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پیام تسلیت کارگزاران سازندگی ایران به مناسبت درگذشت دکتر ابراهیم یزدی: 

همهمابرشانههایاوایستادهایم

در نشست کارگزاران سازندگی خراسان به یاد دبیرکل نهضت آزادی ایران بیان شد:

یزدیخیلیزودمتوجه
اشتباهاتروشنفکرانچپشد

بجاست دکتر یزدی و مرحومان مهندس بازرگان و 
دکتر سحابی را از پیشتازان فکر اعتدال سیاسی و 
دینی در ایران معاصر بخوانیم.

درپی درگذشت دکتر ابراهیم یزدی حزب 
کارگزاران ســازندگی ایران با ارسال پیامی 
به رئیس دفتر سیاســی نهضت آزادی ایران 
درگذشــت دبیرکل این حزب را تســلیت 
گفت. متن کامل این پیام به این شرح است: 

QQQ

بسم اهلل الرحمن الرحیم
جناب آقای مهندس محمد توسلی 

رئیــس محترم دفتر سیاســی نهضت آزادی 
ایران 

درگذشت دکتر ابراهیم یزدی دبیرکل 
فقید نهضت آزادی و از یاران وفادار انقالب 
اسالمی را به شــما و همه فعاالن سیاسی 

تسلیت می گوییم.
دکتر یزدی از نســل سیاســتمداران 
آزادیخواه، میهن دوست و اسالم خواهی بود 
که در نهضت ملی ایران شکل گرفتند، در 
انقالب اسالمی به بار نشستند و در نهضت 
اصالحات پخته شدند. درک آزادیخواهانه 
آن مرحوم از اســالم و ایمان، تالش برای 
آمیزش تجــدد و تدین و نقــش او در 
پیشبرد پیام انقالب اسالمی در جهان غرب 

انکارناپذیر اســت. امام خمینی رهبر فقید 
انقالب اسالمی به ایشان اعتماد بسیار داشتند 
و پس از مسوولیت های مهم در انقالب و 
دولت موقت که به ایشان محول شد، مردم 
نیز بــا رای باال او را به نمایندگی خود در 
مجلس شورای اسالمی برگزیدند تا نشان 
دهند که قدر سیاستمداران معتدل خویش 
را می دانند و پــس از آن دوران و حضور 
با وجود محدودیت های  نیز  در حاکمیت 
سیاســی ایشــان هرگز از کار سیاسی 
قانونی ناامید نشــدند و یکی از جدی ترین 
جریان های سیاســی و فکری اسالمی را 
رهبری کردند. جریانی که با استراتژی اتحاد 
و انتقاد به نوعی در میانه اپوزیسیون برانداز 
و حاکمیت، اولین گروه سیاسی اصالح طلبانه 

در زمانه خود بود. 
بر این اساس است که ما فکر می کنیم 
اگر یاران شــما به خصوص مرحوم دکتر 
یزدی بنا به اعتمادی که رهبر فقید انقالب 
به ایشان داشــتند، اگر با تدبیر خویش و 
تحمل دیگــران در حاکمیت می ماندند، 
روشنفکران  همکاری  از  شیرینی  تجارب 

و روحانیان شکل می گرفت که این به نفع 
میهن و دین بــود. اما بنا به نیت پاک آن 
مرحومــان حتی در بیــرون از حاکمیت 
این همدلی ادامه یافت و ســنگ بنای فکر 

اصالحات سیاسی شد. 
 فهم مصلحانــه و معتدالنه دکتر یزدی 
از امر سیاسی و تالش برای سیاست ورزی 
حرفه ای چه در بعــد داخلی و چه در بعد 

خارجی برای همه ما اصالح طلبان و فعاالن 
سیاسی و اجتماعی درس آموز است. اینکه 
هرگز نه منفعل شــویم و نه خشمگین و 
همواره مصلح و متدین بمانیم، یک ارزش 
ملی اســت. دکتر یزدی چه در مقام یک 
دیپلمــات در مذاکره با دنیای خارج و چه 
در جایگاه یک سیاســتمدار حرفه ای در 
مذاکره با حاکمیت هرگز ناامید نشد و با 

وجود بی مهری های بسیار همواره فعالیت 
انتخاباتی را یک فریضه سیاسی می دانست. 
او پابه پای نسل های مختلف سیاسی در ایران 
حرکت کرد و با وجود جفا و خطای برخی 
از جوانان و نوآمدگان چپ زده ای که نسبت 
به سنت سیاسی »بازرگان - یزدی« موضعی 
رادیکال داشــتند، هرگز کینه آنان را در دل 
نگرفت و همواره بخشش را بر انتقام ترجیح 
داد. این اخالق سیاســی از مبانی دینی آن 
مرحوم شــکل می گرفت که هرگز خود 
را فوق خطا نمی دانستند و انتقادپذیر بودند 
و با وجود مبانی اصولی خویش، خطاهای 
راهبردی و تاکتیکی خود را می پذیرفتند و 

از نقد خویش ابایی نداشتند. 
 در این راه او به استادش مرحوم مهندس 
بازرگان تاسی می کرد که مصلحی معتدل و 

سیاستمداری متدین بود. 
اینک ما همه بر شانه های آن بزرگواران 
ایستاده ایم. مردانی که در اوج دوران سیاه 
استبداد پهلوی ناامید نشدند و چراغ نخستین 
تشکیالت سیاسی بر اساس وظیفه دینی را 
برافروختند و بی هراس از افتادن به چپ و 

راست بر طریق راه میانه، مسیری به سوی 
آزادی را گشودند. انتقادات تندروهای چپ 
و راست از ایشان هرگز سبب نشد چپ روی 
یا راست روی پیشه کنند و بجاست ایشان و 
مرحومان مهندس بازرگان و دکتر سحابی 
را از پیشتازان فکر اعتدال سیاسی و دینی در 

ایران معاصر بخوانیم.
زحمات ایشــان هرگــز از یاد ملت 
ایران نخواهد رفت و این محصور به یک 
جریان سیاسی نیست. تاریخ ناگفته های او 
را در ســینه حفظ خواهد کرد و درباره او 

به انصاف قضاوت خواهد کرد.
مراتب تسلیت ما در حزب کارگزاران 
ســازندگی ایران را بپذیرید و ما را در این 
غم جانکاه، که به جاست از سوی دولت و 
مجلس و همه ی اصالح طلبان پاس داشــته 

شود، شریک خویش بدانید. 
برای شــما و دوستان دیگر در نهضت 

آرزوی توفیق داریم.

حزب کارگزاران سازندگی ایران 
۶ شهریور ۱۳۹۶

به قول خودش شــصت ســال صبــوری و 
شــکوری... و زیاد نیستند کسانی که بتوانند در 
روزگار معاصر ما شش دهه سیاست ورزی کنند. 
است  پرتالطمی  معاصری که دریای  روزگار 
که هر روز از چپ و راست، امواج سهمگینی 
برآورده و نابلدان بسیاری را ناکام گذاشته؛ اما 
انگشت شــمارانی که دل به این دریا سپردند و 
موج موجــش را صبوری کردند و امید را فرو 
نگذاشتند، توانســتند به سالمت عبور کنند. و 
انگشت شمارتر کسانی که در عرصۀ سیاست 
چیزی جز قدرت طلب کردند. ابراهیم یزدی از 
آنان بود: طوفان زدۀ راه آزادی؛ صبور و شکور؛ 

مشتاق و مهجور...
QQQ

دفتر حزب کارگزاران ســازندگی ایران-
شــاخه ی خراســان رضوی، شــنبه یازدهم 
شــهریورماه 1396 میزبان مراسم بزرگداشت 
مرحوم دکتر ابراهیم یزدی، با عنوان »مشتاقی 
و مهجوری« بود. در این برنامه که در چارچوب 
جلسات هفتگی »دیالوگ« توسط دفتر سیاسی 
حزب برگزار شــد، جمعی از اعضای حزب، 
فعاالن سیاسی مشهد، عالقه مندان مرحوم دکتر 
یزدی و نهضت آزادی ایران گرد هم آمدند و با 
گفت وگو پیرامون زندگی و دستاوردهای بیش 

از شــش دهه فعالیت سیاسی دبیرکل نهضت 
آزادی ایران، یاد وی را گرامی داشتند. حضور 
حیدر خوش نیت، معاون سیاسی فرماندار مشهد و 
امیر شهال، عضو شورای شهر مشهد نیز از نکات 

بارز و جالب توجه مراسم بود.
در ابتدای مراسم، علی گرجی )گرجستانی( 
به تشریح شخصیت دکتر یزدی پرداخت. وی 
خاطرنشــان کرد: »آنچه می گویم حاصل 42 
سال ارتباط و رفت وآمد و کار تشکیالتی در 
تمام زمینه هاســت. در تمام این سال ها توطئه 
سکوت در مورد دکتر یزدی اجرا شد. در حالی 
که بخش بزرگی از زندگی دکتر یزدی بعد از 
دولت موقت در این 38 ســال است؛ ولی بدان 

کمتر توجه شده است.«
خراسان  ایران-شاخه  آزادی  نهضت  عضو 
با اشــاره به ســابقه طوالنی فعالیت سیاسی و 
تشکیالتی مرحوم دکتر ابراهیم یزدی، گفت: 
»ایشــان به راحتی با دیگران و با تمامی اقشار 
ارتباط برقــرار می کرد و خود را از هیچ کس 
و هیچ گروهی جــدا نمی کرد. قبل از نهضت 
در سن حدود 20 ســالگی در تشکیل گروه 
خداپرستان سوسیالیست نقش داشت و بالفاصله 
بعــد از کودتای 28 مرداد، با عنوان مســئول 
انتشارات نهضت ملی به همراه آقای سحابی، به 

مشهد آمد. سپس در سال های دهه 40 به خارج 
از کشــور رفت و در آمریکا با افرادی چون 
چمران، شریعتی و قطب زاده تیمی را تشکیل 
داده  و انجمن دانشجویان مسلمان را در آمریکا 
تاسیس نمود. بســیاری از رهبران جنبش های 
اســالمی در دهه های 70 و 80 میالدی همراه 
ایشان بودند. بعد از آن به دلیل نیاز داخل کشور 
که سازمان مجاهدین تشکیل شده بود، به ایران 

بازگشت.«
عضو ســابق انجمن اســالمی دانشجویان 
خارج از کشور، در ادامه به ترسیم شاخصه های 
اصلی شخصیت دبیرکل مرحوم نهضت آزادی 
پرداخت و چنین بیان کرد: »مسلمان، ایرانی و 
مصدقی، سه شاخصه اصلی که وی همواره در 
نظر داشت. وی حاضر نبود با وجود مخالفت با 
شاه از منافع ملی چشم پوشی کند. نهضت به این 
معتقد نبود که تنها راه جنگ مسلحانه است، بلکه 
معتقد به کار سیاسی بود؛ اما اگر احیاناً روزی 
نیاز به اســلحه بود، معتقد بود که باید آمادگی 

داشت.«
وی به رابطه دکتر یزدی و مهندس بازرگان 
پرداخت و این رابطه را بدین گونه تصویر کرد: 
»دکتر همواره پابه پای مهندس بازرگان بود و 
ذره ای غفلت نمی کرد و ایشــان را مراد خود 
می دید. دکتر، نمونه و شاخص فرد تشکیالتی 
بود. فردی اصولگرا بود با اصولی که تســاهل 
داشــت؛ اما از این اصول خود کوتاه نمی آمد. 
مرحوم یزدی و مرحوم بازرگان همپا بودند و 
دکتر یزدی بــه مهندس بازرگان وفادار بود و 
اگر هم گاهی اختالفاتی داشتند، در درون آنها 

را حل می کردند.«
گرجی در بخش پایانی صحبت های خود، 
به راه طی شده توسط نهضت آزادی پرداخت و 
ابراز امیدواری کرد که نهضت همچنان پابرجا 
و استوار فعالیت خود را علی رغم محدودیت ها 
ادامه دهد. وی این دیــدگاه خود را این گونه 
مطرح کرد: »می توان گفت اگر نهضت آزادی 

با وجود گذشــت 56 سال از تأسیس همچنان 
توانسته به حیات سیاسی خود ادامه دهد؛ به علت 
روحیاتی بود که مهندس بازرگان و دکتر یزدی 
نهادینه کرده بودند. نهضت در طول تاریخ خود 
در ســه چهارم دوران حیاتش سرکوب شد؛ اما 
همچنان تأثیر خود را گذاشته است. دکتر یزدی 
به عنوان دومین دبیرکل نهضت جایگاه مهمی 
در ایجاد و توسعه روحیه تشکیالتی در درون 
حزب داشــت. نهضت آزادی علی رغم فوت 
دکتر، ادامه دارد. در مراسم تشییع در تهران اکثر 
حاضرین جــوان بودند که پیام مهمی با وجود 
تمام محدودیت ها و ممنوعیت هایی که برای 
نهضت ایجاد کردند دارد. مردم شعار می دادند: 

»یزدی-بازرگان نهضت ادامه دارد«.
سخنران دوم مراسم ناصر آملی بود. وی در 
آغاز بحث رابطه خود را با نهضت و دکتر یزدی، 
رابطه ای خاص و خارج از فضای تشــکیالتی 
عنوان کرد: »بنده عضو نهضت آزادی نیستم؛ اما 
به دوستی با آنان افتخار می کنم. مرحوم یزدی، 
چکیده عقالنیت و اخالق و از لحاظ علمی بسیار 
بلندمرتبه بــود. این مرتبه اخالقی بدان حد بود 
پس از اســتعفای دولت موقت مرحوم دکتر 
یزدی گفت که من به بازرگان و نهضت آزادی 
پشت نمی کنم! آدم های بزرگ کسانی هستند 
که وقتی به آنها نزدیک می شویم، از بزرگیشان 
کم نمی شود. مرحوم دکتر یزدی از جمله این 
افراد بود. وظیفه آقای گرجی و ســایرین این 
است که شــیادی ها و تهمت ها علیه ایشان را 

برمال سازند.«
دبیر سازمان عدالت و آزادی استان خراسان 
رضوی در ادامه به شفاف سازی رابطه نهضت و 
جبهه ملی پرداخت و خاطرنشان کرد: »نهضت 
آزادی از دل جبهه ملــی ایران بیرون آمد. در 
میان اعضای جبهه ملی افــراد مذهبی زیادی 
بودنــد، مرحوم یزدی یکی از این افراد بود. اما 
به دین به مثابه ایدئولوژی و راهنمای عمل نگاه 
نمی کردند. نهضت وجهه مذهبی و ایدئولوژیک 

جبهه ملی بود. از جبهه ملی جدا شــد؛ اما در 
مقابل جبهه ملی قرار نگرفت؛ بلکه در کنار آن 

ایستاد.«
وی ادامه داد: »دکتر یزدی نماینده جریان 
راســت در نهضت آزادی بود. ایشان همواره 
با مســائل عقالنی رفتار می کــرد و هیچ گاه 
نداشت.  پافشــاری  خودش  حرف های  روی 
به عبارت دیگر در مواضع سیاسی اش مواضع 
ابطال ناپذیر نداشت و همواره به  سیاست به مثابه 
علم )امر تجربی( نگاه می کرد. ما از مشروطه 
به بعد یک ســره داریم از نردبانی که عده ای 
انداختند دوباره بــاال می رویم. در دهه ی پنجاه 
هم به تجربه ها نگاه نشد. محو ایدئولوژی های 
ناکجاآبادی شدیم و در همان ها گرفتار گشتیم. 
شما اگر عنصر اخالقی نباشید، نمی توانید خود 
را اصالح کنید.« سردبیر سابق روزنامه توس، 
با اشــاره به تقدم آزادی بر عدالت در جوامع 
شــرقی، گفت: »هنر دکتر یزدی این بود که 
خیلی زود متوجه اشتباهات روشنفکران چپ 

شد. نهضت آزادی ها خیلی زود متوجه شدند که 
دموکراسی در جامعه ما بر عدالت اولویت دارد 
و ما اصالح طلبان آن را دیر متوجه شــدیم. ابتدا 
باید به سمت دموکراسی برویم و سپس به سمت 
توزیع عادالنه منابع. مارکس هم می گوید تئوری 
من به درد جوامع غربــی می خورد. در جوامع 
شرقی آنچنان دیکتاتوری مستحکم است که 
عدالت در مقابل دیکتاتوری قرار می گیرد، نه در 
مقابل سرمایه داری. مرحوم دکتر یزدی آزادی 
را بر عدالت مقدم می دانست. ایشان می گفت من 
کاندیدای راست را بر چپ ترجیح می دهم؛ چون 
راست ها آغشــته به اقتصاد بخش خصوصی اند 
که این به آزادی نزدیک تر اســت. وقتی قدرت 
اقتصادی دســت مردم افتاد، قدرت سیاسی هم 

پشت سر آن می آید.«
جلسه در بخش پایانی با ابراز نظر تنی چند از 
حاضران در باب شخصیت مرحوم دکتر یزدی 
و بیانات سخنرانان همراه بود و با پاسخ سخنرانان 

به سؤاالت مخاطبان، پایان یافت. 

بولتن

دبیرکلکارگزاراندرمجلسختمدبیرکلنهضتآزادی



با درگذشــت دکتر ابراهیم یزدی، نهضت 
آزادی ایران وارد مرحلــه ی تازه ای از حیات 

سیاسی خود می شود.
نهضــت آزادی بــرادر بزرگتــر همه ی 
احزاب سیاسی اســالمی ایران است و حتی 
می توان ادعا کرد که نخستین »حزِب راست 
مدرن ایران« است. گرچه در ایران تحت نفوذ 
تفکر چپ کلمه ی راست، مفهومی مطعون است 
اما ما این واژه را در معنای طعنه و کنایه به کار 
نمی بریم و راســت مدرن را جریانی سیاسی و 
فکری می دانیم کــه در برابر دو مفهوم چپ و 
راست ســنتی به عنوان جناحی میانه، معتدل و 
مترقی شــناخته می شود. راست مدرن از یک 
سو، »راست« است یعنی مدافع ثبات سیاسی 
و مخالف تحوالت سیاسی افراطی است و از 
سوی دیگر »مدرن« است یعنی مخالف افکار 
سیاســی ارتجاعی است. از این حیث »راست 
مدرن« با هر دو جریان راست سنتی )که مدافع 
مطلق وضع موجود است( و چپ ارتدوکس )که 
مخالف مطلق وضع موجود است( مرزبندی دارد 
و با وجود فاصله گذاری فکری با چپ مدرن با 
این جریان سیاسی خویشــاوندی آرمانی دارد. 
مصداِق راست مدرن در جهان جدید از نظر 
مــا احزاب دموکرات مســیحی در آلمان و 
ایتالیا، جنبش گلیست در فرانسه و نیز حزب 
عدالت و توســعه در ترکیه اســت. از همین 
قیاس می توان به این تفسیر دردناک رسید که 
چرا با وجود فضل تقدم نهضت آزادی ایران بر 
حزب عدالت و توسعه ی ترکیه  ما برای تقریب 
ذهن و فهم اندیشه سیاسی راست مدرن ناگزیر 

هستیم به ترک ها ارجاع دهیم؟
نهضت آزادی ایران 56 سال پیش در سال 
1340 تاسیس شــد. نهضت البته اولین گروه 
سیاسی اســالمی نبود. قبل از آن در دهه ی 20 
هجری شمســی دو گروه سیاسی اسالمی یکی 
در میان طبقه متوسط شهری و دیگری در میان 
حاشیه نشینان شهری تشــکیل شده بود. گروه 
اول »نهضت خداپرستان سوسیالیست« بود که 
پدرخوانده ی همه گروه های چپ مدرن ایران به 
حساب می آید و دیگری »جنبش فداییان اسالم« 
بود که پدرخوانده ی همه ی گروه های اصولگرای 
ایران به شمار می رود. خداپرستان سوسیالیست 
گروهی از روشنفکران و تحصیلکردگان مسلمان 
بودند که اسالم را به عنوان دین و سوسیالیسم را 
به عنوان سیاست پذیرفته بودند و می خواستند این 
دو را با هم جمع کنند. نظریه پرداز این نهضت 
محمد نخشب بود که از دامن او فعاالن سیاسی 
بسیاری مانند حبیب اهلل پیمان، کاظم سامی و حتی 
ابراهیم یزدی برخاستند. این نهضت بعدا به حزب 
مردم ایران، جنبش مســلمانان مبارز و جنبش 
انقالبی مردم ایران )جاما( تبدیل شــد و آثار 
عمیق خود را بر جناح چپ اسالمی و جناح چپ 
جبهه اصالحات در ایران امروز نیز باقی گذاشت. 
فداییان اسالم هم گروهی از طالب و روحانیان 
رادیکال بودند که نگرشی سیاسی به دین اسالم 
داشتند و از نخستین پرچمداران تاسیس حکومت 
دینی در ایران در قرن اخیر بودند. پرچم فداییان 
اسالم پس از ایشان به هیئت های موتلفه اسالمی 
رسید و بخشــی از فداییان اسالم )مانند مرحوم 
مهدی عراقی( به موتلفه اسالمی پیوستند و اکنون 
ردپای این جریان سیاســی را می توان در میان 

همه ی اصولگرایان مشاهده کرد.
تاســیس نهضت آزادی ایران تکوین راه 
سوم در میان اســالم گرایان بود. اسالم گرایی 
به عنوان یک ایدئولوژی سیاســی تازه تاسیس 
در دهــه ی چهل بــه عنوان بدیلــی در برابر 
ملی گرایــی و چپ گرایی سربرافراشــته بود. 

ملی گرایی با کودتای 28مرداد 1332 حســاب 
خود را از سلطنت طلبی جدا کرده بود. تا پیش 
از این ملی گرایی به معنــای دفاع از حکومت 
ملی یا مشــروطه به نوعی از پادشاه مشروطه 
هــم دفاع می کرد و در مقابــل چپ گرایی یا 
دفاع از حکومت شوروی یا جمهوری شورایی 
قلمداد می شــد. با حفظ این حــس رقابت با 
چپ گرایی، ملی گرایی در دهه ی سی به سنت 
مشروطه خواهی رجوع کرد در برابر دیکتاتوری 
سلطنتی پهلوی قرار گرفت و زیر پرچم مرحوم 
دکتر محمد مصدق به عنوان یک جریان مستقل 
و دارای هویت اعالم استقالل کرد. ملی گرایان، 
آرمان تشــکیالتی خود را در جبهه ملی مقابل 
حزب توده می دیدند. اما جبهه ملی تحت نفوذ 
حزب ایران )که سوسیالیســت بود( و با نفوذ 
نیروی سوم خلیل ملکی و حضور حزب مردم 
ایران )وارث خداپرستان سوسیالیست( بیش از 
پیش با نیروهای مذهبی فاصله می گرفت. رفتار 
آیت اهلل کاشانی در برابر دکتر مصدق و عصیان 
فداییان اسالم علیه نهضت ملی ایران نیز در نهایت 
سبب تضعیف موقعیت ملی گرایان مسلمانی چون 
مهدی بازرگان در جبهه ملی شد. این در حالی 
بود که نهضت ملی شدن صنعت نفت بدون شک 
مرهون نیروهای مذهبی بود و نهضت مقاومت 
ملی به عنــوان وارث آن نیز تحت نفوذ همین 
نیروها در تقابل با کودتای 28 مرداد تشکیل شد. 
از سوی دیگر در برابر این ملی گرایان الئیک 
گروهی از اصول گرایان مســلمان قرار داشتند 
که با ســبک زندگی بورژوایی و شهرنشینی 
جدید و شهروندی مدرن نسبتی نداشتند. آنان از 
حاشیه های شهر و نیز حجره های بازار برخاسته 
بودند و در دو تفســیر راست انقالبی )فداییان 
اسالم/ حاشیه نشینان شهر( و راست سنتی )موتلفه 
اسالمی/ حجره نشــینان بازار( هدف از نهضت 
و حرکــت را تنها در اقامه اخالق اســالمی با 
ساده دالنه ترین روش های حکمرانی می دانستند. 
مانیفســت فداییان اسالم سند مکتوب این طرز 

تفکر بود.
بازرگان اما به عنوان پدر معنوی راســت 
مدرن اسالمی ضمن برخاستن از بستر سنت 
اســالمی مدافع تجدد بود و این معنای عینی 
راســت مدرن اســت: برخاســتن از سنت و 
حرکت به ســوی تجــدد. او نــه چنان که 
عبدالکریم سروش گفته اســت نه تنها به نام 
که به فکر هم بازرگان بود یعنی از خانواده ای 
بازاری برخاسته بود اما بازاری »مستقل و ملی« 
و »متدین و مذهبی« و »متجدد و امروزی« که 
فرزندشــان را به جمهوری فرانسه فرستادند تا 
علم جدید بیاموزد و با جهان جدید آشــنا شود. 
همین تربیت خانوادگی بازرگان به او نســبت 
به یزدی سمت پیشکسوتی و استادی می دهد؛ 
بازرگان هرگز چپ نشد و چپ نبود. با وجود 
آنکه سابقه فعالیت سیاسی بازرگان به پیش از 
تاسیس نهضت خداپرســتان سوسیالیست باز 
می گردد اما او هرگز در پی جمع سوسیالیســم 
و اســالم برنیامده و از این حیث در تاســیس 
نهضت آزادی ایران او نه تنها با »دین پرهیزی« 
)سکوالریسم( ملی گرایان دیگر مرزبندی داشت 
بلکه با سوسیالیســم ایشــان نیز سرسازگاری 
نداشــت. در واقع عمده ی روشنفکران الئیک 
ایران، سوسیالیست یا کمونیست بودند و دفاع از 

لیبرالیسم بیشتر از بستر مذهب ممکن بود.
بازرگان میهن دوستی آزادیخواه و متجددی 
متدیــن بود که با وجود ســالمت اقتصادی و 
زندگی پاک مادی دشــمن اقتصاد آزاد، نهاد 
بازار و آنچه به غلط به سرمایه داری ترجمه شده 
است )و دفاع از حق مالکیت خصوصی است( 
نبود. او اجتماعی شدن تولید و ملی شدن ثروت 
و توزیع پول و اشــتراکی شدن زندگی را راز 
خوشــبختی و معنای عدالت نمی دانست و این 
مهم ترین آموزه راست مدرن است که با وجود 

تجربه هایی مانند حزب اعتدالیون مشروطه خواه یا 
حزب دموکرات قوام با تاسیس نهضت آزادی 
ایران معنای روشنی پیدا کرد و ساختار سیاسی 

متعینی یافت. 
نهضــت آزادی البتــه خالــی از عناصر 
دست راستی و دست چپی نبود. در نهضت آزادی 

چهار جریان اصلی وجود داشت:
جریــان اول جناح عرفی نهضت بودند که 
از جبهه ملی وارد نهضت شدند و در برگیرنده 
افرادی مانند حسن نزیه بودند. این جناح مخالف 
تبدیل نهضت آزادی به یک حزب اسالمی بودند 
و با اوج گیری انقالب اســالمی در سال 1355 

عمال نهضت را ترک کردند.
جریان دوم جناح مذهبی نهضت بودند که 
از انجمن های اسالمی دانشجویان و مهندسین و 
پایه گذار  بازرگان  )نهادهایی که  پزشکان و... 
آن بود( وارد نهضت شــدند و چهره شاخص 
آنان عزت اهلل سحابی بود. این جناح جوان تر و 
اسالم گرا بود و به نوعی طرفدار رادیکالیسم و 
حتی سوسیالیسم بود. گرایش های این جریان به 
سوسیالیسم با زندانی شدن چهره های شاخص آن 
و همراهی با چهره های چپ در زندان بیشتر و 
بیشتر شــد تا جایی که در سال 1358 آنان نیز 

نهضت را ترک کردند.
جریان سوم جناح سیاسی نهضت بودند که 
از شــاخه خارج از کشور نهضت به آن افزوده 
شدند و دکتر ابراهیم یزدی نماد ایشان بود. یزدی 
در آغاز عضو نهضت خداپرستان سوسیالیست 
بود و قبل از آنکه دیپلمات شــود چریک بود 
و به صورت جدی از مبارزه مســلحانه حمایت 
می کرد و حتی در مقدمات آموزشی آن در مصر 
و لبنان نقش مهمی داشت. اما مشاهده کارنامه ی 
سوسیالیســم در مصر تلنگری به یزدی زد و او 
را با وجود باور داشــتن به آرمان های عدالت 
اجتماعی از جناح چپ نهضت به ســوی جناح 

راست حرکت داد.
هســته اصلی نهضت همــان جناح میانه 
و معتــدل آن بود کــه در اینجــا در انتهای 
جریان شناسی نهضت آزادی بررسی می شود اما 
در واقع جریــان اول نهضت بود. در رأس این 
جریان مهدی بازرگان و یداهلل سحابی قرار داشتند 
و ابراهیم یزدی و هاشم صباغیان و محمد توسلی 
را نیز بایــد در طول زمان در درون این جریان 
قرار داد. از جریان اصلی تنها سیدمحمود طالقانی 
بود که به جناح چپ مذهبــی )جریان دوم( 
نهضــت نزدیک تر بود و مانند آنان با پیروزی 

انقالب اسالمی از نهضت آزادی جدا شد.
در واقع نهضت آزادی به عنوان یک جریان 
اصلی و مادر در طول حیات خود با انشعاب های 

زیادی مواجه شد:
اول - جریــان عرفی نهضت که مذهبی و 
انقالبی شدن مبارزه سیاسی را نمی پسندیدند از 
آن جدا شدند. با وجود وفای بازرگان به ایشان 
و تصدی برخی پســت های مهم مانند ریاست 
شرکت ملی نفت، سخنگویی دولت و... توسط 
این جریان، فاصله فکری ایشان از نهضت چنان 

شد که امکان تداوم همکاری وجود نداشت.
دوم - جریان مذهبی نهضت که در دوران 
مبارزه بیشــتر دوران زندان و رنج را متحمل 
شــدند آیت اهلل طالقانی و عزت اهلل سحابی نماد 
این جریان بودند که به تدریج به ســوی نوعی 
سوسیالیسم اســالمی هم حرکت کردند. این 
جریان نسبت به جریان اصلی نهضت جوان تر و 
انقالبی تر بودند. حتی در برابر انشعاب مجاهدین 
خلق از نهضــت آزادی برخالف بازرگان که 
روی خوش به ایشــان نشــان نداد، طالقانی و 
ســحابی از آنان حمایت می کردند و با وجود 
مخالفت با مارکسیست شدن ایشان خود به نوعی 
سوسیالیست بودند. این جریان بعد از پیروزی 
انقالب اسالمی و تشکیل دولت موقت به ریاست 
مهدی بازرگان اداره تشکیالت نهضت آزادی را 

برعهده گرفت. عزت اهلل سحابی به جای مهدی 
بازرگان دبیر نهضت آزادی ایران شد و آن را 
به سوی رادیکالیسم پیش برد. اما با سقوط دولت 
موقت و بازگشت جریان اصلی نهضت آزادی 
این جناح از نهضت جدا شد و مدتی گروهی به 
نام »شط« )خط شریعتی - طالقانی( را تشکیل داد 
و سپس با انتشار مجله ی »ایران فردا« در پیوند 
با جناح روشنفکران چپ مذهبی )وارثان سنت 
خداپرستان سوسیالیست مانند جنبش مسلمانان 
مبارز( نیروهای ملی - مذهبی را ایجاد کردند. 
اصطالح ملی - مذهبی مفهومی ایدئولوژیک بود 
که در تمایز با مفهوم سیاسی تحزب قرار داشت. 
اما در زمانه ی خود در برابر دیگر گرایش های 

چپ اسالمی به نظر مترقی تر می رسید. 
اما با پیوستن جناح ســوم؛ جناح سیاسی 
نهضت آزادی )خط یزدی - چمران( به جناح 
اصلی )خط بازرگان - یداهلل ســحابی( نهضت 
آزادی هویت میانه، معتدل و به تعبیری لیبرالیستی 
خود را تثبیت کرد. بازرگان به عنوان پدر، برادر 
و استاد نسل های مختلف نهضت آزادی همواره 
از خاستگاه سنتی خود که آمیزه ای از نهاد بازار 
و نهاد دانشــگاه بود با هر گونه چپ روی در 
نهضت آزادی مخالفت می کرد. برخالف همه ی 
گزارش های جانبدارانه ای که در این ســال ها 
از ســوی اصولگرایان و نیز ملی - مذهبی های 
چپ گرا القا شده است بازرگان به صراحت و 
صداقت و صمیمیت با مبارزه مسلحانه مجاهدین 
خلق و نیز مارکسیســم و سوسیالیســم زدگی 
آنــان مخالف بود و نه تنها تقی شــهرام بیانیه 
اعالم مواضــع ایدئولوژیک مجاهدین خلق )و 
جزوه سبز( را علیه بازرگان نوشت بلکه محمد 
حنیف نژاد هم دل خوشــی از استاد سابق اش 
نداشت. دشمنی مسعود رجوی با دولت موقت نیز 
روشن تر از آن است که کتمان شود چنان که 
بازرگان در نامه مشهورش خطاب به مجاهدین و 
نیز نیروهای حزب اللهی در دهه ی 60 به روشنی 
از مارکسیسم زدگی، چپ زدگی و افراطی گری 
آنان انتقاد می کند و آنان را به میهن دوســتی، 

اسالم خواهی و قانون گرایی فرا می خواند.
در همه ی این ســال ها ابراهیم یزدی چون 
شــاگرد و یاری وفادار در کنار بازرگان باقی 
ماند. یزدی دیر به بازرگان پیوست. همان طور 
که گفتیم او از سنت خداپرستان سوسیالیست 
برخاســته بود و در غرب زندگی و تحصیل و 
مبارزه می کرد و کمتر بــا بازرگان در میدان 
مبارزه داخل کشور بود و حتی در ترویج مبارزه 
مسلحانه بر سحابی تقدم داشت. سحابی به عنوان 
مصداق روشــنفکری راستین و شریف به علل 
خانوادگی و علقه ی فردی به بازرگان نزدیک تر 
تلقی می شود. پدرش مرحوم دکتر یداهلل سحابی 
یار قدیمی بازرگان بود که تا پایان عمر در کنار 
بازرگان ماند اما عزت اهلل ســحابی تحت تاثیر 
سال های زندان و همنشینی و »رفاقت/رقابت« 

با تفکرات چــپ و از همه مهم تر تحت نفوذ 
فضای ســال های اول انقالب از مهدی بازرگان 
فاصله گرفت. گرچه عزت اهلل سحابی هرگز به 
هتک اســتاد خود نپرداخت و همواره حرمت 
نهضت را نگاه داشت )که نمادی از اختالف در 
عین اخالق بود( اما در نهایت این جدایی یکی 
از سخت ترین انشعابات نهضت آزادی بود که 
گناه آن را باید به پای جناح چپ روشنفکران 
مسلمان نوشت. آنان که در هفته نامه امت و نیز 
نشریه مجاهد آتش تهیه حمله به دولت موقت و 
نهضت آزادی را فراهم می کردند و لیبرالیسم را 
جاده صاف کن امپریالیسم می دانستند و بازرگان 
را که نمادی از آمیزه ی سالمت مالی با دفاع از 
مالکیت خصوصی و مظهر بورژوازی ملی بود 
به ســرمایه داری متهم می کردند و یزدی را که 
نمونه ای از پیوند میهن دوستی با دیپلماسی باز بود 
را به آمریکایی بودن متهم می کردند و در پیوند 
با پــدران معنوی و جناح چپ حاکمیت وقت 
برای تسخیر ســفارت آمریکا در تهران کف 
زدند و آن را تشویق کردند. اقدامی که نه تنها 
در مبارزه با امپریالیسم آمریکا به ضد خود تبدیل 
شد بلکه اینک پس از سال ها روشن شده است 
هدفی ورای مبارزه با آمریکا داشت: اقدامی برای 
سقوط دولت موقت و انتقال قدرت از لیبرال ها به 
چپ ها. همان افرادی که امروزه بدون نقد گذشته 
زیر تابوت دکتر یزدی را گرفته اند و در صف 
مقدم بدرقه کنندگان آن مرحوم قرار گرفته اند. با 
وجود این حتی از این اقدام چپ گرایان سابق و 
اصالح طلبان امروز باید استقبال کرد. آنان این 
فرصت را یافته اند که به مکتبی سیاسی احترام 
بگذارند که امروزه گفتمان چیره ی روزگار است 

گفتمان راست مدرن.
خط »بازرگان - یزدی« به عنوان جریان 
اصلی نهضــت آزادی از این حیث نمادی از 
جریان سیاسی و فکری راست مدرن است که 

مختصاتی روشن دارد:

این گفتمان در اندیشــه سیاسی طرفدار ۱ 
لیبرال دموکراســی اســت. یعنی نه از 
حکومتی اقتدارگرا دفاع می کند و نه از حکومتی 
عوام گرا. نه فاشیســت است و نه پوپولیست و 
حتی سوسیالیست هم نیست چراکه سوسیالیسم 
نزد روشنفکران ایرانی هنوز به معنای حکومت 
شــورایی به جای حکومت پارلمانی اســت. 
»بــازرگان - یزدی« به عنوان وارثان ســنت 
مشــروطه خواهی طرفدار حکومــت انتخابی، 
نظام نمایندگی و دموکراسی پارلمانی بودند و 
به مبارزه پارلمانی و انتخاباتی باور داشــتند. در 
روزگاری که حتی برخی روحانیان شعار »همه 
حکومت در دست شوراها« را می دادند بازرگان 
و یزدی از اقتدار نهاد دولت )البته دولت منتخب 
ملت( دفــاع می کردند و با هرج و مرج گرایی، 
تضعیف دولت ملی و حاکمیت یگانه مخالف 

بودند.

این گفتمان در اندیشه اقتصادی مدافع اقتصاد 2 
آزاد اســت. یعنی از مالکیت خصوصی و 
بخش خصوصی حمایت می کند. سبک زندگی 
بازرگان پرهیــز از کارمندی دولتی و تاکید بر 
کارآفرینی بود. شــرکت یاد نمادی از این نوع 
زیست بورژوایی بود. نهضت تنها گروهی بود که 
در دوران دوری از دولت نیز توانست منابع مالی 
حیات اجتماعی خود را حفظ کند و به رانت خواری 
متهم نشود. با وجود برخی عملکردهای چپ روانه 
دولت موقت )که خــارج از اراده بازرگان بود( 
و رویاپردازی هــای خرابکارانه روشــنفکرانی 
مانند ابوالحســن بنی صدر )در مقام اقتصاددان!( 
جمع بندی نهایی نهضت آزادی دفاع از کارآفرینی 
و تولید ثروت و به اصطالح چپ گرایان ترویج 

سرمایه داری صنعتی و تولیدی بود.

این گفتمان در اندیشه اجتماعی مدافع ۳ 
بورژوازی اســت: طرفدار تقویت طبقه 
متوســط و سبک زندگی شهری جدید با حفظ 
اخالق مدنی و دینــی. این خط فکری در عین 
حال که به شــدت متدین اســت و از ترویج 
دین و اخــالق در عرصه عمومی دفاع می کند 
اما از شــادی و آزادی های فردی در چارچوب 
اخالق دفاع می کنــد و با تحمیل دین و اجبار 
اخالق مخالف اســت. از تقویت نهاد خانواده 
دفــاع می کند و از دروغ گویــی، ریاکاری و 
نفاق اخالقی پرهیز دارد. تقویت طبقه متوسط 
را به معنای شکل گیری نظامی اخالقی مستقل از 
اشرافیت  سنتی یا پابرهنگان جدید می داند و به 

اصالت اخالقی و خانوادگی بها می دهد.

