد مولـــد و همزمـــان ،رانتهـــا و
سیاس ـتهای مرتبــط بــا اقتصــاد نئولیبرالیســم باعــث بدتــر شــدن
زندگ ــی م ــردم ش ــد؛ در یادداش ــت قبل ــی ب ــه ارتب ــاط م ــوارد ذك ــر ش ــده
ب ــا اقتص ــاد نئولیبرال ــی پرداخت ــه ش ــد .در ادام ــه ب ــه بعض ــی از دیگ ــر
عوامــل و سیاسـتهای نادرســت اقتصــادی و ارتبــاط آن بــا اندیشــۀ
نئولیب ــرال ب ــه وی ــژه در دورۀ آق ــای روحان ــی میپردازی ــم .ناگفت ــه
پیداس ــت ك ــه ایش ــان در اندیش ــۀ نئولیب ــرال ،مری ـ ِـد وف ــادار جن ــاب
رفســنجانی بودن د و توانســتند ریاســت دولت یازدهم را با پشــتیبانی
ای ــن پ ــدر معن ــوی ب ــه عه ــده بگیرن ــد ت ــا ب ــه ش ــكل ّ
جدیت ــری ب ــر
اج ــرای اقتص ــاد نئولیب ــرال متمرك ــز ش ــوند .اكن ــون ب ــا بی ــان ای ــن
عوام ــل ،قص ــد داری ــم ب ــا عل ــل مش ــکالت اقتص ــادی بیش ــتر آش ــنا
ش ــویم.
ّ
اقتص ــاد ای ــران در دول ــت دوازده ــم ب ــا چالشه ــای قدیم ــی ام ــا
ً
عمیقــی مواجــه شــد .فشــارهای داخلــی و خارجــی خصوصــا در دورۀ
جن ــگ اقتص ــادی جدی ــد ک ــه فش ــار آن بیش ــتر ب ــر بخ ــش اجرای ــی
کشــور اســت؛ تقاض ــای رئیسجمهــور را بــرای افزای ــش اختی ــارات و
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اقتصـــاد
تواناییهــا جهــت ّاتخــاذ تصمیمــات فــوری و مهــم بــرای مقابلــه بــا
جن ــگ اقتص ــادی ب ــه دنب ــال داش ــت .ایش ــان در س ــی اردیبهش ــت
ً
ســال  98تلویحــا اظهــار کردنــد کــه «در دوران جنــگ تحمیلــی نیــز
در مقطعــی کــه بــا مشــکل مواجــه شــدیم ،شــورای عالــی پشــتیبانی
جنــگ ایجــاد شــد و همــۀ اختیــارات در دســت ایــن شــورا بــود و حتــی
مجل ــس ش ــورای اس ــامی و ق ــوۀ قضایی ــه نی ــز در تصمیمگی ــری آن
شــورا دخالتــی نداشــتند .امــروز نیــز مــا در شــرایط جنــگ اقتصــادی
ق ــرار داری ــم.
بــا درخواســت رئیــس جمهــور و موافقــت رهبــر انقــاب ،شــورای
هماهنگــی متشــکل از ســران قــوا بــه عــاوۀ ده مقــام دولتــی و چهــار
مقــام از قــوۀ قضائیــه و چهــار نفــر از مجلــس شــورای اســامی تشــکیل
شــد تــا تصمیمــات مهــم کشــور را ّاتخــاذ نمــوده و مــواردی را کــه نیــاز
بــه تصویــب مجلــس داشــت ،بــا قیــد فوریــت بــه مجلــس بفرســتد.
در حالــی کــه علــت بخشــی از مشــکالت ،معطــل مانــدن تصمیمــات
اقتصــادی دولــت بــا همــان اختیــارات موجــود بــود که به مرحلــۀ اجرا
نمیرســید یــا اینكــه ناشــی از تصمیمــات بحثبرانگیــز و اشــتباهی
ب ــود ک ــه موج ــب تحمی ــل هزینهه ــای بیش ــتر ب ــر کش ــور و فش ــار ب ــر
جامع ــه میش ــد.
ّ
بــا اینکــه طبــق نظــر متفکــران و مشــاوران دولتــی حامــی اندیشــۀ
نئولیب ــرال ،دول ــت بای ــد کمتری ــن دخال ــت را در ب ــازار داش ــته باش ــد،
ل از عم ــل ک ــردن دول ــت ب ــه ص ــورت گزینش ــی
اف ــرادی ب ــا ذک ــر مث ــا 
نســبت بــه اقتصــاد نئولیبــرال اشــاره میکننــد.
ً
دخالــت دولــت در بــازار بــا تصمیمــات بعضــا عجیــب و اشــتباه،
کش ــور را ب ــا چال ــش ج ـ ّـدی مواج ــه ک ــرد .ب ــرای نمون ــه در بیس ــت