این گفتمان در اندیشه دینی مدافع نواندیشی 4 
و نــوآوری مذهبــی اســت. گرچه مرحوم 
دکتر یزدی بارها از تعبیر روشنفکری دینی برای 
توصیف جریان نهضت آزادی استفاده می کرد اما 
به صراحت با تجدیدنظرطلبی دینی به خصوص در 
فهم موضوعاتی مانند مهدویت، خاتمیت، وحی و 
قرآن مخالف بود. در اینجا می توان به تالش ها و 
پژوهش ها و نقدهای عبدالعلی بازرگان به عنوان 
فرزند خلف مهدی بازرگان بر آرای عبدالکریم 
سروش اشاره کرد چنان که دکتر ابراهیم یزدی 
نیز منتقد این تفاســیر ساختارشکنانه از سنت 
اسالمی بود و البته همه ی آنها از آزادی بحث در 
اندیشه دینی دفاع می کردند و با تکفیر مخالف 
بودند اما از بیان نقد خود بر تجدیدنظرطلبی دینی 
نیز ابایی نداشتند. در این باره البته باید مفصل تر 
سخن گفت که چرا مهدی بازرگان منتقد منصف 
علی شریعتی بود و چرا فلسفه گریزی بازرگان به 
پاره ای خطاهای معرفت شناختی در اندیشه دینی 
آن مرحوم منتهی شد. اما کالم آخر را می توان 
در خطابــه ی تاریخــی »خــدا و آخــرت؛ 
هدف بعثت انبیاء« در پایــان عمر بازرگان 
جست وجو کرد که از ســوی روشنفکران 

ملی مذهبی با سکوت مواجه شده است.
ادامه در صفحه 4

نهضتیکهنهادشد
آینده ی گفتمان راست مدرن و سنت »بازرگان - یزدی«

محمد قوچانی
سردبیر

7چه باید کرد؟

گفتمان فصل 1:  تاریخ واندیشه
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یادنامه

َ َعلَیِه  »مَِن الُمؤمِنیَن ِرجاٌل َصَدقوا ما عاَهُدوا اهللَّ
لوا  َفِمنُهم َمن َقضی نَحبَــُه َومِنُهم َمن ینتَِظُر َوما بَدَّ

تَبدیاًل« )سوره األحزاب آیه 2۳(
در میان مؤمنان مردانی هســتند که بر سر 
عهدی که با خدا بســتند صادقانه ایستاده اند؛ 
بعضی پیمان خود را به آخــر بردند )و از این 
سرای کوچ کردند(، و بعضی دیگر در انتظارند؛ 
و هرگــز تغییر و تبدیلی در عهد و پیمان خود 
ندادند. چنانکه از نص آیه برمی آید صادقانه بودن 
این پیمان یکی از عوامــل ثبات قدم در برابر 

چالش هاست. 
یزدی نیز از همین مردان بود. روز چهارشنبه 
هفته گذشــته که درخانه دکتر یزدی دقایقی 
سخن گفتم، ســوگوار یک برادر بودم و امروز 
سوگوار دو برادر هستم که هر دو مدافع ایران 
بودند و از مصادیق همین کسانی که با خدا پیمان 
بستند. اما هنگامی که از دنیا می روند باید گفت: 
ما به فرمان خدا آمده ایم و به ســوی او رجوع 
خواهیم کرد. »الَِّذیَن إَِذا أََصابَْتُهْم ُمِصیبٌَة َقالُوا إِنَّا 
ِ َوإِنَّا إِلَیِه َراِجُعوَن« )آیه155و 156 سوره بقره( هلِلَّ

ما نیز به خانواده و دوســتان او و به نهضت 
آزادی ایران و هزاران تنی که یا از مراسم آگاه 
نشدند یا نتوانســتند خود را برسانند و به همه 
آزادیخواهان تسلیت می گوییم و چنانکه خداوند 
فرموده اســت »اناهلل و اناالیه راجعون« را نجوا 
می کنیم؛ ما همه به ســوی او باز می گردیم و 
مهم این است که چه کارنامه ای از خود برجای 

می گذاریم. 
کارنامه پربار مرحوم دکتر یزدی در طول 
هفتادسال تالش در عمر 86ساله اش چنان است 
که در این مجال کوتاه نمی توان بحر را درکوزه 
ریخت اما می توان کوزه ای از بحر برداشــت. 
ممکن اســت مانند هر انســان دیگری بتوان 
اشتباهاتی را در کارنامه کنشگری او جست اما 
کلیت و برآیند زندگی انسان، مالک قضاوت 
و ارزیابی اســت. می توانیم صفاتی را از 70سال 
مبارزه او انتزاع کنیم که تا حدی گویای واقعیت 
وجودی اش باشــند و هر صفتی وجه فارق و 

متمایزکننده او بود.
یزدی یک سیاستمدار بااخالق بود. در  برابر سیاســتمدار بی اخالق. قول لَیِّن 1
داشت نه قول خشن/. فروتن بود و بی ریا/. درباره 
حیثیت افراد وسواس داشت. برای مثال درباره 
یکی از همکاران شــان در نهضت که شایعاتی 
پیرامون او پراکنده شــده بود به او هشدار داده 
بودند. دکتر یزدی گفــت تفاوت روش ما با 
پرونده سازان باید این باشد که بدون مدرک و 
سند اثبات کننده سخنی نگوییم. البته این را هم 
افزود که اصال بر فرض اینکه شایعات صحت هم 
داشته باشــد بگذار ببینند ما کار خالف قانون 
نمی کنیم/. از ویژگی های دیگر اخالقی اش این 

بود که به خانواده بسیار وفادار بود. تا آخرین 
روز عمر همسرش را بسیار تکریم می کرد/. او 
خیلی اهل مالحظه بود و مراعات حال دیگران را 
می کرد. هر کســی می تواند برای هر یک از 
ویژگی های دکتر که برمی شــمارم مثالی ذکر 
کند. در فضای خاص ســال 89 یک روز صبح 
زود زنــگ خانه ما به صدا درآمد و ما با تصور 
دیگری از خواب برخاستیم اما دکتر یزدی پشت 
در بود. ایشان به محض ورود توضیح داد به این 
دلیل بــدون اطالع آمدم که در این فضا از نظر 
امنیتی موجب زحمت نشوم و به این دلیل صبح 
اول وقت آمــدم که هنوز از خانه بیرون نرفته 
باشــید/. او در سیاســت بازرگانی نمی کرد؛ 
به همین دلیل وقتی که ناگزیر شــد از میان 
بازرگان و حفظ موقعیت خود که امکان ارتقاء تا 
ریاست جمهوری را هم داشت یکی را انتخاب 
کند، همراهی با مهندس بازرگان را انتخاب کرد. 
این ارزش کمی نبود. انسان ها در انتخاب یا از 
دســت دادن موقعیت و مقام و منافع آن غالبا 
رفوزه می شــوند چون بدترین و سخت ترین و 
وسوسه انگیزترین انتخاب است. به همین دلیل 
ویژگی  برجســته ترین  می گویم  همواره  من 
آیــت اهلل منتظری که در تاریخ ما او را بی بدیل 
می سازد، این بود که او آن مقام و جایگاه بلند 
دنیایی را فروگذاشت و قربانی دفاع از منافع و 
حقوق کسانی شد که قبول شان نداشت. دکتر 
یزدی را هم به خاطر آن انتخاب میان بازرگان و 

قدرت، می توان در همین خط دانست.
سیاســتمدار ضدملی. بــرای مثال در 2 او سیاســتمداری ملــی بــود در برابر 
روزهای 28تا30 خرداد سال 1378 همایشی در 
نیکوزیا برگزار شــد. از ایران هم عده ای برای 
سخنرانی دعوت شده بودند که بعضی شان اکنون 
در همیــن مجلس حضــور دارنــد. بعضی 
دیپلمات هــای آمریکایی هــم بودند. یکی از 
ســخنرانان دکتر یزدی بود. او از موضع ملی و 
یک دیپلمات ورزیده سخن می گفت و ضمن 
اینکه رابطه با آمریکا را بالمانع می دانست، شرط 
آن را عذرخواهی رسمی دولت آمریکا از ملت 
ایران به خاطر نقش آنها در کودتای28مرداد و 
پس از آن دانست. خاطره مشابهی را هم آقای 
محبیان درباره سفر به افغانستان و سخنرانی دکتر 
یزدی در یک همایش در همین روزهای اخیر 

منتشر کرده اند.
او سیاستمداری آزادیخواه بود، در برابر  سیاستمداران ضدآزادی. او سیاستمداری 3
باورمند به حقوق بشر بود)که چون در یادداشتی 
در مجله صدای همین هفته، این مورد را توضیح 

داده ام از توضیح بیشتر آن می گذرم(.
او سیاســتمداری اصالح طلــب بود. هر  صفتی البته گفتنی ها دارد چنانکه درباره 4

صفت اصالح طلبی اش پیشــتر در خانه او هم 
گفته ام که به اصالح طلبی ستم شده است. برخی 
از ما چنان سخن می گوییم که گویی تاریخ با ما 
آغاز شده و با ما پایان می یابد و مبداء اصالح طلبی 
را همیــن دو دهه اخیر می دانیم اما واقعیت این 
است که ایران حداقل چهار نسل اصالح طلبی را 
پشت سر گذاشته اســت که دو نسل پیش از 
انقالب بودند و دو نسل پس از انقالب. نسل اول 
از مشروطه تا نهضت ملی و نسل دوم از اواخر 
دهه 30 و اوایل دهه 40 تا انقالب 57 و نسل سوم 
در دهه 60 و نســل چهارم از نیمه های دهه 70 
به بعد. بازرگان و یزدی از کسانی بودند که یک 

پا در نسل دوم داشتند و یک پا در نسل سوم.
ما بر شانه اصالح طلبان نسل سوم که نسل 
اول اصالح طلبی در دوره جمهوری اســالمی 
هستند ایستاده ایم. نســل اول اصالح طلبی در 
دوره جمهوری اسالمی را شخصیت هایی مانند 
مهندس بــازرگان و دکتریــزدی و آیت اهلل 
منتظری تشــکیل می دادند و اینان بودند که 
بسترساز نســل چهارم اصالح طلبی شدند. کل 
جنبش اصالح طلبی معاصر هم از نظر اندیشه ای 
و آیینی بر شــانه آخوند خراسانی و نایینی و 
مخالفان  ایســتاده اند.  آزادیخواه  روشنفکران 
جنبــش اصالح طلبــی در دوره معاصر هم بر 
شانه محمدعلی شاه ایستاده اند. جالب است که 
در تاریخ معاصر همگرایی میان چپ اندیشی با 
این جریان همواره بیشــتر از اصالح طلبی بوده 
اســت؛ به همین دلیل چپ های اول انقالب با 
ورود به مرحلــه اصالح طلبی ناگزیر از تجدید 
نظر بودند. اصالح طلبی باید با شجاعت این َحَسنه 
خود را اعالم کند و از شــانتاژکردن مخالفان 
اصالحات نهراسد و تکلیف خود را با پیامدهای 
این تصمیم روشن کند. مردم هم بارها به این 
تغییر رای داده اند. این یک فضیلت اســت که 

انسان بتواند گذشته و امروز خود را نقد کند.
پایه اصلی اصالح طلبی در ایران آزادیخواهی 
بوده اســت و حتی رفع فقر و تحقق عدالت را 
هم به عنوان دغدغه دیگر خود در گروی تحقق 

آزادی دانسته است.
اما صفتی از دکتر یــزدی که اینجا  می خواستم بیش از همه رویش تاکید 5
کنم، آن صفتی اســت که بیش از همه نادیده 
گرفته شــده اســت و آن هم اینکــه او یک 
سیاستمدار  اینکه  برای  بود.  با شعور  سیاستمدار 
باشعور در برابر سیاستمدار بی شعور قرار می گیرد 
در حالی که مفهوم سیاست با عقالنیت و تدبیر 
مالزمه دارد و نمی شود کسی سیاستمدار باشد و 
فاقد عقالنیت باشــد؛ در این صورت بهتر است 
بگویم سیاســتمدار در برابر کاسبان سیاست و 
سیاست بازان. به عبارت دیگر دکتر یزدی یک 
سیاستمدار متفکر بود. مقصود من این است که 

یزدی اهل تفکر و عقالنیت بود. ممکن است 
کسی سیاســتمدار به معنای اهل تدبیر باشد اما 
متفکر نباشــد. یزدی هم سیاستمدار بود و هم 
متفکر بود و این وجه شــخصیت او در سالیان 
گذشته و از جمله در بیشتر مطالبی که پس از 

درگذشت او نوشته شد مغفول مانده است.
اساسا نخستین آشــنایی من با او در دوره 
نوجوانی و پیش از آنکه او وزیر خارجه دولت 
موقت شود آشنایی با شخصیت فکری او بود؛ 
زمانی که در آمریکا تفسیر قرآن می گفت و 
در مجله مکتب مبارز، ســخنرانی و مقاله او را 
در تفسیر قرآن می خواندم و از نکته های نغز او 

بهره مند می شدم.
او یک سیاستمدار متفکر بود که این بعد از 
شخصیت اش در سایه سیاست نادیده انگاشته شد. 
دلیل متین بودن و استواری و استحکام مواضع 
سیاسی اش نیز همین پشــتوانه فکری اش بود 
اما کم ناشــناخته ماند چون در جامعه ما کسی 
کتاب نمی خواند که کتاب های یزدی را بشناسد. 
روشنفکران هم نوشته های همدیگر را نمی خوانند 

چه رسد به دیگران.
فقط فهرست کتاب های او بر این سخن من 
گواهی می دهند بــدون اینکه نیازی به تفصیل 
داشته باشد. البته سیاستمدارانی را می شناسم که 
پول داده اند و دیگران برایشان کتاب نوشته اند 
و ده ها جلد به نام خود منتشــر کرده اند اما هر 
نکته ســنجی از روی مجموعــه کارنامه افراد 
می فهمد که کدام برخاســته از تحقیق و تفکر 

است و کدام سفارشی است.
تا کنون حدود 26 اثــر از دکتر یزدی بر 
جای مانده است و شاید بعدا آثار تازه تری هم از 
دست نوشته هایش فراهم  آید. امیدوارم همه آنها 
به عنوان بخشی از اسناد تاریخ معاصر ایران در 

قالب مجموعه آثاری تنظیم و تبویب شوند. 
کتاب های  یک دســته  یزدی،  دکتر  آثار 
تخصصی تالیفی یا ترجمه ای در رشته دانشگاهی 
خودش هســتند مانند: تغییرات جهشی در م اده 
ژنتیــک ج ه ش زاه ا، چگونگــی ج ه ش ه ا/ تالیف 
جودیت ه وپ ر، دیک ترســی/ خ اک های رســی 
و پیدایش حیات/ دانســتنی هایی درباره سرطان 

پروستات- که ســرانجام قاتل خود دکتر یزدی 
شــد/ مبانــی ژنتیــک مولکولــی و نیز کتاب 
بیماری های قلب آدمــی، که این کتاب آخر 
کتابی علمی-مذهبی است. دسته اول کتاب های 
او آثاری است در حوزه مباحث علمی و پزشکی.
 دســته دوم، کتاب های سیاسی- تاریخی 
و خاطرات هستند مانند: شــصت سال صبوری 
وشکوری/ ســه جمهوری/ دکترین امنیت ملی/ 
بازرگان اسوه تقوی و صداقت/ ج ن ب ش دانشجویی 
در دو ده ــه: از ۱۳2٠ تا ۱۳4٠/ کالبدشــکافی 
ت وطئ ه: ک ودت ای نظامی 2۸ م رداد ۱۳۳2/ یادنامه 
شــهید ب زرگ وار دک ت ر مصطفی چ م ران/ آخرین 
تالش هــا در آخریــن روزه ــا )مطالبــی ن اگ ف ت ه 
پیرامون ان ق الب اسالمی ایران(، که خاطرات او 
از روزهای انقالب در ســال57 است/ و کتاب 

بررسی جنبش های اسالمی.
دسته ســوم کتاب های مذهبی و در حوزه 
روشنفکری دینی هســتند مانند کتاب: راز و 
رمز های کربال/ خدا در ناخودآگاه/ روشنفکری 
دینی و چالش های جدید/ خ طی در دریا: تامل ی در 
م ف ه وم و م ص داق دو پدیدار قرآنی مَ َرَج البحرین و 
جَ واِر ال مُ ن شآت/ و کتاب 75٠ صفحه ای »تامالتی 
در آیــات مبارکــه قــرآن کریــم«. این کتاب 
اخیرالذکر مجموعه بحث های او در زمینه تدبر 
در قرآن در دوره فعالیت در آمریکا در سال های 
پیش از انقالب است و بخشی هم مربوط به ادامه 

همان بحث ها پس از انقالب.
او سیاستمداری متفکر بود نه فقط به خاطر 
این آثارش، بلکه به خاطر اهتمامی که به مطالعه 
کردن داشــت. یکی از دوســتان و همراهان 
ایشان در سفر افغانســتان نقل می کرد که او 
وقتی می خواست برای شــرکت در همایشی 
به افغانستان سفر کند کتاب ها و مقاالت زیادی 
را فراهم آورد و بیش از یک ماه درباره افغانستان 

و زیر و بم آن مطالعه کرد.
  اکنــون مجال و فرصت بیــان تفصیلی 
اندیشه های او نیست و تنها قصد من یادآوری 
و تاکید بر یک نکته مغفول مانده است. یزدی 
مانند بازرگان و به تبع او، اهل تحقیق و تتبع بود. 
دینداری اش تقلیدی نبود. از مبانی و آموزه های 

دینی آگاهی گسترده داشت. آنچه باید در همین 
جا اشاره کنم، این است که او مانند سلف خویش 
مهندس بازرگان و دکتر یداهلل سحابی و مهندس 
ســحابی نماد »دینــداری آزادیخواهانه« بود. 
سخنران محترم قبلی بر »دینداری دین شناسانه« 
بازرگان و یزدی تاکید می کردند که درســت 
و پسندیده است اما دین شناسی الزم است ولی 
کافی نیست. دینی که پاسدار آزادی است می ماند 
و بقیه کف روی آب است. »َو أََمّا ما یْنَفُع النَّاَس 
َفیْمُکُث فِــی اأْلَْرِض« )سوره رعد آیه17( یعنی 
آنچه به سود مردم اســت روی زمین می ماند. 
دین ورزی کسانی چون منتظری و بازرگان و 
یزدی هیچ رنج و اندوهی برای انسان ها به ارمغان 
نمی آورد و برای زندگی بود نه برعکس. همین 
فهم از دین در همه آثار و اندیشــه های یزدی 
و مقتدایش بازرگان موج می زند. آنها نخستین 
حزب سیاسی ایران بودند که 56 سال پیش ضمن 
اعالم باورمندی به اسالم، حقوق بشر را سرلوحه 
مرامنامه حزبی شــان اعالم کردند. این ویژگی 

اندیشه و آثار و کنشگری های اوست. 
برخی بــا انتقاد از بزرگداشــت یزدی و 
بازرگان از ســوی اصالح طلبان گمان می کنند 
که کشف تازه ای از زوایای پنهان کرده اند در 
حالی که این یک واقعیت مسلم تاریخی است 
که چهار نسل اصالح طلبی بر شانه هم ایستاده اند. 
برخالف بخشی از اصالح طلبان که به فضیلت 
نقد خود دست یافته اند مخالفان اصالح طلبی هنوز 
بر نظرات و مرزبندی های منسوخ شده، جمود و 
ابرام و اصرار دارند و تغییرات عمیق در جامعه 
ایران، بلکه در جهان را درک نمی کنند و درک 
نمی کنند که این یک نوع »خودبراندازی« است 
زیرا اگر بیش از این مقاومت کنند جامعه امروز 
ممکن است از اصالح طلبی هم عبور کند و تنها 
نسخه نجات ایران دینداری آزادیخواهانه یا آشتی 

دینداری با آزادیخواهی است. 
یادبود و گرامیداشــت منتظری، بازرگان، 
سحابی ها و یزدی و همانندهایشان فقط به ادامه 
این راه و کوشــش برای تحقق حقوق بشر و 
راه شان  انسان هاســت.  آزادی و کاهش آالم 

جاودانه و پیروز باد.

پیشتازاناصالحطلبی
متن کامل سخنرانی عمادالدین باقی در مراسم یادبود دکتر ابراهیم یزدی

  ادامه سرمقاله

این گفتمان در سیاســت داخلی مدافع 5 
اصالح طلبی و فعالیت قانونی و مخالف 
هر نــوع افراطی گری و برانــدازی و مبارزه 
مخفی و رفتار تروریســتی اســت. بازرگان 
به عنوان یک دیدبان آگاه به رژیم پهلوی 
هشــدار داد که آنها آخرین گروه مبارزان 
مصلح با رژیم پهلوی هســتند و این حرف 
درستی بود اما معنای حرف بازرگان تایید 
کار مبارزان مســلح و مبارزه مســلحانه و 
تروریسم نبود چنان که در سال های دهه ی 
50 وظیفه خود را نه ترویج تروریســم که 
تقویــت مبارزه مدنی می دانســت و حتی 
سکوت خردمندانه را بر هیاهوی نابخردانه 
ترجیــح داد و به وقت مقرر در تقدیر الهی 
و اجتماعی و سیاسی جمعیت ایرانی دفاع از 
حقوق بشــر را تشکیل داد. یزدی نیز وارث 
همین ســنت بود، هرگز از رفتار انتخاباتی 

خسته نشد و موافق تحریم نبود و گزینه ها را 
نه به »بد و بدتر« که به »خوب و خوب تر« 

تقسیم کرد و ایده آلیست نبود.

این گفتمان در سیاســت خارجی مدافع ۶ 
استقالل ملی و مخالف استعمار خارجی در 
عین مذاکره سیاسی و گفت وگوی خردمندانه 
با حریف و حتی خصم است. از تقویت توان 
ملی دفاع می کند اما در تخیل فرو نمی رود. 
آمریکا را نه دوست و نه دشمن ابدی فرض 
نمی کند که در سیاست دوست و دشمن ابدی 
وجود ندارد. یــزدی در لبنان همراه چمران 
و امام موســی صدر دشمن عملی و فکری 
اسرائیل بود اما از این دشمنی برای حفظ منافع 
ملی ایران استفاه می کرد. یزدی از بازرگان 
آموخته بود که از اسالم برای سعادت ایران 
یاری بگیرد و مبارزه با اسرائیل بخشی از این 
آموزه ها بود. یزدی هرگز شیفته ی آمریکا 

نبود و منتقد جدی نومحافظه کاران آمریکایی 
بود و درباره ی نفوذ صهیونیســم علیه ایران 
هشدار برخورد او با غرب واقع بینانه و بری 

از شیفتگی یا کینه بود.
براین اســاس می توان از موقعیت آینده 
نهضــت آزادی ایران ســوال کرد: جریان 
سیاســی و فکری که نقش ویــژه ای در 
سیاسی کردن اســالم ایفا کرد و روحانیت 
را به سیاســت دعوت کرد و هنوز از جمع 
روشــنفکری و دینداری و سیاستمداری و 
اســالم خواهی دفاع می کند اکنون در برابر 

پرسش هایی جدی قرار دارد.
نهضت آزادی ایران هرگز نتوانســت )یا 
نگذاشــتند( به یک حزب سیاسی تبدیل شود 
و همچنــان پس از نیم قــرن در موقعیت یک 
جنبــش فکری باقی مانده اســت که فرزندان 
سیاسی بسیاری را تربیت کرده است. مقطع 

تاســیس دولت موقت بدترین دوران برای 
تجربه سیاســی این گروه سیاسی بود که به 
قیمت حذف آن از حاکمیت تمام شد. و این 
سرنوشت تلخ همه گروه  هایی است که در 
شرایط انقالبی عهده دار امور اجرایی می شوند. 
حضور در مجلس اول نیز در نهایت خیلی زود 
به پایان رسید و با توقیف روزنامه میزان نشریه 
ارگان نهضت بار دیگر از عرصه عمومی به 
حوزه روشــنفکری تبعید شد. تالش سران 
نهضت برای همراهی با حرکت اصالحات 
نیز در نهایت به ورود آن به حاکمیت منتهی 

نشد و حتی حساسیت ها را افزایش داد.
نهضت آزادی اما به عنوان یک جریان 
فکری )نه گروه سیاسی( آثار روشن خود را 
حتی بر مخالفان خویش گذاشته است. همان 
کسانی که از دیوار سفارت آمریکا باال رفتند 
تا دولت موقت را از قدرت به پایین بکشــند 

اکنون چه بخواهند و چه نخواهند میراث دار 
اصلی نهضت آزادی شده اند. اما میراث داران 
نهضت  آزادی و نسل جدید آن باید متوجه 
بار ســنگین ارثیه ای که از خط بازرگان 
- یزدی و حتی ســحابی ها )پدر و پسر( به 
آنان رسیده است،باشند. وجود حجت هایی 
مانند محمد توســلی و هاشم صباغیان )که 
نمادی از جمع عمل گرایی و آرمان خواهی 
در این ســنت هســتند( در درون نهضت 
راهنمای خوبی برای صیانــت از ارثیه ی 
ملی و دینی آن است. ســنت آزادیخواهی 
توام با میهن دوســتی و اسالم خواهی بری از 
چــپ روی و راســت روی و حرکت در خط 
میانه و معتدلی که بازرگان - یزدی پایه گذار 
و نگــه دار آن بودند تا امروز در مجلس ختم 
ظریف  محمدجواد  یــزدی  ابراهیم  دکتر 

میهمان ویژه ی مراسم باشد.

راســت مدرن ایــران از دوران »نهضت« 
عبور کرده اســت و به یک »نهاد« بدل شده 
است. دوران »جنبش« تمام شده است و عصر 
»تحزب« فرا رسیده است. باید تاخیر سیاسی 
نســبت به گروه هایی مانند حزب عدالت 
و توســعه ترکیه علی رغم تقدم تاریخی بر 
آنها را جبران کرد. باید از این موقعیت در 
همگانی شدن گفتمان راست مدرن استفاده 
کرد و فراتر از یک گروه سیاسی یا حلقه ای 
روشنفکری از یک گفتمان سیاسی فراگیر 
دفاع کرد: نهضتی که به نهاد بدل شده است: 
مهم نیست که راست مدرن باشیم یا چپ مدرن. 
مهم این است که مدرن باشیم؛ مدرنیته ای که از 
خاک سنت ایرانی و اسالمی برخاسته باشد: 
همان خاکی که از آن بــازرگان و یزدی 
برخاســته اند و به آن پیوستند تا بارورتر از 

همیشه باشد.

برخالف بخشی از اصالح طلبان که به فضیلت نقد خود دست یافته اند مخالفان اصالح طلبی هنوز بر نظرات و 
مرزبندی های منسوخ شده، جمود و ابرام و اصرار دارند و تغییرات عمیق در جامعه ایران، بلکه در جهان را درک 
نمی کنند و درک نمی کنند که این یک نوع »خودبراندازی« است.
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یادنامه

لیبرال خداپرست
شخصیت سیاسی ابراهیم یزدی چگونه شکل گرفت؟

بیژن مومیوند
روزنامه نگار تاریخ و اندیشه

سیاســتمداران  بین  در  یزدی  ابراهیم 
ایرانی پدیدۀ ویژه و قابل مطالعه ای است. 
یزدی در  70 ســال فعالیت سیاسی خود 
حــوادث، اتفاقات و فراز و نشــیب های 
بسیاری را پشت  سر گذاشت. حضور در 
نهضت خداپرستان سوسیالیست و تأسیس 
شاخۀ خارج از کشور نهضت آزادی ایران، 
عضویت در شــورای انقالب، فعالیت در 
دولت موقت به عنوان معاون نخست وزیر 
و ســپس وزیر امور خارجه، سرپرستی 
اولین  نمایندگی  موسسۀ کیهان ســپس 
دورۀ مجلس پس از انقالب از سوابق وی 
هستند. در نهایت پس از درگذشت مهندس 
بازرگان، شورای مرکزی نهضت آزادی در 
بهمن 1373 او را به عنوان دبیرکل انتخاب 
کرد. یزدی در بخش زیــادی از این 70 
ســال فعالیت سیاسیـ  چه قبل از انقالب 
و چه بعد از انقــالبـ  در مقام و جایگاه 
منتقد و اپوزیسیون قرار داشت و به همین 
خاطر بررسی و کشف راز حضور مستمر و 
طوالنی مدت او در عرصۀ سیاسی از اهمیت 

بیشتری برخوردار است. 
با توجه به تاکیدی که روان کاوانی مثل 
زیگموند فروید و اریک اریکسون بر نقش 
دوران کودکی در شکل گیری شخصیت 
فرد در بزرگســالی دارند، در این بررسی 
زندگی نامه ای ابراهیم یزدی براساس آن چه 
او در مجموعۀ خاطراتش گفته و نوشــته 
به پیشینۀ خانوادگی و سال های کودکی، 

نوجوانی و جوانی او می پردازم.   
    
QQQتبارشناسی خانوادگی

ابراهیم یزدی سوم مهر 1310 در محلۀ 
بازارچۀ آقامعصوم قزوین به دنیا آمد. پدر 
به کار  بزرگش حاج محمدحسین یزدی 
تجارت حنا به قفقاز مشغول بود، امین التجار 
شهر و اهل تهجد و نماز شب بود: »به یاد 
می آورم شبهایی را، حتی در زمستان که او 
بر پشت بام منزل می رفت و با صدای رسا 
و شیوای خود با خدا مناجات می کرد. او با 
مراجع بزرگ نجف رابطه داشت و نمایندۀ 
مالی مجتهد بزرگ، مرحوم آیت اهلل حاج 
سیدکاظم یزدی بود.« )جلد اول خاطرات: 

 .)17
مادرش معصومه )بیگم آغا( از خانوادۀ 
مرتضوی ها و ســادات مرعشــی قزوین 
بود. وی از مادر خود طب سنتی آموخته 
بود؛ یــزدی دربارۀ تأثیری که مادرش بر 
شخصیت و فعالیت های سیاسی او گذاشته 
می گوید: »مادر ما کلمات قصار ویژه ای 
داشــت و با آن ها ما را آموزش می داد. 
کلمات قصار مادر اگر چه شاید در دوران 
کودکی و نوجوانی، معنا و مفهوم چندانی 
برای ما نداشت، اما تأثیر عمیقی بر ذهن 
و رفتارهای ما برجای گذاشته است... او با 
کلمات قصار خود چیزهایی به ما یاد داده 
است که کاربرد عملی وسیعی در مناسبات 
سیاسی و روابط اجتماعی دارد.« )جلد اول 
خاطــرات: 57(. یکی از دایی هایش به نام 
ســیدهادی مرتضوی از اولین دانشجویان 
دانشکدۀ پزشکی تهران و متخصص چشم 
بود و با عبدالصمد کامبخش دوستی نزدیک 
داشت و پس از روی کار آمدن قوام السلطنه 

با حزب دموکرات همکاری کرد.
فاتحان تهران بعد از اســتبداد صغیر 
در مســیر خود از قزویــن می گذرند و 

محمدصادق یزدی، پدر ابراهیم یزدی که 
دانش آموز کالس 4 یا 5 ابتدایی مدرسۀ 
فرهنگ بود در حضور ســپهدار تنکابنی 
متنی در مدح آزادی می خواند و سپهدار به 
او یک ساعت جیبی هدیه می دهد. ابراهیم 
یزدی دربارۀ خصوصیــات و روحیات 
پدرش می گوید: »پدر ما در کارهای خود 
خیلی جدی بود. او نه فقط در اســم بلکه 
در صفــت و رفتارش نیز صادق و بی ریا 
بود. در رابطه با مردم به خصوص در امور 
مالی همه را با خود مقایسه می کرد و کمی 
زودباور بــود. در امور مذهبی فرزندانش 
ســخت می گرفت. پدر در انجام آداب 
مذهبی، چه واجب و چه مستحب بسیار 
مفید بود و تا آن جا که به یاد دارم اهل نماز 
شــب و تهجد بود.« )جلد اول خاطرات: 
55( و در چنــد صفحه بعد می نویســد: 
»پدرمان آقا جــان، اصولی و قاطع بود؛ 
در عین ســادگی به ما اعتقاد و پایبندی 
به اصول را آموخت. مادرمان، خانم جان، 
روشن فکر و مصر بر ادامۀ تحصیل ما بود. 
ما همۀ تحصیالت خود را از پشتیبانی و 
تشویق های ایشــان داریم. ما را از اتالف 
زمــان و فرصت ها برحــذر می کرد.« 
)همــان: 59(.  محمدصادق یزدی بعد از 
این که در بازار قزوین کار و بارش دچار 
وقفه می شود به تهران مهاجرت می کند 
و حسابدار یکي از تجارت خانه هاي بازار 
تهران می شود و بعد از یک سال خانواده 
و فرزندانش را هم به تهــران می آورد. 
ابراهیم یزدی تحصیالت ابتدایی اش را در 
دبستان مولوي، گذر بازارچه معیر شروع 
می کنــد. بعد از اتمام کالس اول از محلۀ 
قنات آباد به خیابان ایران، کوچۀ رخشانی 
نقل مکان می کننــد. زمانی که در دورۀ 
رضا شــاه روضه خوانی برای امام حسین 
مذهبی عصر جمعه  ممنوع شد، جلسات 
خانه محمدصادق یــزدی ادامه پیدا کرد 
و یک روز که دســته سینه زنی خانه شان 
می روند، چند پاسبان محمد صادق یزدی 
را دســتگیر می کنند و بعد از چند روز 
آزاد می کنند. ابراهیم یزدی دربارۀ فضای 
پیش از شهریور 1320 در بین هم ساالنش 
می نویســد: »در بین بچه ها، علي رغم جو 
سیاسي بسته جامعه بحث هاي غیردرسي هم 
زیاد بود. احساسات آلمان دوستي فراوان 
بود؛ توي کوچه ها شعارهاي آلمان دوستي، 
به دیوارها نوشــته مي شد و عالمت ویژه 
آلمان رسم مي شد، اما تا قبل از شهریور 
1320 در منــزل ما کســي حق بحث و 
حرف سیاســي بودار را نداشت. مادرمان 
مي گفت دیوار مــوش دارد و موش هم 
گوش.« )همان: 65(.  او  که تابســتان 
1320 برخالف دیگر تابستان ها در تهران 
می ماند دربارۀ تحوالت و اتفاقات شهریور 
1320 در خاطراتش می نویســد: »اواسط 
آن روزهای گرم تابســتاني، در شهریور 
ماه 1320 بود کــه ناگهان هواپیماها در 
آسمان ظاهر شدند. و سر و صداي گلوله ها 
برخاست. مردم دسته دسته توي خیابان ها 
ریخته و کنجکاوانه چشم به آسمان دوخته، 
بازي و مانور هواپیما ها را تماشا مي کردند. 
بدون آن که عموماً و اکثراً بدانند چه شده 
اســت!! بعد از چند ساعت سر و صداها 
خوابید. و شنیدیم که سربازان »روسی و 
انگلیسی« وارد ایران شده اند و رضا شاه از 
تهران فرار کرده است. یکي دو روز بعد 
عموها و پسر عموهایي که مشغول انجام 
خدمت سربازي بودند به منزل ما آمدند و 
معلوم شد افسران و فرماندهان عالي رتبه 

ارتش فرار و پادگان ها را تعطیل و سربازان 
را مرخص کرده اند.« )همان: 47 و 48(.

QQQاثراث دارالفنون
در آذر 1321 زمانــی کــه او محصل 
مدرسه سادات بود، ناگهان سکوت مدرسه 
به هم ریخت و شاگردان در پی هیاهویی به 
خیابان رفتند. از آنجا که منزل شان نزدیک 
مجلس شــورای ملی بود، او مجبور بود از 
جلوی مجلس عبور کند: »موقعی به جلوی 
مجلس رسیدم که در اصلی مجلس باز بود 
و جمعیت کثیری در صحن مجلس موج 
می زد و شعار می دادند: نون و پنیر و پونه 
ـ قوام گشــنه مونه.« )همان: 67( به گفته 
یزدی بعد از بازداشت کوتاه مدت پدرش، 
این دومین باری بود که با مسائل و حوادث 
سیاسی آشنا می شد و اولین بار بود که او 
خود را در میان مردمی می یافت که علیه 

دولت شعار می دادند.
در ســال هاي دهــۀ 1320 و 1330، 
دبیرستان دارالفنون از جمله معروف ترین 
و بهترین دبیرســتان هاي تهران محسوب 
مي شد. برادر بزرگش کاظم، قبال دانش آموز 
آنجا بود و دوره شش ساله دبیرستان را در 
آنجا طي کرد. برادر دیگرش اسماعیل که 
دو سال از او جلو تر بود، نیز در آنجا مشغول 
به تحصیل بود. به طــور طبیعي ابراهیم 
یزدی هم در دارالفنون ثبت نام کرد: »از 
میان معلمان دبیرستان دارالفنون، بیشترین 
تأثیر و خاطره ام از مرحوم سیدکمال الدین 
نوربخش اســت که به ما فقه و شرعیات 
درس مي داد. امــا او چیزي بیش از یک 
معلم فقه و شــرعیات بود. به غایت معتقد 
و مؤمن و خوش فکر بود. حرف هاي جالبي 
براي بچه ها مي زد. بسیاري از حرف هاي او 
در ذهنم مانده است. و بارها در زندگي و 
تجربه  اجتماعي و در مناسبات سیاسي به یاد 
او بوده ام. یکي از حرف هاي به جا مانده در 
ذهنم از او که سبب یاد خیر او به کرات 
شده است، این است که مي گفت: در ایران 
پیشنهادهاي خود را به دیگران ندهید. وقتي 
طرح تازه اي را به کســي مي دهید، آن را 
انجام مي دهند اما به صورتي برخالف آن چه 
نظر و هدف شما بوده است و مي خواستید 
در مي آورند« )همان: 71(. تأسیس  انجمن 
اسالمی جوانان امیرکبیر از دیگر رویدادهای 
مهم دارالفنون است که ابراهیم یزدی در 
خاطراتش به آن پرداخته و این انجمن را 
نطفۀ اولیۀ نهضت خداپرستان سوسیالیست 
می داند: »انجمن اسالمي جوانان امیرکبیر با 
مشارکت دانش آموزان معتقد و مسلمان آن 
روز، نظیر محمدجواد رضوي، حاج یوسفي 
)بعدها تغییر نام داد به بهروزي(، بدیعي و 
برادرم دکتر کاظم به وجود آمد. در ابتدا، 

مدیر دبیرســتان با تشکیل انجمن اسالمي 
به راهنمایي نوربخش،  اما  موافقت نکرد. 
این درخواســت در شوراي عالي فرهنگ 
مطرح شــد و آن ها هــم آن را تصویب 
و مجوز صادر کردنــد... همین گروه از 
جوانان بودند که سال هاي بعد در دانشگاه 
تهران، ارتباط خود را با هم، علي رغم این 
که هر کدام به یک دانشــکده رفته بودند 
حفظ و در منــزل محمدجواد رضوي در 
پاچنار )خیابان خیام(، جلسات هفتگي دیني 
برگزار مي کردند. براي آموزش هاي دیني 
بعضاً از مرحوم ابن الدین و مرحوم راشــد 
اســتفاده مي کردند. بعدها همین گروه با 
کمک گروه دیگري از جوانان مســلمان 
آن زمان، نهضت خداپرستان سوسیالیست 

را تشکیل دادند.«

QQQ در جدال با پدر و ناکام از ورود به
دانشکدة حقوق

به گفتۀ ابراهیم یــزدی پدرش به دو 
فرزندانش  تحصیالت  ادامۀ  مخالف  علت 
بود؛ اول این که اصرار داشــت پسرانش 
در مغازه بــه او کمک کنند و علت دوم 
تحت تأثیــر روحانیون محل و پیش نماز 
مسجد قرار داشت و آن روزها روحانیون 
به شدت با تحصیالت جدید جوانان مخالف 
بودند: »از او اصرار به ترک تحصیل و از ما 
مقاومت براي ادامه تحصیل، البته با حمایت 
مادر. اما در هر حــال مجبور بودیم، او را 
در کار مغازه اش یاري بدهیم. مادرمان در 
تمام این مراحل مشوق ما در ادامه تحصیل 
بود اما تاثیر زیادي روي پدر، در این مورد 
بخصوص نداشــت.« )همان: 74(. یزدی 
کــه هم زمان با تحصیل به پدر هم کمک 
می کرد، در سال چهارم دبیرستان به فکر 
یک تغییر اساسي در رشتۀ تحصیلي اش افتاد 
و تصمیم گرفت به جاي دانشکدۀ پزشکي، 
به دانشــکدۀ حقوق برود و برای عملی 
کردن این تغییر قصد داشت سال چهارم 
به دبیرستان دارایی برود، اما وقتی پدرش 
مطلع می شود به شدت مخالفت می کند و در 
دارالفنون می ماند و رشتۀ طبیعی را انتخاب 
می کند. بعد از این که امتحانات دارالفنون 
را به اتمام می رســاند، سال 1328 در رشتۀ 
»می توانستم  می شــود:  قبول  داروسازی 

برای دانشــکدۀ داروســازی یا دانشکدۀ 
برنامه های  کنم.  ثبت نام  دندان پزشــکی 
درسی دانشکدۀ داروسازی تماماً بعدازظهرها 
بود و از این نظر با برنامه هایی که با پدرم 
داشتم هم خوانی بیشتری داشت. بنابراین در 
همان گروه خودم ثبت نام کردم.« )همان: 
82(. یزدی پس از 6 سال تحصیل در رشتۀ 
داروسازی و 9 ماه پس از ازدواجش با خانم 
ســرور طلیعه، در 28 آذر 1334 موفق به 

گذراندن تز دکترایش می شود.

QQQ از نهضت خداپرستان
سوسیالیست تا نهضت مقاومت ملی

گروه هاي سیاسي و فکري، به خصوص 
میان  در  شــدیدي  فعالیت  توده اي هــا 
دانش آموزان مدارس، از جمله در دارالفنون 
داشــتند. عالوه بر توده اي هــا، بهایي ها 
و هواداران کســروي نیز فعــال بودند. 
اوضاع سیاســي کشور نیز سخت متالطم 
بود. در چنیــن جوي یزدی با چند نفر از 
به  همکالسی های کم و بیش همفکرش 
این نتیجه رسیدند که مجله ای مخصوص 
دانش آموزان منتشر کنند و اولین شماره 
مجله دانش آموزان را در 12 بهمن 1325 
منتشر کردند، اما اختالفات بین شان باعث 
شد پس از چند شماره مجله تعطیل شود. 
در همان ســال 1325 برادرش کاظم او را 
به جلســه ای در خیابان آب منگل دعوت 
و تشــویق کرد. جلســه در منزل محمد 
نخشــب )مکانیک( بود و به این وسیله 
پای یزدی به جلسات نهضت خداپرستان 
نخشب   »مرحوم  باز شــد:  سوسیالیست 
جلســه را خوب اداره مي کرد. او خیلي 
محکم، با حرارت و با احســاس صحبت 
مي کرد. او در ضمن صحبت با چشــمان 
نافذ خود به چشمان مخاطبین و شنوندگان 
خیره مي شد تا از تاثیر کالم خود بر آنها 
مطمئن شود.«  )همان: 126(. یزدی دربارۀ 
تأثیر عضویتش در نهضت خداپرســتان 
سوسیالیســت بر فعالیت های سیاســی 
فعالیت  و  »عضویت  می گوید:  آینده اش 
در نهضت خداپرستان سوسیالیست تأثیر 
بسیار عمیقی در ذهن و دیدگاه های سیاسی 
من برجای گذاشت. در واقع بعد از تربیت 
خانوادگی و تالوت آیه های عشق و محبت 
مادر در گوش و در کنار کار مســتمر و 
جدی همراه پدر و تجربیات بسیار باارزش 
عینی و واقعی از زندگی و جامعه، حضور و 
فعالیت در نهضت خداپرستان سوسیالیست 
اثرات درازمدت در شکل گیری روحیه و 
گرایشات سیاسی و اجتماعی من برجای 
گذاشته اســت.« )همان: 149(  فعالیت 
نهضت خداپرستان سوسیالیست علنی نبود، 
اما پس از انتخابات مجلس شانزدهم در سال 

1328، محمد نخشب بر گسترش و علنی 
کردن فعالیت ها تأکید می کند و به همین 
خاطر از نهضت جدا می شود و »جمعیت 
خداپرســتان سوسیالیســت« را تشکیل 
می دهد. یزدی پــس از تجربۀ حضور در 
نهضت خداپرستان سوسیالیست به انجمن 
از  »من  می پیوندد:  دانشــجویان  اسالمی 
سال آخر دبیرستان در فعالیت های انجمن 
اسالمی دانشجویان حضور پیدا کردم و بعد 
از ورود به دانشــکدۀ داروسازی دانشگاه 
تهران، فعالیت در انجمن اســالمی را تا 
پایان تحصیل و پــس از آن ادامه دادم.« 
)همان: 142(. اگر چه سیاست و خط مشی 
انجمن اسالمی دانشجویان ورود مستقیم در 
فعالیت های سیاسی نبود، در فضای ملتهب 
و سیاسی 1329 بسیاری از اعضای انجمن 
به مسائل سیاسی توجه داشتند و در حمایت 
از جبهه ملی و ملی شــدن نفت فعالیت 
می کردند: »انجمن اســالمی دانشجویان 
اگر چه یک گروه و حزب سیاسی نبود، 
اما در ســال های 1332ـ  1329 به وضوح 
جهت گیری و گرایش سیاســی مشخص 
مترقی داشــت.« )همان: 161(. یزدی و 
دوستانش در این دورۀ مجلۀ »فروغ علم« 
و پس از آن »گنج شــایگان« را منتشر 
می کردند. سخنرانی آیت اهلل طالقانی تحت 
عنوان »اسالم و مالکیت« سال 1329 ابتدا 
در شمارۀ 7 »فروغ علم« منتشر شد.  شمارۀ 
پنجم »گنج شــایگان« مصادف با مرداد 
1332 بود: »در شمارۀ بعد و آخرین شماره 
که مصادف بود با مذاکرات دولت ایران 
با کنسرسیوم نفت، در سرمقاله ای تحت 
عنوان »ملت مسلمان ایران مستشار مسیحی 
نمی خواهد« موضع گیری صریح و شفاف 
شده بود، این آخرین شمارۀ گنج شایگان 
بود. مجله را توقیف و دفتر مجله و محل 
کار باقر رضوی را هم اشــغال کردند.« 
)همــان: 161(. پس از 28 مرداد 1332 به 
»نهضت  زنجانی  سیدرضا  آیت اهلل  همت 
مقاومت ملی« پا گرفت: »حدود دو هفته 
بعد از کودتای 28 مرداد، روز چهاردهم یا 
پانزدهم شهریور 32 بعد از جلسۀ شورای 
انجمن اسالمی دانشجویان یا هیأت تحریریه 
»گنج شایگان«، آقای مهندس سحابی به 
من اطالع داد که از طریق پدرشان )دکتر 
یداهلل سحابی( مطلع شده است که سازمانی 
به نام »نهضت مقاومت ملی ایران« تشکیل 
شده و پدرشان و مهندس بازرگان هم به 
این سازمان پیوســته اند و در آن فعالیت 
دارند. از ایــن رو از همه دعوت کرده اند 
به این ســازمان ملحق شــوند. من هم 
نظیر بســیاری از اعضای انجمن اسالمی 
دانشجویان با توجه به اعتماد و حسن ظنی 
که به مرحوم مهندس بازرگان و مرحوم 
دکتر سحابی داشتم در همان صحبت های 
اولی پذیرفتم و پیوستم.« )همان: 224(. به 
این ترتیب همکاری و پیوند سیاسی یزدی 
با دکتر سحابی و مهندس بازرگان شروع 
شد و از ســال 1340 این مسیر در قالب 

نهضت آزادی ایران ادامه پیدا کرد.  
مرور پیشــینه خانوادگی و سال های 
کودکی و نوجوانی ابراهیم یزدی مشخص 
می کند از نظر خانوادگی دو ویژگی بارز 
داشــته؛ علقه های عمیق و شدید مذهبی 
و  وابســتگی اقتصادی و معیشتی به بازار 
و تجارت. فعالیت سیاســی اش هم اگر 
آغاز  سوسیالیست  خداپرستان  با  چه 
می شود، اما به تدریج تحت تأثیر و 
خداپرست  بازرگان  مهندس  نفوذ 

لیبرال می شود.

از نظر خانوادگی دو ویژگی بارز داشته؛ علقه های عمیق و شدید مذهبی و  وابستگی اقتصادی 
و معیشتی به بازار و تجارت. فعالیت سیاسی اش هم اگر چه با خداپرستان سوسیالیست آغاز 

می شود، اما به تدریج تحت تأثیر و نفوذ مهندس بازرگان خداپرست لیبرال می شود.
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 از تأسیس شاخه نهضت آزادی خارج 
از کشور شــروع کنیم که دکتر یزدی و 
دکتر چمــران آن را پایه گذاری کردند. 
اصالً چه شــد که شــاخة خارج از کشور 
نهضت آزادی تأســیس شد و چه اهدافی 

داشتند؟
 آقای دکتر یزدی ســال 1339 برای 
ادامۀ تحصیل در رشــتۀ تخصصی شان به 
آمریکا رفتند؛ بنابراین در اردیبهشت 1340 
که نهضت آزادی ایران تأسیس شد، ایشان 
در ایران نبودند ولی مسائل داخل را رصد 
می کردند. بعد از رخدادهای سال 40 و 41 
و با توجه به فضای فرهنگی و اجتماعی 
که در خارج از کشــور حاکم بود، دکتر 
یزدی و  دوســتانش در آمریکا احساس 
 کردند هویــت و گفتمان نهضت آزادی 
باید در خارج از کشور هویتی تشکیالتی 
داشته باشد و در همین راستا رایزنی هایی 
با هم فکران خودشــان انجام دادند. دکتر 
یزدی و دکتر چمران با دکتر شریعتی که 
در فرانسه بود و صادق قطب زاده رایزنی 
کردند و در ســال 1341 نهضت آزادی 
ایران خارج از کشور را پایه گذاری کردند. 
کسانی که امضای شان پای بیانیۀ تأسیس 
شاخۀ خارج نهضت هست عالوه بر آقای 
دکتر یزدی، آقای دکتر علی شــریعتی، 
دکتر مصطفی چمــران، صادق قطب زاده 
و پرویز امین بودنــد. از این پایه گذاران 
آقای دکتر یزدی آخرین نفری بودند که 
در روزهای اخیر دار فانی را وداع گفتند. 
وقتی سال 41 نهضت آزادی ایران خارج 
از کشور تأسیس شــد با توجه به فضای 
فرهنگــی و اجتماعی آمریکا و اروپا که 
مارکسیســت ها در آن حضور فرهنگی 
گسترده ای داشتند، امکان فعالیت سیاسی 
ایران وجود  مستقیم برای نهضت آزادی 
نداشت؛ بنابراین این دوستان هم در عرصۀ 
جبهۀ ملی خارج از کشور که تشکیل شده 
بود فعالیت سیاســی انجام می دادند و هم 
کوشش کردند با همان رویه ای که در دهۀ 
20 و 30 فراگرفته بودند زیرساخت های 
فرهنگــی و اجتماعــی را در چارچوب 
انجمن های اسالمی دانشجویان فراهم کنند 
و نیروی اصلی شان را در آن بخش متمرکز 

کرده بودند.
بــرای تأســیس شــاخة خــارج چه 
هماهنگی هایــی با نهضــت آزادی داخل 

انجام دادند؟
کســانی که در این گفتمان تربیت 
می شــدند وقتی مبانی و شــاکلۀ اصلی 
شخصیت شان شکل می گرفت خودجوش 
بودند و من یادم نمی آید که برای تشکیل 
نهضت آزادی خارج از کشور از مهندس 
بازرگان یا دیگر دوستانی که داخل بودند 
مجوزی گرفته باشند، اما وقتی شاخۀ خارج 
را تأسیس کردند ارتباط داشتند و مکاتبه 
می کردند. در نامه هایی هم که آقای دکتر 
یزدی در پیوست جلد دوم خاطرات شان 

آورده اند این مکاتبات وجود دارد.
 ســال 41 که من به خارج از کشور 
رفتم هنوز یکی دو هفته نگذشته بود که 
در خوابگاهی که به طور موقت ســاکن 
برایم می رسید  بودم نشریات حزب توده 
و نشان می داد ســازمان گسترده ای دارند 
و دانشجویان جدیدی که آنجا می آمدند 
را رصــد می کنند و برای جذب شــان 
نشریات شان را می فرستند. بنابراین به طور 
خودجوش احســاس مسئولیت کردم که 
باید نهاد انجمن های اسالمی دانشجویان در 

یزدیوسحابی؛نماددوجناحدرنهضتبودند
تحلیل فعالیت حزبی و تشکیالتی دکتر ابراهیم یزدی در گفت وگو با محمد توسلی

بیژن مومیوند: دکتر ابراهیم یزدی در سالیان متمادی فعالیت سیاسی و اجتماعی خود کارهای بسیاری 
انجام داد و سمت های مختلفی داشت، اما فعالیت حزبی و تشکیالتی در نهضت آزادی ایران مهم ترین 
و طوالنی ترین آن ها بود. در گفت وگو با منهدس محمد توسلی، رئیس دفتر سیاسی نهضت آزادی به 
بررسی و تحلیل فعالیت های حزبی و تشکیالتی دکتر یزدی پرداخته ایم. آقای توسلی در این بازخوانی 
تاریخی به  صراحت از تفاوت دو نوع دیدگاه و رویکرد در نهضت آزادی در ابتدای پیروزی انقالب 
سخن گفت و ضمن حفظ ارادت و احترام به مهندس سحابی برخالف تعارفات رایج و معمول ریشه های 
اختالف و تفاوت نگاه تحلیل ایشان با دکتر یزدی را بیان کردند و به شاخصه های رویکرد و استراتژی 

سیاسی دکتر پرداختند.