فروردیـــن ســـال  97معـــاون اول رئیـــس جمهـــور ،نـــرخ ارز را 4200
تومــان اعــام کــرد .حتــی تــا حــال حاضــر کــه ارز بــه قیمــت  30هــزار
توم ــان رس ــیده ،ن ــرخ ارز ب ــرای واردات بعض ــی از اق ــام ض ــروری ب ــه
جهــت تثبیــت قیمــت کاالهــای اساســی و جلوگیــری از افزایش فشــار
بــر مــردم 4200تومــان اســت .ولــی بعضــی واردکننــدگان ،کاالهایــی با
ارز  4200تومانــی وارد کردنــد و بــا قیمــت آزاد در بــازار فروختنــد .رانــت
ارز  4200تومانــی نفعــی ایجــاد کــرد کــه بــه اذعــان رئیــس کمســیون
تلفیــق مجلــس «یکی از واردکننــدگان بــا اســتفاده از ارز 4200تومانی،
ّ
از کل مل ــت ای ــران ک ــه در س ــال  99یاران ــه گرفتن ــد ،بیش ــتر منفع ــت
ب ــرده اس ــت».
ب ــه ای ــن ترتی ــب مس ــألۀ ح ــذف ای ــن موج ــود عجیبالخلق ــه
موجــب شــد کــه فریــاد موافقــان و مخالفــان برآیــد؛ موافقــان حــذف
ارز  4200تومانــی اعتــراض میکننــد کــه در مــدت ســه ســال 400 ،هــزار
میلی ــارد توم ــان یاران ــه ص ــرف ارز  4200تومان ــی ش ــده و ح ــذف ای ــن
قیمــت و افزایــش بــه  17500تومــان بــه ســود مــردم اســت .مخالفــان
ای ــن افزای ــش ،ح ــذف ارز را موج ــب ت ــورم  300درص ــدی میدانن ــد.
ّ
البت ــه دوب ــاره بای ــد متذک ــر ش ــد کاالهای ــی ک ــه ب ــا ارز  4200تومان ــی
وارد بــازار شــدند ،بــا قیمــت آزاد در بــازار بــه فــروش رســیدند كــه تــورم
قیمــت و رانــت ایجــاد شــده بــرای بعضــی از ســودجویان ،جــای تأمــل
و بررســی دارد.همچنیــن ایــن تصمیــم موجــب خالــی شــدن ذخایــر
ارزی و احتــکار کاال و فشــار بیشــتر بــر مــردم شــد.
در نــگاه دیگــر بــه نئولیبرالیســم شــاید بتــوان خصوصیســازی را
نقطــۀ مثبتــی ارزیابــی کــرد؛ البتــه خصوصیســازی وقتــی در جهــت
رســیدن قــدرت بــه طبقــۀ ســرمایهدار جامعــه باشــد ،همچــون دیگــر
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اندیشـ ـههای نئولیب ــرال در نظ ــر منتق ــدان ب ــا نق ــد ج ـ ّـدی مواج ــه
میشــود .بــا ایــن حــال پیادهســازی بــدون نظــارت ایــن اندیشــه در
دو دورۀ دولــت یازدهــم و دوازدهــم ،چالشهــای ســختی بــه وجــود
آورده اس ــت.
بدیه ــی اس ــت ك ــه دول ــت ب ــا دارای ــی بس ــیار زی ــاد  7000ه ــزار
میلیــارد تومانــی و ســاز و کار کالن -کــه هــزاران رکــن و ســازمان دارد-
ب ــه تنهای ــی نمیتوان ــد ای ــن دس ــتگاه عظی ــم را کنت ــرل کن ــد .ب ــه
همیــن جهــت اصــل 44قانــون اساســی بــر وجــود ّ
مالکیــت خصوصی
بیش ــتر نس ــبت ب ــه ّ
مالکی ــت دولت ــی تأ کی ــد ك ــرد و در ادام ــۀ دورۀ
انقــاب اســامی ،قوانیــن جدیــدی بــه خصوصیســازی اضافــه شــد.
همچنی ــن در س ــال  1380س ــازمان خصوصیس ــازی تش ــکیل ش ــد
كــه در نتیجــۀ آن تاكنــون مبلــغ 88میلیــارد دالر از ّ