اروپا پایه گذاری بشود و کلیدش در همان 
ســال 1341 زده شد؛ به شهر گیسن رفتم 
و در کالس قرآن جمعی از دانشــجویان 
آنجا شــرکت کردم و از همان جا کار 
کلید خورد و تا سال 44 گروه فارسی زبان 
انجمن های اسالمی دانشجویان تشکیل شد. 
در آمریکا هم افــرادی مثل آقای دکتر 
یزدی، دکتر چمران و به خصوص دکتر 
مهدی بهادری نــژاد بدون این که از داخل 
اجازه گرفته باشــند خودشــان احساس 
تکلیــف می کردند که ایــن نهادها را 
پایه گذاری کنند. بعد از 15 خرداد 1342 
که فضای سیاسی ایران بسته شد و مهندس 
بازرگان هــم در دادگاه نظامی گفتند ما 
آخرین گروهی هستیم که با زبان قانون با 
شما سخن می گوییم، دوستان ما در خارج از 
کشور بدون این که دستوری به آن ها داده 
شود احساس تکلیف کردند که نهادهایی 
را شکل بدهند که آموزش هایی را برای 
تربیت کادرهای الزم ارائه کنند تا بتوانند 
در آن شــرایط و در آن گفتمان انقالبی 
به وظایف شان عمل کنند. کسی به آن ها 
دســتور نداده بود و خودشان این کار را 
دنبال کردند. دکتر یزدی و دکتر شریعتی 
به عنوان اعضــای نهضت آزادی خارج از 
کشور برای فراگیری آموزش های نظامی 
و چریکی می خواســتند به الجزایر بروند 
که نشــد و بعد به مصر رفتند و آموزش 
دیدند ولی بعد به این جمع بندی رســیدند 
این فکر، فکر درستی نیست که از خارج 
کشور بخواهند برای داخل چنین اقدامی 

انجام بدهند. 
با توجــه به آن چه شــما گفتید و به 
خاطر این که بعد از آن هم راه های ارتباطی 
گسترده نبود و مشکالتی که برای نهضت 
آزادی به وجود آمد و بازداشــت ســران 
نهضت، قاعدتاً هماهنگی چندانی بین شاخه 

خارج و داخل وجود نداشته؟
 همین طور اســت. بر اساس مبانی که 
افرادی مثل دکتر یزدی در دهۀ 20 و 30 
فراگرفته بودند در جایگاهی قرار داشتند که 
بتوانند به صورت راهبردی سیاست گذاری 
و برنامه ریزی کنند و برنامه ها را به اجرا 
درآورند، اما با این حال ارتباط هم داشتند و 
مکاتبات نشان می دهد که به داخل گزارش 
می دادند. سال 41 که به خارج کشور رفتم 
حامل نامه ای از مهنــدس بازرگان برای 
دکتر یزدی بودم کــه این در خاطرات 
دکتــر یزدی هم آمــده؛ بنابراین چنین 
ارتباطاتی بــود و آقای مهندس بازرگان 
هم فعالیت های دوســتان خارج را تأیید 
می کردند و هم توصیه هایی داشــتند. در 
آن سال ها  مرحوم رحیم عطایی که رئیس 
دفتر سیاسی نهضت آزادی بودند، به رغم 
محدودیت هــای ارتباطی در جریان امور 
قرار داشت و حتی المقدور دوستان خارج 

با ایشان رایزنی می کردند. 
پس از پیــروزی انقــالب که دکتر 
یزدی و دیگر اعضای شاخه خارج نهضت 
به ایران آمدنــد، در درون نهضت آزادی 
رابطة داخلی هــا با اعضای شــاخة خارج 
نهضت از جمله دکتر یزدی چگونه بود؟ 

آیا راحت می توانستند با هم کار کنند؟
  وقتی انقالب پیروز شد همۀ نیروهای 
نهادهــای مدنی مثل  فعال نهضــت و 
انجمن های اسالمی که در اروپا و آمریکا 
شــکل گرفته بود عموماً به داخل کشور 
آمدند تا بتوانند در انقالب به وظیفه شــان 
دانشــجویان دورۀ  از  عمل کنند. خیلی 

دکتری حتی تحصیل شان را رها کردند و 
به نوفل لوشاتو رفتند و از آن جا هم به ایران 
آمدند و بسیاری از مدیران بعد از انقالب 
همین افراد هســتند که با نگاه راهبردی 
که داشتند و عشقی که به انقالب اسالمی 
می ورزیدند، زندگی شان را رها کردند و به 
ایران آمدند. اعضای نهضت آزادی در اروپا 
و آمریکا که به ایران آمدند طبیعتاً باید با 
دوستان ما در داخل همکاری می کردند، اما 
آن موقع مسائلی پیش آمد. اغلب دوستانی 
که در داخل بودند و همچنین کسانی که از 
خارج آمده بودند در مدیریت دولت موقت 
قرار گرفتندـ  چه در دولت موقت به عنوان 
وزیر یا مدیر بخش های مختلف مثل بنده 
که به عنوان شهردار تهران منصوب شدم- 
چون متعهد شده بودند که در دولت فعالیت 
سیاسی کنند و اصاًل فرصت هم نداشتند؛ 
بنابر این برای فعالیت در نهضت کسانی 

مثل مهندس سحابی باقی ماندند که 7 سال 
در زندان و از مســائل دور بود. در زندان 
هم بند مجاهدین خلق و چریک های فدایی 
بــود و طبیعتاً گفتمان غالــب در زندان 
عادل آباد شیراز بر ذهنیت ایشان هم تأثیر 
گذاشته بود. دوستانی که از آمریکا آمده 
بودند شخصیت سیاسی و فرهنگی شان در 
فضای بازی شکل گرفته بود و با همدیگر 
انسجام داخلی داشتند، دوستانی هم که از 
اروپا آمده بودند یک انسجام داخلی داشتند؛ 
بنابراین طبیعی بود که ایجاد انسجام بین 
نیروهایی که در ایران بودند با نیروهای از 
خارج آمده با چالش هایی روبه رو شده باشد 
و در اســناد نهضت هم این سوابق کاماًل 
مشخص است. نماد این دو تفاوت شخص 
مهندس عزت اهلل سحابی و شخص دکتر 
ابراهیم یزدی بودند که سابقۀ دوستی عمیق 
و سابقۀ همکاری در دهه های20 و 30 در 

نهضت مقاومت ملی داشــتند و به لحاظ 
ارتباط با مهندس بازرگان و دکتر سحابی 
پیوندهای عاطفی محکمی داشتند، اما طبیعی 
است که به لحاظ نقطه نظرهای اجتماعی 
تفاوت هایی داشته باشند. دکتر یزدی در 
یک فضای آزاد رشد کرده بود و مهندس 
سحابی ذهنش در فضای بستۀ زندان شکل 
گرفته بود و طبیعی بود نتوانند در برخی از 
مسائل کنار همدیگر قرار بگیرند و گاهی 
از این تفاوت دیدگاه ها این گونه برداشت 

بشود که با همدیگر اختالف داشتند.
پس اعضای شــاخه خارج نهضت در 
دولت بودند و تشــکیالت نهضت را افراد 
داخل مثل مهندس سحابی اداره می کردند؟

بله، همین طور اســت. تا اواخر سال 
58 مهندس ســحابی و افرادی مثل دکتر 
محمدمهدی جعفری، محمد بســته نگار و 
اداره  علی اسپهبدی تشکیالت نهضت را 
می کردند و نهضت آزادی هم برای حفظ 
امانت تاریخی تمام بیانیه ها و اسناد نهضت 
در آن دوره را در مجموعۀ اسناد خودش 
حفظ کرده است. وقتی به آن اسناد مراجعه 
می کنید می بینید این اســناد و بیانیه ها به 
لحاظ گفتمانی با گفتمان مهندس بازرگان 

و دکتر یزدی تفاوت هایی دارند. 
در بعضی موارد عمــالً منتقد دولت 

موقت بودند؟
بله و حتی در کنار سایر جریانات که 
دنبال قدرت بودند و دولت موقت را نقد 
می کردند، قــرار می گرفتند. به خصوص 
46 صفحــه ای به قلم  یــک تحلیل 45ـ 
مهندس سحابی در اسناد نهضت هست که 
این نگاه خیلی خوب در آن دیده می شود. 
استعفایی که با امضای 14 نفر از دوستان 
مهندس سحابی صادر شد و در خاطرات 
آقای جعفری به عنوان سند تاریخی آمده، 
به خوبی تفاوت دیدگاه دوستان را از نظر 
تاریخی با دکتر یزدی و کســانی که در 
نهضت به فعالیت ادامه دادند، نشان می دهد 
و این درس عبرتی اســت برای امروز و 
کســانی که بخواهند گذشته را نقد کنند 
تا ببینند ریشه بعضی از تفاوت تحلیل ها و 

نگاه ها چه عواملی بوده است.
طیف چپ نهضــت در چه فرآیندی 
استعفا دادند؟ آیا بعد از دولت موقت که 
مهندس بازرگان و دیگر اعضا در نهضت 
فعال شــدند اختالفــات بیشــتر و تداوم 

همکاری سخت تر شد؟
 همین طور اســت. وقتی افرادی مثل 
دکتر یزدی و بقیۀ دوستان وقت آزاد پیدا 
کردند و در فعالیت های نهضت مشارکت 
کردند طبیعتاً وقتی کنگره ها تشکیل می شد 
به لحاظ کمی هم اکثریت داشتند و به نظر 
می رسد آقای مهندس سحابی در آن شرایط 
فکر کردند که به  مصلحت است از نهضت 
جدا بشــوند. مهندس بازرگان به شدت 
مخالف جدا شدن مهندس سحابی و دوستان 
ایشان بود و خیلی مدارا کردند. قبل از اشغال 
سفارت و اســتعفای دولت موقت، طیف 
مهندس ســحابی تصمیم به استعفا گرفته 
بودند ولی وقتــی آن حادثه پیش آمد به 
خاطر صداقت و صمیمیتی که داشتند ارائۀ 
استعفای شان را متوقف کردند و حتی بعد 
از افشاگری دانشجویان از مواضع مهندس 
بازرگان و دولت موقت دفاع هم کردند و 
در تهیه بیانیه های دفاعی همراهی کردند. 
این هماهنگی و موضع گیری مشــترک 
خیلی مهم است و نشان می دهد این دوستان 
به لحاظ فرهنگی، عاطفی و صداقتی که 

داشتند وقتی یک مســألۀ بیرونی مطرح 
می شد در کنار همدیگر قرار می گرفتند، 
اما بعد از آن که آن موج مقداری فروکش 
کرد اســتعفا دادند، ولی مهندس بازرگان 
تالش می کرد مهندس سحابی و دوستانش 
استعفا ندهند. آن موقع بحث انتخابات اولین 
طیف  بود.  مطرح  ریاست جمهوری  دورۀ 
مهندس ســحابی موافق نامزدی مهندس 
ریاست جمهوری  انتخابات  برای  بازرگان 
نبودند. مهندس بازرگان به مهندس سحابی 
گفتند: خب خود شــما نامزد بشوید ولی 
استعفا ندهید، ولی مهندس سحابی ظاهرا 
با توجه به شــرایط بعد از زندان و مسائل 
خانوادگی شان آمادگی نامزدی نداشتند و 
آقای دکتر حسن حبیبی را مطرح کردند 
که در یک شــرایط خاصی در شورای 
نهضت هم با یک رأی بیشــتر نامزدی 
ایشان تصویب شد. من در این خصوص 
قباًل یادداشــتی هم نوشته ام  که مهندس 
بازرگان پس از آن جلســه شورا  گفت: 
»این تلخ ترین شب زندگی ام« بود. بعد از 
مهندس  آقای  ریاست جمهوری  انتخابات 
سحابی استعفای شــان را عملی کردند و 
به لحاظ تشکیالتی از نهضت جدا شدند، 
اما هرگز روابط دوســتانه و برادرانه شان 
بــا مجموعۀ نهضت به هم نخــورد و در 
فعالیت های فرهنگی و اجتماعی از جمله در  
انجمن اسالمی مهندسین با مهندس بازرگان 
و دوســتان نهضت همکاری می کردند. 
برخالف بقیۀ احزاب که وقتی انشــعاب 
می کنند پنجه بر روی همدیگر می کشند، 
طیف مهندس ســحابی به دلیل اختالف 
نظرها استعفا دادند ولی مناسبات انسانی و 
همکاری خودشان را حفظ کردند. مهندس 
ســحابی ســال ها بعد در گفت وگوهای 
مطبوعاتی به صراحت و صمیمیت گفته 
بود: در مواردی که من با مهندس بازرگان 
اختالف داشتم حق به جانب ایشان بود. به 
نظر من افرادی مثل دکتر یزدی، مهندس 
سحابی و دکتر چمران اسوه هایی هستند که 
برای نسل امروز و فردای ما باید راز و رمز 
پایداری شــان در طول 60 سال و 70 سال 
مورد توجه قرار بگیرد و ببینیم چه عواملی 
موجب شده که این ها بتوانند هم اخالقی 
عمل کنند، هم صداقت داشته باشند و هم 
بتوانند در چارچوب گفتمان مورد قبول شان 
و براساس نظرات خودشان به وظایف دینی 

و ملی خودشان عمل کنند.
بعد از دولت موقت و در فضایی که 
علیه نهضــت آزادی و مهنــدس بازرگان 
شــکل گرفت، پیامی به دکتر یزدی داده 
شــد مبنی بر این که اگــر از نهضت جدا 
شــوید می توانید در حاکمیت بمانید و به 
فعالیت های تــان ادامه بدهید ولی ایشــان 

نپذیرفت. این پیام چه جریانی داشت؟
در اوایل دهــۀ 60 این پیامی بود که 
به ایشان داده بودند و گفته بودند شما در 
آن جایگاهی هستید که بتوانید در جایگاه 
ریاست جمهوری و مقامات باالی جمهوری 
اسالمی باشید ولی الزمه اش این است که 
از بازرگان فاصلــه بگیرید. دکتر یزدی 
خیلی شــفاف گفته بود: من شخصیت و 
هویت خودم را از بــازرگان دارم و او را 
تنها نخواهم گذاشــت. این مسأله اصالت 
شخصیتی و صداقت آقای دکتر یزدی را 

کاماًل نشان می دهد. 
بعد از سال های سختی که در دهة ۶٠ 
بــر نهضت گذشــت، ســال 7۳ پــس از 
درگذشت مهندس بازرگان چطور با وجود 

دکتر یزدی در یک فضای آزاد رشد کرده بود و مهندس سحابی ذهنش در فضای بستة زندان شکل گرفته بود
و طبیعی بود نتوانند در برخی از مسائل کنار همدیگر قرار بگیرند و گاهی از این تفاوت دیدگاه ها این گونه برداشت بشود
که با همدیگر اختالف داشتند. یادنامه
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گفت وگو با هاشم صباغیان

سمیرا دردشتی: شهر ازمیر ترکیه میزبان آخرین روزهای زندگی 
مردی بود که در سال های نخست پیروزی انقالب اسالمی در ایران 
به یکی از اصلی ترین شخصیت های نظام مبدل شد. او نقشی مهم 
در همراهــی رهبر انقالب و مبــارزات منتهی به پیروزی انقالب 
داشت و چون در این دوره رهبری نهضت از فرانسه کار هدایت 
نیروهای داخلی را انجام می داد، نقش ابراهیم یزدی به عنوان کسی 
که به زبان انگلیسی تسلط مطلوبی داشت بسیار مؤثر بود. کسی که 
در آمریــکا تحصیل کرده بود و مدتی در حدود یک دهه در این 
کشور زیســته بود، در روزهای پایانی حیاتش اجازه ورود به این 
کشور را نیافت و در مجاورت وطنی که سال ها تالش برای آن را 
وجهه همت خود می دانست از دنیا رفت. مهندس هاشم صباغیان از 
اعضــای نهضت آزادی و از نزدیکان ابراهیم یزدی در گفت وگو 
با ســازندگی از زندگی، فعالیت ها و خط مشــی او سخن گفت. 
صباغیان زمانی که قصد داشــت به بیان آخرین خاطره از دوست 

و همفکر خود بپردازد، به یاد او گریست. 

فردی چــون دکتر یداهلل ســحابی، دکتر 
یزدی به عنوان دبیرکل انتخاب  شد؟

زنده یاد  درگذشــت  از  بعد  بالفاصله 
مهندس بازرگان، آقای دکتر سحابی که 
یار دیرین ایشان و بزرگ خانوادۀ نهضت 
بودند در مصاحبــه ای گفتند ما به زودی 
دبیرکل نهضت آزادی را انتخاب می کنیم. 
در اولین جلســۀ شورای مرکزی انتخاب 
دبیرکل نهضت را در دســتور قرار دادند 
و خودشان پیشــنهاد کردند آقای دکتر 
بشوند؛  انتخاب  دبیرکلی  به سمت  یزدی 
دالیل شان را هم گفتند و شورای مرکزی 
تقریباً به اتفاق آرا دکتر یزدی را به این 
سمت برگزیدند. این انتخاب نشان دهندۀ 
نگاه راهبردی خانوادۀ نهضت است که در 
واقع دنبال مقام نیستند. دکتر سحابی با آن 
تواضع و بزرگواری ای که داشت می دید 
آقای دکتر یزدی به لحاظ تشــکیالتی 
و مدیریتی و ســوابقی که با جوانان دارد 
بهتر می تواند مسئولیت دبیرکلی نهضت 
را برعهده بگیرد، اما تا سال 81 که دکتر 
سحابی در قید حیات بودند همواره در کنار 
دکتر یزدی بودند و هماهنگ با تصمیمات 
دکتر یزدی، شورای مرکزی و دفتر سیاسی 

نهضت عمل می کردند. 
آقــای دکتر یزدی در آن ســال های 
ســخت با چه رویکــرد و اســتراتژی ای 
توانست تشکیالت نهضت را حفظ کند و 
به پیش بَرد، به گونــه ای که باوجود همه 
محدودیت هــا نهضت بتوانــد در فضای 

سیاسی منشاء اثر باشد؟
خاطرات  عنــوان  یزدی  دکتر  آقای 
خودشان را »60 سال صبوری و شکوری« 
گذاشته اند. این واژه را از قرآن گرفته اند؛ 
قــرآن در چهار آیه بــه عبارت »صبار 
شکور« اشــاره دارد. از منظر قرآن یکی 
از ویژگی های برجسته مؤمنین این است 
که صبار و شکور هستند، یعنی از ذره ذرۀ 
نعمت ها و فرصت ها در راســتای اهداف 
راهبردی خودشان استفاده می کنند. آقای 
دکتر یزدی هم بــه نظر من در مدیریت 
خودشــان ویژگی صبار بودن و شکور 
بودن را به کار گرفتند. طبیعی اســت در 
شرایط ســخت بعد از دهۀ 60 و سال های 
دهۀ 70 و بعد از آن نهضت در شــرایطی 
قرار داشت که همیشــه با محدودیت و 
هزینه های سنگینی روبه رو بود. آقای دکتر 
یزدی و سایر دوستان چون به گفتمان و 
بینش اصالح طلبی، فعالیت و نقد قانونی، 
علنی و مسالمت آمیز و تحوالت و تغییرات 
تدریجی در جامعه باور داشتند قراری بر 
تقابل نداشــتند و قرارشــان این بود که 
مدارا کنند با کســانی که خالف قانون و 
انصاف با آن ها رفتار می کردند. در همین 
شرایط سخت و دشوار کوشش می کردند 
وجود  که  فرصت هایی  کوچک ترین  از 
دارد هم برای حفظ و بقای خودشان و هم 
برای توسعۀ گفتمان شان ـ به خصوص در 
نسل جوان ـ استفاده کنند. به نظرم آقای 
دکتر یزدی در این دوران از هنر مدیریت 
خودش به خوبی اســتفاده کرد و توانست 
چراغ کم سوِی نهضت آزادی ایران را در 
طول این ایام روشن نگه دارد و توانست 
با نیروهایــی که بعد از دوم خرداد همین 
گفتمان اصالح طلبی را انتخاب کردند وارد 
تعامل شــود. در همۀ مراحل آقای دکتر 
یزدی موید راهبردی اقداماتی بود که در 
جنبش اصالحات انجام شده است؛ به ویژه 
در مقاطع انتخابات. همه یادمان هست که 
در سال 92 چگونه عمل کردند و در سال 
94 چگونه عمل کردند، در شرایطی که 
نهضت در دوران آقای احمدی نژاد واقعًا 
زیر فشار بود و حتی امکان صدور بیانیه 
نداشتند که از مردم دعوت کنند در انتخابات 
شرکت کنند. در ســال 92 از اول صبح 
آمدند در حسینیۀ ارشاد و در صف طوالنی 
ایستادند. خبرنگاران داخلی و خارجی از 
همان اول صبح آمدند و با ایشان مصاحبه 
و مخابره کردند و حتی صدا و سیما هم با 
ایشان مصاحبه کرد. ایشان در واقع این پیام 
را دادند که با وجود تمام محدودیت ها ما 
در انتخابات شرکت می کنیم و دیگران را 
هم به مشارکت دعوت می کنیم و این پیام 

ایشان مشوق بسیاری از افراد برای حضور 
در انتخابات شد. در سال 94 و در انتخابات 
مجلس و خبرگان هم همین طور بود. در 
سال 96 به رغم توسعۀ بیماری  و محدودیت 
جسمی شان باز هم به حوزۀ حسینیۀ ارشاد 
آمدند که به اتفاق وارد حســینیۀ ارشاد 
شدیم و در همان شرایط هم رأی دادند و 
هم با خبرنگاران صدا و سیما و خبرنگاران 
خارجی مصاحبه کردند. صحبت های ایشان 
در جهت تقویت گفتمان اصالح طلبی در 
جامعه بسیار مفید و موثر بود و با این هدف 
بود که افکار عمومی بدانند اشــخاص و 
شخصیت های انقالب و افراد و گروه های 
سیاسی ای که با محدودیت روبه رو هستند 
تســلیم چپ روی و گفتمــان دیگری 
نمی شوند و همواره از گفتمان اصالح طلبی 

حمایت می کنند.
یکی از ویژگی های مهم و برجســته 
مهنــدس بــازرگان و دکتــر یــزدی که 
ضــرورت دارد در شــرایط حاضر مورد 
توجه ویــژه قرار بگیرد این اســت که با 
وجود همة مشکالت و سختی ها در ایران 
ماندنــد و در داخــل کشــور و به عنوان 

اپوزیسیون قانون مدار  فعالیت کردند. 
این نکتۀ بســیار مهمی است. در دهۀ 
60 و با بسته شدن فضای سیاسی بسیاری 
از گروه ها از ایــران رفتند و گروه هایی 
هم که بودند فشار آن قدر زیاد بود که به 
اصطالح کرکره های شان را پایین کشیدند 
و فعالیت شان متوقف شد. تنها گروهی که 
ایستاد و مقاومت کرد نهضت آزادی بود 
و این ایستادگی به اعتبار رهبران نهضت 
بود که ســابقۀ طوالنی ای در فعالیت های 
فرهنگی و اجتماعی داشــتند و در دولت 
موقت، شــورای انقــالب و مجلس اول 
بودند. اعضای نهضت به اعتبار این رهبران 
ایســتادند، اما هزینه های بسیار سنگینی 
پرداخت کردند و با ایستادگی شان توانستند 
جنبش اجتماعی ایران را بارور بکنند و این 
باروری در دوم خرداد به آن درجه ای رسید 
که 20 میلیــون رأی به آقای خاتمی داده 
شد. بعضی ها توجه ندارند که دوم خرداد 
فرآیندی بود کــه در جنبش اجتماعی 
ایران طی سال های متمادی رشد کرده و 
محصول ایستادگی برای پاسداری از اصول 
و آرمان های انقالب  بــود که به تدریج 
ثمراتش در دوم خرداد هویدا شــد و به 
خاطر همین ایستادگی ها بود که بعد از دو 
دورۀ آقای احمدی نژاد، جامعه در سال 92، 
94 و 96 از آن میزان رشد بهره مند شد که 
توانست در سخت ترین شرایط پیام روشنی 
داشته باشد. اما این ایستادگی و ماندن به 
خاطر این بود که این بزرگان علقۀ دینی 
و علقۀ ملی داشتند و وابسته به این مملکت 
بودند؛ بنابراین تنها راه را ماندن و فعالیت در 
داخل کشور می دانستند و این ماندن به رغم 
همۀ هزینه هــا و محرومیت هایی بود که 
برای خودشان و خانواده شان وجود داشت. 
آقای دکتر یزدی در 18 ســال غربت و 
سال های بعد از انقالب که از خانواده شان 
اجباراً دور بودنــد به لحاظ عاطفی خیلی 
تحت فشار بودند ولی کشش علقۀ خدمت 
به ایران آن قدر بود که ناراحتی ها را با جان 
و دل خریده بودند، اما در آخرین فرصت 
زندگی شان که خودشان هم می دیدند بعد 
از عمل پانکراس قوا و بنیۀ جسمی شان در 
حال تحلیل است و تمرکزشان کم شده و 
دکترشان هم در ترکیه خواسته که بروند 
و چکاپی انجام بدهد، به ترکیه رفتند، اما 
واقعیت امر این است که انگیزۀ اصلی شان 
از سفر به ترکیه در این دورۀ آخر این بود 
که در شهر ازمیر که یکی از فرزندانشان 
ساکن است، اقامت کنند تا بقیۀ فرزندان و 
نوه هایشان بیایند و با هم دیدار داشته باشند 
و این دیدارها بســیار در روحیۀ ایشان و 
ادامۀ حیات او موثر واقع شده بود. ماندن 
در وطن و فعالیت در همین اقلیم یکی از 
ویژگی های تاریخی این گفتمان است که 
امیدوارم برای نسل امروز و فردای ما بتواند 
آموزنده باشد و راز و رمز چنین گفتمانی را 
بتوانند در زندگی این اشخاص مرور کنند و 
این ارزش ها را در زندگی شخصی خودشان 

وارد کنند.

دکتــر یزدی یکی از کســانی بود که 
پیش از انقالب فعالیت های جدی در داخل و 
خارج از کشــور داشــت، نقش ایشــان در 
پیروزی انقالب را چگونه ارزیابی می کنید؟ 
ایشان پیش از انقالب عضو انجمن اسالمی 
دانشجویان در دانشکده پزشکی بود و نخستین 
فعالیت های خود را آن جا آغاز کرد. پس از 
آن به خارج از کشور رفت و تحصیالت خود 
را ادامــه داد. آنجا موفق به دریافت دکترای 
داروسازی شد و کنار آن تخصص دیگری را 
هم دریافت کرد که در حال حاضر به خاطر 
ندارم. وی با نیروهــای فعال انقالبی ارتباط 
داشت و از سوی دیگر با نجف که رهبر کبیر 
انقالب در این زمان در آن جا حضور داشتند، 
ارتباط برقرار کرد؛ برخی از مواقع به آن جا 
می رفت و با خــود خبرنگارانی را می برد تا 
نظرات رهبر انقالب را در مطبوعات منعکس 
کند. البته منزل امام در نجف از سوی صدام 
تحت نظر بــود ولی با این حال دکتر یزدی 
می کوشید از طریق خبرنگاران دیدگاه های 
ایشــان را بسط دهد. تا این که مسئله خروج 
رهبر انقالب از نجف تحت فشار دولت عراق 
مطرح شد. با مشورت صورت گرفته با دوستان 
قرار شد که ایشان به نوفل لوشاتو بروند و در 
آن جا مقری ترتیب داده شد. در نوفل لوشاتو 
مالقات ها و گفت وگوها از سر گرفته شد و 
حجم بیشتری پیدا کرد. ترتیب و هماهنگی 
انجام این دیدارها اغلب با دکتر یزدی بود. 
به این ترتیب خبرنگاران داخلی و خارجی 
در محل اقامت امام حضور پیدا می کردند و 
مصاحبه های مختلفی انجام شد که کار ترجمه 
آنها با دکتر یزدی بود. اینگونه فعالیت ایشان 
در این مقطع گسترش بیشتری پیدا کرد و 
نقش پررنگ تری در جریان انتشــار افکار 
انقالب پیدا کــرد. این وضعیت ادامه یافت 
تا این که تصمیم به بازگشت به تهران گرفته 
شد. کمیته استقبالی تدارک دیده شد و خود 
من مسئول کمیته استقبال از ایشان بودم. در 
بازگشت به تهران نیز فعالیت های دکتر یزدی 
تا پیــروزی کامل انقالب با همان رویه و با 

شدت بیشتر ادامه پیدا کرد.
دکتــر یزدی با دولــت موقت به متن 
مســئولیت های سیاسی کشیده شد، حضور 
ایشان در قدرت به چه صورت امکان پذیر 

شد؟  
ایشــان از اعضای نهضت آزادی بود و 
حتی در خارج از کشور نیز عضو این حزب 
بود. در بازگشــت به ایران نیز به عضویت 
شــورای انقالب درآمــد. زمانی که بحث 
نخست وزیری مطرح شد، چند نفر کاندیدا 
بودنــد از جمله آقای قطــب زاده، صادق 

طباطبایی، امیرانتظام و مهندس بازرگان که 
پس از رأی گیری به اتفــاق آرا، اعضای 
شــورای انقالب به مهندس بازرگان برای 
نخست وزیری رأی دادند. جالب است بدانید 
زمانی که نخست وزیری ایشان تأیید شد، در 
شورای انقالب گفت: »شما می دانید که چه 
کســی را انتخاب کرده اید. من را انتخاب 
کردید که سوابق سیاســی و فعالیت های 
اعتقادی ام مشخص است و همواره تابع نظر 
جمع هســتم و هیچ گاه از نظرات شخصی 
خود و دیگــران پیروی نمی کنم.« پس از 
تشکیل دولت موقت، مهندس بازرگان به 
تعییــن وزرا پرداخت؛ در مرحله اول دکتر 
کریم سنجابی به عنوان وزیر امور خارجه 
انتخاب شد و آقای دکتر یزدی نیز به عنوان 
یکی از معاونین نخست وزیر منصوب شد اما 
چون دکتر سنجابی در آن پست نتوانست به 
فعالیت خود ادامه دهد و اســتعفا داد، آقای 
مهندس بازرگان، دکتر یزدی را به عنوان 
وزیر امــور خارجه انتخاب کرد و در طول 
مدت نه مــاه دولت موقت ایشــان وزیر 

امورخارجه بودند.
برآیند فعالیت ایشان در وزارت خارجه 

به چه صورت بود؟
من شــاید جزئیات فعالیت ایشان را به 
خوبی به یاد نداشته باشم اما به طور کلی همه 
عوامل نظام گذشته را از وزارت امورخارجه 
بیرون کردند و این وزارتخانه زیر نظر دولت 

کارهای محوله را به انجام می رساند.
با توجه به اینکه ایشــان در نخســتین 
دولــت بعــد از انقالب صاحب مســئولیت 
بودنــد، نقــش ایشــان را در تثبیــت نظام 
جمهوری اســالمی ایران چگونــه ارزیابی 

می کنید؟
دقیقا تمام تالش ایشان در جهت تثبیت 
نظام جمهوری اسالمی ایران بود و با هرگونه 
حرکت تندروانه ای کــه قصد لطمه زدن 
به نظام جمهوری را داشــت در حد توان و 

محدوده مسئولیت خود مقابله می کرد. ایشان 
همه جا هم در مقاالت و هم در سخنرانی های 
خودشان با تمام قوا از نظام جمهوری اسالمی 
دفاع می کرد و به آن اعتقاد داشت، ضمن 
این که به آن انتقاداتی نیز داشــت ولی این 

انتقادات هرگز جنبه مقابله نداشتند. 
بعد از وزارت، مهم ترین ســمت دکتر 
یزدی در ســاختار سیاسی دبیرکلی نهضت 
آزادی بود، انتخاب ایشــان برای این سمت 

طی چه فرآیندی صورت گرفت؟
بعد از دولــت موقت، نهضت آزادی به 
همان ترتیب گذشته به فعالیت های خود ادامه 
داد تا زمانی که مرحوم مهندس بازرگان از 
دنیا رفت. بعد از این شورای مرکزی نهضت 
آزادی تشــکیل شد و آقای دکتر یزدی را 
به عنوان دبیرکل این حزب تعیین کرد؛ از 
آن زمان به بعد ایشان در سمت دبیرکل به 

فعالیت سیاسی خود ادامه دادند.
پــس از توقــف فعالیت هــای نهضت 
آزادی، دکتر یزدی به چه صورت در صحنه 

سیاسی حضور داشتند؟
چندی پیش دستگاه های امنیتی شماری 
از اعضای اصلی نهضــت آزادی را احضار 
کردند و از ادامه فعالیت این حزب جلوگیری 
کردند. به این ترتیب فعالیت های ما متوقف 
شد و اکنون شورای مرکزی، دفتر سیاسی و 
هیأت اجرایی که سه رکن اصلی حزب ما 
هستند تشکیل نمی شوند ولی گاهی دوستان 
به عنوان دیدار و مالقات با یکدیگر دور هم 
جمع می شوند. به عالوه در این مدت گاهی 
الزم بود که اطالعیه هایی منتشر شود مانند 
اطالعیه هایی که به مناسب تسلیت درگذشت 
شخصیت ها و... منتشر می شد، دکتر یزدی 
کار تأیید و امضای این گونه بیانیه ها را در 

این مدت برعهده داشتند.
به نظر می رســد نهضت آزادی اگرچه 
همواره انتقاداتی را مطرح کرده اما همیشه 
فاصله خــود را با اپوزیســیون برانــداز به 

گونه ای محســوس حفظ کرده اســت، آیا 
دکتر یزدی در حفظ این فاصله نقش داشت؟
این سیاســت کلی نهضت آزادی بوده 
اســت و همواره آن را دنبال می کرد. این 
جریان با هرگونــه براندازی مخالف بود و 
بر پیاده سازی قانون اساسی باور داشت؛ به 
گونه ای که آزادی های تعریف شده در قانون 
اساســی در جامعه پیاده سازی شود. آزادی 
بیان، اجتماع و قلم چیزهایی هستند که در 
فصل سوم قانون اساســی آورده شده اند و 
همه تالش نهضــت آزادی برای رعایت و 
پیاده سازی این موارد بود دکتر یزدی نیز به 
سهم خود از این آرمان حفاظت و حمایت 
تا نهضت  می کرد و همواره می کوشــید 

آزادی را در این مسیر هدایت کند. 
نســبت نهضت آزادی با اپوزیســیون 
برانداز را بیان کردید، نســبت این جریان با 

اصالح طلبی به چه صورت بوده است؟
به طور کلی شــماری از سران جریان 
اصالح طلــب با برخــی از اعضای نهضت 
آزادی جلسات مختلفی را برگزار می کردند 
و بنابر مواردی که در کشور مطرح می شد 
مشورت و تبادل دیدگاه صورت می گرفت. 
به عبارت دیگر میان حزب ما و اصالح طلبان 
در رابطه با اهداف سیاسی ای که به مصلحت 
کشور تشخیص داده می شد، هماهنگی وجود 
داشت.  واین امری نهانی یا مخفیانه هم نبود.

خاطره مشــخصی از ایشــان در ذهن 
دارید؟

مهم ترین خاطره ای که از ایشان در ذهن 
من ماندگار شــده است، آخرین خاطره ای 
است که کنار هم داشتیم. می دانید که برای 
معالجه بیماری اش که نوع خاصی از سرطان 
داخل سینه بود، در ایران پزشک متخصصی 
وجود نداشت و تقریباً از ادامه درمان او در 
اینجا قطع امید شــده بود. بنابراین چون دو 
فرزندش یکی از دختران و یکی از پسرانش 
هر دو متخصص این گونه بیماری ها هستند، 
تصمیم گرفته شد که ایشان به آمریکا برود 
و آن جا کنــار فرزندانش و زیر نظر آن ها 
روند معالجه خود را ادامه دهد. برای رفتن به 
آمریکا نیاز بود که ایشان به ترکیه بروند و 
از آن جا اقدام به گرفتن ویزا کنند. زمانی که 
به ترکیه رفتند ســفارت آمریکا به ایشان 
ویزا نداد. آخرین خاطره من از ایشان همان 
زمانی بود که ایشان قصد داشتند به ترکیه 
سفر کنند و طی آخرین مصافحه ای که باهم 
داشــتیم، هر دو گریه کردیم. به من گفت 
ان شاءاهلل با سالمتی به بازدیدتان خواهم آمد 
اما تقدیر الهی اش این بود که زندگی اش به 

پایان رسد.

تمام تالش دکتر یزدی در جهت تثبیت نظام جمهوری اسالمی ایران بود و با هرگونه حرکت تندروانه ای که قصد لطمه زدن
به نظام جمهوری را داشت در حد توان و محدوده مسئولیت خود مقابله می کرد. ایشان همه جا هم در مقاالت و هم در سخنرانی های خودشان با تمام قوا 
از نظام جمهوری اسالمی دفاع می کرد و به آن اعتقاد داشت، ضمن این که به آن انتقاداتی نیز داشت ولی این انتقادات هرگز جنبه مقابله نداشتند.
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اگر موافق باشید از اواخر دهه 4٠ شروع 
کنیم؛ زمانی که سرآغاز فعالیت و آشنایی شما با 
آقای دکتر یزدی بود. ایده انجمن های اسالمی 
دانشــجویان در  آمریکا چگونه و در چه بستری 

شکل گرفت؟ 
ســال 1348 با دو هدف  به  آمریکا رفتم؛ 
هدف اولــم ادامه تحصیل بــود و هدف دوم 
مبارزه سیاسی بود.  آن زمان شرایط مبارزه در 
داخل کشــور خیلی سخت شده بود و ساواک 
و پلیس و دســتگاه های حکومت خیلی خشن 
برخورد می کردند و محدودیت ها زیاد شــده 
بود. یکســری از مســائل در حیطه مبارزه را 
می شد در خارج از کشور انجام داد؛ اموری مثل 
اطالع رسانی و تبلیغات. در  آمریکا هم مبارزین 
کمتری به نســبت خاورمیانه، سوریه و لبنان و 
بعضی کشورهای اروپایی حضور داشتند. روز 
دومی که وارد  آمریکا شدم،  هفدهمین کنگره 
کنفدراسیون دانشجویان ایرانی در شهری که من 
وارد شــدم و بنا بود تحصیل کنم و دانشگاهی 
که وارد می شدم، یعنی دانشگاه برکلی، در حال 
برگزاری بود. دو هزار نفر از دانشجویان ایرانی 
برای برگزاری کنگره آمده بودند. من به اتفاق 
یکی از بســتگانم که در  آمریکا بود به کنگره 
رفتیم. حدود ظهر که شــد از یکی از مسئولین 
کنگره پرسیدم قبله کدام سمت است؟ نگاهی 
به من کرد و گفت تو اگر می خواســتی نماز 
بخوانی چرا آمدی  آمریــکا؟ گفتم کجا باید 
می رفتم؟ گفــت باید می رفتی نجف پیش امام 
خمینی. گفتم مگر در  آمریکا نمی شــود نماز 
خواند؟ گفت نه. گفتم حاال من می خوانم ببین 
می شود یا نه. جهت قبله را پیدا کردم و سجاده 
را بیرون آوردم و روی همان چمن دانشــگاه 
نمازم را خواندم. در کنگره متوجه شدم که هیچ 
بویی از اسالم و مبارزات اسالمی آن جا نیست 
و بحث ها همه حول محور مسائل مارکسیستی 
و چپ اســت. در آن جا فقط دو خانم را دیدم 
که حجاب اسالمی داشتند و متوجه شدم مسلمان 
هستند. یکی از آن ها خانم اکرم حریری بود، که 
برادرش در بازار از مبارزین بود و آنجا دانشجو 
بود. دیگری هم خانم مســنی بود به نام خانم 
سیادت که سه تا از پسرهایش در همان برکلی 
درس می خواندند و ایشان هم به دیدن پسرهایش 
آمده بود. خالصه به ما گفتند اینجا بچه مسلمان 
نداریم، فقط آقایی به اسم چمران هست که ایشان 
مسلمان است و اینجا با مشکالتی روبه روست. 
مــا هم آقای چمران را پیدا کردیم و بعد از آن 
هم که پرس وجو کردیم گفتند اینجا از انجمن 
اسالمی یا دانشجویان مسلمان خبری نیست؛ همه 
این گروه ها و انجمن هایی که وجود دارد وابسته 
به احزاب و تشکل های چپی هستند. به عنوان 
مثال هفده سازمان و ارگانیزیشن بودند که مثاًل 
یکی طرفدار لنین بود، یکی استالین و یکی مائو 
و یکی چگوارا و... نامه ای به آقای بهشتی نوشتم 
و وضعیت برکلی را توصیف کردم و از ایشان 
خواستم که راهنمایی کنند و اگر کسانی را در 
 آمریکا می شناسند معرفی کنند که ما چه باید 
بکنیم. ایشان جواب نامه را دادند و چند نفر را 
معرفی کردند. یکی از این اشخاص آقای دکتر 
یزدی بود که در هیوســتون بود، شخص دیگر 
آقای  دکتر چمران بود که در همان برکلی بود، 
شخص دیگر آقای محمد روغنی زاده بود که در 
واشنگتن حضور داشت و دیگری آقای پرتوماه 
بود. خالصه من با این اشخاص صحبت کردم و 
قرار گذاشتیم در کنگره ای در ویسکانسین که 
بیش از دو هزار کیلومتر با ما فاصله داشت جمع 

بشویم و صحبت کنیم. 
یعنی اولین مواجهه شــما بــا آقای دکتر 
یزدی همان زمان و در کنگره ویسکانسین بود؟ 
بله. البته آن ها بنده را می شــناختند. به دلیل 
این که برادر آقای هاشــمی رفسنجانی بودم و 
ایشــان یکی از مبارزین نهضت اسالمی بودند، 
به همین واســطه من را می شناختند و از ایشان 
قدرشناسی می کردند و برایشان احترام قائل بودند. 
همان جا تصمیم گرفتیم انجمن را تشکیل بدهیم. 
البته پیش از آن من و آقای چمران درخصوص 
انجمن صحبت کرده بودیم و اســاس نامه ای را 
هم تهیه کرده بودیــم و آن جا مطرح و تبادل 
نظر کردیم. در همان جلســات عبارت »گروه 
فارســی زبان« را به »انجمن اسالمی دانشجویان 
ایرانی« افزودیم که در واقع شد »انجمن اسالمی 
دانشــجویان ایرانی  آمریکا و کانــادا، گروه 
برخورد حضوری  اولین  بنابراین  فارسی زبان«. 
من با آقــای دکتر یزدی همان جا بود. البته تا 
پیش از کنگره ویسکانسین تلفنی چندباری باهم 

در همین مورد صحبت کرده بودیم. 
فعالیت مشترکتان با آقای دکتر یزدی در 
چارچوب انجمن های اســالمی  آمریکا از کجا 

شکل گرفت و چطور پیش رفت؟ 
آقای یزدی از دانشــجویان بســیار فعال 
هیوســتون تگزاس بود. مرکز نشری در آن جا 
تاسیس کرده بود که  یک نسخه از کتاب هایی 
را که در ایران منتشر می شد و رایج بود، مثل آثار 
مرحوم دکتر شریعتی، مرحوم مطهری و آقای 
مهندس بازرگان و... در آن جا تکثیر می کردند و 
در اختیار دانشجویان قرار می دادند. چون از ایران 
کتاب بردن به  آمریکا خیلی هزینه داشت، آن ها 
یک کتاب را از ایران می بردند و در آن جا افست 
می کردند. اما همکاری ما با آقای دکتر یزدی در 
قالب انجمن اسالمی بود و در همین زمان بود که 
ما متوجه شدیم آقای دکتر یزدی نماینده نهضت 
آزادی در  آمریکا هم هستند. در آنجا عالوه بر 
فعالیتی که در انجمن اسالمی و آن کار انتشاراتی 
دارند، فعالیتی هم در قالب حزب نهضت آزادی 
دارند.  در واقع دلیل آن هم این بود که ایشــان 
معتقد بودند مبارزه سه بعد دارد: 1. ایدئولوژیک، 
2. سیاســی و 3. نظامی. بر همین مبنا می گفتند 
کسانی که می خواهند در بعد ایدئولوژیک فعال 
باشند در انجمن های اسالمی کار ایدئولوژیک 
بکنند و در حقیقــت در این چارچوب به امور 
آموزشــی می پرداختند. کسانی که می خواهند 
کار سیاســی کنند، وارد نهضت آزادی بشوند 
و کسانی هم که می خواستند کار نظامی بکنند 
 به ســازمان هایی مانند مجاهدین خلق بپیوندند. 
مــا با آقای دکتــر یزدی در بعد سیاســی و 
ایدئولوژیک کار می کردیم؛ هم یک تشکیالت 
سیاســی برای تظاهــرات و فعالیت های رایج 
سیاســی داشتیم و هم انجمن اسالمی را تشکیل 
داده بودیم. سعی می کردیم دانشجویانی را که 
وارد  آمریکا می شــدند جذب کنیم تا در این 
تشکل های دانشــجویی حضور داشته باشند و 
جذب کنفدراسیون و تشکل های مارکسیستی و 
لنینیستی چپ نشوند. در این زمینه ها همکاری 
بسیاری خوبی داشتیم. همان طور که گفتم ابتدا 
که انجمن را تشکیل دادیم 6-5 نفر بودیم، ولی به 
تدریج تعداد خیلی زیاد شد؛ به طوری که زمانی 
که می خواستیم یک سمینار در  آمریکا برگزار 
کنیم، موفق نشدیم جایی که ظرفیتی بیشتر از 
سه هزارنفر داشته باشد پیدا کنیم، و ناچار شدیم 
که به حوزه های انجمن های اسالمی در ایالت های 
مختلف  آمریکا سهمیه بدهیم؛ مثال برای هر حوزه 

تعداد معینی را مشخص کنیم که جمعیت از سه 
هزار نفر بیشتر نشود. انجمن کم کم در ایران هم 
شناخته شده بود و کسانی که از ایران می آمدند 
به هر ترتیب ما را پیدا می کردند. چون در ایران 
از حدود سال 53-52 به بعد اکثر مبارزات توسط 
مسلمانان شــکل می گرفت. قبل تر همه اقشار 
بودند اما در آن سال ها بیشتر بازاریان و روحانیت 
و انجمن های اسالمی دانشگاه ها و اصناف بودند و 
امام هم رهبری می کردند و بنابراین مبارزه بیشتر 

مبارزه اسالمی بود.
این فعالیت و آشنایی ما با آقای دکتر یزدی 
ادامه داشــت تا وقتی که امام به پاریس رفتند. 
مرحوم دکتر یزدی در  آمریکا هم که بودند به 
تعبیری نماینده امام محسوب می شدند؛ چون امام 
اجازه داده بودند که ایشان 20 درصد وجوهات 
شــرعی مثل خمس و زکات را به تشــخیص 
خودشان هزینه کنند. من نیز 20 درصد از جانب 
امام سهم داشتم و خب در این زمینه هم مشترک 
بودیم و باهم همکاری می کردیم. ایشان همچنین 
سالی یک یا دو بار نجف خدمت امام می آمدند. 
در سال 57 که به نجف آمدند امام قصد هجرت 
از نجف را داشــتند. دولت صدام فشار آورده 
بود و می خواستند امام را از نجف اخراج کنند. 
که موفق شــدند. آقای مرحوم دکتر یزدی هم 
در نجف به همراه احمد آقا و دو سه نفر دیگر 
همراه امام بود؛ بعدتر در مرز کویت مستقر شدند 
که کویت به آن ها ویزا داد اما به امام ویزا نداد. 
بنابراین آن ها هم نرفتند و نزد امام ماندند و شب 
به بصره رفتند. از بصره با من تماس گرفتند که 
چنین اتفاقاتی افتاده و گفتند اگر جایی رفتیم شما 
را در جریان می گذاریم. دو روز بعد به من اطالع 
دادند که امام با همراهانشان وارد پاریس شدند. 
من هم کارهایم را ســامان دادم و راهی پاریس 
شــدم. در پاریس آقای یزدی هم بودند. من تا 
زمانی که امام در پاریس بودند آن جا ماندم و بعد 
هم با امام به ایران آمدم. دیگر هم در این بین به 
 آمریکا برنگشتم و 114 روز از 117 روز با امام 
بودم. ولی آقای دکتر یزدی گاهی به  آمریکا 
برمی گشتند. در نهایت با همان هواپیما با آقای 
یزدی و امام به ایران آمدیم. در پاریس هم آقای 
یزدی واقعا فعال بودند؛ ترجمه می کردند و بیانیه 
می نوشتند و... در حقیقت از زمانی که  آمریکا 
رفتم - یعنی از ســال 1348 تا ســال 1357 در 
پاریس - مرتبا با هم در ارتباط و هم کاری بودیم. 
نکته ای که وجود دارد این است که شما با 
آقای دکتر یزدی چه به لحاظ خاستگاه فکری و 
چه از نظر فعالیت هایی که در چارچوب سیاسی 
به آن عمــل می کردیــد تفاوت های آشــکار 
داشــتید.  طی مدتی که با هم در انجمن فعالیت 
می کردید این اختالفات بیشتر حول چه مسائلی 

بروز پیدا می کرد؟
ما در دو ســه مورد از لحاظ سیاســی باهم 
اختالف نظر داشتیم. به هر حال من پیش از آن 
که وارد  آمریکا بشــوم -از سال 1336 تا سال 
1341 - قم بــودم و درس حوزه می خواندم و 
با روحانیت دم خور بودم و اخوی روحانی بود 
و  نیــز گروهی هم که با آن ها در ارتباط بودم 
عمدتا روحانی بودند. خب آقای دکتر یزدی این 
پیشینه را نداشتند و با جبهه ملی و نهضت آزادی 
و مصدقی ها دم خور بودند و طبعاً ما در این زمینه 
اختالف نظر داشتیم. مثال یکی از اختالفات ما 
بحث روحانیت بود. مثال در سمینارها، تیپ ما 
بیشــتر به روحانیت و مبارزین روحانی که در 
مشــروطه بودند توجه داشت و از طباطبایی و 
مدرس و کوچک جنگلی گرفته تا روحانیون 

زمان خودمان مثل آیت اهلل بروجردی را مطرح و 
حمایت می کردیم. در حالی که تیپ آقای یزدی 
کمی به روحانیت ایراد می گرفتند. ما وقتی بحث 
مشــروطیت را مطرح می کردیم، معتقد بودیم 
روحانیت وارد صحنه شد و به پیروزی رسید اما 
روشنفکران آمدند و روحانیت را کنار زدند و 
کار را به دست گرفتند و سرنوشت مشروطیت 
نهایتاً به روی کار آمدن رضاخان منجر شــد. 
این نوع اختالف نظرها را داشتیم. در خصوص 
مرجعیت نیز اختالف نظر داشتیم. مرجع ما پس 
از مرحوم آقای بروجردی امام خمینی بودند ولی 
نهضتی ها مرجعشان آقای شریعتمداری بود. در 
این زمینه هم اختالفات به این صورت بود که 
مثال زمانی که شــاه مدرسه فیضیه را تخریب 
کرد و طالب را از پشــت بام پایین انداختند و 
به شهادت رساندند، مدرسه فیضیه را توسط آقای 
شریعتمداری بازسازی کردند. در این مورد امام 
مخالف بودند و می گفتند بگذارید آثار جنایت 
شاه باقی بماند. اما آقای شریعتمداری می گفتند 
بــه نمایندگی از دربار قصد دارنــد آثار را از 
بین ببرند. این نــوع اختالفات میان ما و آقای 
دکتر یزدی و در واقع نهضتی ها وجود داشت. 
یزدی  درحقیقت موضوع هم شــخص آقای 
نبود، بلکــه آن تفکری بود که نهضت آزادی 
داشت. به هرحال آن ها می گفتند که ما مسلمان 
و ایرانی و مصدقی هستیم. یعنی شعارشان این 
بود. خب این اختالف نظرها بعضا به انجمن ها 
هم ســرایت می کرد. در بعضی موارد نسبت به 
موضع گیری های مرحوم دکتر شریعتی در بعضی 
از کتاب هایش واکنش و اختالف عقیده داشتیم؛ 
به هرصورت ما همه مواضع ایشــان را تایید 
نمی کردیم. اما این  دست اختالف نظرها بیشتر 
در حد اختالف سلیقه و در سطح داخلی بود. ما 
اختالفات را در میان خودمان و در سطح انجمن ها 
و کالس ها مطــرح می کردیم و این گونه نبود 
که بخواهیم این مسائل را به جامعه تسری بدهیم. 
همکاری ما برپایه اشتراکات بود و اصل هم بر 
این بود که امام رژیم شاهنشاهی را نامشروع و 
غیرقانونی می دانند و معتقدند که باید این رژیم 
از بین برود و حکومت اسالمی جایگزین بشود. 
آن ها ]نهضتی ها[ عمده بحثشــان این بود که 
می گفتند شاه باید سلطنت کند، نه حکومت. این 
تفکر هم از اینجا سرچشمه می گرفت که بعد 
از کودتای 28 مرداد 32 که دیگر  آمریکایی ها 
وارد ایران شــدند، از شاه ســوال  می کنند که 
می خواهی  حکومت کنی یا سلطنت؟ چون طبق 
قانون اساسی در حکومت، دولت و نخست وزیر 
روی کار می آمد و در ســلطنت شاه یک مقام 
تشریفاتی بود. شاه هم به  آمریکاییان می گوید 
من می خواهم حکومــت کنم.  آمریکاییان هم 
بر اســاس تجریبات خودشان ساواک)سازمان 
امنیت و اطالعات کشور( را تشکیل می دهند.  
در ابتدا کپی مدل  آمریکا را پیشنهاد می کنند؛ 
 CIA که مربوط به امور داخلی است و FBI یعنی
که خارجی است.  شاه می گوید من دوتا سازمان 
نمی خواهم، یک سازمان باشد که در آن ادارات 
مختلف وجود داشته باشد. بنابراین ساواک به 
وجود می آید که در حقیقت مغز متفکر شاه بود 
و به همه چیز تسلط داشت. نهضت آزادی و در 
واقع ملیون هیچ گاه نسبت به براندازی حکومت 
شــاه و جایگزینی با یک حکومت اسالمی یا 
حکومت دیگری بحــث نمی کردند. آن ها در 
این سطح بحث می کردند که شاه باید سلطنت 
بکند نه حکومت. در حالی که ما طبق فرمایش 
امام معتقد بودیم که این حکومت اساسا نامشروع 

اســت و این نظام باید از بین برود. خرداد 42 
که امام در مدرسه فیضیه سخنرانی کردند و از 
آن جا امام را تبعید کردند، موضع ایشان این بود. 
ولی مبارزین دیگر از جمله جبهه ملی و نهضت 
آزادی، خواستار براندازی و تغییر نظام نبودند. 
خب این یک اختالف سیاسی و موضعی جدی 
ما با آن ها بود. ولی بعدتر مرحوم دکتر یزدی 
وقتی که به نجف می آمد و با امام ارتباط داشت، 
خط مشی و موضع امام را پذیرفته بود، اما باز هم 
از نظر تشکیالتی موضع نهضت آزادی و جبهه 

ملی چیز دیگری بود. 
اما با وجود اختالفاتی که میان شما وجود 
داشــت وحدت درونی میان گروه های مسلمان 
حفــظ شــد و بــه نظــر می رســد اختالفــات 
کنفدراسیون دانشجویان و بعد فروپاشی آن از 
ســال های 54 به بعد موجب شــد  که به تدریج 
گروه های اسالمی نبض مبارزه بر ضد رژیم در 

خارج از کشور را به دست بگیرند. 
دقیقاً همین طور اســت. منشاء اختالفات 
کنفدراسیون از ســال 1970 شروع شد؛ یعنی 
در واقع حدود ســال های 50-49. در آن زمان 
نیکسون رئیس جمهور  آمریکا به چین سفر کرد 
و در چین از او استقبال بسیار گرمی شد و جوانان 
چینی با لباس های متحد الشکل و در دست داشتن 
پرچم چین، در مسیر نیکسون کیلومترها ایستاده 
بودند و از او استقبال می کردند. این مسئله موجب 
اختالف میان چپی ها در  آمریکا شــد. عده ای 
رفتار نیکسون را توجیه می کردند و عده ای هم 
می گفتند که این امپریالیست و جنایتکار است و 
آن را به طور کل تقبیح می کردند. این اختالفات 
در میان آن ها آغاز شد و شروع کرد به تکثیر 
شدن. در سال های 55-54 که ما رسیدیم این ها، 
تقریبا به چهل و هفت-هشت گروه تقسیم شده 
بودند. اما عکس این قضیه میان بچه مسلمان ها 
بود. بچه مسلمان ها یک انجمن بیشتر نداشتند و 
البته سال 1353 که در سازمان مجاهدین کودتا 
شد، میان بچه مسلمان ها هم این اختالفات اتفاق 
افتاد. از طرفی پسر آقای طالقانی اعالم کرد که 
من مارکسیست شدم و این موجب اختالف و 
انشــعابی در انجمن اسالمی شد. در یکی، دو تا 
ایالت این انشعاب به وجود آمد. ولی به هرحال 
انجمن اسالمی وحدت خودش را حفظ کرد اما 
در کنفدراسیون اختالفات بسیاری زیادی پدید 
آمد که مسائل ما با آقای یزدی و نهضتی ها در 

آن حد نبود. 
منشاء انشعابات انجمن و جدایی گروهی از 

مبارزین از آن چه بود؟
 در آن جا اتفاقی به وجود آمد که پسر مرحوم 
شریعتمداری و آقای بازرگان شب به دیدار امام 
در پاریس آمدند و در آن جا به امام پیشنهاد  دادند 
که شهبانو یا فرح می خواهد نایب السلطنه بشود و 
امام این را بپذیرند و ایشان هم دولتی تعیین کنند 
و خالصه صلح کنند. که امام به شدت مخالفت 
کردند و حتی میان صحبتشــان گریه کردند؛ 
می گفتند به من پیشنهاد می کنند که خمینی بیا 
با این ها سازش بکن! اگر من هم سازش کنم، 
مردم ســازش نمی کنند. خانواده هایی که چند 
فرزند شهید داده اند چگونه سازش می کنند؟ سر 
این قضایا باز آقای دکتر یزدی و آقای دکتر 
قطب زاده که نماینده نهضت آزادی در اروپا بود، 
دو بیانیه  دادند که طی آن خودشان را از نهضت 
آزادی منشعب کردند. ولی خب بعدا که به ایران 

بازگشتیم و دولت موقت تشکیل شد، دو مرتبه 
این ها وحدت کردند. 

چه کسانی جدا شدند؟
کســانی که جدا شدند آقای علی جمالی و 
برادرش بودند و یک تعداد دانشجویان شیکاگو 
که من خیلی روی آن ها شــناخت نداشتم. در 
کالیفرنیا آقایی بود به نام حسین نواب که خیلی 
هم جوان خوش ســیما و جذاب و پرشوری بود 
و دیگری هم فرزند احمد صدر حاج سیدجوادی 
بود. اینها به طرف همان انجمن دانشــجویان 
مسلمان کشیده شــدند و در حقیقت بیشتر از 
کودتا در سازمان مجاهدین حمایت می کردند. 
سازمان مجاهدین تا آن موقع یک سازمان نظامی 
اسالمی بود، بعد از این تغییر عقیده دادند و ادعا 
کردند که ما مارکسیست گرا شدیم. و این منشاء 
جداییشان بود که البته در این درگیری شریف 
واقفی و ســه، چهارنفر دیگر را با وضع خیلی 
بدی سوزاندند و این اختالفاتشان اوج گرفت. 
در حقیقت از زمانی که پســر آقای طالقانی 
اعالم کرد که مارکسیســت را پذیرفته، این ها 
هم از کودتا در سازمان مجاهدین خلق حمایت 

می کردند. 
اما به هرحال انجمن تضعیف نشد؟

انجمن قوی تر هم شد چون مورد توجه امام 
بود. ارتباط ما با امام خیلی نزدیک بود. مرتب 
در ارتباط بودیم و امام به نشســت هایمان پیام 
می دادند، یا سوال هایی که داشتیم را در محضر 

ایشان مطرح می کردیم. 
به عنوان سوال آخر؛ چند ماه پیش مرحوم 
آقای هاشمی هدیه ای برای مرحوم آقای دکتر 
یزدی فرســتادند که خیلی هم سروصدا کرد و 
هر جناحی تــالش کرد این حرکت را از زاویه 
دید خودش تحلیل کند. آیا برداشــت و  تعبیر 

سیاسی از این هدیه قابل توجیه است؟
ببینید؛ آقای هاشمی بســیار قلب رئوف و 
مهربانی داشت. ایشان زمانی که اشخاص مریض 
می شــدند یا مسئله ای برایشــان پیش می آمد، 
نماینده ای را می فرستادند که از ایشان عیادت کند 
یا پرس وجو کند و جویای احوالش بشود. ایشان 
هم یک نفر را تعیین می کرد و با یک هدیه نزد 
آنان می فرستاد. وقتی خبر بیماری آقای دکتر 
یزدی آمد، ایشان به من گفت محمد تو و یزدی 
که باهم خیلی رفیقید؛ بنابراین من می خواهم تو 
از جانب من با آقای یزدی دیدار کنی و هدیه ای 
برایش ببری؛ سالم من را هم بهش برسان. ما هم با 
واسطه ایشان تماس گرفتیم و قراری هم گذاشتیم 
و من رفتم کتاب زندگی و زمانه ی هاشــمی را 
هدیه کــردم. اتفاقاً خانم و فرزندان آقای یزدی 
هم بودند و خیلی خوشــحال شدند. می خواهم 
بگویم که این دیدار و اقدام آقای هاشمی یک 
اقدام عاطفی بود نه یک اقدام سیاسی. حاال در این 
موارد هرکسی ممکن است تعبیر خاص خودش 
را بکند. اگر غیر از من کس دیگری می رفت این 
معنای عاطفی را نمی داد. چون من با آقای دکتر 
یزدی و خانواده ایشان خیلی رفیق و صمیمی بودم 
و در  آمریکا و پاریس شــبانه روز باهم بودیم. 
حاال اینکه ما بعد از مدتی یکدیگر را می بینیم و با 
صمیمیت برخورد می کنیم، مفهوم سیاسی به آن 
معنا ندارد. ممکن است کسی تفسیر سیاسی از 
آن بکند و بگوید که حاال ما اختالف نظرهایمان 
کنار رفته و گذشته، اما به هرجهت این حرکت، 

یک حرکت عاطفی بود.

آخرینسالمهاشمیبهیزدی
محمد هاشمی در این گفت وگو از دیدار آخرش با ابراهیم یزدی و فعالیت های مشترک شان 

در انجمن اسالمی دانشجویان در  آمریکا می گوید

روژین حسینی: هم زمان با اوج گیري مبارزات سیاسي علیه رژیم شاهنشاهي در خارج از کشور در سال های پایانی دهه ۳٠، جنبش های دانشجویی مسلمان فعالیت های ملی و مذهبی خود را گسترش می دادند. دکتر 
ابراهیم یزدي که در دهه چهل در آمریکا حضور داشت، با مشارکت و همکاري دیگر دانشجویان مذهبی از جمله دکتر مصطفی چمران در سال ۱۳42 انجمن اسالمي دانشجویان آمریکا و کانادا را تاسیس کردند 
و محمد هاشمي رفسنجانی هم در سال های بعد به آن ها ملحق شد. انجمن اسالمی دانشجویان آمریکا و کانادا که با پسوند فارسی زبان از بقیه گروه ها و جنبش های دانشجویان مسلمان جدا می شد، به بسط اندیشه  و 
فعالیت های سیاسی در قالب مبارزه با رژیم شاه می پرداخت و در همین چارچوب مرتباً همایش ها و سمینارهای مختلفی در ایالت های مختلف آمریکا برگزار می کرد. محمد هاشمی در این گفت وگو از همین ایام 

سخن می گوید؛ از روزهای آشنایی و همکاری با دکتر یزدی تا ادامه فعالیت هایی که با وجود اختالف نظرها، همچنان تا پیروزی انقالب ادامه یافت.

وقتی خبر بیماری آقای دکتر یزدی آمد، آقای هاشمی به من گفت محمد تو و یزدی که باهم خیلی رفیقید؛ بنابراین من می خواهم تو از 
جانب من با آقای یزدی دیدار کنی و هدیه ای برایش ببری؛ سالم من را هم بهش برسان. ما هم با واسطه ایشان تماس گرفتیم و قراری 
هم گذاشتیم و من رفتم آن کتاب را هدیه کردم. اتفاقاً خانم و فرزندان آقای یزدی هم بودند و خیلی خوشحال شدند. یادنامه
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یزدیدرآتشبنیصدرسوختند
محمدجواد حجتی کرمانی در این گفت و گو از عوامل چالش بین ابراهیم یزدی و نظام می گوید

بعد از انقالب، در روش ها بیشتر سلیقه نهضت آزادی را می پسندیدم، چه در مساله جنگ و چه در رفتارهایی که بعد از انقالب اسالمی
اتفاق افتاد. البته انتقاد ها و د ید گاه هاي متفاوتي هم د اشتم ولي د ر وقایعي که به عزل بني صد ر از ریاست جمهوري انجامید،

فضا طوری متشنج شد که دود آن هیجانات به چشم نهضت آزادی ها و بسیاري گروه ها و افراد د یگر هم رفت. 

شما و دکتر یزدی از دیرباز با یکدیگر 
آشــنایی داشــته اید. لطفــا در مــورد نحوه 

آشنایی تان توضیح دهید.
در ابتدا باید یادی کنم از شــهید باهنر، 
دوست و رفیق قدیمی من که د ر کرمان از 
سال هاي 24 به بعد هم د رس بو د یم. در حد ود 
ســال 37 نیز با شهید رجایی در تهران آشنا 
شدم و اتفاقا سالروز شهادت ایشان و شهید 
باهنر رفیق قد یمي من، مصاد ف شد ه با رحلت 
مرحوم مغفور ابراهیم یــزدی. دکتر یزد ي 
از رجال و شــخصیت های فراموش نشدنی 
نهضت اسالمی و انقالب اسالمی است. من 
به همه انقالبیون و مخصوصا همکارانشــان 
در نهضت آزادی، آقایان مهند س معین فر، 
صباغیان، توسلی و سایر دوستانشان تسلیت 
 می گویم. نهضت آزادی به  رغم همه دروغ ها 
و ناروایی هایی که به آن نســبت دادند، از 
از شهریور سال  اصیل ترین تشکیالت پس 
1320 بــود که از جبهه ملی جدا شــد ولی 
وفــادار به نهضت ملــی و دکتر مصدق به 
راه خــود ادامه داد. مرحوم آیت اهلل طالقانی، 
مرحوم مهندس بازرگان و دکتر سحابی از 
پیش قراوالن نهضــت آزادی بودند و حق 
فراموش نشــدنی بر گردن ما دارند. آنها در 
این راه شــکنجه ها دیدند. مرحوم طالقانی و 
مهند س بازرگان به 10 ســال حبس محکوم 
شد ند و مد تي از این محکومیت را )نزد یک 
6 سال( در حبس بودند. آقایان نقش غیر قابل 
انکاری در تاسیس جمهوری اسالمی داشتند؛ 
تا جایی  که امام خمینی نخستین نخست وزیر 
بعد از انقالب را مهنــدس بازرگان انتخاب 
کردند. مهندس بــازرگان نیز افرادی را که 
می شناخت، در دولت خود وارد کرد. گیرم 
کــه امام فرموده بودند که شــما را فارغ از 
تشکیالت، به نخست وزیري منصوب می کنم، 
این یعنی مهندس بازرگان شخصا مورد اعتماد 
امام بود، فارغ از گرایش هاي سیاســی. این 
انتخاب، به این معنی نبود که امام کل نهضت 
آزادی را قبول داشتند. مهندس بازرگان افراد 
دیگری را هم که عضو نهضت آزادی نبودند، 
برگزید؛ مثل دکتر کاظم ســامی که وزیر 
بهداری شد و عضو نهضت آزاد ي نبود. اما در 
میان کسانی که از نهضت آزادی بودند و مقام 
پیدا کردند، کسی که از همه به امام نزدیک تر 
و محبوب تر بود، مرحوم دکتر ابراهیم یزدی 
بود که به عنوان وزیر خارجه دولت موقت 
انتخاب شــد. او چه از زمانی که در خارج 
کشور و اروپا و آمریکا مشغول فعالیت بود، 
چــه در دوره تحصیل و چه بعد از آن، مورد 
اعتماد امام بود؛ به طوری که نقش واسطه امام 
با دانشجویان ایرانی مقیم اروپا و آمریکا را به 
عهده داشــت تا جایی  که اجازه داشت سهم  
امام را در راهی که صالح ببیند، خرج کند. 
در ایامی هم که امــام در پاریس بود ند، هم 
ایشــان و هم صادق قطب زاده و بنی صدر به 
رغم اختالف نظرها و گرایشــات سیاسی اي 
که داشتند، همکاری زیادی می کردند و به 
امام نزدیک بودند. آنها در پاریس مشاورین 
امام بودند. این سه نفر مخصوصا دکتر یزدی، 
ســپس بنی صدر و در مرحلۀ سوم قطب زاده 
بســیار مورد اعتماد امام بودند که در رأس 
آنها دکتر یزدی بود. محبوبیت و شهرت آنها 
در میان شخصیت های اجتماعی نیز به همین 
صورت بود، یعنی نخست ابراهیم یزدی، بعد 
بنی صدر و سپس قطب زاده. بعد از اینکه امام 
به ایران آمدند، باز این درجه بندی در مورد 
این سه نفر دیده می شد که با همه اختالفات، 
دکتر یزدی در ایران ماند، صادق قطب زاده 
اعدام شد و بنی صدر که هم فرمانده کل قوا 
و هم رئیس جمهور بــود، اول امام او را از 
فرماندهی کل قــوا عزل کرد و بعد مجلس 
او را از ریاست جمهوری عزل کرد، پس از 
آن هم از ایران رفت. از این سه نفر، از همه 
بی خطرتر و سالم تر، دکتر یزدی ماند و با همه 

الهام استادی: ابراهیم یزدی در طول عمر سیاست ورزی خود با بسیاری از نامالیمات از جانب افراد، 
گروه ها و دستگاه ها مواجه شد، هرچند تالش های اطرافیان برای ترمیم روابط بین نظام و دکتر یزدی 
تا حد زیادی بی ثمر ماند اما اثرگذاری این شخصیت در پیروزی انقالب و پس از آن غیرقابل انکار 
است. در این میان کارنامه فعالیت دکتر یزدی با همه فرازونشیب ها، سراسر تالش برای حفظ تشکیالت 
نهضت آزادی بوده است؛ نهضتی که به اعتقاد محمدجواد حجتی کرمانی از اصیل ترین تشکیالت پیش 
از انقالب به شــمار می رود. او حتی با وجود عضویت در حزب ملل اسالمی، برخی راه و روش های 
این نهضت را منطقی تر می داند. برای آشنایی هرچه بیشتر با زوایای زندگی و شخصیت دکتر یزدی 
با حجت االسالم والمسلمین محمدجواد حجتی کرمانی از روحانیون برجسته سیاسی که ارتباط نزدیکی 

با وی داشته  است به گفت وگو نشسته ایم. 

اختالف سلیقه هایی که با امام و نظام داشت، 
راه مرحوم مهندس بازرگان را تعقیب کرد. 
بازرگان،  از مرگ مهندس  بعد  به طوری که 
به عنوان دبیرکل نهضت آزادی انتخاب شد. 
همانطور که می دانید، ایشان چه در زمان امام 
خمینی و چــه در زمان آیت اهلل خامنه ای، با 
رهبري نظام، زاویه داشــت ولی این زاویه 
به آنجا منجر نشــد که با وجود محاکمه ها، 
محکومیت ها و زندان، ایران را ترک کند؛ 
آن مرحوم با حفظ موضــع و زاویه ای که 
داشت، وفادار به نظام و انقالب اسالمی ماند. 
البته او در کشاکش هایی که در دولت های 
مختلف داشت از همه دولت ها به دولت آقای 
خاتمی نزدیک تر بود. در زمان آقاي خاتمي 
سیاست کلی دولت جمهوری اسالمی، هم به 
آشتی احزاب داخلی انعطاف داشت و هم به 
گرم کردن یخ های روابط خارجی. این دوره 
با شعارهاي آزاد ي هاي مد ني داخلي و شعار 
بین المللی »گفت و گوی تمدن ها« به نظر من 
از درخشان ترین دوره های جمهوری اسالمی 
بود ولی این دوران هم گذشــت و به هشت 
سال دورۀ آقای احمدی نژاد رسیدیم که به نظر 
من بدترین دوراِن نه  تنها جمهوری اسالمی، 
بلکه بدترین دوران ایران بعد از مشروطیت 
بود. ضایعاتی که در این مدت متحمل شدیم 
بسیار شدید بود که شاید بتوان 10 جلد کتاب 
تحلیلی درباره اُفت، عقبگرد و ضایعاتی که 
در نتیجه این هشت سال گریبان گیر مملکت 

شد، نوشت. 
قبل از پیروزی انقالب، شــما در حزب 
ملل اســالمي فعالیت داشــتید. آیا در زمینه 
فعالیت های حزبی تان با نهضت آزاد ي تعامل 
داشتید یا روابط بین شما خط کشی شده بود؟

در آن زمان که ما در زنــدان بودیم، با 
بسیاری از افراد دیگر احزاب  در ارتباط بودیم، 
من جمله با مرحوم آیت اهلل طالقاني، مهند س 
بازرگان، دکتر شــیبانی، مفیدی، علی بابایی، 
جعفری و... ولی شخص دکتر یزدی در آن 
زمان در ایران حضور نداشت. در مورد حزب 
بازرگان صحبت می کردیم،  با مهند س  ملل 
دربارۀ اینکه فعالیت های تشــکیالتی مان را 
از ایران آغاز کنیم یا به ملل اســالمی توجه 
بیشتری نشان دهیم. من در حاشیۀ کتابی که 
مهند س بازرگان در آن زمان نوشــته بود، به 
یادداشــت هایی  اید ئولوژي«،  نام »بعثت و 
را نوشــتم که بعدا تحت عنــوان »مرزهای 
ایدئولوژیک« چاپ شــد. این کتاب بیشتر 
پیرامون اختالف نظرهایی بود که بین من و 
مهندس بازرگان وجود داشت. البته در تجدید 
چاپ عنوان کتاب عوض شد و »ملی گرایی و 

نهضت آزادی بخش اسالمی« نام گرفت.
در اولین دوره مجلس شورای اسالمی، 
بین احزاب مختلف در مجلس منازعاتی شکل 

می گرفت که گاه اعضــای نهضت آزادی با 
حزب جمهوری اسالمی درگیر می شدند. در 
آن دوره برخورد مجلس به کدام سمت بود؟

اول بگویم مرحوم هاشمی رفسنجاني که 
د  ر آن ایام ریاست مجلس را به عهد  ه داشت، 
د ر ســال های پایانی عمرش و پس از دوره 
احمدی نــژاد دیدگاه های جدیدی پید ا کرده 
بود و نظرات جدید مرحوم هاشــمی اینجا و 
آنجا مطرح شد. شرایط به سمتی پیش می رفت 
که اصالح طلبان به هاشمی نزدیک می شدند و 
برعکس. به هر حال، وضع جدیدی نسبت به 
شخص آقای هاشمی پیش آمده بود. مرحوم 
هاشــمی تحوالت فکری و عملی بسیاری 
از دوران گذشته تا قبل از فوت شان داشتند. 
من قبال این را به آقای هاشــمی هم گفتم و 
باز تکرار می کنم از دورانی که ایشان خیلی 
ســخت در مجلس به اصطالح »لیبرال« ها و 
نهضت آزادی  و مهندس بازرگان می تاخت 
و به شدت حمله می کرد، بعد رئیس جمهور 
شد و این د وران گذشت تا دورانی که گرفتار 
دوره احمدی نژاد شد و در واقع کفاره کاری 
که ایشان نســبت به مهند س بازرگان انجام 
می داد، از احمدی نــژاد گرفت! من به آقای 
هاشمی گفتم شما خیلی با مهندس بازرگان 
به تندی برخورد مي کردید. حاال خدا به واسطه 
احمدی نژاد خواســت تا شما پاک شوید و 
باعث شــد موضع شما عوض شود و پس از 

فوت ایشان هم گفتم که هاشمی پاک از دنیا 
رفت. در سال های پایانی عمر، آقای هاشمی، 
به اصالح طلبان نزدیک شده بود؛ تا جایی  که 
دکتر یزدی اعتقاد داشت آقاي هاشمی باید 

لید ر اصالح طلبان شود؛ البته من قبول نداشتم.
آقــای دکتر یــزدی نقــش کلیدی در 
پیــروزی انقــالب داشــتند ولی بعــد از آن 
به گونه ای مغضوب شــدند. چرا این شکاف 
هیچ گاه ترمیم نشد؟ آیا کسی برای ترمیم آن 

تالش نکرد؟
در دورۀ ریاست جمهوري آقاي روحانی 
تالش هایی برای ترمیم روابط احزاب داخلی 
صورت گرفت. چند بار در همین چند سال 
دکتر یزدی به روزنامه اطالعات و دفتر من 
آمد و صحبت هایی با هم کردیم، حدود یک 
سال پیش هم دیداری د ر منزل ایشان داشتیم. 
من د ر آستانۀ ســال 90 پیشنهاد دادم که نام 
سال 90 را »آشــتی ملی« بگذاریم و کاری 
کنیم که روابطمان بــا احزاب و گروه های 
مختلف ترمیم شــود و شکافی که به وجود 
آمده از بین برود. پیشنهاد من خیلی عام بود 
و پیشنهاد م این بود که با همه کسانی که در 
طول انقالب اختالف پیدا کردیم اعم از مراجع 
تقلیدی مثل آیت اهلل شریعتمداری و آیت اهلل 
منتظری یا احزاب دیگری مثل نهضت آزادی 
و دیگر شخصیت ها و احزاب، همه را رهبر 
انقالب دعوت کننــد و با هم مذاکره کنیم. 

حتی اگر کل اختالفات اولیه هم حل نشــد، 
به هر حال، با هم رفیق باشیم همانطوری که 
شخص آقای خامنه ای با آقای د کتر سحابی در 
اخالقیات مشکلی نداشتند، ما هم با احزاب و 
افراد مشکلی نداشته باشیم. در آن زمان نامه ای 
مفصل نوشتم و مخاطب من شخص آیت اهلل 
خامنه ای بود، چون به جز ایشان کس دیگری 
نمی تواند چنین کاری را انجام دهد. مقالۀ من 
چاپ شــد و در روزنامۀ اطالعات و برخی 
روزنامه ها هم آمد. در این زمینه، دکتر یزدی 
نامه اي در 20 صفحه خطاب به من نوشــت. 
)که موجود اســت و قابل مطالعه( این را هم 
اضافه کنم که دولت دکتر روحانی معجونی 
از میــراث آقای خاتمی و دوره اصالحات و 
همچنین دیدگاه های جدیدی است که آقاي 
هاشمي رفسنجانی در سال های بعد از دولت 
محمود احمدی نژاد پیــدا کرد ند. باري، من 
شخصا برای ترمیم شکاف ها سعی می کردم. 
مثال آیت اهلل خامنه ای را در جریان دیدارهایی 
که با دکتر یزدی داشــتم، قرار می دادم. به 
ایشان می گفتم که آقای یزدی پیش من آمده 
و صحبت هایی را که بین مان رد و بدل می شد، 
با ایشان در میان می گذاشتم. اما با این همه، با 
شرایطی که در دوره امام خمینی پیش آمد ه 
بود و مســائل مربوط به دوران جنگ، این 
امکان فراهم نشد که بین افراد و گروه ها التیام 
سیاسی بدهیم. به هر حال اختالفاتی که از آن 

دوره وجود داشت، هیچ وقت حل نشد.
رویکرد سیاسی شما و دکتر یزدی تا چه 

حد به یکدیگر نزدیک بود؟
من کاًل بعد از انقالب، در روش ها بیشتر 
سلیقه نهضت آزادی را می پسندیدم، چه در 
مســاله جنگ و چه در رفتارهایی که بعد 
از انقالب اســالمی اتفاق افتاد. البته انتقاد ها 
و د ید گاه هاي متفاوتي هم د اشــتم ولي د ر 
وقایعي کــه به عزل بني صد ر از ریاســت 
جمهوري انجامید، فضا طوری متشنج شد که 
دود آن هیجانات به چشــم نهضت آزادی ها 
و بســیاري گروه ها و افراد د یگر هم رفت. 
این موضوعات باعث شــد آتش اختالفاتی 
که با نخســتین رئیس جمهور، بنی صدر پیدا 
شد، دامن خیلی ها را بگیرد؛ از جمله نهضت 
آزادی و خود من و بســیاری از روحانیون 
مبارز و کسانی که طرفدار بنی صدر بودند مثل 
شهید محالتی، مرحوم آقای انواری، مرحوم 
مهد وي کنی. شرایط به گونه ای بود که پس 
از آن جــرات نمی کردند حتی صحبتی در 
این باره به میان آورنــد. آقای محالتی که 
طرفدار بنی صدر و نماینده امام در سپاه بود، 
علیه اش شعار دادند که اگر شهید نمی شد شاید 
سرنوشــتی بهتر از من پیدا نمی کرد. من هم 
چون در مساله بنی صدر رای ممتنع دادم و با 
آن جریانات مخالف بودم مدت ها محکوم و 

مطرود بودم که بعد اً آقای خامنه ای دست من 
را گرفتند و به دفتر ریاست جمهوری برد ند و 
6 سال مشاور فرهنگي ایشان د ر زمان ریاست 
جمهوري شان بودم. یک بار آیت اهلل خامنه ای 
در یک جلسه تصریح کردند که آقای حجتی 
می خواسته روابط ما را ترمیم کند. ایشان من 
و آقاي موســوی گرمارودی را که مشاور 
بنی صدر بود، مورد لطف قــرار داد؛ وگرنه 
چماق به دست هایی که در آن زمان علمدار 

بودند، ما را هم تارومار مي کردند!
اخیرا من خاطــره ای د ر مورد مرحوم 
آیت اهلل موسوی اردبیلی نقل کردم که برای 
شما هم می گویم. من همراه آقای بجنوردی 
پس از دعواهایی که با بنی صدر اتفاق  افتاده 
بود، یعنی بعد از 14 اســفند 59، نزد آقای 
موســوی اردبیلی که دادستان کل کشور 
بود، رفتیم و گفتیم مساله بنی صدر به جاهای 
باریکی کشیده شده و زمزمه این است که 
طرح عدم کفایت سیاســی رئیس جمهور 
مطرح شود و ایشــان را عزل کنند. من به 
ایشان گفتم که بنی صدر را احضار کنید چون 
از نظر قانون اساسی هم مجلس و هم دستگاه 
قضایی و دادستان کل کشور اختیار دارند که 
رئیس جمهور را عزل کنند، یعنی از دو راه، 
رئیس قوۀ مجریه می تواند مورد بازخواست 
قــرار بگیرد؛ هم از طریق قوۀ  قضائیه و هم 
قوۀ مقننه. درخواست کردیم که بنی صدر 
احضار شــود و او هم وکیل می گرفت و 
هر دو طرف دفاعیــات و نظرات خود را 
می دادند تا دور از جنجال و شعارهای مرگ 
بر بنی صدر و دعوا و ناسزا و »خائن« خطاب 
کردن او، مشکل حل شود.1 آقای موسوی 
اردبیلی گفت من اگر بخواهم رئیس جمهور 
را احضار کنم بایــد آن چماق دارهایی هم 
که علیه رئیس جمهور شعار دادند را احضار 
کنم؛ مي خواست بگوید من نمی توانم آنها 
را احضار کنم، آنها چماق دار هستند و قوه 
قضائیه را قبول ندارند، قانون نمی شناســند. 
منظور این است که نهضت آزادی و امثال 
دکتر یزدی در این جریانات سوختند و التیام 
این مساله بسیار مشکل است چون ذهنیت ها 
بســیار آلوده و روابط، تیره است. مثاًل د ر 
مراسم ختم مهند س سحابی مجلس ترحیم را 
تعطیل کرد ند. من از محل مسجد برمي گشتم 
و در حال صحبت بــا همراهانم بودم که 
یک ماشین جلوی پایم توقف کرد و مرا با 
خودشان بردند، من به یکی از همان همراهانم 
که کنارم ایستاده بود گفتم به آقای دعایی 
زنگ بزنــد و بگوید مرا بردند. که پس از 
مسیری کوتاه پیاده ام کردند و یک تاکسی 

گرفتند و به خانه رساندند. 
برخورد مقامات دولتی مقابل خبر فوت 

دکتر یزدی را چگونه می بینید؟
هرچنــد از مرگ دکتر یزدی بســیار 
متاثر شــدم ولی خوشحال شــدم که آقاي 
روحاني رئیس جمهور و دکتر ظریف وزیر 
امور خارجه، تســلیت گفتند. اما از برخورد 
صداوسیما ناراحت شــدم که پس از فوت 
ایشــان، هیچ برنامه ای برای گرامیداشت یاد 
دکتر یزدی تدارک ندید و اســمی از وی 
نبرد.2 محمد هاشمی، برادر مرحوم هاشمی، هم 

تسلیت گفته بود که جای تقدیر دارد. 
پی نوشت ها:

1. آقای شــمخانی که رئیس شورای امنیت 
اســت قبال در صداوســیما اعالم کرد که 
بنی صدر خائن نبود، فقط اختالف نظر داشت و 
حتی مرحوم هاشمی هم همین اعتقاد را داشت؛ 
ما هم در آن زمان همین موضوع را گوشزد 
می کردیم که بنی صدر، خائن نیست؛ ممکن 
است غرور داشته باشد و کوتاه نیاید ولی همه 

به  خاطر اختالف نظر است نه خیانت.
2. آقاي دعایي گفت د ر پاره اي از شبکه هاي 
کم بیننده، خبر فوت و تشــییع جنازه و نماز 

میت را به امامت آقاي دعایي پخش کردند.

چندخاطره
از خاطراتی که من از ایشان داشتم به جز 
وقتی که ایشان وزیرخارجه بودند -به نظرم 
در آن ایام دیداری با هم در وزارت خارجه 
بود که  بیشترین دیدارها دوره ای  داشتیم- 
من نماینده مجلس بودم و با دکتر سحابی، 
دکتر سامی و مهند س بازرگان با یکدیگر 
مالقــات می کردیم؛ پــس از آن ایام هم، 
روابطمان قطع نشد. یک روز آقای یزدی 
با من تماس گرفــت و گفت آقای د کتر 
سحابی با شما کار دارد، با ماشین دنبالم آمد 
و به خانه دکتر ســحابی رفتیم و بین راه با 
هم صحبت مي کردیم. مرحوم دکتر سحابی 
در پاکیزگی و نظم، »اُسوه« بود؛ با کت و 
شلوار تمیز و مرتب در خانه را باز کرد و 
شروع به صحبت کرد. گفت ما در سال اول 
انقالب و در دوره دولت موقت ســفری به 
مکه داشتیم که با آقای خامنه ای با هم بودند. 