مالکیــت دولتی به
ّ
مالکیــت خصوصــی واگــذار شــده اســت .مخالفــان خصوصیســازی
ً
عموم ــا ب ــه فس ــادزا ب ــودن بخ ــش خصوص ــی اش ــاره میکنن ــد .در
حال ــی ك ــه میت ــوان یک ــی از دالی ــل فس ــاد را ع ــدم نظ ــارت ج ـ ّـدی
و تصمیمـــات اشـــتباهی دانســـت کـــه موجـــب نابـــودی بخـــش
خصوص ــی ش ــد.
ب ــرای مث ــال در دول ــت دوازده ــم نگاه ــی متف ــاوت ب ــه واگ ــذاری
بخــش دولتــی بــه خصوصــی وجــود داشــت؛ نگاهــی بــرای خــاص
شــدن بخــش دولتــی بــه هرشــکل ممکــن ،بــدون ّ
توجــه بــه ّ
اهلیــت
و کمــک بــه تولیــد داخلــی .چنانكــه رئیــس جمهــور محتــرم دولــت
دوازده ــم در م ــورد بزرگتری ــن هلدین ــگ اقتص ــادی کش ــور یعن ــی
ً
شس ــتا گف ــت« :بای ــد صرف ــا ب ــه ش ــرکتهای شس ــتا نظ ــارت ک ــرد و
آنه ــا را وا گ ــذار ک ــرد .حت ــی اگ ــر بخ ــش خصوص ــی میتوان ــد ب ــه
درس ــتی ش ــرکتها را ب ــه س ــوددهی برس ــاند بای ــد ب ــه آنه ــا مجان ــی
واگ ــذار کنی ــم .ب ــه آق ــای ش ــریعتمداری گفتـ ـهام واگ ــذاری شس ــتا
مهــم اســت و شــرط اصلــی مــن در زمانــی کــه ایشــان تصـ ّـدی وزارت
تعــاون ،کار و رفــاه اجتماعــی را برعهــده گرفــت ،ایــن بــود کــه تــا پایان
دولــت نبایــد شســتا وجــود داشــته باشــد ».بــه همیــن دلیــل ،فســاد و
ران ــت در بخ ــش خصوص ــی ش ـ ّـدت دارد .ب ــرای نمون ــه میت ــوان ب ــه
نامــۀ نماینــده و رئیــس حاضــر کمیســیون اصــل  90مجلــس بــه قــوۀ
قضائیــه اشــاره کــرد؛ نامـهای جهــت رســیدگی بــه دور ّدوم واگــذاری
ش ــرکت هواپیمای ــی ای ــران ایرت ــور؛ ش ــرکتی ب ــه ارزش  1000میلی ــارد
توم ــان ک ــه در جری ــان واگ ــذاری ب ــه بخ ــش خصوص ــی ب ــا قیم ــت
خیل ــی کمت ــر از ارزش واقع ــی واگ ــذار ش ــد؛ یعن ــی تنه ــا  34میلی ــارد
توم ــان!
نمونـــۀ دیگـــر واگـــذاری شـــرکت  10هـــزار میلیـــارد تومانـــی
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ماشینس ــازی تبری ــز اس ــت ک ــه تنه ــا ارزش زمی ــن آن  5000میلی ــارد
تومــان و ارزش ماشــینآالتش نیــز  5000میلیــارد بــود كــه بــه قیمــت
 70میلی ــارد توم ــان واگ ــذار ش ــد.
واگ ــذاری ش ــرکت  2000میلی ــاردی هفتتپ ــه نی ــز ک ــه ق ــرار ب ــود
قطــب اقتصــادی کشــور باشــد ،بــه دلیــل ســوء تدبیر ورشکســت شــد
و بــه قیمــت 10میلیــارد واگــذار گردیــد .قیمتی کــه حتــی ارزش24000
هکتــار زمیــن مرغــوب هفتتپــه هــم نمیشــود.
متأس ــفانه بای ــد گف ــت ه ــدف دول ــت از واگ ــذاری ش ــرکتها ب ــه
بخ ــش خصوص ــی ن ــه تنه ــا ارتق ــای کارای ــی و انتف ــاع اقتص ــادی
نیس ــت بلک ــه ب ــه دلی ــل کس ــب درآم ــد و جب ــران کس ــری نقدینگ ــی
بودج ــه ب ــوده ك ــه موج ــب مش ــکالت عدی ــده در بخ ــش خصوص ــی
ش ــده اس ــت.

ی ــادآوری کنی ــم ک ــه اگ ــر دول ــت تصمیم ــات درس ــتی در بخ ــش
اقتصــادی میگرفــت ،نیــازی بــه اســتقراض از بانــک مرکــزی و خلــق

اقتصـــاد
شــدید نقدینگــی در بــازار نمیشــد کــه در حــال حاضــر بــا هــر چالــش
و ّاتفاقــی ،ایــن ســیل عظیــم نقدینگــی بــر ســر مــردم آوار شــود .یکــی
ّ
دیگــر از تفکــرات نئولیبرالیســم ،ادغــام بــازار آزاد اســت .دولــت آقــای
ً
روحانــی نگاهــی ویــژه بــه ادغــام بازارهــای آزاد خصوصــا دولتهــای
غرب ــی و آمریکای ــی داش ــته ت ــا بتوان ــد مش ــکالت اقتص ــادی را بدی ــن
وس ــیله ح ــل کن ــد .ب ــه همی ــن جه ــت تم ــام ت ــاش دول ــت ب ــرای
رســیدن بــه تفاهــم بــا دولتهــای غربــی صــورت گرفــت .ایــن نــگاه
ن-محــور و عدم
موجــب کنــار گذاشــته شــدن دیــدگاه اقتصــادی درو 
اس ــتفاده از فرصتس ــازی تحریمه ــا ب ــرای رس ــیدن ب ــه خودکفای ــی
و عــدم اســتفاده از اســتعدادهای داخلــی بــرای رفــع وابســتگی شــد.
دی ــدگاه ادغ ــام در ب ــازار آزاد و ع ــدم مداخل ــۀ دول ــت در اقتص ــاد،
هم ــراه ب ــا ن ــگاه خوشبینان ــۀ دول ــت ب ــه خ ــارج از کش ــور ،ن ــه تنه ــا
موجــب رکــود اقتصــادی و از دســت رفتــن فرصتهــای داخلــی شــد،
بلک ــه ن ــگاه منفعالن ــۀ دول ــت در سیاس ــت خارج ــی در مقاب ــل ن ــگاه
امپریالیســتی غربیهــا را نیــز رقــم زد و منجــر شــد كــه بــا درک صحیح
ایــن نــگاه ،بیــش از پیــش خواســتههای امپریالیســتی خــود را طــرح
کننــد .دولــت آقــای روحانــی نیــز عزمــی جـ ّـدی بــرای مذاکــره و تفاهم
بــا طرفهــای غربــی داشــت و در جریــان مذاکــرات برجــام توانســت
ب ــا آنه ــا ب ــه تفاه ــم برس ــد .در نتیج ــۀ ای ــن مذاک ــرات ،صنع ــت
هســتهای بــا عقبنشــینی جـ ّـدی مواجــه شــد؛ آنهــم بــا ایــن امیــد
كــه تحریمهــا رفــع گــردد .بــه ایــن منظــور صنعــت هســتهای تــوان
غنی سازی را از  %20به  % 3/5تقلیل داده 14000 ،هزار سانتریفیوژ را
را از دور خــارج كــرده و در راکتــور اراک بتــون ریختنــد و مــواد غنیشــده
را بــه خــارج از کشــور منتقــل کردنــد .ولــی در مقابل نه تنها بســیاری از
تحریمهــا بــه قـ ّـوت خــود باقــی مانــد ،بلکــه ایــن مذاکــرات کــه بنــا بــه
قــول وزیــر محتــرم خارجــهُ ،بر دُ -بــرد بــود بــا خــروج آمریــکا از برجــام،
تحریمه ــای جدیدت ــری علی ــه ای ــران بهوج ــود آورد و طرفه ــای
اروپایــی بــه دلیــل مخالفــت آمریــکا راههــای مبادالتــی ایــران را قطــع
نمــوده و او را ملــزم بــه برجــام بداننــد.
یک ــی از اه ــداف برج ــام ادغ ــام در اقتص ــاد آزاد و ج ــذب س ــرمایه
ّ
بــود ،كــه نــه تنهــا محقــق نشــد؛ بلکــه حجــم ســرمایهگذاری خارجی
را در ایــران بــه شـ ّـدت کــم كــرد.
تعهــدی طــرف مقابــل ،همچنــان بــه ّ
دولــت بــا وجــود بی ّ
تعهــد
خــود پایبنــد بــود و اقدامــی درخــور در مقابــل آنهــا نکــرد .تــا اینكــه
در آذر ســال 1399بــا وجــود مخالفــت دولــت ،مجلــس ّ
مصوبـهای بــا
عن ــوان «اق ــدام راهب ــردی ب ــرای لغ ــو تحریمه ــا» تصوی ــب و دول ــت
را مل ــزم ک ــرد بخش ــی از ّ
تعهده ــای برجام ــی را ت ــا زم ــان بازگش ــت