در آن مدت کوتاه 10 روزه حشــر و  نشر 
زیادی بین آیت اهلل خامنه ای و دکتر سحابي 
و د یگر افراد نهضت آزادی به وجود آمده 
بود. دکتر سحابی به من گفت در این ایام 
با آقای خامنه ای به مسجد الحرام و زیارت 
مي رفتیم و عالقۀ خاصي به یکد یگر د اشتیم. 
آنگاه دکتر ســحابي گفت در تلویزیون 
برنامه ای به نــام »هویت« در حال پخش 
است - در آن زمان آقای الریجانی رئیس 
صدا و سیما بود و گرایش های ضد نهضتی 
در صدا و ســیما تبلور داشت - افرادی هم 
دربارۀ مهند س ســحابی در آن برنامه علیه 
ایشان صحبت می کردند و شخصیت واقعی 
مهند س ســحابی مخدوش شده بود، چون 
جریانات ناسالم بود. دکتر سحابی گفت شما 
با ما زندان بوده اید و »عزت «3 را می شناسید، 
این حرف ها علیه او نادرست است. شما که 

با آقای خامنه ای از دیرباز رفاقت دارید به 
ایشان منتقل کنید که این حرف ها درست 
نیست و جلوی پخش آن را بگیرید. من بعد 
از آن با »آقا« مالقات کردم و پیام ایشان را 
رساندم؛ آقای خامنه ای هم تایید کردند که 
آقای سحابی اهل عبادت و تقوا و معنویت 
اســت و از وی تجلیل کرد ند. شما اگر به 
تسلیت هایی که آقای خامنه ای برای فوت 
مهندس بازگان و د کتر سحابی د اد ند نگاه 
کنید، متوجه می شــوید که آقاي خامنه اي 
به هر دو مخصوصا دکتر سحابی، با وجود 
همه اختالف نظر های سیاسی عالقه مند بود ند. 
البته من دیگر در جریان نبودم که پخش آن 

برنامه متوقف شد یا نه.
از خاطرات د یگــر من از دکتر یزدي، 
یکي این است که پس از درگذشت مرحوم 
بازرگان، دکتر یزدي و مهندس عبدالعلي 

بازرگان و مهندس توسلي به منزل ما آمدند. 
من پس از فوت مرحوم بازرگان مقاله اي د ر 
روزنامۀ اطالعات نوشتم با عنوان »مهندس 
بازرگان راد مرد آزادۀ ایران« و در تشــییع 
جنازه و ختم آن مرحوم نیز شرکت کرده 
بودم. آقایان به رســم وفاد اري به اصطالح 

براي »بازدید مجلس ختم« آمده بودند.
بار دیگر هم، مرحوم دکتر یزدي به اتفاق 
مهندس غالم عباس توســلي )جامعه شناس 
ایراني( با حــدود 10 الی 15 نفر از جوانان 
نهضت آزادي که آقاي اکرمي )همکالسي 
فرزند م ابوذر با آنها بود( به منزلمان آمدند. 
د ر د یداري هم که ما د ر منزل دکتر یزد ي 
با ایشان داشتیم، آقاي قریشي داماد ما که 
سفیر ایران در اندونزي و یمن بود و نیز چند 
تن دیگر حضور داشتند. عکس هاي ضمیمه 

یادگار آن د ید ار است.

یادنامه
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آشنایی شــما با دکتر یزدی چگونه 
اتفاق افتــاد و روابطتان چطور ادامه پیدا 

کرد؟
در سال 1346 به دلیل تعقیب ساواک 
و تاکید برخی از دوســتانی که با آنها 
به  ناگزیر  داشتیم،  مبارزاتی  فعالیت های 
هجرت از ایران به عراق شــدم و طبیعتًا 
به دلیــل حضور در بیت امام در نجف با 
برخی افراد در ارتباط بودم. در آن زمان 
فعالیت های مبارزاتی در خارج کشور را 
سازمان داده بودیم. یکی از برنامه های ما 
با تشکل های مبارزاتی در خارج  ارتباط 
کشور بود که عمدتا در قالب »اتحادیه 
گرفته  شکل  دانشــجویی«  انجمن های 
بــود و قوی تریــن آن در آمریکا بود. 
همچنین شــعبه ای از آن یا مشابه آن در 
اروپا واقع شــده بود که امکان ارتباط با 
شعبه اروپا راحت تر بود ولی در آمریکا 
این تشکیالت کیفیت باالتری داشت. در 
آن شعبه افراد متخصص و پژوهشگری در 
ویژه ای  دستاوردهای  مختلف  زمینه های 
داشــتند. البته یک اتحادیــه بین المللی 
دانشجویی هم در آمریکا وجود داشت که 
اسالمی همه کشورها در آن  گروه های 

حضور داشتند و جهانی بود.
این اتحادیه در مقطعی دستاورد بسیار 
ثمربخشی داشــت. در برهه ای که گویا 
رژیم وقت عراق نســبت به امام تصمیم 
داشت که به ایشان اجازه اقامت ندهد یا 
مشــکالتی در این زمینه به وجود آوَرد، 
رئیس این اتحادیه، آقای دکتر شهرستانی، 
که عراقی بود و در حال حاضر هم یکی از 
اعضای کابینه دولت فعلی عراق است، نامه 
تاثیرگذاری را برای عبدالرحمان عارف 
که قبل از بعثی ها رئیس جمهوری عراق 
بود، در اعتراض به حکومت وقت عراق و 
پشتیبانی از مواضع امام نوشت که مسئولین 
حاکم عراق، نگاه و دید مثبت تری به امام 
پیدا کردند؛ در نتیجه رفتارشان تغییر کرد 

و با احترام همراه شد.
در آنجا پی بردیم که تشکل های قوی 
و تاثیرگذاری در خارج کشــور وجود 
دارند که باید با آن هــا در ارتباط بود. 
در همان اتحادیه بین المللی بزرگانی هم 
از ایران حضور داشتند که یکی از آنان 
دکتر ابراهیم یزدی بــود. امثال مرحوم 
دکتر مصطفی چمران، محمد هاشــمی، 
برادر آیت اهلل هاشــمی و فکر می کنم 
آقای خــرازی هم بودنــد، البته تردید 
دارم. به هرحــال آن ها این فعالیت ها را 
ســازمان می دادند و به مناسبت هایی هم 
اجالس هایی را برگــزار می کردند. در 
کنار آن نشریاتی نیز داشتند و نمونه های 
ما سعی  و  را می فرستادند  تحقیقاتی شان 
می کردیم ارتباط مان را با آنان حفظ کنیم 
لذا من به عنوان یکی از افراد دفتر امام که 
وظیفه ارتباط با گروه های خارج کشور و 
طیف های سیاسی و به خصوص اسالمی را 
بر عهده داشتم، با این مجموعه ها مرتبط 
شدم. متوجه شدم که در تگزاس آمریکا 
آقای دکتر یزدی دبیری اتحادیه انجمن 
اسالمی دانشجویی ایران را بر عهده دارند 
در حالی که عضو اتحادیه بین المللی هم 
بودند. با ایشــان ارتباط برقرار کردیم و 
نشریاتی بین ما ردوبدل  شد؛ همچنین با 
اتحادیه انجمن های اســالمي دانشجویی 
در اروپا که در آن زمان مســئولیت آن 
را آقای دکتر صادق طباطبایی عهده دار 
بودنــد و اعضای آن را آقایان حســن 
حبیبی، صادق قطب زاده، بنی صدر ، آقای 
نواب و برخی دیگر تشــکیل می دادند، 

مسلمانواقعیبود
بررسی کارنامه سیاسی ابراهیم یزدی در گفت وگو با سیدمحمود دعایی

الهام استادی: نهضت آزادی ایران با سبقه ای طوالنی، افرادی را در خود جای داده بود که حتی پس 
از پیروزی انقالب نیز نقش پررنگی در سیاســت کشــور ایفا کردند. دکتر ابراهیم یزدی که پس از 
مهندس بازرگان دبیرکلی این نهضت را برعهده گرفت، پیش از انقالب نیز مورد وثوق امام خمینی 
قرار داشــت و فعالیت های مبارزاتی خود را با گروه های مختلف و عموماً در خارج کشور ادامه داد. 
او هنگام عزیمت امام به پاریس به ایشــان پیوســت و نقش مترجم  و مشاور امام را عهده دار شد و به 
دلیل نشان دادن حسن نیت خود به نظام و امام پس از پیروزی انقالب نیز به مقام های برجسته ای دست 
یافت. اما در این حین آتش اختالفات بین دکتر یزدی و نظام زبانه کشید و وی روزبه روز از فعالیت 
اجرایی فاصله گرفت و برخی نیز بر این آتش دمیدند. سیدمحمود دعایی که از همان روزهای نخست 
عزیمت به عراق با دکتر یزدی آشنایی پیدا کرد در این گفت وگو به مرور و تحلیل کارنامه سیاسی 

دکتر یزدی پرداخته است. 

نشریاتی داشــتند و اخبار و اطالعاتی را 
رد و بــدل می کردند. در مقطعی اتحادیه 
اروپا نماینده ویــژه ای را برای برقراری 
ارتباط تعیین کننده تر به نجف فرســتاد. 
آقای دکتر صادق طباطبایی به عنوان دبیر 
و نماینده تام االختیار به نجف آمد که با 
امام مالقات داشت. مالقات بسیار خوب 
و تعیین کننده ای بود و گزارشی از وضع 
دانشجویانی که  ایرانیان خارج کشور و 
فعالیت سازمانی انجام می دادند و مجامع 
اســالمی ای که حضور داشتند، ارائه داد 
که اتفاقا دیدار دلگرم کننده ای بود. آنها 
در عین حــال به عنوان یک ضرورت و 
تکلیف بر خود فرض می دانســتند که 
همراهی با امام و حمایت از مبارزه انقالبی 
را که در ایران به رهبری امام شکل گرفته 
بود، دنبال کنند. در این ســفر از ارزش 
و اهمیت تشــکیل اتحادیه انجمن ها در 
آمریکا صحبت کردند و به خصوص از 
آقای دکتر یزدی نام بردند و این موضوع 
باعث شد اطالعات دقیق تری از ایشان و 
دوستانشــان در اتحادیه کسب کنیم. در 
مقطعی که آقای دکتر یزدی سفر خارجی 
داشتند و به یکی از اجالس های سراسری 
که در اروپا برگزار شده بود، آمده بودند، 
سفری هم به نجف داشتند که از نزدیک 
با ایشان آشنا شدیم. ایشان قبل از اینکه 
به نجف بیایند، نشــریاتی را که مربوط 
بــه اتحادیه بود، برای ما می فرســتادند. 
این نشــریات حاوی آموزه های سیاسی 
و فعالیت های مخفی بود که می توانستند 
در مقابل رژیم شاه انجام دهند و در عین 
حال موفق باشــند ما این نشریات را هم 
خودمان مطالعه می کردیــم و هم برای 
ایران می فرستادیم چون این  دوستان در 
نشریات اهمیت زیادی داشتند. روزی من 
در خیابان »شارع الرســول«، خیابانی که 
منتهی به بیت امام می شد، فردی را دیدم 
که قیافه اش با اعراب، متفاوت و شــبیه 
ایرانی ها بود و به نظر می رسید دنبال نشانی 
خاصی می گردد. به او نزدیک شدم و او 
گفت که ایرانی است و می خواهد امام را 
از نزدیک ببیند. من هم با خوشحالی او را 
نزد امام بردم و او هم با امام مالقات کرد.

پس از آن من اصرار کردم به اتاق ما 
بیاید و مشتاق بودم جزوه ها و نشریاتی را 
که از خارج برای ما فرســتاده می شد، به 
او نشــان دهم تا در جریان این نشریات 
قرار بگیرد. ایشان گفت من عضو یک 
هیأت پزشکی در بخش داروسازی هستم. 
اجالسی در بغداد تشکیل شده و نمایندگان 
وزارتخانه های کشورهای اسالمی در آن 
حضور دارند؛ من هم از ایران شــرکت 
کردم و چون عالقه مند به زیارت بودم، 
بعد از زیارت مشتاق بودم امام را هم ببینم. 
من جزوه ها را به او نشان دادم، برخی از 
آن جزوه هــا به امضای دکتر یزدی بود. 
ایشان به من اعتماد کرد و گفت این آقای 
ابراهیم یزدی، برادر من است و ما متوجه 
شدیم اخوی دکتر یزدی هم در ایران از 
صاحب منصبان وزارت بهداشت و درمان 
هستند، انسان متدین و وارسته و شریفی 
بودند. در آن اجالس به آنها داروهایی را 
به عنوان اشانتیون داده بودند که گفت من 
ایــن داروها را به ایران نمی برم و آنها را 
به شما می دهم چون در ایران مشابه این 
داروها وجود دارد و مصرف چندانی هم از 
این داروها نمی شود. ایشان خواست داروها 
را به کسانی که به آنها نیاز داشتند، بدهیم. 
تا اینکه دکتر یزدی سفری به عراق کردند 
ما نیز براساس ذهنیت ها و پیش زمینه هایی 

که از ایشــان داشــتیم و مطالعه آثاری 
که برای ما فرســتاده بودند، با ایشان به 
احترام برخورد کردیم و دکتر یزدی هم 
گزارش بسیار جامعی از تشکالت اسالمی 
از  دانشجویی و غیردانشجویی در خارج 
کشــور به عرض امام رساند. تجمعی هم 
با دوســتان مبارز ایرانی در نجف داشت 
و ارتباط تنگاتنگی بین ما ایجاد شد. در 
حوادثی که اتفاق می افتاد به ســرعت با 
یکدیگر ارتباط برقرار می کردیم تا نظر 

همدیگر را جویا شویم. 
گویــا امام خمینی بــه دکتر یزدی 

اعتماد زیادی داشتند؟
بله. مثال در همین ســفر یا سفرهای 
بعدی بود که برای حل مشکل مالی، هم 
خود تشکل های اسالمی در خارج کشور 
و هم کمک به بخش مربوط به ارســال 
وجوهاتی که مربوط به امام بود،)از ایران 
برای نجف( تدبیری اندیشیده و بنا شد که 
به دلیل اعتمادی که امام به آقای یزدی 
پیدا کرده بودند و صالحیتی که داشت 
اجــازه دریافت وجوهات را بگیرند. این 
اجــازه را من گرفتم و براي دکتر یزدی 
فرستادم - این اجازه ای است که علما به 
شهرهای  در  نمایندگانشان  و  روحانیون 
مختلــف می دهنــد و در آن اجازه، قید 
می شود ایشــان، با مشخصاتی که در آن 
قید می شود اجازه دارند وجوهات شرعیه 
را دریافت کنند و فالن درصد را خودشان 
به مصرفی که تشخیص می دهند برسانند 
و بقیه را به مبدا آن برگردانند - معمواًل 

این اجازه ها از مطلق بودن تا درصدهای 
متفاوتی را شامل می شود. در این اجازه نامه 
یک پنجم از وجوهات دریافتی به مصارفی 
که دکتر یزدی تشخیص می داد، می رسید. 
همه می دانستند که برای پیشبرد اهداف 
انقالبی هزینه هایی باید صرف شود مثاًل 
سمینارها یا نشریات و... که این هزینه ها 
باید از جایی تامین می شد. این نخستین 
بار بود که در خارج کشــور شخصیتي 
از  اعتمــاد و موثقی  غیرروحاني مورد 
طرف امام انتخاب می شد و اجازه دریافت 
وجوهات را کسب می کرد و از این طریق 
نیازهای فعالیت های سیاسی و مبارزاتی را 
در اروپا و آمریکا پوشــش می داد. من 
مشــابه این مورد را در اروپا سراغ ندارم. 
بنابراین ایشــان محوری شد برای پیوند 
داشتیم.  مدنظر  برنامه هایی که  و  اهداف 
معموالً در نشست های ساالنه اتحادیه ها از 
امام نظر می خواستند که امام هم پیام هاي 
مناســبي را می فرســتادند. یک نشریه 
ارگانیک هم داشتند که بعداً به صورت 
منظم یک ماهه چاپ می شــد که »اسالم 
مکتب مبارز« نام داشت و پیام های امام 
و اخبار سیاسی و فعالیت های تئوریکی و 
تحقیقاتی خودشان را منتشر می کردند و 
هر از گاهی عناصر برجسته شان خدمت 
امام می آمدند و ایــن ارتباط تنگاتنگ 
وجود داشت. این ارتباطات باعث شده بود 
آنها، هم روحیه باالتری داشته باشند و هم 
با اصالت بیشتری، کار و برنامه هایشان را 

دنبال کنند. 

دکتر یــزدی پس از مدتی به عنوان 
مشاور رهبری و انقالب انتخاب شد. این 
مشــاوره ها در چــه زمینه هایــی انجــام 

می گرفت؟
یکی از این موارد در حادثه شــهادت 
یا رحلت مرحوم شریعتی اتفاق افتاده بود. 
اسالمی و گروه های  انجمن های  اتحادیه 
مبارز خارج کشور، امام را محور قرار داده 
بودند و تسلیت های خودشان را خطاب به 
امام می فرســتادند. به عنوان پدیده ای که 
رژیم شــاه عامل آن بود، در پیام ها ابراز 
تأسف مي شــد و با محکوم کردن رژیم 
شــاه، از آن به عنوان مسبب آن اتفاق 
یاد مي شد؛ مثل همه پیام هایی که وقتی 
یک شخصیت بزرگ و ارجمند از دست 
می رود، صادر می شود. تمامی اتحادیه همه 
ایالت های مختلف آمریکایی و اروپایی 
چنین پیام هایی را ارسال می کردند. دکتر 
یزدی هم تأکید داشتند که امام پاسخی را 
به این پیام ها بدهند؛ پاسخ معروفی را که 
امام به مناســبت رحلت مرحوم شریعتی 
انتخاب کردند، آماده کرده بودند اما در 
آن پاسخ عبارت »فوت« ذکر شده بود، 
آنها اصرار داشتند که واژه شهادت به جای 

فوت به کار برود.
امام گفتند من یقین نــدارم که این 
شــهادت بوده و به چیزی که من یقین 
ندارم، تکیه نمی کنم. آنها استداللشان این 
بود که اگر واژه شهادت را به کار نبرید 
و نپذیرید، کمک به رژیم شاه است چون 
شاه مدعی بود که شریعتی به مرگ طبیعی 
از دنیا رفته است. در این میان پیشنهادی به 
امام تقدیم شد که واژه ای به کار رود که 
اعم از شهادت و فوت باشد و بتواند هر دو 
معنی را پوشش دهد و آن واژه »فقدان« 
بود که امام پذیرفتند و به جای واژه فوت 
»فَقد« گذاشتند. این خاطره ای است که 
ما برای اولین بار شاهد نوعی حساسیت 
و سماجت که دکتر یزدی در ارتباطاتش 
با امام و دیگر دوستانش داشت، بودیم که 
اصرار کردند جواب پیام ها داده شود. تا 
اینکه ماجرای تصمیم هجرت امام از عراق 
پیش آمد؛ طبیعتاً ما به دوستان مبارز خارج 
کشور که به آنها اعتماد و اطمینان داشتیم، 
اطالعات دقیق را منتقل می کردیم که رژیم 
شاه به عراق برای ممانعت از فعالیت های 
سیاسی امام در نجف فشار وارد کرده و 
اصرار دارد که امام سکوت اختیار کنند 
و فعالیت های علنی سیاسی نداشته باشند، 
اگر هم اعالمیه ای می خواهند بفرستند از 
خارج عراق این کار صورت بگیرد. ابتدا 
قرار بود امام به کویت بروند که کویت 
ممانعت کرد. دکتــر یزدی در آخرین 
شب اقامت امام در نجف، خود را به نجف 
رساند. حضور دکتر یزدی به عنوان انسانی 
آگاه، باتجربه و مورد اعتماد در آن شرایط 
تلخ و حساس، بسیار مغتنم بود. همراه با 
ایشــان عازم مرز کویت شدیم و دکتر 
یزدی خود را به عنوان یکی از همراهان 
امام پیشنهاد داد تا در خدمت ایشان باشد. 
ازجمله مرحومان آقایان  نفر دیگر  چند 
احمدآقا  حاج  و  امالیی  فردوســی پور، 
خمینی نیز در این سفر با امام همراه بودند. 
به هر حال به اعتقاد من آقای دکتر یزدی 
یک محور و یک یاور و شخصیتی قابل 
احترام و اعتماد بود که در شرایط حساسی 
که بــرای امام رقم می خــورد، حضور 
تعیین کننده ای پیدا می کرد. البته دوستانی 
که عازم کویت بودند و کویت نپذیرفته 
بود ویزای عراق را داشــتند. ما این ویزا 
را گرفته بودیم و اجازه بازگشت داشتیم. 

اما دکتر یزدی چنین ویزایي نداشــت و 
مسئولین عراقی از ورود ایشان به عراق 
ممانعت کرده بودند و امام هم با تعرض 
و تحکم درخواســت کردند که اجازه 
دهند دکتر یزدی ورود مجدد پیدا کنند. 
عراقی ها هم که این جدیت امام را دیدند 
تسلیم شدند و مجوز ورود دکتر یزدی به 
عراق را دادند. در میان کسانی که با امام 
قصد عزیمت به پاریس را داشتند، از همه 
باتجربه تر دکتر یزدی بود. او هم تجربه 
اقامت در کشورهای خارجی را داشت، هم 
تجربه سفرهای مکرر و مهم تر از همه زبان 
می دانست و به عنوان یک مترجم قوی 

کنار امام بود.
پــس از آن که امام به پاریس رفتند 

ارتباط شما با دکتر یزدی هم قطع شد؟
من دیگر ارتباطی با ایشان نداشتم تا 
اول بهمن ماه 57 که حاج احمد خمینی با 
من تماس گرفتند که به پاریس برویم تا 
عازم ایران شویم. من دوم بهمن به پاریس 
رفتم و 12بهمن با همان هواپیمای معروف 
از پاریس به ایران آمدم. در تمام این مدت 
آشــنایی من آقای دکتر یزدی را یک 
مسلمان واقعی، متدین متعبد و در مواقع 
زیادی متهجد دیدم. او در زمان هایی که 
فراغت داشت، به تهجد پای بند بود، نماز 
شب می خواند و مبادی آداب بود، کنار 
انقالبی و سیاســی  فعالیت های  نیز  آن 
زیادی انجام می داد. قبل از آن سفرهای 
زیادی به کشورهای مختلف از جمله مصر 
کرده و آماده بود به عنوان یک مجاهد 
و یک سرباز آموزش دیده و آماده برای 
فعالیت های سیاسی و انقالبی اسالمی عمل 

کند.
آیا دکتر یزدی به تشکل های خارج 

ایران هم کمکی می کرد؟ 
بله. کمک های زیادی به مجامع اسالمی 
سیاسی نیازمند کرده بود. یکی از مجامعی 
کــه رهین کمک ها و مســاعدت های 
تعیین کننده این طیف بود، مجلس اسالمی 
شیعه لبنان زیر نظر امام موسی صدر بود که 
نیروهای آماده به خدمت خود را به آنجا 
فرستادند و کمک شایانی به امام موسی 
صدر کردند. پیــش از همه آنها دکتر 
مصطفی چمران آمد، سپس دکتر ضرابی 
و همســرش کادر پزشکی و آموزشی 
آنجا را ســازماندهی کردند و خدمات 
بســیار ذی قیمتی کردند و شیعیان را به 
نقطه تعیین کننده ای رساندند که سرآغاز 
ارزشمندی  بســیار  سیاسی  فعالیت های 
شــد. در آن زمــان جنبش های »جبهه 
العمل االســالمی« و سپس »حزب اهلل« 
پایه گذاری شــدند. البته حزب اهلل بعد از 
ریشه هایش  ولی  پایه گذاری شد  انقالب 
در همان تشکل های عمل االسالمیه قبل 
از انقالب ما بود و کنارش آموزش ها و 
انجام گرفت،  موثری  بسیار  فعالیت های 
پایگاه هایی نیز تدارک دیده شــد؛ اینها 
ثمره اقدامات عملی و فداکارانه ای بود که 
طیف دکتر یزدی و یارانشان در پوشش 
اتحادیه انجمن های اسالمی انجام می دادند و 
البته در کنار این موارد فعالیت های علمی 
خودشان را داشتند، همه آنها از سرآمدان 
حوزه های علمی و تحقیقی خودشــان به 
حســاب می آمدند. آقای دکتر مصطفی 
چمران از مغزهای متفکر و برجسته علمی 
زمان خود در دانشــگاهی که تحصیل و 
تدریس می کرد، به شمار می رفت، خود 
آقای دکتر یزدی هم همین طور بود. در 
بخش تحقیقات دارویی و پزشکی سرآمد 
بود، همگی از تحصیالت باالیی برخوردار 

به دلیل اعتمادی که امام به آقای یزدی پیدا کرده بودند و صالحیتی که داشت اجازه دریافت وجوهات را دادند.
این اجازه را من گرفتم و براي دکتر یزدی فرستادم؛ این اجازه ای است که
علما به روحانیون و نمایندگانشان در شهرهای مختلف می دهند. یادنامه
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بودند. آقای دکتر طباطبایی و دکتر حبیبی 
هم در زمره این افراد بودند و در حوزه های 
علمی و تحقیقی خودشان چهره برجسته ای 

به شمار می رفتند.
نقش دکتر یزدی را پس از پیروزی 

انقالب چگونه می بینید؟
بعد از انقالب ایشان به عضویت شورای 
انقالب درآمد. پس به عنوان وزیر امور 
خارجه دولت موقت و بعد در مجلس به 
عنوان نماینده مردم تهران برگزیده شد. 
یک دوره هم در مجلس در خدمت ایشان 
بودیم. در دوره ای بیــن اعضای دولت 
موقت و شورای انقالب اختالفی ایجاد شده 
بود؛  در آن زمان دولت موقت استعفا داده 
بــود و فاصله ای از نظر جهت گیری های 
سیاسی بین طیف دولت موقت و نهضت 
آزادی ایجاد شــده بود. امام هم مصلحت 
می دیدند کــه به نوعــی در ارتباطات 
خودشان با این ها به گونه ای برخورد کنند 
که تلقی فاصله به معنای جدایی و طرد به 
وجود نیاید؛ بنابراین امام، دکتر یزدی را به 
عنوان نماینده خودشان در روزنامه کیهان 
انتخاب کردنــد و اینگونه دکتر یزدی 

سرپرست کیهان شدند.
ولی در این ســمت باقــی نماندند و 

مجبور به کناره گیری شدند.
در آن زمــان اختالفی بین جبهه ملی 
و نهضت آزادی در اروپا وجود داشت. 
طیف آقای بنی صدر  جــزو جبهه ملی 
سوم بودند و به اصطالح، گروهی از جبهه 
ملی جدا شده بودند که نوعی گرایشات 
مذهبی هم داشتند؛ اینها فاصله بسیار زیادی 
با اعضای نهضت آزادی و مذهبیان این 
چنینی داشــتند؛ آقای بنی صدر  و احمد 
ســالمتیان در یک طیف بودند و طیف 
دیگر از اتحادیه انجمن های اسالمی بودند 
که شامل دکتر یزدی، صادق طباطبایی، 
قطب زاده و... می شدند. وقتی آقای دکتر 
یزدی برای سرپرســتی کیهان انتخاب 
بنی صدر که رئیس جمهور شده بود،  شد، 
به امام اعتراض کرد و گفت که شما در 
امری که می تواند مربوط به دولت باشد، 
دخالت کردید؛ برای جبران این مســاله 
تفاهم کردند که روزنامه اطالعات را به 
کسی بدهند که بنی صدر  هم راضی باشد. 
بنابراین سرپرست روزنامه اطالعات، هم با 
حکم امام انتخاب شد و هم با حکم آقای 
فاصله ها وجود  این  به هرحال  بنی صدر . 
داشــت. آقای بنی صدر  پس از برگزیده 
شدن برای ریاست جمهوری با تشکیالت 
حزب جمهوری اسالمی و با بدنه دولت 
قبلی و نهضــت آزادی دچار اختالفاتی 
شد که بعداً این اختالفات را حل کردند. 
امام هم عملکرد دکتر یزدی را در کیهان 
نپســندیدند و مصلحت دیدند که ایشان 
سرپرســتی کیهان را نداشــته باشد، در 
عوض آقای خاتمی را به جای او انتخاب 
کردند. منتها در همین فضا بود که دوباره 
امام خمینی برای جلوگیری از حس طرد 
شدن و برای این که چنین تلقی ای ایجاد 
نشود، ماموریتی به دکتر یزدی دادند. آن 
ماموریت کاماًل سیاســی بود و از عهده 
هر کســی برنمی آمد، این کار را باید به 
کسی می سپردند که قابل اعتماد نظام باشد 
و آن ضرورت مذاکره با دوســتان اهل 
سنت در سیستان و بلوچستان بود. دکتر 
یزدی با آنها مذاکره کرد که به تفاهماتی 
هم منجر شــد. به هر حال این فاصله هم 
در نظام بــودن و هم دور از فعالیت های 
اجرایی و تصمیم گیری های بنیادی بودن، 
وضعیتی بود که بــرای دکتر یزدی و 
طیف شان پیش آمده بود و آنها بیشتر به 
دنبال فعالیت های سیاسی و تشکل نهضت 
آزادی خودشان بودند که البته گاهی با 
برخوردهایی از جانب تشکل های امنیتی 
و انقالبی نیز مواجه می شدند. در مقطعی 
هم امام خمینی در جلسه سران سه قوه که 
در بیت شان تشکیل شده بود، گفتند نشریه 
»میزان« چرا توقیف شده است و پیشنهاد 
داده بودند که دوباره چاپ شود که آقای 
موسوی اردبیلی گفته بودند این ها مخالف 
شما هستند و امام هم گفتند خب موافقت 
با من که شرط نیست، مخالف من باشند به 

هرحال ایشان مسلمان هستند و صالحیت 
فعالیت های خودشان را دارند. امام با آن 
تعبیر معروفی که می گویند من اصول دین 
هســتم و اگر کسی با من مخالفت کرد 
اعتقاد داشت هر کسی  نیست،  ضددین 
می تواند متدین باشد ولی با من اختالف 
داشته باشــد. بنابراین از آقای موسوی 
اردبیلی خواست اجازه فعالیت به آنها داده 

شود.
اختالفاتی کــه بین اطرافیــان امام 
خمینــی و دکتر یزدی به وجود آمد، در 

چه زمینه هایی بیشتر به چشم می خورد؟
اختالف مشــی و اختالف برداشت و 
تلقی بین آنها وجود داشــت و نمی توان 
گفت که کاًل در یک مسیر قرار داشتند. 
آقای دکتر یزدی بعــد از انقالب با دو 
انتخاب مواجه شد؛ یک انتخاب این بود 
که کاًل بــه جانب امام و نظامی که امام، 
رهبری آن را بر عهده داشت، بیاید، همان 
طوری که دکتر حبیبی آمد یا این که راه 
مهندس بــازرگان را ادامه دهد که دکتر 
یزدی راه دوم را انتخاب کرد؛ منتها کنار 
این مــوارد ادب، احترام و نزاکت را هم 
حفظ کرد، این طور نبود که گستاخ باشد 
و بی حرمتــی کند ولی در عین حال این 
مشی را انتخاب کرد و سرانجام هم بعد از 
رحلت مرحوم بازرگان به عنوان دبیرکل 
تشکیالت نهضت آزادی انتخاب شد. البته 
همه اعضای نهضت آزادی برگزیده شدن 
ایشان به عنوان دبیرکل را برنتافتند چون 
طیف دیگری کنار نهضت آزادی وجود 
داشتند که به راه امام نزدیک تر بودند و 
آنها صداقت و صمیمیت بیشتری داشتند، 
همان طیف مهندس عزت اهلل ســحابی؛ 
البته آنها به قدری مبادی آداب بودند و 
در برخوردها جانــب احترام را رعایت 
می کردند که اگر کسی از بیرون به آنها 
نگاه می کرد، نمی توانست متوجه اختالف 
درون نهضت شود ولی تفاوت مشی وجود 

داشت. 
یعنــی در خود نهضــت آزادی بین 

اعضا اختالف وجود داشت؟
بله. به نظر می رسید خط مشی شان فرق 
می کند. من تقریباً تمام نمازجمعه هایی که 
توفیق داشتم، چه در تهران و چه شهرستان 
شرکت کردم. چون نمازجمعه را توصیه 
و یــادگار امام می دانســتم و می رفتم. 
گاهی بقیه اعتراض می کنند که چرا در 
نمازجمعه کسی شــرکت می کنی که 
قبولش نداری؛ من تأسی می کنم به مشی 
موال امیرالمومنین، علی)ع(. در بیست و 
چند سالی که ایشان خانه نشین بودند در 
نمازهای جمعه زمان خودشــان در زمان 
دیگر خلفا شــرکت می کردند. این امر 
نشان دهنده اهتمام به وحدت و یکپارچگی 
است. من خاطرم است تا سالیان زیادی 
پس از رحلــت حضرت امــام، آقای 
عزت اهلل سحابی و دکتر شریعتمداری که 
وزیر علوم بود، همچنین آقای محمدمهدی 
جعفــری در نمازجمعه هایی که آیت اهلل 

هاشمی و مقام معظم رهبری می خواندند، 
اما برخی از دوستان  شرکت می کردند، 
نهضــت آزادی چنین کاری نمی کردند 
و موضع دیگری داشتند. به هر حال این 
تفاوت ها وجود داشت ولی آنچه سرانجام 
ما به آن می رسیم این است که آقای دکتر 
یزدی یکی از کســانی بود که بیش از 
70 سال فعالیت مستمر علمی، مذهبی و 
سیاسی مجاهدانه داشت یعنی یک مجاهد 
واقعا فی سبیل اهلل بود، در زمان فعالیت های 

سیاسی اش به خصوص قبل از انقالب.
و فکر نمی کنید مورد بی مهری واقع 

شد؟
شــاید انتخاب خودش بود. البته خود 
ایشــان هم در مواضــع و برخوردهایی 
که داشت حتی با بازجوهایش از متانت 
و ادب و احترام برخــوردار بود و همه 
آنها را نیز تحت تأثیر قــرار می داد. به 
هر حال دیدگاه و معتقداتی داشــت که 
به آنها پای بند بود و در مسیر اعتقادات 
سیاســی اش یک به اصطالح پرنسیب و 
اصول اخالقی و ادب مبارزاتی و اجتماعی 
داشت. به همین دلیل بعد از رحلت ایشان 
با عکس العمل ها، پیام ها و تأثراتی مواجه 
هستیم که طیف های مختلفی ابراز کرده اند 
و امیدواریــم خداوند پاداش عمل نیک 

ایشان را مرحمت کند.
هنگامی که دکتر یــزدی به عنوان 
دبیرکل نهضت آزادی انتخاب شــد، این 
تغییر تا چه حد بر ساختار این نهضت اثر 
گذاشت و وضعیت نهضت آزادی قبل و 

بعد از انتخاب ایشان چه تغییری کرد؟
بعد از انتخاب دکتر یزدی، این نهضت 
با منحل شدن تشکیالتش مواجه شد یعنی 
تشکیالت قضایی و امنیتی وقت با آنها 
برخورد کرد منتها آنهــا این انحالل را 
قبول نداشــتند و به نوعی به تشکل شان 
وفادار بودند، تجمعات شان را داشتند و در 
حدی که برایشان مقدور بود و مزاحمتی 
ایجاد نمی شــد، نشســت ها و جلساتی 
ترتیب می دادند و ســعی می کردند  را 
را حفظ  درون تشکیالتی خود  ارتباطات 
کنند ولــی به تدریج فتیله عملی و علنی 
شدن فعالیت هایشان پایین کشیده شد. در 
مناسبت های خاص هم بیانیه ای می دادند 
و طبیعتاً در بسیاری از تصمیم گیری های 

اجتماعی هم نقش و حضور داشتند.
از  یکــی  در  یــزدی  آقــای 
مصاحبه هایشــان گفته بودنــد در زمان 
دولت موقت اقدامات پیشــگیرانه ای در 
مقابل جنگ عراق به ایران انجام می دادند 
اما تحریکاتی صورت می گرفته اســت. 
این تحریکات از جانب چه کسانی بود و 
موضع مهندس بازرگان و امام خمینی چه 

بود؟
مســاله جنگ تحمیلی عراق به ایران 
مقوله ای جداســت. در آن شرایطی که 
انقالب پیروز شــد، تشکیالت نظامی و 
امنیتی کشور فروریخته بود و ما در یک 
موقعیت ابتدایی برای ایجاد یک ساختار 

قابل اعتماد بودیم. ارتش فروریخته بود و 
تشکیالت امنیتی منحل شده بود و اصاًل 
وجود نداشــت. در همان دوران اول، بنا 
بود قدم به قدم برای تاسیس نهادهای مورد 
نیاز برنامه ریــزی و عناصر قابل اعتماد 
را انتخاب کنیم. همچنیــن ارتش را با 
ســازماندهی جدید و آنچه را که انقالب 
نیاز داشت، ســامان بدهیم. در کنار آن 
تشکیالت سپاه و کمیته ها را سازمان داده 
بودیم که آنها نوپا و جدید بودند. ساواک 
منحل شده بود و تنها کمیته ها بودند که 
فعالیت های این چنینی را انجام می دادند؛ 
سپاهیان نیز نه تجربه درازمدتی داشتند و 
نه امکاناتی که موردنیاز بود فراهم نشده 
بود در چنیــن وضعیتی صدام پیش بینی 
یک پیروزی نهایی را می کرد. در واقع 
صدام از آبان ماه 57 برای حمله به ایران 
برنامه ریزی کرده بود یعنی از زمانی که 
ارتش در حال فروپاشی بود و سربازان و 
درجه داران در حال فرار بودند و به نوعی 
نافرمانی در ارتش وجود داشــت. شاپور 
بختیار هم تشکیالت امنیتی )ساواک( را 
منحل کرده بود، از همان زمان صدام برای 
حمله به ایران نقشه کشیده بود. در زمان 
شاه و در شرایطی خاص قطعنامه الجزایر 
به رژیم عراق تحمیل شده بود و آنها ادعا 
می کردند که اروندرود به آنها تعلق دارد. 
همچنین صدام مدعی برخی مناطق مرزی 
بود یا ادعاهایی دررابطه با جزایر سه گانه 
مســائلی از این قبیل داشت و اما مقابل 
آن قطعنامه برای حفظ کیان کشــورش 
ناگزیر بود مقابل رژیم شاه تسلیم شود. در 
روزهای آغازین پیروزی انقالب ـ وقتی 
که انقالب پیروز می شود، همه نهادهای 
دفاعی مــورد نیاز کشــور باید به کار 
گرفته شوند- ما امکانات نظامی نداشتیم 
و تشکیالت قوام نگرفته بود، فقط مردم 
بودند و پشتوانه دولت به فداکاری، ایمان 
و اراده مــردم بود. ولی صدام این چیزها 
را قبول نداشــت و معتقد بود که ایران 
قدرت دفاعی و امنیتی ندارد و مهم تر از 
همه آن مناطقی که به آنها چشم داشت، 
به حال خود رها شده بودند و طبیعتا عناصر 
وابسته ای به رژیم عراق در آنجا حضور 
داشتند. از ســویی کنسولگری عراق در 
خرمشهر و کرمانشاه فعال بودند، آنها هم 
یارگیری می کردند و هم آمار و اطالعات 
دقیقی از وضعیت ایران داشتند و برنامه 
دقیقی را برای انتقام از ایران به خاطر اینکه 
در مقابل این قطعنامه مجبور به تسلیم شده 

بودند، تدارک دیده بودند.
شما از این تصمیم جدی خبر نداشتید 

یا احتمال جنگ را نمی دادید؟
در این شرایط آمریکایی ها اطالعاتی 
را در اختیار دولت موقت قرار می دادند. 
مثاًل در موقعیتی آقای امیر انتظام نماینده 
تام االختیار دولت موقت در اروپا بود و 
به عنوان ســفیر در کشور سوئد انتخاب 
شده بود. مقامات آمریکایی هم با ایشان 
تماس گرفته بودند و یک سری اطالعات 

از تحرکات مــرزی عراق که نیروها را 
جابه جا می کردند به ایشان داده شده بود. 
آنها پیش بینی جنگ را کرده بودند؛ ایشان 
هم این اطالعات را به ایران آورده و در 
اختیار دکتر یــزدی و مهندس بازرگان 
قرار داده بود و حتی پیشــنهاد شده بود 
که آنها به تهران بیایند و این گزارشات 
را بدهند. آنها هم به تهران آمده بودند و 
این گزارش ها را با مدارک و اســالید و 
نقشه هایی که داشتند، ارائه دادند. دوستان 
در دولت موقت یا به این اطالعات اهمیت 
ندادند یا نگران بودند که اگر منتقل کنند 

به ارتباط با آمریکایی ها متهم شوند.
یعنــی آنها این اطالعــات را منتقل 

نکردند؟
نه. این اطالعات به ما منتقل نشــد. به 
هرحال بحث النه جاسوســی و استعفای 
دولت موقت پیش آمــده بود و روابط 
تلخ تر شــده بود و طبیعتــا صدام همه 
رخدادهای موجود را به نفع خودش می دید 
که ایران قدرت نظامی، امنیتی و عملیاتی 
الزم را ندارد و از سوی دیگر بر این باور 
بود که جهان علیه ایران اســت. به دلیل 
حرکتی که در ایران صورت گرفته بود 
و سفارتی را اشغال کرده و عده ای را به 
گروگان گرفته بودند، جهان با این مساله 
به راحتی کنار نمی آمد. مردم و انقالبیون 
این کار را قبول داشتند و به نفع آن شعار 
می دادند ولی فضای دیپلماتیک و سیاسی 
جهانی علیه ما بود. در این شرایط مسلما 

عراق برای جنگ با ایران مصمم بود.
آیا برای جلوگیری از جنگ تدبیر یا 

اقدام پیشگیرانه ای انجام نشد؟
 البته در فضای مجازی تبلیغاتی صورت 
می گرفت؛ من از عراق به عنوان سفیر به 
ایران آمدم و از طرف صدام پیام آوردم 
که صدام گفته یا من به ایران می آیم یا 
شما کسی را برای مذاکره بفرستید که ما 
قصد داریم رابطه برقرار کنیم. آنها ادعا 
می کنند من، مهندس بازرگان و شــهید 
بهشــتی به خدمت امــام در قم رفتیم و 
التماس و گریه و زاری کردیم و...؛ اینها 
همه دروغ است و حقیقت ندارد. من به 
اتفاق آقای بازرگان و شهید بهشتی نزد 
امام نرفتیم، تنها یک مــورد بود که به 
شورای انقالب رفتم و گزارشی از وضع 
روابطمان با عراق و وضعیتی که در عراق 
وجود داشت و تبلیغات و تحرکاتی که 
صورت می گرفــت، دادم و تاکید کردم 
که آنچه االن)زمــان قبل از جنگ( در 
ایران می گذرد، تبلیغاتی که در نشریات 
ما علیه عــراق وجود دارد، فضای آزادی 
که در رادیوهای عربی ما حاکم است و 
مخالفین عراقی در آن تبلیغات علیه رژیم 
بعثي و اعتقاداتشان را بیان می کنند، به نفع 
رابطه دیپلماتیک نیست. اگر می خواهید 
رابطه داشته باشید پس باید الزامات یک 
رابطه سالم دیپلماتیک را رعایت کنید و 
این مسایل نباید وجود داشته باشد؛ اگر 
هم قرار اســت این موارد وجود داشته 

باشند پس سطح رابطه دیپلماتیک را پایین 
بیاورید، چه لزومی دارد که در آنجا سفیر 
داشته باشید؟ روابط در حد کاردار باشد و 
به نوعی روابط را کم کنید. این موردی 
بود که من در آنجا اعالم کردم. دوستان 
هم تصمیم داشتند نسبت به فعالیت های 
می گرفت  صــورت  که  تبلیغاتــی ای 
عکس العملی داشــته باشند و اقداماتی را 

صورت دهند.
ولی قبل از جنگ تحمیلی، پیشنهاد 
مذاکره از طرف عراق به ایران داده شد.

آري، زمانی که من به وزارت خارجه 
عراق رفته بــودم به خاطر اعتراضی که 
می شــد،  انجام  تبلیغاتی  فعالیت های  به 
توضیحاتی دادم. وزیر خارجه وقت عراق، 
ســعدون حمادی، دو روز پس از آن مرا 
احضار کرد و گفت آقای صدام حسین 
درخواست کردند یک نماینده تام االختیار 
از طرف امام خمینی برای مذاکره به عراق 
فرستاده شود. من هم به محضر امام رفتم 
و در ابتدا گزارشــی را از وضع موجود و 
اطالعاتی که در اختیار داشتم، دادم و گفتم 
دولت عراق درخواست کرده است که 
نماینده تام االختیاری از طرف شما به عراق 
فرستاده شــود و خودم در نظر داشتم که 
آن نماینده آقای هاشمی رفسنجانی باشد 
چون به تیزهوشی و درک باالی آیت اهلل 
هاشمی اعتقاد داشتم و می دانستم که امام 
هم به ایشــان اعتماد کامل دارند و این 
شایستگی را هم در وجود ایشان می دیدم. 
پیشنهاد دادم که اگر شما می پذیرید برای 
مذاکره آیت اهلل هاشمی انتخاب شود و به 

عراق بیاید.
امام گفتند من باید فکر کنم. دو روز 
بعد به خدمت امام رفتــم و امام گفتند 
من هرچه فکر کــردم در اینها صداقت 
نمی بینم. اینها ادعاهایــی دارند که اگر 
ما تسلیم این ادعاها نشویم، مذاکرات به 
نتیجه نمی رسد. به هرحال آنها ادعاهای 
مرزی داشتند، نسبت به اروندرود مساله 
داشتند، قطعنامه را قبول نداشتند، در مورد 
جزایر ســه گانه مدعی بودند که باید به 
جامعه عربی برگردانده شوند و در مورد 
مناطق مرزی در خوزســتان و کردستان 
مدعی بودند که تشکل های ناسیونالیستی 
که در آنجا هستند، باید حمایت شوند و 
حامی شان بودند؛ از این قبیل مسائل وجود 
داشتند. طبیعتا ما در مذاکرات نمی توانستیم 
تسلیم این خواســته ها شویم و به همین 
دلیل مذاکرات شکســت می خورد. امام 
گفتند هرچند من در رفتار اینها صداقت 
نمی بینم اما شــما به آنها بگویید ما در 
آینده نزدیک دو انتخابات سرنوشت ساز 
در پیش رو داریم؛ یکی مجلس شورا که 
مردم برای نخستین بار آزادانه نمایندگان 
واقعی خودشان را انتخاب خواهند کرد و 
یکی دیگر انتخابات ریاست جمهوری و 
چون نظام ما جمهوری اسالمی است مردم 
باید خودشان رئیس جمهورشان را انتخاب 
کنند. من ترجیح می دهم که نمایندگان 
واقعی و منتخب ملت، چه رئیس جمهور و 
چه مجلس، آنها تصمیم بگیرند و نماینده ای 
را برای مذاکره بفرستند و تا آن موقع شما 
حسن نیت نشــان دهیدـ  حدود دو، سه 
ماه- تا مذاکره در شرایط مناسب و آرامي 
صورت گیرد و تشکر هم می کنم که شما 
چنین پیشنهادی دادید ولی ترجیح می دهم 
که نمایندگان منتخب مردم این تصمیم 
را بگیرند چون من در حال حاضر موقتا 
کشور را اداره می کنم من هم پیام امام را به 
آنها منتقل کردم. البته این ترفندی بود که 
عراقی ها زده بودند تا چنین وانمود کنند 
که حســن نیت دارند و چنین تلقی شود 
که مــا مذاکره را نپذیرفته ایم ولی امام با 
هوشمندی و درک روشن، این پیشنهاد را 
به این ترتیب پاسخ دادند. این تنها موردی 
بود که عراق پیشنهاد مذاکره داد و من هم 
به عنوان واسطه پیام را به امام منتقل کردم 
که به اینجا انجامید. اما اینکه من به اتفاق 
برخی دیگر بــه خدمت امام رفتم و امام 
نپذیرفته باشند و بگویند به حرف هایش 
گوش ندهید و تو وظیفه ات اســت که 

برگردی... همگی دروغ است.

دکتر یزدی بعد از انقالب با دو انتخاب مواجه شد؛ یک انتخاب این بود که
کاًل به جانب امام و نظامی که امام، رهبری آن را بر عهده داشت، بیاید، همان طوری که دکتر حبیبی آمد
یا این که راه مهندس بازرگان را ادامه دهد که دکتر یزدی راه دوم را انتخاب کرد.

مراسمتنفیذحکمنخستوزیریمهندسبازرگان
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عالقه و توجــه ملت ایران به مردم الجزایر 
به ســال ها قبل از انقالب و به دوران مبارزات 
مردم الجزایر علیه اســتعمار فرانسه و کسب 
استقالل بر می گردد. در سال 1340 که مبارزات 
مردم الجزایر به نتیجه رسید و استقالل الجزایر 
اعالم شد، به این مناسبت مراسم با شکوهی در 
تهران برگزار شد. انقالب الجزایر اولین انقالب 
اســالمی بود که با یک میلیون شهید درواقع 
یکی از بزرگترین انقالب های جهان است. این 
انقالب به ویژه برای کشــورهای آفریقائی و 

عربی و دنیای اسالم اهمیت دارد.

QQQروابط بعد از انقالب
در زمان انقالب ایران، شــازلی بن جدید 
رئیس جمهور و بن یحیــی وزیر امور خارجه 
و عبدالکریم الغرایب ســفیر الجزایر در ایران، 
بودند. ما روابط بسیار نزدیک و صمیمانه ای با 
مقامات الجزایر برقرار کرده بودیم. در جنبش 
غیرمتعهد ها، آمده است. به دنبال مذاکرات با 
وزیر امور خارجه الجزایر در کوبا و در اجالس 
مجمع عمومی سازمان ملل، از وزیر امور خارجه 
الجزایر برای سفر به ایران دعوت به عمل آمد. 
قرار بود این ســفر در اواسط آبان ماه صورت 
گیرد. با این سابقه هنگامی که رئیس جمهوری 
الجزایر از آقای مهندس بازرگان و دکتر چمران 
و من برای شرکت در جشن بیست و پنجمین 
سالروز انقالب رهائی بخش الجزایر که روز اول 
نوامبر برابر با دهم آبان ماه جاری برگزار می شد 
دعوت کرد این دعوت پذیرفته شد. به همراه 
هیأتی مرکب از مهندس بازرگان، نخست وزیر، 
دکتر چمران، وزیر دفاع، آقای میناچی وزیر 
ارشــاد و آقای سید محمد مجتهد شبستری در 
58/8/8 به الجزایر سفر کردیم. روز قبل از سفر، 
مهندس بازرگان در یک مصاحبه با خبرگزاری 
پارس درباره این ســفر توضیحاتی داد. سفر 
مهندس بازرگان نخســت وزیر ایران نخستین 
سفر رسمی ایشان به عنوان نخست وزیر دولت 
موقت جمهوری اسالمی ایران به خارج از کشور 
و از اهمیت سیاسی بسیاری برخوردار بود. بعد 
از پیروزی انقالب اسالمی ایران تحکیم روابط 
برادری بیــن دو ملت الجزایر و ایران، یکی از 
مبانی سیاست خارجی ما بود. الزم بود دیدارهای 
نزدیکی با مقامات الجزایر داشته باشیم، همچنان 
که در کنفرانس غیر متعهد ها در کوبا و اجالس 
سازمان ملل درنیویورک از طریق تماس هایی 
دیپلماتیک همکاری های نزدیک و مختلفی با 
کشــور الجزایر داشتیم. قبل از سفر به الجزایر 
برای دیدار امام به قم رفتم. رهبر انقالب اسالمی 
ایران به مناسبت بیست و پنجمین سال پیروزی 
و اســتقالل انقالب اسالمی الجزایر پیام مهمی 
خطاب به مردم الجزایر و آفریقا دادند. هیأت 
ایرانی حامل این پیام بود و در روز عید قربان 
آن را تسلیم مقامات الجزایر کرد. بعد از دیدار با 
امام ضرورت سفر به الجزایر و اهمیت و اهداف 
آن را برای خبرنگاران توضیح دادم. روز قبل از 
آغاز سفر برنامه سفر توسط سخنگوی دولت با 

رسانه ها مطرح شد.

QQQ58/8/10 مراسم سالروز انقالب
جایگاه مهمانان شــرکت کننده در مراسم 
در یک فضای باز بیرون از شــهر ترتیب داده 
شــده بود. در این مراســم عالوه بر سخنرانی 
رئیس جمهور، رژه نظامی با نمایش هواپیماها 
همراه بــود. در جایگاه ویژه مرحوم صادق بن 
یحیی بین آقای مهندس بازرگان و من نشسته 
بود. در حالی که زمان اجرای برنامه فرارسیده 
بود، برنامه شروع نمی شد. از بن یحیی پرسیدم 
موضوع چیست و چرا برنامه شروع نمی شود. 
بن یحیی گفت ما از آقای قذافی برای شرکت 
در مراســم دعوت کرده بودیم. ولی او جوابی 
نداده بود که می آید یا نه. امروز ساعت 8 صبح 
هنگامی که مانور هواپیماهای جنگی قرار بود 
شروع شــود و ما پرواز کلیه هواپیماها را لغو 
کرده بودیم، هواپیمای حامل قذافی وارد آسمان 
الجزایر شد. ما مجبور شدیم برنامه را به تاخیر 

بیندازیم. هواپیمای او در فرودگاه نشسته است 
اما او بیرون نمی آید و منتظر است رئیس جمهور 
یا وزیر خارجه برای اســتقبال او به فرودگاه 
بروند. به او گفته شده است که همه در مراسم 
هستند و هیچ کس نمی تواند به استقبال او برود. 
او حدود نیم ساعت در داخل هواپیما به انتظار 
می نشــیند و چون کسی نبود که به استقبالش 
برود به ناچار قبول می کند که مستقیماً به محل 
برگزاری مراسم بیاید. در حالی که بن یحیی این 
مسأله را برای ما شرح می داد، ماشین بنز اداره 
تشــریفات وزارت امور خارجه الجزایر جلوی 
جایگاه توقف کرد و قذافی در حالی که لباس 
یونیفورم نظامی بر تن و چوب دستی اش را زیر 
بغل داشت با عینک دودی از ماشین پیاده شد و 
در صندلی خود در جایگاه نشست. این امر باعث 
شد که همه بدانند علت تاخیر شروع برنامه چه 
بوده است و در میان حاضران درباره رفتار های 

غیرعادی قذافی سخن ها گفته شود. 

QQQ سخنان مهندس بازرگان به مناسبت
بیست و پنجمین سالگرد انقالب الجزایر

مهندس مهدی بــازرگان به اعضای هیأت 
همراه، وزیران امور خارجه و دفاع و اطالعات 
ایران، آیت اهلل مجتهد شبستری و نمایندگان در 
الجزایر عصر روز دهم آبان ماه 58 در اجتماعی از 
نمایندگان خبرگزاری ها و مطبوعات کشورهای 
مختلف جهان که در تاالر هتل اوراسی الجزایر 
گرد آمده بودند، پیام تبریک خود به مناسبت 
این جشــن را در اختیار آنان گذاشــت. متن 
عربی این پیام برای حاضرین قرائت شد. سپس 
مهندس بازرگان در یک صحبت کوتاه، ابتدا 
را  الجزیره  مردم  انقالب رهایی بخش  پیروزی 
تبریک گفت و سپس بر ضرورت همکاری 

میان دو ملت تاکید کرد.

QQQدیدارهای دیپلماتیک
سران اکثر کشورهای جهان برای شرکت 
در مراسم بیســت و پنجمین سالگرد انقالب 
الجزایر دعوت شــده بودند. از ســوریه حافظ 
اسد، از فرانســه جورج مارشه، دبیر کل حزب 
نخســت  معاون  ژنرال جیاپ  کمونیســت، 
وزیر و وزیر دفاع ویتنام، برژینســکی مشاور 
رئیس جمهور آمریکا در شــورای امنیت ملی، 
قذافی رهبر لیبی، یاســر عرفات رئیس کمیته 
اجرایی ساف، رئیس جمهور لیبریا، رئیس آرمان 
برادر فیدل  وحدت آفریقا، رائول کاســترو، 
کاســترو و تعدادی از نمایندگان جنبش های 
آزادی بخش جهان. این فرصتی بود تا درحاشیه 
این مراســم دیدارهایی با آنان داشته باشیم. با 
پرزیدنت شــازلی بن جدید رئیس جمهوری و 
بن یحیی وزیر امور خارجه الجزایر، پرزیدنت 
حافظ اسد رئیس جمهور و خدام وزیر امورخارجه 
سوریه و برخی دیگراز رؤسای هیئت هایی که 
به الجزایر آمده بودند و نیز با برژینسکی دیدار و 

گفت وگوهائی انجام شد.

QQQ 58/8/10 دیدار با برژینسکی
از حدود ده روز قبل از ســفر ما به الجزایر 
احتمال چنین دیداری مورد بحث بوده اســت. 
شاید نزدیک ترین روایت از این دیدار را آقای 

بروس لینگن گفته باشد: »من کسی بودم که 
این مالقات را توصیه کردم. در 22 اکتبر 1979 
)30مهرمــاه 1358( در وزارت خارجه ایران 
مراسمی به مناسبت سالروز تأسیس سازمان ملل 
برگزار شد. بسیاری از نمایندگان دیپلماتیک 
در تهران در این مراســم شرکت کرده بودند. 
اعضای شــورای انقالب نیز برای ادای احترام 
به ســازمان ملل در این مراسم شرکت کرده 
بودنــد. آن روزها قرار بــود هیأتی بلندپایه 
از آمریکا به الجزایر بــرود. مهدی بازرگان 
نخست وزیر ایران نیز قصد داشت به آن کشور 
سفر کند. من از )صادق( طباطبایی که در مراسم 
حضور داشت خواستم مهدی بازرگان را ترغیب 
کند با مقامــات بلندپایه آمریکایی در الجزایر 
مالقات کنــد. از آنجا که من زمانی در تهران 
بودم، باالترین مقام آمریکایی بودم که با دولت 
ایران در تماس بود، می خواستم از این فرصت 
پیش آمده در الجزایر اســتفاده شود و مقامات 
بلندپایه دو کشور فرصت گفت وگو با یکدیگر 

را داشته باشند.«
هم زمان سفارت ایران در الجزیره به وزارت 
امورخارجه گزارش داد که سفارت آمریکا در 
الجزیره اطالع داده است که آقای برژینسکی 
قرار اســت در راس هیأتی در مراسم سالروز 
پیروزی انقالب الجزایر شــرکت کند و مایل 
اســت با آقای مهندس بازرگان دیدار داشته 
باشــد. من مطلب را به آقای مهندس بازرگان 
اطالع دادم. اما چون سفر ایشان به الجزایر هنوز 
قطعی نشده بود، پاسخی به این درخواست داده 
نشد. هنگامی که سفر هیأت به الجزایر قطعی 
شــد، آقای مهندس بــازرگان از آقای دکتر 
صادق طباطبایی خواستند که در سفرش به قم 
موضوع را به اطالع آقای خمینی برساند. آقای 
صادق طباطبایی ماموریت خود را انجام داد و 
در گزارش خود تاکیــد می کند که در دیدار 
با امام احتمال دیدار با برژینســکی را به اطالع 
رساندم و ایشان نظری نداشتند. در الجزیره هیأت 
آمریکایی شــرکت کننده در مراسم به سفیر 
ایران در الجزایر اطالع داد که آقای برژینسکی 
مایل هستند آقای مهندس بازرگان را مالقات 
کنند. آقای مهندس بازرگان پس از مشورت 
با اعضــای هیأت ایرانی نظــر مثبت خود را 
اطالع دادند. این مالقات در اتاق آقای مهندس 
بازرگان در هتل محل اقامت ایشــان در روز 
79/11/1 برابر با 58/8/10 صورت گرفت. در 
این دیدار به درخواست آقای مهندس بازرگان، 
آقای دکتر چمران و من نیز حضور داشتیم. این 
دیدار حدود یک ساعت و نیم به طول انجامید. 
در پایان این دیدار مهندس بازرگان خالصه ای 
از گفت وگوها را بــا خبرنگاران مطرح کرد. 
عالوه بر این مشروح مذاکرات این جلسه که 
آقای دکتر چمران نوشته بود به صورت بیانیه 
مطبوعاتی در اختیــار خبرنگاران خبرگزاری 
پارس، که بعداً شد خبرگزاری جمهوری اسالمی 

ایران، قرار داده شد که همان زمان منتشر شد. 

QQQ روایت بازرگان از دیدار با برژینسکی
در پایان دیدار های فشرده و پیاپی با شازلی 
بن  الجزایر، محمد  بن جدید، رئیس جمهوری 
الجزایر و حافظ  احمد عبدالغنی، نخست و زیر 

اسد، ریاست جمهوری سوریه، برژینسکی از 
آمریکا، آقای مهندس بازرگان در هتل محل 
اقامت خود درباره انقالب اسالمی ایران، روابط 
با کشور های اســالمی و اعراب، مناسبات با 
آمریکا، اوضاع اقتصادی کشور و دیدارهایی 
که هیئت ایرانی شــرکت کننده در جشــن 
ســالگرد انقالب الجزایر با رؤسای هیئت های 
دیگر کشــورها داشت، پاســخ داد. مهندس 
بازرگان درمورد مالقات با برژینسکی  گفت: 
»در مذاکراتی که با برژینسکی مشاور ریاست 
جمهوری ایاالت متحده آمریکا داشتیم، صریحًا 
اعالم کردیم که باید روش خــود را درباره 
ایران، نسبت به دوران شاه مخلوع تغییر دهید.« 
بازرگان مذاکرات را روشن و صادقانه توصیف 
کرد و اظهار داشــت: »در ایــن مذاکرات، 
موضوع قرارداد های گذشــته ایران با آمریکا 
و نیز چگونگی مناســبات و روابط دو کشور 
مطرح شده است.« در مورد اقامت شاه مخلوع 
در آمریکا بازرگان گفت آن ها می گویند این 
جنبه صددرصد انســانی داشته و به هیچ وجه 
از شاه اســتفاده سیاسی به عمل نخواهد آمد و 
مذاکرات سیاسی نیز با وی انجام نمی گیرد... 
برژینسکی رئوس مطالب مطرح شده را برای 
مشورت با مقامات واشنگتن یادداشت کرده و 
قرار است پس از انجام این مشاوره موضوع از 
طریق کاردار سفارت آمریکا در تهران دنبال 
شود.« مهندس بازرگان اظهار داشت: سه شنبه 
گذشته، یعنی دو روز قبل از عزیمت به الجزایر، 
کاردار سفارت آمریکا در تهران به من اطالع 
داد که برژینسکی مایل است هنگام اقامت من 
در الجزایــر، مالقات و مذاکراتی انجام دهد و 
امروز این دیدار و گفت وگو انجام شــد. پیرو 
توضیحات بازرگان من اضافه کردم: »روابط 
ایران و آمریکا بستگی به تغییر سیاست آمریکا 
دارد و آن ها باید خود را تغییر دهند. ملت ایران 
شاه را واژگون کرد و به تسلط آمریکا خاتمه 
داد و مستشاران این کشور را نیز اخراج کرد. 
ملت ایران همچنین به تسلط اقتصادی آمریکا 
پایان داد. البته بعد از انقالب اگر ایاالت متحده 
واقعاً طالب دوستی با ایران است بایستی واقعیت 
ایران را درک کند و انقالب ایران را بشناسد 
و به جمهوری اسالمی احترام بگذارد که این 
مربوط به آنهاست و آن ها بایستی به تعهد و 
وظیفه خود عمل کنند... متأسفانه آمریکا شاه 
سابق را پذیرفته اســت و می بینیم که در این 
مورد آمریکا تغییری در سیاســت خود نداده 
است. گو اینکه آمریکا خود گفته است که شاه 
از نظر سیاسی مرده است.« تأکید کردم: »که 
اگر دولت آمریکا طالب دوستی با ایران است 
بایستی واقعیت ایران را درک کرده، انقالب 
ایران را بشناسد و به جمهوری اسالمی احترام 
بگذارد.« بعد از برگشــت از الجزایر در یک 
کنفرانس مطبوعاتی به پرسش خبرنگاران در 

مورد دیدار با برژینسکی توضیحاتی دادم. 

QQQروایت برژینسکی از این دیدار
برژینســکی از این دیدار در کتاب خود، 
»قــدرت و اصول« چنین یاد کرده اســت: 
»مذاکرات بیشــتر پیرامون روابط کلی بین 
دو کشــور ایران و آمریکا بود. من این نکته 

را یادآور شدم که ایاالت متحده آمریکا علیه 
ایــران توطئه نکرده و در آینده نیز دیگران را 
تشــویق بدین کار نخواهد کرد و افزودم ما 
آماده ایم در همه زمینه ها با شما همکاری کنیم... 
آمریکا و ایران منافع مشترک اساسی دارند. ما 
نمی دانیم شــما چه می خواهید ما انجام دهیم... 
ایاالت متحده آمریکا آماده است در زمینه بسط 
امور امنیتی، اقتصادی، سیاسی و اطالعاتی با شما 
همکاری و مســاعدت نماید. چمران موضوع 
را عنوان کرد.  به ایــران  نظامی  کمک های 
من، بی آنکه وعده ای بدهم این درخواســت را 
رد نکردم. سپس مشکل شاه مطرح شد. یزدی 
که تحصیالت دکتری را در آمریکا طی کرده 
است، با ژست رادیکال گرایانه توأم با متانت 
حمایت های پیشــین ما را از شاه عنوان کرد 
و خاطرنشان ساخت که حضور او در ایاالت 
متحده ما را ناراحت کرده اســت و افزود بر 
فرض که شاه شخصاً فعالیت )سیاسی( نکند، 
اطرافیانش دست به کار خواهند شد. ملت ما، 
حضور شــاه را در آمریکا به نشانه مداخله و 
خواست آمریکا تلقی می کند. یزدی این نظریه 
را که شــاه به دلیل بیماری و برای درمان، از 
آمریکا درخواســت پناهندگی کرده است، 
ساختگی و مسخره دانست. من بی درنگ این 
ادعا را رد کردم و گفتم: این بحث، تحقیرآمیز 
و اهانت بار است و نمی توانیم این گونه اهانت ها 
را از جانب شما تحمل کنیم. پناه دادن به افراد، 
از ســنت های کشور شما است. در سال 1941 
ایران بسیاری از لهستانی های پناه جو را پذیرفت 
و این اقدام ایران مورد ســتایش قرار گرفت. 
اکنون نیز مردی بیمــار، به ما روی آورده و 
نمی خواهیم علیه اصولی که بدان پایبند می باشیم، 
عمل کنیــم... دراین موقع بــازرگان، لیبرال 
کهنسال ایرانی، با ریش زیر چانه زیبا و منش 
مؤدبانه اش، وارد بحث شد و پیشنهاد کرد برای 
اینکه مردم ایران قانع شوند که شاه بیمار است، 
شایسته است پزشکان ایرانی او را معاینه کنند. 
من، بار دیگر یادآور شــدم که حضور شاه در 
آمریکا، جنبه سیاسی ندارد. او مردی بیمار است 
و بر اساس قواعد و اصول معمول در کشورمان 
تحت درمان قرار خواهد گرفت. بدین ســان، 
پیشنهاد بازرگان را به طور کلی رد کردم. سپس 
موضوع دارائی شاه مطرح شد؛ من به آنها گفتم 
که درِ دادگاه های ما باز است و هر وقت که 
بخواهند می توانند قضیه را به دادگاه احاله کنند. 
مذاکرات ما، دوستانه پایان یافت و من، بیدرنگ 
خبر مربوط به مذاکراتمان را به رئیس جمهوری 
و وزیر خارجه اطالع دادم... روز چهارم نوامبر، 
ستیزه جویان ایرانی سفارت را اشغال کردند. دو 
روز بعد بازرگان ناگزیر به کناره گیری شد. من 
نمی دانم انگیزه بازرگان از مذاکره با من چه بود، 
آیا اگر من از گفت وگو با او امتناع می کردم، 
افراطیون ایرانی ایــن اقدام را دلیل دیگری از 
دشمنی آمریکا نسبت به ایران تلقی و دولت 
ایاالت متحده آمریکا متهم نمی شد که پیشنهاد 
شرکت در یک مذاکره مهم را رد کرده است؟ 
افزون بر این محتمل است در پاییز 1979 بیشتر 
میانه روهای ایران که پس از رفتن شاه در مسند 
قدرت قرار گرفته بودند احســاس می کردند 
که به شــدت منزوی شده اند و در صدد بودند 

خود را از آن گرفتــاری خالص کنند. دریغ 
که ســرانجام حرکت نیروهای پویای ایران 
به شکست انجامید: منطق انقالبی بر این روند 
بود که ایران به تدریج در اختیار افراطیون قرار 
گیرد.« گزارش برژینسکی از متن گفت وگوها 
تقریباً به واقعیت نزدیک است، اما برژینسکی 
در این کتاب مدعی شــده اســت که: »در 
الجزایر، نخســت وزیر ایران مهدی بازرگان 
درخواســت مالقات با مرا نمود. من موافقت 
کردم و بعدازظهر آنــروز در اطاق هتل وی 
مالقات کردیم.« این ادعای او نادرست است. 
ما نمی دانیم انگیزه او از بیان این ادعا چیست، 
اما کتاب او وقتی منتشر شد که ما در مجلس 
اول بودیم.  با آقای مهندس بازرگان مشورت 
کردیم که آن را تکذیب کنیم. در 62/3/29 
نامه ای به ناشر کتاب در آمریکا نوشتیم و آن را 
با یادداشتی برای آقای هاشمی رفسنجانی رئیس 
مجلس فرستادیم تا از طریق دفتر حفظ منافع 
ایران برای ناشر فرســتاده شود. دفتر حقوقی 
مجلس و دفتر حفاظت منافع ایران در آمریکا 
اقدام کردند. دفتر حقوقی وزارت امور خارجه 
گــزارش اقدامات را بــرای رئیس مجلس و 
رونوشت آن را برای آقای مهندس بازرگان و 
من فرستاد، اما ناشر به این درخواست ترتیب 

اثری نداد. یا حداقل ما مطلع نشدیم. 

QQQواکنش ها به دیدار با برژینسکی
از روز بعد از دیدار ما با برژینســکی یک 
هیاهو وجنجال بی ســابقه علیه دولت موقت و 
شــخص بازرگان در صدا و سیما و مطبوعات 
چپ و راســت ایران به راه افتاد. این هیاهوها 
حتی بعد از برگشتن ما به ایران از سفر الجزایر 
به شــدت ادامه پیدا کرد. اعالمیه های متعدد با 
امضا های اشخاص و سازمان های شناخته شده و 
ناشناخته از صدا وســیما با آب و تاب قرائت 
می شــد. اصالت صدور برخی از این نامه ها و 
بیانیه ها مورد تردید های جدی اســت. یکی از 
این نامه ها به نام آیت اهلل الهوتی خوانده شد. در 
مجلس اول که آن مرحوم هم به عنوان نماینده 
حضور داشــت، مرحوم مهندس بازرگان در 
حضور آقای مهندس صباغیان و من از الهوتی 
با لحن گله آمیزی پرسید آن نامه چه بود علیه ما 
به صدا و سیما دادی خواندند. مرحوم الهوتی 
ســوگند خورد که آن نامه را هرگز او ننوشته 
بود. اما من راضی نیستم تا زمانی که زنده هستم 
شــما آن را در جایی از من نقل کنید. یکی از 
اعتراض های مخالفین دولت این بود که امام از 
این دیدار خبر نداشتند؟ سید احمد خمینی که 
برای حمایت از اشغال سفارت و گروگانگیری 
دانشجویان به محل سفارت رفته بود )58/8/14( 
در پاسخ سئوالی که آیا امام از جریان مالقات 
آقای بازرگان با برژینســکی آگاهی داشتند؟ 
گفت: ابدا. و آنچه سخنگوی دولت در این مورد 
اظهار کرده است به مالقات دکتر یزدی با امام 
مربوط می شود. در مالقات وزیر امور خارجه با 
امام من حضور داشــتم. دکتر یزدی فقط راجع 
به کسالت شاه مخلوع مطالبی معروض داشت 
و درباره مالقات بازرگان با برژینسکی صحبتی 
به میان نیامد. سید احمد خمینی از دیدار دکتر 
صادق طباطبایی با امام یا خبر نداشت یا نخواست 
درباره آن چیزی بگوید. همانطور که اشــاره 
کردم، آقای دکتر صادق طباطبایی موضوع را 
با آقای خمینی مطرح کرده بود و ایشان نظری 
نداشتند. اما آقای فردوسی پور در جلسه مورخ 
59/6/27 مجلس شورای اسالمی مدعی شد که: 
»همان موقع که این مالقات در الجزایر انجام 
شد من در دفتر امام بودم. تلفنی از ما خواستند 
که از امام ســئوال کنید که آیا از این مالقات 
اطالع دارند یا نه. من سئوال را کتباً به حضور 
امام دادم و امام در جواب نوشــتند من از این 
مالقات بی اطالع هستم و قبال هم در این زمینه 
با من مذاکره نشده است. این نوشته به خط امام 
هم اکنون موجود است.«  اما آقای فردوسی پور 
نگفتند این نوشته کجاست؟ این نوشته هرگز نه 

منتشر شد و نه در صحیفه نور آمده است.

مذاکرهباشیطان
بخشی از خاطرات منتشر نشده ابراهیم یزدی از سفر به الجزایر

در الجزایر آبان 1358- دیدار و مذاکره با رئیس جمهور الجزایر / مهندس بازرگان، دکتر چمران، دکتر یزدی

گزارش برژینسکی از متن گفت وگوها تقریباً به واقعیت نزدیک است، اما برژینسکی در این کتاب مدعی شده است که: »در الجزایر، 
نخست وزیر ایران مهدی بازرگان درخواست مالقات با مرا نمود. من موافقت کردم و بعدازظهر آنروز در اطاق هتل وی مالقات 
کردیم.« این ادعای او نادرست است.  یادنامه
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محمدرضا عارف هفته گذشته در حالی برای 
دومین سال پیاپی رئیس فراکسیون امید باقی ماند 
که انتقادها به عملکرد این فراکسیون در مناسبات 
درونی مجلس افزایش یافته و سواالت زیادی را 
متوجه او کرده است. هر کسی که صحن مجلس 
را دنبال کرده باشد، می داند صاحب صندلی 184 
پارلمان به نــدرت از صندلی اش برمی خیزد و 
یکی از کم تحرک ترین نمایندگان مجلس است. 
هرچند معموال اطرافش شــلوغ است و اگر بنا 
به مذاکرات و البی های مرسوم پارلمانی باشد، 
این دیگران هســتند که نزدیک او می آیند. 
عارف اما در سایر مناسبات نمایندگی هم به جز 
برای یکی، دو نطق میان دستور و یک دفاعیه از 
کلیات کابینه دوازدهم پشت تریبون قرار نگرفته 
و میکروفنش هم برای تذکر و اخطاری روشن 

نشده است. 
با همه این ها اما او رئیس فراکسیونی است که 
اگرچه اکثریت نیست، دست کم 110 عضو دارد 
)نباید فراموش کرد که در توفان ردصالحیت ها 
اصالح طلبان ناگزیــر به ائتالف با اصولگرایان 
میانه رو شــدند که حاصلش ورود 168 نفر با 
لیست امید و حمایت اصالح طلبان به مجلس بود. 
اما این اصولگرایان میانه رو بعد از ورود به مجلس 
راهشان را از امیدی ها جدا کردند( که در برخی 
بزنگاه ها اگر توان البی گری مناسبی داشته باشد، 
می تواند بــا جذب آرای همان طیفی که بعد از 
ورود به مجلس از امیدی ها فاصله گرفتند شرایط 
را به نفع خودش پیــش ببرد. این تعبیر همان 
رویای اقلیت قدرتمندی است که خیلی ها و از 
جمله سعید حجاریان پیش از انتخابات مجلس 
دهم در ذهن می پروراندند. او ســال 93 و پیش 
از انتخابات مجلس دهم گفته بود: مجلس دهم 
شبیه مجلس پنجم می شود. یعنی اقلیتی قوی و 
تأثیرگذار از اصالح طلبان وارد مجلس می شوند 
که با توجه به شرایط موجود، چنین چیزی قابل 
قبول و راضی  کننده خواهد بود. اما زمان نشان 
داد نه فراکســیون امید در مجلس دهم همان 
فراکسیون 70نفره اما قدرتمند مجمع حزب اهلل در 
مجلس پنجم است و نه عارف همان عبداهلل نوری 

در کسوت ریاست فراکسیون. 
فراکسیون امید با وجود انتظارات زیادی که 
از بیرون مجلس از آن می رفت، اول ریاســت 
مجلــس را به علی الریجانی واگذار کرد و بعد 
در انتخابات هیات رئیسه کمیسیون ها یکی یکی 
کرسی های ریاست را جز در دو یا سه کمیسیون 
واگذار کرد. حتی خود عارف در کمیســیون 
آموزش و تحقیقات نتوانســت از رای کافی 
برخوردار شود تا زاهدی نماینده نزدیک به جبهه 
پایداری هم در ســال اول و هم سال دوم رئیس 
این کمیسیون باشد. عارف البته در مقابل موج 
بلند انتقادات از عملکرد هیات رئیسه فراکسیون 
انگشت نشانه به ســوی البی های دولتی بیرون 
مجلس و عهدشــکنی های برخی درون مجلس 
گرفت. او در 24 مرداد ماه ســال گذشته به آنا 
گفت: »متاســفانه در عمل به مشکالتی درون 
ائتــالف امید برخورد کردیــم که من صالح 
نمی دانم مسائل را باز کنم. وقتی ائتالف مطرح 
می شود، منافع مشترک مطرح است و تا آخر هم 
باید همه عوامل درگیر در ائتالف کنار هم باشند. 
به هرحال با مشکالتی روبه رو شدیم که تالش 
کردیم با احتیاط و بدون اینکه رسانه ای شود آنها 
را حــل کنیم. بنابراین موضعی که می گیرند و 
می گویند که چرا عارف سکوت کرده است و 
عارف مرحله دوم انتخابات با عارف هفت خرداد 
)بازگشایی مجلس دهم( به بعد متفاوت بود؛ باید 
در جواب گفت بله این تغییر آگاهانه بود. برای 
ما منافع ملی و انسجام خیلی مهم بود. نباید من 
حرفی می زدم که انســجام را برهم بزند.« او از 
عملکرد فراکسیون در سال اول و انتخابات هیات 

رئیسه و کمیســیون ها دفاع کرده و گفته بود: 
»گام به گام حضور فراکسیون منسجم تر می شود. 
مثال در جریان تشــکیل هیات رئیسه موقت و 
هیات رئیسه دایم و بعد در تشکیل کمیسیون ها 
این رونــد را مالحظه می کنید. از 78 پســت 
کمیسیون ها، 33 پست آن را به دست آوردیم، 
35 پست دیگر هم رقیب به دست آورد و 10 
نفر هم مستقل هســتند. در کل می توان گفت 
یک عملکرد قابل قبولی بوده اســت.« عارف 
به ناهمگونی لیست امید بعد از ورود به مجلس 
هم اشــاره کرده بود: »ما ائتالفی تشکیل  دادیم 
و اصولگرایانی را در لیست خود قرار  دادیم که 
روشــن بود وقتی به مجلس بیایند، رای شان ما 
نخواهیم بود. می دانستیم که ما در تهران و جاهای 
دیگر از کسانی حمایت کردیم که خیلی هاشان 
از قبل هم گفته بودند که رای شــان ما نیستیم. 
آگاهانه این کار را کــرده بودیم و این را در 
همان مسیر عقالنیت و ائتالفی که نوشته بودیم 

می شود تفسیر کرد.«

QQQنقش عارف در رای آوری کدخدایی
صحنه ناکامی بعدی فراکســیون امید 23 
تیرماه و در جریان انتخاب سه حقوقدان شورای 
نگهبان رقم خورد. روزی که عباسعلی کدخدایی 
که پیش از آن در مجلس اصولگرای نهم برای 
حضور در شورای نگهبان رای نیاورده بود حاال 
با حمایت اصالح طلبان وارد شورای نگهبان شد. 
و به عالوه احمد بیگــی گزینه مورد حمایت 
فراکسیون امید هم نتوانست رای الزم را کسب 
کند. در این ماجرا هم فراکسیون امید از دو روز 
قبل اعالم کــرد که محمدرضا علیزاده و احمد 
بیگی از سوی این فراکسیون مورد حمایت قرار 
گرفتند و این فراکســیون برای نفر سوم دست 
اعضای خود را باز گذاشــته تا به شکل مستقل 
رای بدهند. اما واقعیت ماجرا این بود که همان 
موقع عباسعلی کدخدایی به عنوان اولین گزینه 
در جلسه داخلی فراکسیون امید رای آورده بود 
اما به دلیل بازخوردهای منفی آن در بدنه رای 
اصالح طلبان، امیدی هــا تصمیم می گیرند این 
تصمیم را رســانه ای نکنند. در آن سوی ماجرا 
هم فراکسیون اصولگرایان حمایت خودشان را 
از عباســعلی کدخدایی، سیدفضل اهلل موسوی و 
محمدهادی صادقی اعالم کردند. به عالوه آنها 
در تالش برای رای نیاوردن احمد بیگی بودند. 
اتفاقی که البته محقق شد و از گزینه های مورد 
حمایت رسمی و آشکار اصالح طلبان تنها علیزاده 
توانست در جمع حقوق دانان شورای نگهبان باقی 
بماند. امــا راهیابی کدخدایی با رای باالی 203 
رای هم حمایت امیدی ها از او را علنی کرد. بعد 
از باال گرفتن انتقادات به عارف او در گفت وگو 
با آنا در پاسخ به این سوال که آیا  انتخاب آقای 
کدخدایی، انتخاب غیراصالح طلبانه ای بوده است، 
گفت: »ما چند ســوال جدی مطرح کردیم و 
دیدگاه های ایشــان به دیدگا ه های دوستان ما 
خیلی نزدیک بود. بحث فنی بود. در این حال 
دوستان ما هم که گله هایی می کنند، حق دارند.« 
عارف نقاط مشترک کدخدایی با فراکسیون امید 
را در پاسخ به سواالت اعضای فراکسیون دانسته 
بود، سواالتی که البته نگفت چه چیزی بودند: 
»سه ســوال مطرح کردیم که پاسخ های شان را 
گفتند که به دیدگاه های دوستان ما نزدیک بود. 
از طرفی ما گزینه های انتخابی نداشتیم که بگوییم 

از بین ده نفر انتخاب کنیم.«
جالب آنکه عباســعلی کدخدایی هم چند 
ماه بعد از آن در گفت وگو با شــماره نوروزی 
هفته نامه مثلث از نقش مثبت عارف در انتخابش 
گفته بود: »آقای عارف از اول نظرش مثبت بود. 
چون شــخصا مرا می شناسد و من هم شخصا با 
ایشان ارتباط دارم. اصال ربطی به فراکسیون امید 

و مجلس ندارد.«
فراکسیون امید بعد از آن اگرچه دو پیروزی 
خوب در رای اعتماد به سه وزیر کابینه یازدهم 
و همچنین ترکیب هیات های نظارت بر انتخابات 

شوراها به دست آورد اما در ادامه ناکامی های 
بزرگی هم داشت. از جمله در انتخابات سال دوم 
هیات رئیسه مجلس و هیات رئیسه کمیسیون ها 
و همینطور در ماجــرای چینش کابینه و رای 
اعتماد به وزرای دولــت دوازدهم که باز هم 
نتوانســت بدنه رای خــودش را راضی کند. 
فراکســیون امید در انتخابات هیات رئیسه دوم 
مجلس اگرچه توانست مسعود پزشکیان و علی 
مطهری را در کسوت نائب رئیسی حفظ کند 
اما دو کرسی خودش را هم تقدیم اصولگرایان 
نزدیک به جبهه پایداری کرد تا سهمش به 3 
کرسی از 12 کرسی هیات رئیسه کاهش یابد. 
در آن ماجرا امیدی ها وارد ائتالف با مستقلین 
شده و در واقع از آن ها رودست خورده بودند. 
موضوعی که باز هم تیر انتقادات را روانه هیات 
رئیسه فراکسیون و از همه مهمتر عارف کرد. 
خیلی ها او را رئیس منفعلی که به جا و به موقع 
دست به عمل نمی زند توصیف می کردند. عارف 
اما در مقابل این انتقادات سکوت کرد. او البته 
پیشتر در بهمن ماه سال قبل و در نشست خبری 
در دفاع از عملکرد خــودش گفته بود که او 
کارهای پشت صحنه را انجام می دهد: »گفتمان 
اصالحات فردمحور نیســت و اگر در مجلس 
همه موضوعات به عارف ختم می شد، منتقدان 
اعالم می کردند پس چرا بقیه نمایندگان صحبت 
نمی کنند. ما در فراکسیون امید همه در یک سطح 
هستیم. بنده در تمامی صحنه ها حضور داشته ام اما 
در فراکسیون امید چهره های ارزشمندی هستند 
و وظیفه  بنده این است که از فهم و وقت خود 
به آنها بدهم، برخی اقدامات وظیفه بنده است و 
برخی دیگر بر عهده اعضای دیگر. فراکسیون 

امید به دلیل اینکه تجربه باالیی نداشته 
و یک فراکسیون جدید است وظیفه 
بنده ایجاد انســجام و وحدت بین 
اعضا بوده و به بیانی دیگر کارهای 
پشت صحنه را بنده انجام می دهم و 
کارهای روی صحنه را به جوانانی 
که آمادگی داشته باشند، واگذار 

می کنم.«
اما بعــد از ماجرای هیات 
رئیســه؛ چینــش و ترکیب 
اعتماد  رای  و  دوازدهم  کابینه 
بــه وزرا آخریــن صحنه ای 
اســت که فراکســیون امید 
عبور رضایت بخشــی از آن 
نداشــت. عــدم رای آوری 
گزینه ای  رای آوری  بیطرف، 
فراکسیون  که  جهرمی  مانند 
او  به حضــور  مایل  امیــد 
رای آوری  نبــود،  کابینه  در 
چهره ای هماننــد علی ربیعی 
که ماجرای البی های گسترده 
و غیرمتعارفش و بعد حمایت 

امیدی ها از او این فراکســیون 
را زیر سوال برد و همچنین رای پایین 

وزرای اصالح طلبی مانند حجتی و برعکس رای 
قاطع و باال برای چهره ای مانند رحمانی فضلی 
که عملکردش مورد انتقاد فراکســیون امید و 
اصالح طلبان بود، همه و همه فراکسیون امید را 
با سواالت جدی درباره میزان نفوذ و کارآیی و 
انسجام آن روبه رو کرد. به خصوص که بحث 
آرای غیرفراکســیونی و عملکرد غیرمنسجم 

فراکسیون امید در این ماجرا جدی شد. 
اما عارف چه سهمی در این ناکامی ها و عدم 

انسجام فراکسیونی دارد؟

QQQ سه نماینده فراکسیون امید از عملکرد
عارف می گویند

ســه نماینده عضو فراکسیون امید بی آنکه 
نامشان منتشر شــود درباره عملکرد عارف با 
سازندگی گفت وگو کردند. یکی از نمایندگان 
زن عضو فراکســیون در اینباره به سازندگی 
می گوید: »عارف و هیات رئیسه ای که انتخاب 

شــده برخی مواقع تصمیماتــی می گیرند که 
تصمیمات مشورت شده با جمع نیست و تحت 
تاثیر یک نگرش خاص است. کارهای غیرقابل 
قبولــی انجام می گیرد.« وقتی از او خواســتم 
مصداقی به این موضوع اشاره کند توضیح داد: 
»مثال فراکسیون زنان یک فراکسیون مستقل 
است و ربطی به فراکسیون امید ندارد. اما هیات 
رئیسه فراکســیون امید دخالت هایی کرد که 
هیات رئیسه قبلی فراکسیون زنان را در دومین 
سال فعالیتش نگه دارد. آنها به نفع همین ترکیب 
موجود هیات رئیســه وارد البی شدند و آرا را 

تغییر دادند.«
اشــاره  اعتماد  به جریان رای  او همچنین 
می کند و می گوید: »در مورد جهرمی فراکسیون 
امید می توانست اعالم کند ما رای نمی دهیم اما 
اینکه اعالم کنند ما حتما او را می اندازیم باعث 
شد تا طرف مقابل تحریک شود و بگوید پس 
ما هم یک وزیر اصالح طلب را می اندازیم. یعنی 
ماجرای رای نیاوردن بیطــرف و رای آوردن 

جهرمی بیشتر نوعی معامله بود.«
 اما نماینده دیگری از فراکسیون امید سخنان 
مفصل تــری در اینباره دارد. او به ســازندگی 

می گوید: »انتقــادات زیادی به عملکرد هیات 
رئیسه فراکســیون امید وجود دارد. البته آقای 
عارف همه نقدها را می شــنود و خیلی از آنها 
را هم قبول دارد.« به اعتقاد او یک نقد اساسی 
به فراکســیون امید این است که در یک سال 
گذشته ارتباط هیات رئیسه با اعضای فراکسیون 
در عمل قطع بوده اســت. به ایــن معنا که 
اطالع رسانی از تصمیمات هیات رئیسه به اعضا 
آنطور که باید انجام نمی شــد و مهم تر اعضا 
در تصمیم گیری ها مشــارکت داده نمی شدند. 
به عالوه کمیته هایی که برای فعالیت اعضا در 
نظر گرفته شد هم به صورت کامل فعال نشدند 
و هم نظارتی روی فعالیت های آنها انجام نشد. 
او تاکید می کند هیات رئیسه فراکسیون به طور 
کامل کمیته هــا را رها کرد و به معنای واقعی 
کلمه کار تشکیالتی در فراکسیون امید اتفاق 

نیفتاده است. 
اما این نماینده دربــاره اینکه ویژگی های 
فردی عارف چقــدر در ایجاد این فضا دخیل 
بوده است هم می گوید: »دکتر عارف مدیریت 
در آرامش را محور قرار داده اســت. ایشان در 
فضاهای تنش زا تالش می کنــد اول تنش ها 
را به حداقل رســانده و فضا را آرام کند و بعد 
به مدیریت بپــردازد. در حالی که هم فضای 
سیاسی کشور و هم فضای سیاسی داخل مجلس 
گاهی التهابات خودش را دارد که باید در حین 
التهابات مدیریت کرد. در این بخش از مدیریت 
ایشــان دچار افت و خیزهایی بوده است. مثال 
در بحث رای به ســه وزیر کابینه یازدهم این 
مدیریت به خوبی اعمال شد با وجود هجمه ها و 
حمالت اما در برخی موارد هم نتیجه نگرفته ایم.« 
این نماینده عضو فراکســیون امید 
معتقد اســت ایراد اساسی به افرادی 
برمی گردد که در این ســاختارها 
متعاقب  مســئولیت گرفته اند و 
مسئولیتشــان فراکسیون امید را 
به روزمرگی کشــانده اند. این 
روزمرگی اثر منفی خودش را 
در بی انگیزگی اعضا گذاشت 
و اعضا هم بــا وجود اعتقاد 
به اصالح طلبی و خاســتگاه 
فراکســیون امید و با وجود 
به این  الزاماتشان  و  تعهدات 
موارد انگیزه کار تشکیالتی 
در آنها ضعیف شــد. به این 
معنا که احســاس می شــد 
فراکســیون  برنامه های  در 
مشــارکت داده نمی شوند و 
مورد مشورت قرار نمی گیرند. 
به نحوی کــه اعضای عادی 
از  خیلــی  از  فراکســیون 
تصمیمات مهم فراکسیون یا 
در لحظه آخر خبردار می شدند 
و یا اصال مطلع نمی شــدند. همه 
این ها در بی انگیزگی و روزمرگی و 

انفعال فراکسیون هم تاثیر داشت. 
او همچنیــن می گوید عملکــرد وزرا و 
تصمیمات دکتر روحانی و نگاه او به فراکسیون 
امید هم در بی عملی فراکســیون خیلی تاثیر 
گذاشت. این نماینده معتقد است دکتر عارف 
هم شــخصا و هم به عنوان رئیس فراکسیون 
باید موضع محکم تری در دولت یازدهم نسبت 

به روحانی می گرفت که این اتفاق نیفتاد. 
نماینده عضو فراکســیون امید می گوید در 
مجموع در این بی عملی هیات رئیسه فراکسیون 
به سه دلیل مهم ترین نقش را داشت: »اول وقت 
نگذاشتن اعضای هیات رئیسه؛ دوم قطع بودن 
ارتباط هیات رئیسه با اعضا؛ به نحوی که هیچ 
برنامه ای برای مدیریت صحن )ارتباط با اعضا در 
صحن برای تصمیم گیری در مواقع حساس( در 
هیچ مقطعی وجود نداشت. سوم بی خبری اعضا از 
تصمیمات هیات رئیسه. هیات رئیسه باید مرتب 
به اعضا گزارش بدهد چه اتفاقی در هیات رئیسه 

رخ می دهد و مرحله به مرحله اعضا در جریان 
اقدامات و تصمیمات قرار بگیرند تا احســاس 

مشارکت بیشتری کنند.«
اما ســومین نماینده عضو فراکسیون امید 
به سازندگی می گوید: »فراکسیون امید در درون 
خودش اختالفی ندارد. همه در اهداف اصلی اتفاق 
نظر دارند و در مباحث تاکتیکی هم اختالف نظر 
طبیعی است و رای اکثریت در این موارد مالک 
است.« این نماینده با قاطعیت می گوید از لحاظ 
تعهد اعضای فراکسیون امید به تصمیمات جمعی 
در باالترین سطح قرار داریم و به محض اینکه 
پیامک فراکســیون به اعضا تصمیمی را اعالم 

می کند همه اعضا عمل می کنند. 
اما به اعتقاد او آنچه مشکل فراکسیون است، 
این است که ارتباط فراکسیون با اصالح طلبان 
بیرون مجلس، با نخبگان و همینطور با رسانه ها 
که بر افکار عمومی تاثیر دارند تقریبا قطع بوده 
و ارتباطی ندارد. در نتیجه این ضعف ها ضعف 
بزرگتری در فراکسیون پدید آمده و آن هم نبود 
یک اتاق فکر قوی برای تغذیه فراکسیون است. 
در نتیجه فراکسیون در اذهان عمومی تضعیف 

می شود.