ّ
طرفهــای برجامــی و اجــرای تعهداتشــان بــه برجــام متوقــف کنــد.
از جملــه ایــن ّ
مصوبــه مــی تــوان بــه مــوارد زیــر اشــاره نمــود:
ّ
• دول ــت جمه ــوری اس ــامی ای ــران موظ ــف اس ــت بالفاصل ــه
پــس از تصویــب ایــن قانــون ،ســاالنه بــه میــزان حداقــل۱۲۰
کیلوگ ــرم اورانی ــوم ب ــا غن ــای  ۲۰درص ــد را تولی ــد و در داخ ــل
کشــور ذخیــره کنــد و نیازمندیهــای صلــح آمیــز صنایع کشــور
ب ــه اورانی ــوم ب ــا غن ــای ب ــاالی  ۲۰درص ــد را ب ــه ط ــور کام ــل و
بــدون تأخیــر تأمیــن کنــد.
ّ
• دول ــت جمه ــوری اس ــامی ای ــران موظ ــف اس ــت ب ــر اس ــاس
بنده ــای  ۳۶و  ۳۷برج ــام ،ظ ــرف م ـ ّـدت دو م ــاه از تصوی ــب
ایــن قانــون ،دسترسـیهای نظارتــی فراتــر از پروتــکل الحاقــی
ّ
را ،بــر اســاس برجــام را متوقــف کنــد.
ای ــن در حال ــی اس ــت ك ــه دول ــت آمری ــکا ت ــا ب ــه ح ــال ن ــه تنه ــا ب ــه
ّ
تعهده ــای خ ــود وف ــا نک ــرده ،بلک ــه ش ــروط متفاوت ــی ب ــرای ای ــران
جهـــت بازگشـــت بـــه برجـــام ذکـــر کـــرده اســـت؛ شـــروطی جهـــت
ضعیفســـازی ایـــران و گرفتـــن حـــق امتیـــاز چانهزنـــی در عرصـــۀ
ّ
بینالمل ــل ب ــرای حف ــظ اراض ــی ،ق ــدرت و دف ــاع از مل ــت خ ــود در
مقاب ــل ّتع ــدی و حمل ــۀ بیگان ــگان.
ب ــه عن ــوان مث ــال ب ــه ش ــروط وزی ــر خارج ــۀ دول ــت آمری ــکا ب ــرای
بازگش ــت ب ــه برج ــام اش ــاره میکنی ــم.