QQQ اصالح طلبان بیرون مجلس چه نگاهی
دارند؟

اما مشــابه این انتقادات از طرف چهره های 
سیاســی اصالح طلب هم روانه فراکسیون امید 
می شود. از آن جمله محمد عطریانفر که معتقد 
است فراکسیون امید در حوزه مدیریت نیازمند 
بازنگری و ارزیابی مجدد ظرفیت ها اســت. او 
در گفت وگو با انتخاب می گوید: »ما به عنوان 
چهره های اصالح طلــب در جبهه اصالحات، 
اطالعات دقیقی از آنچه در فراکســیون امید و 
پارلمان می گذرد، نداریــم. اما پیام هایی که از 
سوی برخی نمایندگان شنیده ایم، نشان می دهد 
که عملکرد مدیریت فراکسیون امید در جریان 
رای اعتماد به وزرا، چندان رضایت بخش نبوده 
است. مجموع دیدگاه ها داللت بر آن دارد که 
فراکســیون امید در مدیریت نیازمند بازنگری 
است و باید ظرفیت ها دوباره ارزیابی و تجدید 
ســاختار شــوند تا امکان اعتماد قطعی به این 

فراکسیون در برخی بزنگاه ها فراهم شود.
او با اشاره به قطع ارتباط فراکسیون امید با 
جریان های مختلف در درون جبهه اصالحات 
می گوید: »فراکســیون امید رابطه تنگاتنگی 
با جریانی که شــورای عالی اصالحات آن را 
نمایندگی می کند، ندارد و رابطه تشکیالتی میان 
آنها برقرار نیست. شاید بخشی از مشکالت ناشی 

از این ضعف ارتباط باشد.«
شــهریور ماه سال گذشــته هم قدرت اهلل 
علیخانی در گفت وگو با خبرآنالین این سوال را 
از عارف مطرح کرد که وقتی آقای کدخدایی 
که در مجلس یکپارچه اصولگرا برای عضویت 
در شورای نگهبان رای نمی آورد، در مجلس دهم 
با رای اصالح طلبان مجلس و با رای باال نفر اول 
می شود، آیا نمی شد برای ریاست مجلس تفاهم 
کرد تا آثار خودش را در کمیسیون ها و ارکان 

مجلس بهتر نشان دهد؟
QQQ

با همه این ها اما یکی از نمایندگان فراکسیون 
نقدها  عــارف  می گوید  به ســازندگی  امید 
به عملکرد این فراکسیون را شنیده و پذیرفته 
اســت. به گفته این نماینده عارف قرار است 
درکنار ترکیب جدید هیات رئیسه فراکسیون 
امید بــا وارد کردن ایده هــای جدید و توجه 
را  فراکسیون  اعضای  به انتقادات مشــارکت 
در تصمیم گیری ها افزایش دهد و اتصال راس 
و کف فراکســیون را مدیریت کند تا شاهد 
رویکردهای غیرفراکسیونی در فراکسیون امید 
نباشیم. باید منتظر ماند و دید آیا فراکسیون امید 
با زعامت عارف در دومین سال فعالیتش می تواند 
به یک فراکسیون قدرتمند و تاثیرگذار تبدیل 

شود یا خیر.

کدخدایامید
مسئولیت محمدرضا عارف در ریاست فراکسیون امید تمدید شد

زینب صفری
خبرنگار سازندگی
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بی شــک سال 1396، ســال زنان بود. 
حداقل در انتخابات شوراهای شهر و روستا. 
آنجا که در دور افتاده ترین شهرها و حتی 
روستاها نام زنان میان فهرست های همیشه 
مردانه منتخبان نهایی انتخابات شــوراهای 
شهر و روستا بود. هر چقدر حسن روحانی 
رئیس جمهوری نتوانست جایی برای زنان 
میان وزیران کابینه اش باز کند؛  شوراهای 
شهر کمی از این خالء را پر کردند. آمارها 
نشــان می دهد تاکنون چیزی نزدیک به 
ریاست  کرسی های  توانسته اند  زن  سیزده 
شــوراهای شهر و حتی شــهرداری را از 
آن خود کنند. رخدادی بی ســابقه اما قابل 
پیش بینی. این را می توان در بررسی لیست  
شــهرهای  در  اصالح  طلبان  کاندیداهای 
مختلف هم مشاهده کرد؛ چرا که در این 
دوره بر اســاس گفته های اعضای شورای 
مرکزی اصالح طلبان زنان سهمی بیشتر از 
سال های گذشته در پنجمین دوره انتخابات 
شوراهای شهر و روستا داشتند. با این حال 
باز هم لیست امید حداقل در تهران نتوانست 
مطالبات و انتظارات زنان را برآورده کند. 
در ابتدا براي لیســت بندي ها گفته شد 30 
درصد به زنان و 10 درصد به جوانان سهمیه 
اختصاص داده مي شود اما درنهایت وعده  ها 
آن طور که باید، محقق نشــد و سهمیه هر 
دو گروه فقط 6 نفر از 21 نامزد شد. اما در 
دیگر شهرها هم که لیست امید توانست به 
پیروزی قاطع دست یابد، حداقل یک یا دو 
زن از این لیست به شوراهای شهر و روستا 

راه یافتند.  

QQQ مشاکت زنان به تفکیک شهر
 بر اســاس آمارها از ابتدای ثبت نام تا 
پایان مهلت نهایی، 287425 نفر شــامل 
17885 خانم معادل 6.3 درصد و 269540 
آقا معادل 93.7 ثبت نام و برای حضور در 
انتخابات شوراها اعالم آمادگی کرده بودند. 
این در شــرایطی اســت که در انتخابات 
گذشته، زنان 5.4 درصد از کل داوطلبان را 

تشکیل مي دادند.
از ایــن میزان حــدود 523 زن نامزد 
انتخابات شوراها در تهران شدند. عالوه بر 
تهران، کرمان و سیستان و بلوچستان جزو 
استان هایی بودند که زنان مشارکت بیشتر و 
چشمگیرتری نسبت به سایر استان ها داشتند. 
براساس آمارهای ارائه شــده از ستادهای 
استانی انتخابات شوراهای شهر و روستا 6 
استان به لحاظ تعداد زنان ثبت نام کننده در 
صدر بیشترین تعداد زنان نامزد در کشور 
قرار دارند. این استان ها عبارتند از کرمان 
با ثبت نام یک هزار و 840 زن، سیستان و 
بلوچستان با یک هزار و 397 زن، تهران با 
یک هزار و 337زن، فارس با ثبت نام یک 
هزار و 189زن، خراسان رضوی با ثبت نام 
یک هزار و 116زن و مازندران با ثبت نام 
یک هزار و 5زن که در صدر قرار می گیرند. 
اما شگفتی این پنجمین دوره انتخابات شهر و 
روستا مربوط شهرستان خاش استان سیستان 
و بلوچستان بود. 131 زن از کل تعداد زنان 
منتخب استان سیستان وبلوچستان مربوط به 
شهرستان خاش هستند.  این میزان 22 زن 
قرار است ریاست شوراهای شهر را بر عهده 
بگیرند. از طرف دیگر تمامی 10 داوطلب 
نامزدی انتخابات شورای اسالمی در روستای 
افضل آباد خــاش زن بودند و همگی رای 
آوردند.  این شاید همان رخدادی باشد که 

همگان را شگفت زده کرده است. از طرف 
دیگر به ترتیب استان اردبیل با 5/2درصد، 
استان آذربایجان غربی با 7/2درصد، استان 
کردســتان با 8/2درصد، استان آذربایجان 
شرقی با 9/2درصد  و استان همدان با 9/3 
درصد کمترین میزان ثبت نام زنان نسبت 
به کل ثبت نام ها برای انتخابات شوراها را 

داشته اند. 

QQQ همه زنانی که بر صندلی ریاست
نشستند

موفقیت و مشــارکت باالی زنان در 
پنجمین دوره انتخابات شــوراهای شهر و 
روســتا پایان کار زنان نبود. حاال نوبت به 
انتخابات داخلی شوراهای شهر و همینطور 
انتخابات شهردار رسیده است. قوانین شورای 
شــهر می گوید در طول دوره چهار ساله 
فعالیت شوراهای شــهر، رئیس و اعضای 
هیئت رئیسه شورای شهر هر سال برگزیده 
می شــوند و وظیفه اداره امور شورای شهر 
را برای مدت یک سال به عهده دارند. در 
سال های گذشته، زنان بسیاری در انتخابات 

شهرشان برگزیده و در شوراهای شهر هم 
به عنوان رئیس از سوی سایر اعضای شورا 
انتخاب شده اند. نگاهی به دو دوره انتخابات  
شورای شهر در ســال های 1392 و 1396 
نشان می دهد در دو شهر ساری و کرمانشاه 
هیچ زنی به شــورا راه نیافته است. البته این 
وضع در سال 1396 به 5 شهر دیگر سرایت 
کرده اســت. از طرف دیگر بررسی نتیجه 

انتخابات شورای شهر در دو دوره اخیر در 
مراکز استان ها نشان می دهد عالوه بر ساری 
و کرمانشاه که هیچ زنی به آن راه نیافته اند 
در این دوره  5شهر ارومیه، زنجان، سمنان، 
سنندج و یاســوج برخالف آنکه در دوره 
چهارم شاهد ورود زنان به شورا بودند، در 

این دوره کاماًل مردانه اند.
 تاکنون ســه زن توانســته اند کرسی 

شهرداری را به دست آورند. شیفته بدرآذر 
به عنوان شهردار شهر سهند، مهنا محمدي 
موحد شــهردار اسپکه و ســمانه شاد دل 
شــهردار منطقه 2 زنجان از سوی منتخبان 
شــوراهای شهر روســتا انتخاب شده اند. 
اولین شهردار یک  بدرآذر  البته شــیفته 
شهر در اســتان آذربایجان شرقی است. او 
پیشتر شــهردار منطقه 6 تبریز بوده است. 
انتخاب زنــان در رده های باالی مدیریت 
شهری، رخدادی بی سابقه نیست اما اینکه 
در شــهرهای کوچک زنان به جایگاه ها 
و پست های مدیریتی برسند کمی دور از 
مانند  بود. هر چقدر کالنشهرهایی  انتظار 
تهران، اصفهان و مشهد نتوانستند به زنان به 
عنوان شهردار نگاه کنند، بر اساس آمارها 
بررسی 4 دوره اجرایی شورای شهر تهران 
و شمیرانات و شهر ری نشان می دهد که 
در هر دوره تنها 3 زن توانستند از اعضای 

شورای شهر باشند. 
اما همین رخدادهای شهرهای کوچک 
سبب روسفیدی جامعه زنان شده است. البته 
در این میان سیســتان و بلوچستان پیشتاز 

است و کارنامه ای درخشان دارد؛ چرا که 
سامیه بلوچ زهی زنی بود که در 26 سالگی 
به عنوان شهردار کالت )مرکز شهر سرباز( 
شد.  انتخاب  سیستان وبلوچستان  استان  در 
منطقه 6 شهر مشهد هم شهردار زن به خود 
دیده اســت. »شراره معدنیان«  سال 1385 
با حکم شهردار وقت مشهد، به ساختمان 
منطقه 6 شهرداری این شهر رفته بود. او البته 
تنها 3 ماه بعد از دریافت حکمش، ساختمان 

شهرداری را ترک کرد. 
در انتخابات داخلی شــوراهای شهر و 
روستا هم زنان نسبت به سال های گذشته 
توانستند جایگاه خوبی کسب کنند. تاکنون 
پنج زن به عنوان رئیس شورای شهر انتخاب 
شــده اند و یک زن هم توانسته در هیات 

رئیسه حضور داشته باشد. 
ســحر پوالدی نژاد به عنوان سخنگوی 
شورای شــهر اهرم، ستاره فتاح پور رئیس 
شوراي شهر سردشت، پریسا اینانلو رئیس 
شوراي شــهر رباط کریم، سوسن سلیمان 
فائزه  آبادي رئیس شوراي شهر کنگاور، 
عبداللهي رئیس شوراي شهر گرگان و زهرا 
حاتمي منفرد رئیس شوراي شهر مهاجران 
انتخاب شدند. در اصفهان هم فریده روشن، 
در مشهد شهناز رمارم و در شیراز هم  لیال 

دودمان به عنوان منشی انتخاب شدند. 
کالنشــهری مانند تهران؛ اما در زمینه 
حوزه های ریاستی نتوانست به پای شهرهای 
کوچک برسد.  این در شرایطی است که 
پیشتر زهرا صدراعظم نوری عضو پنجمین 
دوره شورای اسالمی شهر تهران گفته بود 
»برای پست شهرداری تهران کاندیدای زن 
داریم.« به عقیده او که خود نخستین شهردار 
زن تهران بوده است »بر اساس آمارها 40 
درصد فساد مالی در زن ها کمتر از مردان 
اســت، حضورخانم هــا در این عرصه ها 
می تواند تا حدی بر سالمت کار بیفزاید و 
شــرایط را بهبود بخشد.« با این حال او به 
وب سایت کلید ملی گفته بود که »نباید به 
صرف زن بودن کاندیداها انتخاب شوند اگر 
صالحیت های الزم را نداشته باشند. صرف 
جنســیت کفایت نمی کند. یعنی خانمی 
می تواند در کرسی نمایندگی شورای شهر یا 
مجلس موثر باشد که دارای تخصص الزم، 
مهارت ودانش کافی، باشــد و از استعداد، 
توانمندی و قابلیت الزم برخوردار باشد.« 
اما به هر دلیلی آنطور که صدراعظم نوری 
انتظار داشت، پیش نرفت و محمدعلی نجفی 
شهردار تهران شد. البته زنان شورای شهر 
تهران فقط به عضو هیات رئیسه بودن اکتفا 
کردند؛ به طوری که بهاره آروین و زهرا 
نژادبهرام به عنوان دو منشی شورای شهر 

تهران انتخاب شدند.  
یکی از مهم ترین انتقادهایی که هم از 
سوی فعاالن حقوق زنان و هم حتی از سوی 
مردان به شیوه مدیریتی محمدباقر قالیباف 
شهردار سابق تهران وارد شده بود، مدیریت 
90 درصدی مردانه در شــهرداری تهران 
بود. بر اســاس آمارها حدود 17 درصد از 
کارمندان شهرداری تهران را زنان تشکیل 
می دهند، اما آنان در دوره مدیریتی قالیباف 
جایگاهی در پست های مدیریتی نداشتند. اما 
حاال محمدعلی نجفی شهردار تهران است 
و با شــیوه مدیریتی ای متفاوت از آنچه 
تاکنون در کالنشــهر تهران وجود داشته، 
روی کار آمده است. خواسته و انتظار زنان 
هم از او افزایش 30 درصدی سهم زنان از 
پســت های مدیریتی در شهرداری تهران 
است؛ خواســته ای که در صورت محقق 
شدن، درهای تازه ای را به سوی زنان تهرانی 

و زندگی شهرنشینی باز خواهد کرد. 

جمهوریزنان
شهرهای کوچک جامعه زنان را روسفید کردند

فریبا رحمانی
خبرنگار سازندگی

یکی از مهم ترین انتقادهایی که هم از سوی فعاالن حقوق زنان و هم حتی 
از سوی مردان به شیوه مدیریتی محمدباقر قالیباف شهردار سابق تهران وارد 
شده بود، مدیریت 90 درصدی مردانه در شهرداری تهران بود. 

جامعه

منتخبان زنان در شوراهای شهر و روستا به نقل از سایت خبری کلیدملی

راه یافتگاندرصدحضورتعدادکرسیدوره پنجمدرصدحضورتعدادکرسیدوره چهارممرکزاستاناستانردیف

سونیااندیش)فهرستامید(۳۲۱۲۸/۱۴۱۱۳۶/۷تبریزآذربایجانشرقی۱

-صفر۱۱صفر۲۱۵۳۳/۱۳ارومیهآذربایجانغربی۲

زهراقدیمی۱۱۳۶/۷۱۱۱۰۹/۹اردبیلاردبیل۳

شیرینطغیانی–فریدهروشن)فهرستامید(۱۲۱۷/۴۲۱۳۳۸/۱۵اصفهاناصفهان۴

سارادشتگرد-فریدهبزنیبیرانوند)فهرستامید(۳۲۱۲۸/۱۴۲۱۳۳۸/۱۵کرجالبرز۵

مریمجانبخشی۱۱۱۰۹/۹۱۷۲۸/۱۴ایالمایالم۶

نداعبداللهزاده–طاهرهشمشیری۴۱۱۳۶/۳۶۲۹۲۲/۲۲بوشهربوشهر۷

بهارهآورین–شهربانوامانی-ناهیدخداکرمی-زهراصدراعظم۳۳۱۶/۹۶۲۱۵۷/۲۸تهرانتهران۸
نوری–الهامفخاری–زهرانژادبهرام)فهرستامید(

مرجاندادایی-طیبهشریفی۳۱۱۲۷/۲۷۲۷۵۷/۲۸شهرکردچهارمحالوبختیاری۹

زهراموهبتیزهان–فاطمهزهراهاللبیرجندی۳۱۱۲۷/۲۷۲۹۲۲/۲۲بیرجندخراسانجنوبی۱۰

بتولگندمی–شهنازرمارم)فهرستامید(۳۲۵۱۲۲۱۵۳۳/۱۳مشهدخراسانرضوی۱۱

زهراهاشمی۳۱۳۰۷/۲۳۱۹۱۱/۱۱بجنوردخراسانشمالی۱۲

؟؟۱۳؟۴۲۱۰۴/۱۹اهوازخوزستان۱۳

-صفر۹صفر۳۱۳۰۷/۲۳زنجانزنجان۱۴

-صفر۷صفر۲۱۰۲۰سمنانسمنان۱۵

سمانهصائب۲۱۵۳۳/۱۳۱۱۱۰۹/۹زاهدانسیستانوبلوچستان۱۶

لیالدودمان–سولمازدهقانی)فهرستامید(۱۲۱۷۶/۴۲۱۳۳۸/۱۵شیرازفارس۱۷

منیرهقوامی-زهرایوسفی)فهرستامید(۳۱۳۰۷/۲۳۳۹۳۳/۳۳قزوینقزوین۱۸
مهدیهقافلهباشی

؟؟۱۳؟۲۲۱۵/۹قمقم۱۹

-صفر۹صفر۲۱۳۳۸/۱۵سنندجکردستان۲۰

زهراایرانمنش)فهرستامید(۶۱۵۴۰۲۱۱۱۸/۱۸کرمانکرمان۲۱
ماهبانومهنازمعصومزاده

-صفر۱۱صفرصفر۱۵صفرکرمانشاهکرمانشاه۲۲

-صفر۷صفر۱۱۱۰۹/۹یاسوجکهگیلویهوبویراحمد۲۳

فائزهعبداللهی۱۱۳۶۹/۷۱۹۱۱/۱۱گرگانگلستان۲۴

فاطمهشیرزاد۲۱۵۳۳/۱۳۱۱۱۰۹/۹رشتگیالن۲۵

زهرانظری)فهرستامید(۱۱۳۶۹/۷۱۹۱۱/۱۱خرمآبادلرستان۲۶

-صفر۹صفرصفر۱۳صفرساریمازندران۲۷

طوفانمحمدی–فرزانهرحمتی)فهرستامید(۱۱۵۶۶/۶۲۱۱۱۸/۱۸اراکمرکزی۲۸

فاطمهجراره)نفراولشهر(/فرزانهآرامش۳۱۳۰۷/۲۳۲۱۱۱۸/۱۸بندرعباسهرمزگان۲۹

نرگسنوراللهزاده/مریمروانبخش۱۱۵۶۶/۶۳۱۱۲۷/۲۷همدانهمدان۳۰
ورضوانسلماسی)فهرستامید(

الههجورابی–ونوسعامری-)فهرستامید(۲۱۳۳۸/۱۵۲۱۱۱۸/۱۸یزدیزد۳۱

۳۳۳؟۶۷۴۸۲۹/۱۳جمع
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شورای شهر و شهرداری اصفهان شباهت های زیادی با شورا و شهرداری تهران دارند. 
در دوره اول شوراهای اصفهان هم به دست اصالح طلبان مدیریت می شد اما از شورای 

دوم به بعد این اصولگرایان بودند که حضور جدی در مدیریت شهر اصفهان داشتند.
ایران

شورای شهر اصفهان پس از سال ها بار دیگر 
با حضور اکثریت قاطع اصالح طلبان تشــکیل 
شد. 13 نفر اصالح طلب شورای شهر همچنین 
توانستند پس از بیش از یک دهه یک شهردار 
اصالح طلب را بر مســند ریاست شهر اصفهان 

بنشانند. 
شــورایعالی  روش  همــان  اصالح طلبان 
و  بومی سازی  را  اصالح طلبان  سیاســتگذاری 
برای تدوین و تنظیم فهرست 13 نفره از همان 
مکانیزم بومی سازی شده استفاده کردند، گرچه 
در گیر و دار انتخاب اعضای فهرست 13 نفره 
سهمیه 30 درصدی که در تهران اعمال شد در 
اصفهان برای بانوان اعمال نشد. از همین روی، 
تنها شیرین طغیانی خوراسگانی اصالح طلب و 
متخصص حوزه شهرســازی و فریده روشن 
اصالح طلب و متخصص تغذیه به شورای شهر 

پنجم راه یافتند.
شــهری  پارلمان  در  اصالح طلبان  حضور 
گرچه حاصل فضای سیاسی حاکم بود، برخی 
فعاالن سیاسی این شهر معتقدند ائتالفی که در 
شورای شهر چهارم شکل گرفت شرایط را برای 
حضور اصالح طلبان در شورای پنجم فراهم کرد؛ 
ائتالف عجیب اصالح طلبان اندک شورای چهارم 

با پایداری ها. 
این ائتــالف منجر به برکنــاری رئیس 
اصولگرای شــورای شــهر چهارم شد و یک 
سال بعد پای استیضاح سقائیان نژاد از نیروهای 
نزدیــک به علی الریجانی ایســتاد و پس از 
12 ســال قالیباف اصفهانی ها را برکنار کرد. 
اما ماجرای این ائتالف که زمینه ســاز تغییر و 
تحوالت عمیق در مدیریت شهری اصفهان شد 

چه بود؟

QQQ مورد عجیب اصفهان
وضعیت شورای شهر و شهرداری اصفهان، 
کم از تهران نداشــت. حتی پس از انتخابات 
92 هم تغییرات ملموس و اصالح طلبانه ای در 
شورای شهر اصفهان رخ نداد. در واقع همان طور 
که در تهران شورای شهر دوم تا چهارم فضای 
اصولگرایانه بر پارلمان شــهری حاکم بود و 
ائتالف آبادگران جوان توانستند شورای دوم را 
قبضه کنند در اصفهان هم اتفاقات مشابهی رخ 
داد. این رویه در شورای شهر سوم تداوم داشت. 
گرچه شورای چهارم 3 اصالح طلب داشت، آنچه 
بیش از هر چیز شورای چهارم اصفهان را متمایز 
می کند ائتالفی است که در دوره چهارم رخ داد. 
ائتالفی استراتژیک و سیاسانه که فعاالن سیاسی 
این شــهر معتقدند راه را برای تشکیل شورای 

یک پارچه اصالح طلب پنجم باز کرد. 
اما ماجرای این ائتالف عجیب اصفهانی ها چه 
بود؟ زمان انتخابات شورای شهر چهارم هنوز 
تعداد اعضا تقلیل نیافته و ترکیب شورای شهر 
این دوره همچنان 21 نفره بود. در این انتخابات 
تقریبا 3 اصالح طلب )که البته به دو نفر و نصفی 
معروف بودند( و 3 نفرمســتقل )از ائتالف راه 
ســوم( برای ورود به شورای چهارم نظر مثبت 
مردم را جلب کردند و  باقی کرسی ها بین جبهه 

پایداری و اصولگرایان سنتی تقسیم شد.
اصالح طلبان شورای شــهر چهارم فتح اهلل 
معین اســتاندار دوران اصالحات، علیرضا نصر 
و احمدعلی عاملی بودند. پس از شروع به کار 
شورا اما اتفاق عجیب و نادری را اصفهانی ها رقم 
زدند. 3 اصالح طلب شورای شهر همراه با 3 نفر 
نمایندگان ائتالف راه سوم با پایداری ها ائتالف 
کردند تا تغییراتی ملموس در مدیریت شورا و 

شهرداری به وجود آورند. 
نتیجه این ائتالف ریاست رضا امینی بود. رضا 
امینی از گزینه های نزدیک به جبهه پایداری بود 
اما بیش از حاج رســولی ها حاضر به تعامل با 

اصالح طلبان شورا بود و حتی ریاست کمیسیون 
اقتصادی شورای چهارم را به فتح اهلل معین واگذار 
کرد. همان سال راه برای برکناری شهردار باز 
بود اما اصالح طلبان و پایداری ها در مورد گزینه 
شهرداری به نتیجه نرسیدند. گزینه پایداری ها 
سردار مجید خراسانی بود اما اصالح طلبان حاضر 
نبودند در این انتخاب با پایداری همراهی کنند. 
از این جهت تصدی سقائیان نژاد بر شهرداری 
اصفهان باز هم تمدید شد. مدتی بعد اما باالخره 
قرعه به نام شهردار رسید. 9 خرداد 94 اعضای 
شورای شــهر سقائیان نژاد را برای پاسخ به این 
سوال که چرا بدون اجازه شورا عنوان مدیر کل 
حوزه ریاست را برای رنجبر رئیس دفتر خود 
صادر کرده به صحن پارلمان کشاندند، عنوانی 
که پیش از حکم سقائیان نژاد وجود نداشت و 
تنها برای رســمیت  بخشیدن به قدرت بیش از 
حد رئیس دفتر سقائیان نژاد به او اعطا شده بود. 

ائتالف شکل گرفته برای تغییر ریاست شورا 
محکم تر و در نهایت ســقائیان نژاد در صحن 
راه سومی ها  استیضاح شد. اصالح طلبان،  شورا 
و پایداری ها به اجماعی نســبی و راه حل میانه 
رسیدند و در نهایت توانستند شهردار را برکنار 
کنند. البته پایداری ها در تعامل با اصولگرایان 
سنتی توانسته  بودند رای آنها را برای استیضاح 
شهردار بگیرند. پس از آن هم مهدی جمالی نژاد 
را راهی شهرداری کردند و سقائیان نژاد به واسطه 
ارتباط نزدیک با الریجانی و با اعمال نفوذ او 
خیلی زود بر کرسی شــهرداری قم تکیه زد. 
جمالی نژاد در گفت و گو با »فارس« اعالم کرد 
که اصولگرا است اما نسبت به شهردار قبلی در 
حوزه فرهنگی رفتار مصلحانه ای داشت، ضمن 
این که در انتخاب شهرداران و مدیران شهرداری 

هم رویه ای معتدل تر پیش گرفت.
ائتالف بــار روانی سیاســی زیادی  این 
برای اصالح طلبان شــورا داشت اما در شرایط 
موجود تنها راه حل برای پایان دادن به ســلطه 
اصولگرایان بر شورا و شهرداری همین بود. این 
ائتالف رئیس شورای شهر و شهردار اصفهان 
را تغییر داد، تغییراتی که مدیریت آن برعهده 
اصالح طلبان بود. این تغییــرات دقیقا مطابق 
خواست و تمایل آنها پیش نرفت اما به هر روی 
پایانی بر یک دهه ریاست سقائیان نژاد و ریاست 

مدت دار حاج رسولی ها بود. 
آغازگر این رویداد ائتالف فتح اهلل معین و 
رضا امینی بود که به ریاست قالیباف اصفهانی ها 
پایان داد و رئیس تمامیت خواه شورای چهارم 
را برکنار کرد، تا جایی که ســقائیان نژاد در 
جلسه اســتیضاح با کنایه معین را خطاب قرار 
داد و گفت: »آقای معین از پشت پرده بیرون 
بیاییــد.« او تصور هم نمی کرد که معین حتی 
از میان حامیانــش یک رای برای برکناری او 
گرفته  باشد. این برکناری بیش از هرچیز حاصل 

پرونده مالی مفتوح اما مسکوت مانده او بود.
 فعاالن سیاســی این شهر معتقد بودند که 
در دوره ریاســت این دو نفــر هیچ روزنه ای 
برای تعامل اصولگرایان و اصالح طلبان وجود 
نداشــت اما این ائتالف استراتژیک باعث شد 
دریچه ای برای تعامل باز شــود، تا جایی که 
برخی شهرداران مناطق با رویکردی معتدل تر 

انتخاب شدند.

QQQشورای پنجم، شورای امید
اصولگرایان اصفهان انتخابات شورای شهر 
پنجــم را در رقابت با اصالح طلبان 13 بر صفر 
واگذار کردند. نتیجه انتخابات اصفهان البته نکته 
جالبی هم داشت. در انتخابات اردیبهشت 96 که 
ترکیب شورای اصفهان به 13 نفر کاهش پیدا 
کرده  بود نه تنها هیچ اصولگرایی جای نداشت 
بلکه حتی اعضای علی البدل هم از اصولگرایان 
سنتی نبودند. نفر اول اعضای علی البدل عباس 
مقتدایی خوراسگانی و پس از آن رضا امینی بود 

و حاج رسولی ها هم در جایگاه 16 ایستاد.
اما چه شــد که اصالح طلبان پس از ســه 

دوره گوشه نشــینی باز به متن پارلمان شهری 
پنجم بازگشــتند؟ برخی ائتالف شکل گرفته 
در شــورای چهارم را بی تاثیر نمی دانند، چرا 
کــه بر این باورند تغییر و تحوالت دو ســال 
پایانی شــورای چهارم باعث شد ابزار تبلیغاتی 
تاثیرگذار از اصولگرایان گرفته  شود. از سویی 
برنامه ریزی اصالح طلبان این شهر و پیاده سازی 
مدل شورای عالی سیاست گذاری اصالح طلبان در 
تهران و بومی ســازی آن روند موفقیت آنها را 

تسهیل کرد.
در میان فعاالن سیاسی اصالح طلب اصفهان 
دو ائتالف اساسی شکل گرفت. احزابی چون 
کارگزاران ســازندگی، ندای ایرانیان، انجمن 
اسالمی معلمان، مردم ساالری، همبستگی، اعتماد 
ملــی و مجمع نیروهای خط امام یک ســوی 

ائتالف بودند.
فتــح اهلل معین به عنوان چهــره تاثیرگذار 
اصفهان شخصا دســت به کار شد و ائتالفی با 
اعضای حزب اتحاد ملت و ســازمان عدالت 
و آزادی و برخی اشــخاص حقیقی شــورای 
هماهنگی جبهه اصالحات اصفهان شکل داد. در 
واقع معین لیست 10 نفره ای نزدیک به حزب 
اتحاد را مد نظر داشــت که بتواند در شورای 
شــهر تمام اعضا را مدیریت کند که در این 
فهرست نمایندگان احزابی چون ندای ایرانیان، 
کارگزاران، مردم ساالری و ... دیده نشده  بودند.

پیش از انتخابات شــوراهای شهر و روستا 
روزی که  شورای هماهنگی جبهه اصالحات 
اصفهان قرار بود فهرســت 26 نفره اولیه مورد 
تایید خود را اعالم کند شــبه کودتایی شکل 
گرفت و احزاب ائتالف اول فهرست دیگری 
منتشر کردند. این فهرست البته چندان باب میل 
بزرگان اصالح طلب اصفهان نبود و بر این باور 
بودند که چنین فهرستی رای نمی آورد. با این 
حال این فهرســت با تعامل همه اصالح طلبان 
شکل گرفت و توانست 13 بر صفر بر رقبای 
خود پیروز شود اما دامنه اختالفات به انتخاب 

شهردار جدید اصفهان هم کشیده شد. 
افراد فهرســت  انتخــاب  امــا مکانیزم 
اصالح طلبان اصفهان چــه بود؟ ابتدا قدرت اهلل 
نوروزی، رئیس کمیته سیاسی شورای هماهنگی 
اصالح طلبان اصفهان  و رئیس ســتاد انتخابات 
شورای شهر اصفهان و همچنین مسئول کمیته  
امتیازبندی مکانیزمی شــبیه بــه تهران برای 
انتخاب افراد فهرست تدوین کرد که البته مدل 

بومی سازی شده مکانیزم تهران بود.
در ابتــدا افراد عالقه مند بــرای حضور در 
لیســت باید میثاق نامــه ای را امضا می کردند 
که به واســطه آن متعهد می شدند در صورتی 
که در لیســت قرار نگرفتند از ادامه حضور در 
انتخابات انصراف دهند. در نهایت تعداد زیاد با 
تکیه بر سیستم امتیازبندی کمیته ای از شورای 
هماهنگی اصالح طلبان اصفهان از میان افرادی 
که میثاق نامه را امضا کردند انتخاب شدند. ابتدا 
64 گزینه انتخاب شــد. سپس به 39 نفر تقلیل 
یافت. بعد این 39 نفر به 26 نفر رســیدند و در 
نهایت فهرســت 13 نفره لیست شورای شهر 

اصفهان را شکل داد.
در مرحلــه 39 نفر اتفاق مهمی رخ داد که 
بعد از تشکیل شــورا در انتخاب شهردار هم 
تاثیرگذار شد. فریده روشن از گزینه های گمنام 
فهرست اصالح طلبان اصفهان ابتدا رد صالحیت 
شــد و مهدی ابطحی هم حاضر نبود میثاق نامه 
اصالح طلبان را امضا کند، چرا که تمایل داشت 
بعد از ورود به شــورا برای شهرداری کاندیدا 
شــود. در نهایت فریده روشــن با تالش های 
ناهید تاج الدین، نماینــده اصفهان در مجلس 
و ســربازرس هیات نظارت هیات نظارت بر 
انتخابات شورای شهر و روستا در اصفهان تایید 
صالحیت شد. از سویی ابطحی هم در فهرست 
قرار گرفت و به جای انتخاب از میان 39 نفر، 
شورای هماهنگی از میان 2+39 نفر 26 نفر را 
انتخاب کرد که فریده روشن با پادرمیانی برخی 

احزاب در فهرســت قرار گرفت، در حالی که 
بسیاری از اعضای کمیته شورای هماهنگی برای 
انتخابات شورای شهر مخالف حضور روشن و 
معتقد بودند که او یک بار رد صالحیت شــده 
 اســت. در نهایت با امتنــاع ابطحی از امضای 
میثاق نامه او در فهرست قرار نگرفت و از میان 
40 نفر 26 نفر انتخاب شدند و سپس فهرست 

13 نفره منتشر شد.
اضافه شدن فریده روشن در فهرست 39 نفره 
و سپس حضورش در فهرست 13 نفره شورای 
شــهر اصفهان اما بدون عواقب نبود و نقشی 

کلیدی ایفا کرد.

QQQ انتخاب شهردار اصفهان و ظهور پدیده
»راستگو«

انتخاب شهردار اصفهان هم با فرآیندی شبیه 
به تهران و از میان گزینه های متعدد رقم خورد. 
ائتالفی اصالح طلبان  از موفقیت فهرست  پس 
اصفهان و ورود آنان به شــورای شــهر ، دو 
فراکسیون شکل گرفت. اشخاص حقیقی حاضر 
در شــورای شهر پنجم همراه با منتخبان عضو 
حزب اتحاد ملت و سازمان عدالت و آزادی و 
همچنین نماینده انجمن اسالمی معلمان، علیرضا 
نصر یک فراکسیون 6 نفره را در شورای پنجم 

تشکیل دادند. 
از آن سو نماینده حزب ندای ایرانیان، بنیاد 
امید ایرانیان، مجمع نیروهای خط امام، اعتماد 
ملی، 2 نفر نماینده مردم ســاالری و همچنین 
فریده روشن )همســر محمدرضا عضو ارشد 
حزب اتحاد و دبیر انجمن اسالمی مهندسان( هم 

یک فراکسیون 7 نفره را شکل دادند.
مکانیزم انتخاب شهردار با انتخاب و معرفی 
64 نفر آغاز شــد. پس از آن به 32 نفر رسید. 
این 32 نفر به 16 نفر تقلیل یافتند. سپس 8 نفر 
انتخاب و بعد از آن 4 نفر برگزیده  شدند. از میان 
این 4 نفر، اعضا به 2 نفر رســیدند و در نهایت 
یک نفر انتخاب شد. این فرآیند البته برخالف 
تهران با رای منفی طی شد؛ اما گزینه های اصلی 

دو فراکسیون چه کسانی بودند؟
فراکسیون 7 نفره شــورا اعضای جوان تر 
اصالح طلب اصفهان بودند و چند گزینه برای 
نوروزی،  قدرت اهلل  داشتند.  اصفهان  شهرداری 
مهدی فاتحی شهردار بهارستان و همسر ناهید 
تاج الدین نماینده اصفهان در مجلس، سید رضا 
عقدایی معاون سیاســی و امنیتی اســتانداری 
اصفهان گزینه های فراکسیون 7 نفره بودند که 
توانستند این 3 نفر را تا مرحله نیمه نهایی حفظ 

کنند.
فراکســیون 6 نفره حجت میرزایی، سید 
محمود حسینی و  قدرت اهلل نوروزی را به عنوان 
گزینه های اصلی خود تــا مراحل آخر حفظ 

کردند و البته نوروزی گزینه مشترک هر دو 
فراکسیون شورای اصالح طلب اصفهان بود.

در مرحله ای که از میان 8 نفر 4 نفر انتخاب 
و بــه مرحله بعد راه یافتنــد، دو گزینه اصلی 
فراکســیون 6 نفره یعنی میرزایی از اعضای 
ســازمان عدالت و آزادی و حسینی از اعضای 
اتحاد ملت حذف شــدند و نوروزی، عقدایی، 
فاتحــی و ابطحی )گزینه ای که حاضر نشــد 
میثاق نامــه را امضا کند و به صورت فردی در 
انتخابات شــرکت کرد اما رای نیاورد( باقی 

ماندند.
در این میان حذف ســید محمود حسینی 
زلزله سیاسی در اصفهان بود، چرا که حسینی 
از چهره های شاخص  اصالح طلب اصفهان و از 
اعضای ارشد حزب اتحاد ملت و عضو شورای 
مرکزی ایــن حزب و گزینــه اول بزرگان 
اصالحات در اصفهان بود. در نهایت این حذف 
چندین روز فضای سیاسی این شهر را پرالتهاب 

کرد.
حسینی با فارس مصاحبه و برخی کاندیداهای 
شهرداری را به پیش فروش پست های شهرداری 
متهم کرد. درواقع بعد از رای گیری حسینی 6 
رای منفی، نوروزی 2 رای منفی، میرزایی  6 رای 
منفی و فاتحی 6 رای منفی داشتند. چون مکانیزم 
رای گیری با رای منفی بود در نهایت حسینی 
و میرزایی حذف شدند. فاتحی انصراف داد و 
رقابت نهایی میــان نوروزی و ابطحی صورت 

گرفت.
در جریان انتخاب شــهردار فریده روشن 
روشن  داشت.  پیش بینی  غیرقابل  چرخشــی 
نوروزی را از مهم تریــن مخالفان خود برای 
حضور در فهرســت 39 نفره می دانست و به 
دلیل همین دلخوری سیاسی قرار نبود به او رای 
دهد. در مرحله 4 به 2 روشن اتحاد استراتژیکش 
با فراکســیون 7 نفره را نادیــده گرفت و به 
فراکسیون مقابل پیوست. روشن در نهایت 5 
ســاعت مانده به رای گیری تصمیم گرفت به 

نوروزی رای دهد و نتیجه متفاوت شد.
بعد از اتفاقی که روشن رقم زد فراکسیون ها 
قصد مقابله با یکدیگر را نداشتند. از همین روی 
همه در مورد حضور معین بر مســند ریاست 
شورای شهر پنجم به اجماع رسیدند، ضمن اینکه 
بر این باور بودند معین سابقه طوالنی حضور در 
شورا را دارد و از اصالح طلبان شاخص اصفهان 
اســت. عالوه بر این ائتالفــی که معین برای 
برکناری سقائیان نژاد شکل داد اتفاقی مهم در 

شورای قبلی محسوب می شد.

QQQ فرماندار سابق بر مسند کرسی ریاست
شهرداری 

قدرت اهلل نوروزی در دوران اصالحات و 

زمان استانداری سید محمود حسینی  فرماندار 
اصفهان بود و بعــد از فرمانداری اصفهان تا 
کنون پست اجرایی ویژه ای نداشته است. او 
فارغ التحصیل رشته حقوق عمومی از دانشگاه 
آزاد اسالمی اســت و البته جالب  اینکه چند 
سالی است عضو هیات علمی دانشگاه دولتی 
اصفهان و مدیرگروه رشته حقوق این دانشگاه 
اســت. نوروزی همچنیــن در روند انتخاب 
اعضای فهرست 13 نفره نقش موثری ایفا کرد 
و از اعضای حقیقی شورای هماهنگی جبهه  
اصالحات اصفهان بــود. او در زمان فعالیت 
جبهه مشارکت از اعضای ارشد این جبهه بود، 
با این حال پس از شــکل گیری حزب اتحاد 

ملت به عضویت این حزب درنیامد. 
نــوروزی از چهره های نزدیک به فتح اهلل 
معین، رئیس شورای شــهر فعلی اصفهان و 
از اعضای اتحاد ملت و ســازمان عدالت و 
آزادی اســت، با این حال در تالش است در 
مقام شهردار اصفهان با تمام گروه ها و احزاب 

تعامل مثبتی داشته باشد.
در حــال حاضر جمالی نــژاد به صورت 
همزمان سرپرســتی شــهرداری اصفهان و 
منتخب شورای شــهر یزد برای شهرداری را 
برعهده دارد تا حکــم نهایی نوروزی که از 
سوی استانداری به وزارت کشور فرستاده شده 

تایید شود. 