شروط دولت آمریکا برای باز گشت
ایران به برجام

.1
.2
.3
.4
.5

ایـــران بایـــد گـــزارش کاملـــی از ابعـــاد نظامـــی برنامـــۀ
هســتهای خــود بــه آژانــس انــرژی بینالمللــی اتمــی ارائــه
کن ــد و چنی ــن اقدامات ــی را ب ــه ط ــور دائ ــم و کام ــل کن ــار
بگـــذارد.
ای ــران بای ــد غنیس ــازی اورانی ــوم را ب ــه ط ــور کام ــل کن ــار
بگــذارد و بــه دنبــال بازفــرواری پلوتونیــوم نــرود کــه شــامل
بس ــتن راک ــت آب س ــنگین میش ــود.
ایــران بایــد بــه آژانــس انــرژی اتمــی دسترســی کامــل بــرای
بازرس ــی از تم ــام س ــایتهای کش ــور را بده ــد.
ایـــران بایـــد برنامـــۀ موشـــکهای بالســـتیک خـــود را
ّ
متوقــف کنــد و توســعه و آزمایــش موشـکهای بــا ّ
قابلیــت
ّ
حم ــل کاله ــک هس ــتهای را نی ــز متوق ــف کن ــد.
ایــران بایــد تمــام شــهروندان آمریکایی و ّمتحدانــش را که
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در ای ــران زندان ــی ی ــا مفقوداالث ــر هس ــتند آزاد کن ــد.
 .6ایـــران بایـــد حمایـــت از گروههـــای حـــزب اهلل ،جهـــاد
ّ
اســـامی و حمـــاس را متوقـــف کنـــد.
 .7ای ــران بای ــد حاکمی ــت ع ــراق را ب ــه رس ـ ّ
ـمیت بشناس ــد و
اج ــازۀ خل ــع س ــاح ش ــبه نظامی ــان ش ــیعه را بده ــد.
 .8ای ــران بای ــد حمای ــت از حوثیه ــای ش ــیعه در یم ــن را
ّ
متوق ــف کن ــد و ب ــه س ــمت مصالح ــۀ سیاس ــی در یم ــن
ب ــرود.
 .9ای ــران بای ــد تم ــام نیروه ــای نظام ــی خ ــود را از س ــوریه
خ ــارج کن ــد.
البت ــه دولته ــای غرب ــی ه ــم در دورهه ــای مختل ــف ،چنی ــن
درخواسـ ـتهایی از ای ــران داش ــته ان ــد؛ درخواسـ ـتهایی ک ــه در
ّ
ّ
جه ــت ادام ــۀ تس ــلط و ظل ــم ب ــر ملته ــای دنی ــا ب ــوده اس ــت.
در ایـــن زمینـــه بایـــد لیبـــی را بـــه یـــاد آورد؛ لیبـــی بـــا نـــگاه
خوشبینانــه تمــام درخواسـتهای کشــورهای غربــی را پذیرفــت
تــا ملتــش در آســودگیخاطر زندگــی کنــد .بــه همیــن جهــت ضمــن
انه ــدام صعن ــت هس ــتهای و انتق ــال تجهی ــزات ب ــه خ ــارج ،اج ــازۀ
دسترس ــی کام ــل و نامح ــدود ب ــه بازرس ــان س ــازمان آژان ــس ان ــرژی
اتمــی دادّ .امــا ایــن امتیازهــا بــرای دولتهــای غربــی ،راضیکننــده
نب ــود .ل ــذا آنه ــا ب ــرای رس ــیدن ب ــه خواس ــتههای خ ــود ب ــر خ ــاف
عهــدی کــه بــا لیبــی داشــتند ،بــه آنجــا حملــه کــرده و موجــب آواره
شــدن ملــت لیبــی شــدند.
در پای ــان بای ــد ذک ــر ک ــرد دی ــدگاه اقتص ــادی نئولیب ــرال _ ک ــه در
ایــن یادداشــت بــه آن پرداختــه شــد -بــه صراحــت در کتــاب آقــای
ّ
روحانــی باعنــوان ّ
«امنیــت ملــی و نظــام اقتصــادی ایــران» مطــرح
ش ــده اس ــت .ای ــن کت ــاب ب ــا هم ــکاری گروه ــی از اقتصاددان ــان
همفکـــر نوشـــته شـــده اســـت؛ كســـانی کـــه زمانـــی بـــه عنـــوان
مشــاوران آقای هاشــمی رفســنجانی ،رئیسجمهور پیشــین ایران
مش ــغول ب ــه کار بودن ــد و اکن ــون ب ــه عن ــوان مش ــاوران اقتص ــادی
آقــای روحانــی و یــا عضــو کابینــۀ وی مشــغول فعالیــتانــد .اگرچــه
مؤلف ــان ای ــن کت ــاب مدعیان ــد ک ــه کت ــاب را براس ــاس دی ــدگاه
«نئوکینــزی» نگاشــتهاندّ ،امــا در واقــع ایــن کتــاب ملقمـهای مبهم
و دس ـتچین ش ــده از چش ـماندازهای مختل ــف اس ــت ک ــه ه ــدف
اصلــی آن حرکــت دادن یــا انتقــال اقتصــاد ایــران از «ســرمایهداری
هدایـــت شـــده»« ،دولـــت رفـــاه» و «اقتصـــاد مقاومتـــی» بـــه
«ســرمایهداری ریاضتــی» واقتصــاد مبتنــی بــر فلســفۀ «تنــازع بقــاء»
و « دول ــت غیرمداخلهگ ــر و غیرپاس ــخگو» اس ــت.
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ای ــن فلس ــفۀ اقتص ــادی مبتن ــی ب ــر خصوصیس ــازی مناب ــع و
داراییهــای عمومــی ،حــذف یــا کاهــش مقـ ّـررات بــازار و تجــارت،
کاهــش برنامههــای اجتماعی-رفاهی-توســعهای مــورد حمایــت
دولــت ،حداقلســازی میــزان حمایــت از صنایــع داخلــی و تشــویق
ّ
واردات کاالی خارج ــی ب ــه بازاره ــای مل ــی اس ــت.

اقتصـــاد
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کـتـــــــــــــ
خانــــــــــ

ــــــــــاب
ـــــــــــــــه

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 تصـ ّـور کــردن هــم
نــدارد چــه رســد بــه انجــام دادنــش!
اطــراف مــا پــر اســت از فرصــت هــای کوچــک که میتوانیم با کنــار هم قــرار دادن
ً
آنهــا یــک ّ
موقعیــت عالــی بــرای یــک حرکــت بــزرگ بســازیم ّامــا تقریبــا مشــکل
همــۀ مــا عــدم ّ
توجــه بــه همیــن فرصــت هــای کوچــک و ســهل الوصــول اســت!

کتــاب بــی زاد بــه خواننــده نشــان میدهــد کــه چگونــه مــی شــود از کوچکتریــن
ن آرزوی انسـ ّ
ـانیت رســید و در ایــن راه هــر فرصتــی را کــه غنیمــت
هــا بــه بزرگتریـ 
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 توجه
کنیم و به سمتشــان حرکت!
در هرجا ،هر سن و هر وقت بخواهیم

96

ماهنامة فرهنگی _ سیاسی محراب شمارة دوم و سوم

کتابخانه

بعــد نمــاز مغــرب و عشــا جلســه توجیــه عملیــات بــود ،کــه منــم
علیرغــم نداشــتن مســئولیت ،فقــط بــه دلیــل داشــتن جدیدتریــن
اطالعــات ،بــرای رفــع بعضــی ابهامــات شناســایی تــوی جلســه
شــرکتکردم.
بعــد صحبتــای فرمانــده عملیــات ســپاه و مســئول اطالعــات ســقز،
نوبــت ســؤال حاضریــن رســید ،بعضــی از ســؤاالت رو کــه جوابــش
فقــط مــن میدونســتم ،با اشــاره فرمانده عملیــات جواب مـیدادم،
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 مـیداد
کــه تــوی اون پاکــت ،نــون خشــک ،مغــز بــادوم ،کشــمش ،یــه
کمپــوت گیــاس و یــه کنســرو ماهــی کیلــکا بــود ،بــه تــدارکات چــی

گفتم :در قوطی ا رو ،چه جوری باز کنیم؟
گفت :توی بسته کیلکا ،یه در باز کن کوچولو هس!
از شــنیدن صــدای اذون تعجــب کــردم ،بــرادر ناصــر کنــارم بــود،
گفتــم :چــه خبــره! ایــن موقــع اذون میگــن؟
گفت :این اذون عشاس!
پرسیدم:چرااینموقع؟
گفت :اینجا روزی پنج بار اذون میگن!
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