QQQ چالش های شهردار اصفهان
شــورای شــهر و شــهرداری اصفهان 
شباهت های زیادی با شورا و شهرداری تهران 
دارند. در دوره اول شــوراهای اصفهان هم به 
از  اما  مدیریت می شد  دســت اصالح طلبان 
شورای دوم به بعد این اصولگرایان بودند که 
حضور جدی در مدیریت شهر اصفهان داشتند 
و مدیریت اصولگرایانه به ویژه در زمینه های 

فرهنگی بیش از گذشته به شهر تزریق شد.
عــالوه بــر چارچوب هــای مدیریتی 
اصولگرایان در این شــهر، ســال 82 زمانی 
کــه اصالح طلبان شــهرداری اصفهان را به 
اصولگرایان واگذار کردند این نهاد 3هزار نیرو 
داشت، در حالی که پس از سه دوره حضور 
قاطعانه اصولگرایان در مدیریت شهری تعداد 
پرسنل آن به 12 هزار نفر رسیده  است. بنابراین 
چالش نیروی مازاد در شهرداری اصفهان هم 

کم از کالن شهر تهران ندارد. 
بدهی های شــهرداری اصفهان هم هم پای 
بدهی های تهران رشد روزافزونی داشته  است. 
با این که ارقام و اعداد متفاوت و متعدد است، 
گفته می شــود که رقمی نزدیک به 1700 تا 
2هزار میلیارد بدهی شهردار اصولگرای شهر 

است.

»سازندگی« روند انتخابات شورای شهر پنجم و انتخاب شهردار اصفهان را بررسی می کند:

امیددراصفهان
مرجان زهرانی

خبرنگار سیاسی سازندگی
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امیدبایدبازسازیشود
عبدالرضا هاشم زایی عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی ایران به موکلین خود گزارش می دهد

در حال حاضر برخی از نمایندگان عضو هیچ فراکسیونی نیستند؛ بنابراین فکر می کنم هرکسی که می خواهد حزبی 
عمل کند، باید بتواند روی اعضای خود حساب باز کند. اگر نتوانیم روی اعضا حساب کنیم، نتیجه آن می شود که 
می بینیم 120 نفر عضو داریم اما فقط 80 نفر رای می دهند.

یک ســال از عمر فراکســیون امید 
گذشت و این فراکسیون در طول این یک 
ســال فراز و فرودهای بســیاری را تجربه 
کرد. عملکرد این فراکســیون را چگونه 

ارزیابی می کنید؟
فراکسیون در یک ســال و اندی که 
گذشته اســت، توانسته فعالیت های خوبی 
داشــته باشــد و به زعم خود در مجلس 
نقش آفرینی کند؛ البته در بخش هایی هم، 
ضعف هایی وجود داشــته که می توانسته 
بهتر از این عمل کند؛ آنچه مســلم است 
اینکه توقعات مردم و افکار عمومی بیش از 
دستاوردهای فراکسیون است و دلیل آن هم 
این است که مردم این تصور را دارند که 
فراکسیون امید اکثریت مطلق مجلس را در 
دست دارد. این تصور هم از این بابت ایجاد 
شده اســت که در زمان انتخابات، لیست 
امید یعنی لیست مورد حمایت اصالح طلبان 
توانست اکثریت را به دست بیاورد؛ به علت 
اینکه ما اصوال حزبی و فراکسیونی عمل 
کردن را تمرین نکرده ایم، افرادی با برند 
و تبلیغ و حمایت اصالح طلبان وارد پارلمان 
شدند اما به محض رسیدن به مجلس راه خود 
را جدا کردند. بر همین اساس برای شفاف 
شدن عملکرد فراکسیون ابتدا باید اعضای 
آن مشخص شوند و کســانی که کج دار 
و مریز با فراکســیون روابطــی دارند اما 
به تصمیمات جمعی پایبند نیستند، مشخص 
شوند. لذا من معتقدم باید لیستی تهیه شود 
و دوســتانی که درون فراکسیون هستند 
اگر به تصمیمات پایبند هستند بمانند و در 

غیر این صورت با آنها خداحافظی کنیم. 
به نظر من کار حزبی یک کار دراز مدت 
است و نباید کمیت را در نظر داشت بلکه 
کیفیت را نیز باید مورد توجه قرار داد؛ به 
هر صورت ما می خواهیم یک اصالح در 
همه امور انجام بدهیم و به مرور به عنوان 
یک بازیگر اصلی در صحنه نقش آفرینی 
داشته باشیم؛ لذا نیاز است اولین گام ها را از 
همین مجلس و فراکسیون امید برداریم. بر 
این اساس باید وفاداران به فراکسیون بمانند 
و آنها که هر لحظه تصمیمشان به سمت 
و ســوی دیگر تغییر می کند، از این جمع 

منفک شوند. 
شما گفتید فراکسیون عملکرد خوبی 
داشته است؛ مصداق این عملکرد کجاست؟
ببینید؛ ما نباید فراموش کنیم در زمان 
انتخابات مجلس شــورای اسالمی لیست 
امیدی که معرفی شد و اصالح طلبان از آن 
حمایت کردند، یک شعار اصلی داشت و 
آن حمایت از دولت بود. در همین راستا 
روزی که مجلس دهم شــکل گرفت این 
فراکسیون امید بود که بر این تصمیم پایبند 
بود؛ البته در حال حاضر خیلی سینه چاک تر 
از فراکســیون امید برای دولت در مجلس 
وجود دارد که نقدی به آن وارد نیست اما تا 
یک سال قبل این امیدی ها بودند که حامی 
دولت بودند؛ اما این حمایت حد و مرز دارد 
و به معنای وکیل الدوله بودن نیست بلکه 
وکیل المله اســت و برای مثال جایی که 
تشخیص دهد وزیری نمی تواند آن مطالبات 
مردم را پاسخ دهد برای رای نیاوردنش باید 

ایستادگی  کند.
یا در شرایطی که از همه طرف به دولت 
برای برجام فشــار می آوردند، فراکسیون 
امید تمام قد از این دستاورد حمایت کرد؛ 
به گونه ای که می بینیم برخی نمایندگانی 
کــه از مخالفان برجام بودنــد، امروز در 
نطق هایشان در دفاع از آن سخن می گویند 
و ایــن نتیجه عملکرد و فضاســازی های 

فراکسیون امید است. 

در مورد اولین اصالحیه بودجه ای که 
دولت به مجلس ارائه کرد نیز این حمایت 
فراکســیون امیــد بود که باعث شــد این 
اصالحیه رای بیــاورد؛ اگر رای نمی آورد 

دولت می خواست چه کاری انجام دهد؟! 
در مورد انتخاب ســه وزیری که قبل از 
انتخابات ریاست جمهوری به مجلس معرفی 
شدند و هرسه توانستند رای اعتماد بگیرند، 
نیز این حمایت فراکســیون امید بود که 
توانســت آنها را راهی وزارتخانه کند؛ یا 
در مورد استیضاح عباس آخوندی نیز اگر 
حمایت امید نبود این احتمال وجود داشت 
که آخوندی نتواند تا پایان دولت وزیر بماند.  
ناظرین،  انتخــاب  بحث  در  همچنین 
فراکسیون امید بسیار خوب عمل کرد؛ برای 
مثال ناظرین در هیات نظارت بر انتخابات 
شــوراها را اصالح طلبان تشــکیل دادند 
که همین حضور آنها باعث شــد بررسی 
صالحیت ها با دید بازتری صورت بگیرد. 

اما در جریان رای اعتماد، فراکسیون   
امید نتوانســت تنها وزیــر اصالح طلب را 
راهــی کابینــه کند یا در بحــث تحقیق و 
تفحص از شهرداری نتوانست رای بیاورد... 
متاسفانه این همان ایرادی است که قبال 
هم به آن اشاره کردم یعنی فراکسیونی عمل 
نکردن برخی اعضا. بــرای مثال در مورد 
موضوع وزیر نیرو من معتقدم همه اعضای 
فراکسیون امید رای ندادند چراکه اگر همه 
اعضای فراکسیون امید به بیطرف رای داده 
بودند امروز او وزیر شــده بود. یا از سوی 
دیگر وزیر ارتباطات را ما مطابق رای 24 
میلیونی نمی دانستیم اما او رای آورد و من 
می دانم که برخی از دوستان به او رای مثبت 
دادند. مضاف بر آن، مردم باید این موضوع 
را بدانند که ما اکثریت مجلس را در اختیار 
نداریم؛ بله! اگر همه آن افرادی که با لیست 
امید راهی مجلس شدند، به فراکسیون پایبند 
بودند، امروز ما اکثریت را داشــتیم و در 
چنین شرایطی تمام این نقدها قابل پذیرش 
بود امــا وقتی اکثریت را در اختیار نداریم 
گاهی ممکن است به رغم حمایت همه جانبه 

نتیجه دلخواه به دست نیاید. 
آیا نمی توان گفــت اگر قدرت البی 
فراکســیون باال بــود، دامنــه موفقیت ها 
گســترده تر می شــد و نتیجه مطلوب تری 

به دست می آمد؟ 
البی یک اصولی دارد؛ من نمی خواهم 
بگویم البی ما قوی و بدون اشــکال است 
اما اگر در البی ها مجبور باشــید اصولی را 
رعایت کنید، ممکن است در برخی موارد 
از رقبا کم بیاوریــد. برای مثال می گویم 
من به عنوان یک اصالح طلب اول انقالبی 
نمی پسندم که با وزرا البی صورت بگیرد و 
امتیازی گرفته شود اما اینکه البی با رعایت 
اصول باشد، تفاوت دارد؛ امید می توانست 

بهتر عمل کند. 
این البی ها شامل نمایندگان و جذب 
آرا نیز می شــود مضاف بر آنکه شاید اگر 
البی شود و امتیازی به نفع تفکر اصالح طلبی 

گرفته شود بد نباشد...
بله، من این نقد را می پذیرم و معتقدم ما 

در حیطه البی چندان قوی عمل نکردیم و 
می توانستیم بهتر باشیم. 

آیا این قضیه قرار است اصالح شود یا 
ســازوکار جدیــدی در دســتور کار قرار 

خواهد گرفت؟ 
ما باید دائما خود را ارزیابی کنیم و ایراد 
و نواقصمان را مرتفع کنیم؛ در این زمینه 
قطعا اصالحاتی صورت می گیرد اما اینکه 
قرار است ســازوکار تغییر کند یا خیر، 
مسئله ای اســت که باید در هیات رئیسه 
مطرح شود و بعید می دانم چنین موضوعی 
عنوان یا در دستور کار قرار گرفته باشد. البته 
در این مدت به علت مشغله بسیار فرصتی 
برای پرداختن به این موضوعات نبوده اما ما 

نیاز به یک آسیب شناسی داریم. 
البته من اساسا معتقدم گاهی الزم است 
از پرداختن به مســائل جناحی عبور کنیم 
و هر سه فراکسیون بنشینیم و اتاق فکری 
تشکیل دهیم برای حل مشکالت کشور و 
این معضــالت کالن را از میان برداریم تا 

بتوانیم بهتر عمل کنیم. 
فراکســیون  ناکامی های  بحث  وقتی 
مطرح می شــود، همه از فراکسیونی عمل 
نکردن می گویند. خود شــما هــم به این 
موضوع اشاره کردید؛ چقدر در صدد رفع 

این مشــکل برآمدید و چقدر برای توجیه 
اعضا تالش شد؟

متاسفانه ما در بسیاری مواقع به اجتهاد 
شــخصی عمل می کنیم که شاید یکی از 
دالیل آن همین آموزش است. چرا احزاب 
ما دوام زیادی ندارند؟! اوایل انقالب حزبی 
به نام جمهوری اسالمی ایران تشکیل شد اما 
آنقدر انحصار طلبی در جریان آن صورت 
گرفت که امام)ره( دستور برچیده شدنش 
را دادند. ما به دلیل آنکه آموزشی ندیده ایم، 
به اجتهاد شــخصی بسیار عمل  متاسفانه 
می کنیم و این یک نقیصه جدی اســت؛ 
برطرف شدن آن قطعا به آموزش بستگی 
دارد. ما در فراکســیون امیــد نیز از این 

موضوع رنج می بریم.
این خلل از چه ناحیه ای است؟ چرا در 

طول این یک سال برطرف نشد؟
ما هیچگاه حزب داری و تشکیالتی رفتار 
کردن را تمرین نکرده ایم، مسلم است که 
ایرادها نمود پیدا می کنند. قطعا در طول یک 
سال نمی شود معجزه کرد لذا افراد همچنان 
تمایل دارند به اجتهاد شخصی رفتار کنند؛ 

حال مباحث حاشیه ای آن بماند. 
این احســاس وجــود دارد که عمل 
کردن به اجتهاد شخصی در طول این یک 

سال بیشتر شده است؟
بله؛ ما در طول این یک ســال دیدیم 
به سمت غیر تشکیالتی شدن  بیشتر  اعضا 
پیش رفتند و شاید آن زمان به فکر هزینه ها 

نبودند که پایبند تر عمل می کردند.
چه هزینه هایی؟

به هر صورت با توجه به ساختار موجود 
پیــروی از این تفکــر می تواند در آینده 
هزینه هایی برای افراد داشــته باشد؛ برای 
مثال دو ســال دیگر قرار است صالحیت 
نمایندگان مورد بررسی قرار بگیرد. مضاف 
بر این نمایندگان در بدو ورود به پارلمان با 
برخی مسائل آشنا نبودند و هر چه گذشت، 
با مشکالتی درگیر شدند که اجتناب ناپذیر 
بود. نباید فراموش کنیم در کشور ما مردم 
همه چیز را از نماینده می خواهند لذا مطالبات 
نمایندگان  تا  می شــود  منطقه ای موجب 
به جــای حرکت های جمعی به ســمت 
خواسته های منطقه ای حرکت کنند و آن 
البی های خارج از فراکسیون که صحبتش 
شــد، در این زمینه رقم بخورد؛ به عبارت 
دیگر منافع بلند مدت جای خود را به منافع 
کوتاه مدت بدهند. از سوی دیگر نمایندگان 
هم نیازهایشان به یکدیگر بیشتر شد و هم 
با مراکز تصمیم گیری آشــناتر شدند لذا 
مجموع این عوامل که نمی توان خیلی آن 
را باز کرد، موجب شد تا نمایندگانی که در 
ابتدا پایبندتر بودند، به مراتب از این روحیه 
فاصله بگیرند و نماینده امروز با نماینده یک 

سال پیش متفاوت باشد. 
در این جریــان اتفاق دیگری هم که 
افتاد ایــن بود که برخالف تصورهایی که 
وجود داشــت، افــرادی که ادعــای کار 
تشکیالتی داشتند، بیشتر به اجتهاد شخصی 

رفتار کردند...
نمی توانم تحلیل خاصی در این مورد ارائه 
کنم؛ شاید باز هم برسیم به همان مالحظاتی 
که پیش از این به آن اشــاره شد اما آنچه 

گفتید دور از واقعیت نبود.
بعد از انتقاداتی که نسبت به فراکسیون 
مطرح شــد و حتی به داخل فراکسیون هم 
راه پیدا کرد، بحثی در مورد تشــکیل یک 
فراکســیون دیگر زیرمجموعه امید مطرح 

شد؛ چقدر این بحث جدی است؟
این موضوع در حد حــرف برخی از 
دوستان مطرح شد اما جایی تصمیمی گرفته 
نشد و اساسا چنین بحثی جدی نخواهد بود. 
چرا برخی این بحث را مطرح کردند؟
به هر حال برخی اعضا انتقاداتی داشتند 
که البته هنوز این انتقادات آنقدر تند نیست 
که تبدیل به چنین موضوعی شــود و بعد 
منجر به انشعاب شود؛ این یک خطر است؛ 

باید نواقص برطرف شود. 
چه نواقصی؟

باید جلسات بیشــتری گذاشته شود و 
آسیب شناسی هایی صورت بگیرد و البته هر 
اقدامی ممکن است عواقبی هم به دنبال داشته 
باشد. به عبارت دیگر آنهایی که نمی توانند 
ریسک فراکسیونی عمل کردن را بپذیرند، 

باید تکلیف خود را مشخص کنند. 
آیــا اختالفات تاثیــری در طرح این 

موضوع داشت؟
اتفاقاتی که رخ داده اســت موجب شد 
تا اختالف ایجاد شود؛ در حالی که از اول 
اختالفی نبــود. وقتی ما تصمیم می گیریم 
به وزیری رای ندهیم و بعــد 17 الی 18 
نفر از فراکسیون امید به آن رای می دهند، 
موجب ایجاد اختالف می شــود؛ بنابراین 
آنچه بیشترین اهمیت را دارد این است که 

اعضای حقیقی فراکسیون مشخص شوند. 
یعنی شما معتقدید که فراکسیون باید 

یک تصفیه داشته باشد؟ 
بله؛ به نظر من باید فراکســیون امید به 
اعضای حقیقی برسد و برای رسیدن به آن 

باید تکلیف اعضا مشخص شود. 
آیا این موضــوع باعث ریزش اعضا 

نمی شود؟ 
اشکالی ندارد؛ کار فراکسیونی و حزبی 
یک اقدام بلند مدت است. اگر می خواهیم در 
دراز مدت در صحنه سیاسی و جناحی کشور 
بمانیم، نباید به کمیت فکر کنیم؛ الزم است 

کیفیت افزایش پیدا کند. 
آیا این نگرانی وجود ندارد که قدرت 

فراکسیون از این بیشتر کاهش پیدا کند؟
نه، فکر نمی کنم در قدرت فراکسیون 
تغییری ایجاد شــود. در حال حاضر برخی 
از نمایندگان عضو هیچ فراکسیونی نیستند؛ 
بنابراین فکر می کنم هرکسی که می خواهد 
حزبی عمل کند، باید بتواند روی اعضای 
خود حساب باز کند. اگر نتوانیم روی اعضا 
حساب کنیم، نتیجه آن می شود که می بینیم 
120 نفر عضــو داریم اما فقط 80 نفر رای 
می دهند. بنابراین باید عملکرد شفاف شود. 
با توجه به بحث قبل چقدر احتمال این 
وجــود دارد کــه برخی از امید منشــعب 

شوند؟ 
این بحثی بود که در حاشیه توسط برخی 
از اعضا مطرح شــد و اصال بحث جدی ای 

نیست. 
کدام اعضا آن را مطرح کردند؟

اسم نمی برم؛ برخی که انتقاداتی داشتند.
تــا کنــون ایــن موضوع در جلســه 

فراکسیون مطرح نشده است؟
نه اصال، چون بحث جدی ای نیست و اساسا 

مطرح هم بشود با آن موافقت نخواهد شد. 
انتشار اسامی چطور؟ آیا قرار نیست 
اســامی اعضای فراکســیون منتشر شود و 
اساســا این اقدام چقــدر می تواند اعضا را 

پایبند به نظر فراکسیون کند؟
من اعتقادم بر این اســت که ما بدون 
توجه به کمیت باید مشخص کنیم این آقا و 
خانمی که با تابلوی اصالح طلبی وارد مجلس 
شدند، آیا حاضرند هزینه آن را هم پرداخت 
کنند یا خیر. اینکه ما 80 نفر عضو حقیقی 
در فراکسیون داشــته باشیم، بهتر است از 
اینکه 140 عضوی داشته باشیم که مشخص 
نیست قرار است بر اساس نظر فراکسیون 
رای بدهند یا خیر و انتظارات جامعه هم از ما 

بر اساس تعداد اعضا خواهد بود. 
اینکه ما به مردم اعالم کنیم چند نفر با 
لیست امید آمدند و چند نفر اصالح طلب 
تاثیر خواهد  این موضــوع  ماندند، قطعا 
داشت. نمی شود اصالح طلبان برای افرادی 
انرژی بگذارند و هزینه بکنند که در نهایت 
پای تصمیم که می رســد هیچ تمکینی از 
تصمیم جمعی نمی کنند. وقتی سیســتم 
حزبی باشد، افرادی که با حمایت حزب 
به پارلمان راه پیدا می کنند، خود را جدا از 
آن نمی دانند و کامال در جهت برنامه های 
حزبی به پیش می روند اما متاســفانه در 
کشــور ما افراد که به پارلمان می رسند 

خودشان مجتهد می شوند. 

یک سال با تمام سختی و فراز و فرودش گذشت و حاال اصالح طلبان مجلس دهم که زیر بیرق فراکسیون امید جمع شده اند دومین سال از فعالیت خود را آغاز کرده اند؛ 
آن هم در شــرایطی که تازه یک هفته اســت از توفان رای اعتماد رها شده اند اما همچنان تندبادهای انتقادات این فراکسیون را رها نکرده است. هنوز سایه حرف و 
حدیث ها برای از دست دادن دو کرسی در هیات رئیسه مجلس بر سر فراکسیون بود که موضوع رای اعتماد و حذف اصالح طلب ترین وزیر کابینه پیش آمد که موجب 
شد فراکسیون در سیبل انتقاد هم جناحی های خود قرار بگیرد؛ گاهی صدای این انتقاد آنچنان بلند شد که در بدنه فراکسیون نیز نفوذ کرد و حتی تا طرح انشعاب فراکسیونی نیز پیش رفت. موضوعی که وقتی آن را با 
عبدالرضا هاشم زایی در میان گذاشتیم، آن را یک بحث حاشیه ای و کم اهمیت اما خطرناک دانست. او گفت نقص عمده فراکسیون امید را باید در وجود افرادی جست وجو کرد که با تابلوی اصالح طلبی وارد مجلس 

شدند اما به این جریان وفادار نماندند؛ آنچه در ادامه می خوانید، مشروح این گفت وگو است. 

فائزه عباسی
خبرنگار سازندگی

مجلس
3گزارش به موکلین



افقفصل 3:  جهان سیاست

انضباطحزبیواقلیتمتنفذ
سازمان احزاب چگونه کار می کند؟

حزب را ممکن است شما به وجود آورید 
ولی ادامه حیات و چگونگی تحوالت درونی 
آن دیگــر تابعی از امیال و آرزوهای شــما 
نیســت، بلکه به مجرد آنکه سازمان حزب 
شکل گرفت مناســبات و قوانین حاکم بر 
سازمان ها بر حزب چیره گشته و جز به مدد 
دیگری  به طریق  ســازمان ها  جامعه شناسی 
نمی توان به مطالعه سیر تکوین و دگرگشت 
آن پرداخــت. الپالمبــارا و واینر در کتاب 
توسعه سیاسی خود که در سال 1966 منتشر 
شد 4 شــرط برای احزاب جدید برمی شمارند 
که مورد قبول همه جامعه شناسان قرار گرفته 
است: اول آنکه زندگی و استمرار حزب فراتر 
از زندگی بانیان آن باشد تا مشخص شود که 
عنصر سازمان بر مناسبات شخصی غلبه دارد. 
دوم آنکه حزب در پی کسب قدرت باشد و 
نه به دنبال تأثیرگذاری بر آن تا با گروه های 
ذی نفوذ خلط نشود. سوم آنکه سراسری باشد 
تا با باشگاه ها ی سیاسی و گروه های پارلمانی 
اشتباه گرفته نشود. چهارم آنکه متکی بر آراء 
همگانی باشد تا جنبه دموکراتیک آن محرز 
باشد. الپالمبارا و واینر اولین کسانی نبودند که 
اولویت را به عنصر سازمانی حزب می دادند. 
ماکس وبر جامعه شناس شهیر آلمانی اصرار 
داشت که پســوند »جدید« پیوسته با احزاب 
همراه باشد یعنی گفته شود »احزاب جدید«، تا 
بین این تشکل ها و دار و دسته های قدرت طلبی 
که در گذشــته وجود داشته اند و ذیل عنوان 
حزب هم جای می گیرند تفاوت قائل شویم. 
وقتی از او می پرسیدند چه چیزی دراین احزاب 
کامال جدید است، پاســخ می داد »سازمان«. 
بنابراین کســی که به عضویت یک حزب 
جدید درمی آید وارد دســتگاهی می شود که 
از مکانیسم ها و قواعد خاصی پیروی می کند. 
صیرورت فرد در این دســتگاه تابعی از این 
قواعد بوده که از اراده او خارج است. کسانی 
که با تقسیم بندی های علوم جدید آشنا هستند 

می دانند که حزب موضوع جامعه شناسی است و 
با مردم شناسی کاری ندارد، هرچند مردم شناسان 
هم ســعی دارند موضوعات خاص خود مانند 
ازدواج های درون حزبــی را در درون احزاب 
پیدا و به قلمروی آن وارد شوند. از قضا همین 
عنصر سازمانی و سرنوشتی که افراد در درون 
حزب پیدا می کنند موضوع نقدهای گزنده ای 
شده اســت که بیشتر ناظر بر دوران طفولیت 
احزاب در پایان قرن نوزدهم هستند. ما به دو 
سه نقد مشــهور و قابل اعتناء اشاره می کنیم. 
استروگرسکی جامعه شناس روس تبار  موازی 
آمریکایی در آســتانۀ قرن بیستم کتابی زیر 
عنوان »گرایش های الیگارشــیک در احزاب 
سیاسی« منتشر ســاخت تا به نقدی جدی و 
بی رحمانه از احزاب بپردازد. در درجه اول او 
می خواست نشان دهد که چگونه اعضای حزب 
قدرت نقد خود را از دســت داده و به پیچ و 
مهره ای بی روح و بی اراده  تبدیل می شوند که 
نه تنها نمی توانند باری از دوش جامعه بردارند 
یا در خدمت دموکراسی باشند بلکه خود وبال 
گردن جامعه هم هستند. این احزاب فقط بستر 
مناســبی برای رشد یک کاست الیگارشیک 
فراهم می سازند که عده ای قدرت طلب بتوانند 
حزب را سکوی پرش خود در دنیای سیاست 
قرار دهند. دوم خود حزب در تمامیت است 
که مشکل ساز است. زیرا احزاب پس از مدتی 
خودمحور شده و جز به خود و منافع خود فکر 
نمی کنند. در حقیقت به صورت زائده یا غده ای 
درمی آیند که تمام انــرژی و قوت جامعه را 
می بلعند. حزب فقط یک فایده ولی یک عالمه 
مصیبت دارد. در پایان هم نتیجه گیری می کند 
برای اینکه احزاب چنین خودمحور و طلبکار 
نشــوند باید پس از انجام هر انتخاباتی آنها را 
منحل کرد و دوباره چند ماه پیش از انتخابات 
بعدی احزاب جدیدی تشکیل داد تا انتخابات 
را برگزار کرده سپس به همان سرنوشت مبتال 
شــوند. وی کتاب خود را با شعار »مرگ بر 
حزب، زنده باد لیگ« به پایان می برد. نظریه 
استروگرســکی به قدری دور از واقعیت و 
ناشــدنی بود که تأثیر چندانی در عالم عمل 
برجای نگذاشت. همانطور که گفتیم مشاهدات 

او مربوط به دوران کودکی احزاب بود و امکان 
دارد که نقائص و کجروی هایی بر آنها حاکم 
بوده باشد، در حالی که بعدها شاهد این واقعیت 
بودیم که شخصیت های نقاد و اثرگذاری در 
همین احزاب پرورش یافتند و خودخواهی آنها 
هم در رقابت بــا احزاب دیگر تا حد ممکن 
کاهش یافت. همچنین به جای یک کاست 
الیگارشیک دموکراسی بر مناسبات درون حزبی 
حاکم شد. در عوض در سال های پایانی قرن 
بیستم انتقاداتی از نوع دیگر بر احزاب وارد شد 

که در جای خود به آن می پردازیم.
یکی دیگــر از منتقدان حزب که با نگاهی 
موشــکافانه به وضعیت احزاب در همین برهه 
زمانی پرداخته اســت رابرت مایکلز یا رابرت 
میشــل یا میخلز اســت. او که بورژوازاده ای 
نوماکیاولیست و طبعا از چپ بیزار بود، ضمن 
برســاختن یک نظریه عام، احــزاب چپ را 
به عنوان موضوع مطالعه خود قرار داد تا ادعای 
برابری خواهانۀ آنها را به چالش بکشد. او همین 
یک کتاب را به اضافه یک جزوه در مورد زنان 
بیشتر ننوشت، ولی این کتاب شتابان پرآوازه 
و پرخواننده شد و شهرت او از مرزهای ایتالیا 
و اتریش یعنی جایی که در آن متولد شــده و 
بالیده بود فراتر رفت. استدالل های میخلز عینی و 
محکم و مبتنی بر داده های تاریخی انکارناپذیری 
است که تردید در انگارۀ او را مشکل می سازد. 
اما جایی که تن به جزمیت می ســپارد کارش 
مانند همۀ جزمگرایان با مشکل روبه رو می شود. 
میخلز بنای فکری خــود را با یک امر بدیهی 
آغاز می کنــد و آن اینکه امور اجتماعی بدون 
سازمان و سازماندهی امکان پذیر نیستند. وقتی 
سازمان به وجود آمد یک اقلیت متنفذ بر محور 
دو عنصر تجربه و دگردیسی روانی از توده های 
بی نفوذ منفک می شود. فکر کنید در یک حزب 
سوسیالیســت برابرخواه عضو هستید که همه 
اعضای آن کارگرانی ســاده و بدون تخصص 
و دارای مدرک ابتدایی هستند و مزدی یکسان 
دریافت می کنند. اولین جلسه حزب با حضور 
همۀ اعضا تشکیل می شود. دو سه نفر از اعضا 
مأمور می شوند مذاکرات و تصمیمات جلسه را 
یادداشت کرده و نام حاضران و غایبان را ثبت 

کنند. سپس همین دو ســه نفر مأموریت پیدا 
می کنند ترتیبات جلسه آینده را برنامه ریزی و 
برای اعضا دعوتنامه ارسال کنند. از آنجا که این 
کارها وقت می برد، این دو ســه نفر از کار در 
کارخانه معاف شــده و حقوق خود را از محل 
کمک ها و عایدات حــزب دریافت می کنند. 
جدایی آنها از کار یدی فرصتی فراهم می سازد 
تا به تفکر پرداخته و برنامه های حزب را تدوین 
کنند، در حالی که بقیه اعضا از این نعمت محروم 
هســتند. حزب تصمیم می گیرد نمایندگانی را 
به نزد نمایندگان دولت فرستاده و برای احقاق 
حقوق اعضا به مذاکره بپردازند. طبیعی است که 
کسی مستعدتر و الیق تر از همین دو سه نفر که 
دو سه نفر دیگر را هم به کمک گرفته اند نیست. 
کم کم این عده کم احساس می کنند مزیت هایی 
دارند که بقیه اعضا ندارند و از نظر روانی خود را 
برتر از همکاران خود می پندارند. اتفاقا همکاران 
آنها هم همین حس را دارند و به آنها به چشم 
رئیس و افراد الیــق و با تجربه نگاه می کنند. 
روزبه روز بر تجربیات این اقلیت افزوده می شود 
و از نظر روانی احساس برتری بیشتر می کنند، 
در حالی که توده های حزبــی راکد مانده اند. 
کار به جایی می رسد که امور حزب بدون این 
اقلیت که رئیســی هم برای خود انتخاب کرده 
است برآورده نمی شــود و اگر اعضای حزب 
تصمیم بگیرند از اختیــارات آنها بکاهند آنها 
تهدید به استعفا کرده و برای بازگشت به کار 
سرپرســتی حزب تقاضای اختیارات بیشــتر 
می کنند. توده های حزبی چــاره ای ندارند جز 
آنکه با تقاضــای آنها موافقت کنند. این روند 
تا جایی پیش می رود که حزب را به نام رهبر 
آن می شناسند، مانند حزب سوسیالیست آلمان 
که به نام رهبرش السال شناخته می شود. میخلز 
در مطالعات میدانی خود به دهقانانی برمی خورد 
که عضو حزب سوسیالیست ایتالیا بودند و وقتی 
نظر آنها را در مورد رؤسای حزب می پرسند آنها 
جواب می دهند رؤسای ما جزو قدیسین هستند 
و ما به خود اجازه نمی دهیم جز این فکر کنیم. 
میخلز همچنین مشاهده می کند که در کلبه های 
روستایی به جای عکس قدیسین عکس رؤسای 
حزب را آویخته اند و نام آنها را بر فرزندان خود 

نهاده اند. در پایان میخلز نتیجه می گیرد که به هیچ 
نحو نمی توان جلوی این فرآیند را گرفت. در 
همه سازمان ها یک اقلیت متنفذ و الیگارک بر 
اکثریت ساده حکمروایی می کنند و این »قانون 

آهنین الیگارشی« است.
اگــر بخواهیم به نقــدی منصفانه گوش 
بســپاریم به ماکس وبر رجوع می کنیم که از 
احزاب به بنگاه های سیاســی یاد کرده و آنها 
را مشمول همان فرآیند عقالنی شدن افراطی 
می داند که بوروکراســی جدید را مشمول آن 
می دانست. وقتی قاعدۀ بازی عوض شد و رأی 
جای اشرافیت زمیندار را گرفت همان اشراف 
تمهیداتی چیدند که با آن به شــکار احزاب 
بپردازند. چنین بود که گروه های پارلمانی در 
بیرون پارلمان کمیته هایی به وجود آوردند که 
پیوند بین آن نماینــدگان را با رأی دهندگان 
تضمین کنند. برای وبر استراتژی بازیگران در 
مبارزات اجتماعی و سیاسی جاذبه ای متدیک 
دارد. در نتیجه تا آنجا که دســت بازیگر در 
بازی های اجتماعی باز اســت وبر آن را امری 
طبیعی و مطلوب تلقی می کند. مشکل زمانی 
پیش می آید که چیزی یا پدیده ای سد راه این 
امر شود. در بحث پیرامون دستگاه های دیوانی 
مدرن، ماکس وبر مشاهده می کند که عقالنی 
شــدن این دستگاه حد و اندازه ندارد و تا آنجا 
پیش می رود که گویی بــا یک کارخانه یا 
دستگاهی سر و کار داریم که از وجوه انسانی 
و مالحظات اخالقی درآن خبری نیست. بعدها 
کســانی مانند ویلیام وایت از بوروکرات ها 
به عنوان انسان سازمانی یاد کردند که با پیچ 
و مهره های یک دستگاه مکانیکی فرقی ندارند. 
سرنوشت حزب هم در نهایت به همین جا ختم 
می شود. یک دســتگاه مکانیکی با انسان های 
سازمانی مورد نظر ویلیام وایت. همانطوری که 
دستگاه دیوانی را راه گریزی از این وضعیت 
بغرنج و نامطلوب نیســت احزاب هم در دایرۀ 

تقدیر از وسیله به هدف تبدیل می شوند.
در جمع بندی از بحث خود ما بر این باوریم 
که همۀ اینها تابعی از نوع حزب و تشکیالت 
اداری آن هســتند. در جامعۀ ایران ما سازمانی 
مانند مجاهدین خلــق را داریم که بنا بر طرح 

اولیه و نگاه استالینیســتی رهبران آن و نوع 
ســازمان آن که تقلیدی از احزاب کمونیست 
و تمرکز دموکراتیک است نه به طور ناخواسته 
بلکه با ارادۀ قبلی، پیوندهای عاطفی و ســپس 
اجتماعی اعضا قطع و هویــت آنها در یک 
بازۀ زمانی کوتاه محــو و هویت تازه ای که 
عبارت باشد از یک عنصر مطیع و آماده برای 
هر عملی فارغ از کوچکترین غرور یا تحلیل 
آگاهانه به آنها داده می شــود. در سوی دیگر 
جبهه ملــی را داریم که هیچ محصلی بر اعضا 
نگماشته و هیچ ســازماندهی متصلب یا حتی 
منعطفی هم بر آنها تحمیل نکرده است. طبعا 
چنین سازمانی نمی تواند دست به یک حرکت 
حساب شده بزند. به همین دلیل ما با پرابلماتیکی 
روبه رو هستیم که هرکار بکنیم یک ضلعش 
به خاک کشیده می شــود. فرهنگ ملی هم 
بی تأثیر نیست. برای مثال احزاب انگلستان اعم 
از چپ یا راســت بر عملکرد اعضا به ویژه بر 
مواضع نمایندگان حــزب در پارلمان نظارت 
آمرانه ای اعمال می کنند. ویپ )Whip( یا ناظر 
حزب موقع رأی گیری دقت می کند که اعضا 
بر خالف مواضع حزب رأی ندهند و چنانچه 
این اشــتباه از آنها سر بزند توبیخ و اخراج از 
حزب در انتظار آنهاست. در فرانسه اما چنین 
سخت گیری هایی وجود ندارد ولی بین احزاب 
منعطف راست و احزاب متصلب چپ فرق هایی 
وجود دارد. ترک حزب در احزاب راســت 
به کرات اتفاق می افتــد ولی در احزاب چپ 
به رغم موارد مشهوری چون ژان پل سارتر یا 
رژه گارودی کمتر این اتفاق می افتد. اآلن که 
چپ با بحران زوال تدریجی روبه روست باز هم 
در خیزش هایی مانند چپ ژان لوک مالنشون، 
ایدئولوژیک پیروی  از نوعی اخــالق  اعضا 
می کنند. در ایتالیا هم غیر از حزب کمونیست 
)پیش از امحاء دردناک آن( بقیه احزاب هیچ 
نظارت آمرانه ای بــر اعضا اعمال نمی کردند. 
حال باید پرسید در وضعیتی که از یک طرف 
سازمان و سلســله مراتب حزبی از لوازم کار 
حزبی است و از سوی دیگر افراد حاضر نیستند 
به هیچ نظارت سازمانی تن در دهند، تکلیف 

احزاب چیست؟

هرهفته در این صفحه دکتر احمد نقیب زاده 
استاد علوم سیاسی وعضو شورای مرکزی 
حزب کارگزاران سازندگی ایران 
در مجموعه مقاالتی آموزشی به مبانی 
تحزب خواهند پرداخت.

احمد نقیب زاده
استاد علوم سیاسی دانشگاه تهران

عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران

8درس-گفتار های فعالیت حزبی

کنگرهجهانیسوسیالیستهادرسال۱۹۰۷درآلمان
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دیپلماسی

ازکلیشههایتاریخی عبور
ماموریت سرلشگر باقری در ترکیه چه بود؟

باقری، رئیس ستاد کل  سفر سرلشگر 
نیروهای مسلح ایران به ترکیه و دیدار وی 
با مقامات ارشد این کشور بازتاب زیادی 
در داخل و حتی منطقه داشت. این اولین بار 
بود که رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران 
راهی یک دیدار رســمی خارجی می شد، 
ضمن اینکه ترکیه به عنوان مقصد این سفر 
انتخاب شده بود. اهمیت این سفر را می توان 

در موارد زیر دانست.

سوریه دیگر مانع اصلی بهبود 1 
روابط ایران و ترکیه نیست

از سال 2011 و با آغاز بحران و سپس 
جنگ داخلی در ســوریه، روابط تهران و 
آنکارا به دلیل اتخاذ مواضع کامال متفاوت 
از سوی دو کشــور در قبال این بحران رو 
به ســردی گرایید. اردوغان امیدوار بود با 
سقوط بشار اسد یک حکومت سنی نزدیک 
به آنکارا و به طور مشخص یک حکومت 
اخوانی ســر کار بیاید و ترکیه بتواند نفوذ 
خود را در ســوریه افزایش داده و به تبع 
آن موقعیت منطقه ای خود را تقویت کند. 
برعکس حفظ حکومت بشار اسد برای ایران 
اهمیتی استراتژیک داشت. با تشدید جنگ 
داخلی در سوریه، اختالفات تهران و آنکارا 
درباره سوریه عمیق و عمیق تر شد تا جایی 
که حتی برخی ها از امکان رویارویی نظامی 
ایران و ترکیه در خاک سوریه سخن گفتند.

با تغییر مواضع اروپا و آمریکا در قبال 
جنگ داخلی ســوریه و تقویت نیروهای 
حامی بشار اسد و تضعیف داعش و جبهه 
النصره و سایر گروه های مخالف بشار اسد و 
آزادسازی حلب، بحران سوریه تحت رهبری 
روسیه به ســمت حل و فصل دیپلماتیک 
پیش رفت و در نشســت های دیپلماتیک 
آستانه طی چند ماه گذشته، ایران، ترکیه و 

روسیه توافق کردند که با همکاری سه جانبه 
و ایجاد مناطق کاهش تنش در سوریه، زمینه 
را برای برقراری صلح در این کشور فراهم 
کنند. آمریکا و مخصوصا اروپا هم مخالفت 
چندانی با این توافق نداشتند، زیرا در عمل نه 
مایل به دخالت در سوریه بودند و نه توان 

آن را داشتند.
ســفر سرلشــگر باقری متعاقب این 
توافق ســه جانبه صورت گرفت، آن هم 
در شرایطی که داعش در عراق و سوریه 
متحمل شکســت های جدی شده و انتظار 
می رود در چند ماه آینده موقعیت آن در 
سوریه باز هم ضعیف تر شود. می توان گفت 
که ایران با فرستادن ارشدترین مقام نظامی 
خود به آنکارا نشــان داد که دیگر جنگ 
سوریه را مانع اصلی بهبود روابط دو طرف 
و حرکت آنها به ســمت برقراری روابط 
استراتژیک نمی داند. انتخاب ترکیه از چند 
منظر حائز اهمیت بود: 1( نقش آنکارا در 
تثبیت صلح و خلع سالح در سوریه آینده 
2( بــروز تنش در روابط آنکارا با اروپا و 
آمریکا 3(حمایت ترکیه از قطر و ارسال 
نیروی نظامی به این کشور در بحران اخیر 
و مقابله با سیاست های منطقه ای عربستان 
4( نقش آنکارا در مسئله کردی در منطقه 
و 5(بهبود نسبی روابط آنکارا با مسکو در 

ماه های اخیر.
ایران نه تنها در انتخاب آنکارا به عنوان 
اولین مقصد سفر خارجی رئیس ستاد کل 
نیروهای مسلح هوشــمندانه عمل کرده و 
درصدد برآمــده در آرایش های احتمالی 
منطقه ای آنکارا را از عربستان دور نگه دارد 
یا مانع نزدیکی آنکارا به ریاض در مقابل 
ایران شود، بلکه این پیام را برای اردوغان 
ارسال کرده که در اوج تنش میان آنکارا 
و غرب، آنکارا را فراموش نکرده است. این 
مسئله برای شخص اردوغان که در یک سال 
گذشته با بیشترین انتقادات از طرف غرب 
مواجه بوده اهمیت ویژه ای دارد و می تواند 

به حمایت از وی تعبیر شود.

اگر این تحلیل درســت باشد می توان 
گفت ایران درصدد اســت روابط خود را 
با آنکارا به وضعیت قبل از بحران ســوریه 
برگرداند و حتی توسعه دهد. اکنون نه تنها 
مانع سوریه از میان برداشته شده بلکه عامل 
دیگری به نــام احتمال برگزاری رفراندوم 
استقالل در کردستان عراق باعث نزدیکی 
دو طرف شده است. پس باید انتظار داشته 
باشیم روابط دو طرف در ماه های آینده باز 

هم گسترش یابد.

اهمیت دوران گذار سوریه برای 2 
ایران

برخی هــا تصور می کردنــد با خروج 
گروه های تروریستی از سوریه، ایران هم به 
حضور خود در سوریه پایان خواهد داد. اما 
این سفر نشــان داد که ایران می خواهد در 
دوران برقراری صلح و کاهش تنش و یافتن 
یک راه حل دیپلماتیک طوالنی مدت برای 
بحران سوریه هم نقش ایفا کند. به عبارت 
ساده تر ایران می خواهد قدرت نظامی خود 
را در خدمت دیپلماسی قرار دهد. این اتفاق 
بسیار مهمی اســت و نشان می دهد تهران 
نگاهی اســتراتژیک و بلندمدت به سوریه 
دارد و نمی خواهد صحنه سوریه را به روسیه 
یا ترکیه واگذار کند. الزمه این کار حضور 
جدی و موثر ایران در برنامه ایجاد مناطق 
کاهش خشونت و تنش است. حضوری که 
به ایران امکان خواهد داد از حضور نظامی 
خود در سوریه در آینده بهره برداری و نفوذ 
خود را در این کشور هم چنان حفظ کند. 
این کار در حفظ و تقویت محور مقاومت 
در منطقــه اهمیت ویــژه ای دارد. واضح 
اســت که دوران گذار در سوریه می تواند 
طوالنی تر شود. تدوین قانون اساسی جدید، 
توزیع قدرت، خلع سالح گروه های معارض 
و تروریست، بازسازی خرابی های ناشی از 
جنگ داخلی، برگــزاری انتخابات آزاد و 
منصفانه و آینده بشــار اسد از موضوعات 
مهــم در دوران گذار در ســال های آینده 

است و حفظ و افزایش نفوذ ایران در سوریه 
مستلزم حضور در این اتفاقات و تاثیرگذاری 
برآنهاست. سفر آقای باقری نشان می دهد 
که عزم ایران برای تاثیرگذاری سیاسی بر 
آینده سوریه جدی است و الزمه این کار 
انجام هماهنگی های الزم در اجرای توافق 
سه جانبه ایران، ترکیه و روسیه درباره سوریه 

است.

کردها باز هم عامل نزدیکی تهران 3 
و آنکارا

سومین مســئله ای که سفر مورد بحث 
را با اهمیت می کند، اصرار حکومت اقلیم 
رفراندوم  برگزاری  در  عراق  کردســتان 
اســتقالل در اوایل مهرماه 1396 است. در 
شرایطی که دولت های مرکزی در بغداد و 
دمشق تضعیف شده اند و توان اعمال اقتدار 
موثر حاکمیت خود بر سرزمین هایشــان 
را ندارند، قاعدتا تهران و آنکارا بیشــترین 
پتانسیل ر ا در اتخاذ مواضع مشترک در قبال 
این رفراندوم دارند. این رفراندوم با برگزاری 
انتخابات محلی در میان کردهای شــمال 
ســوریه همزمان شده است. می توان گفت 
که دوباره شرایط منطقه ای به نحوی شده که 
کردهای منطقه بیشتر از هر زمان دیگری 
اوضاع را برای تشــکیل دولت مســتقل 
کردی مساعد می دانند، چیزی که می تواند 
زنگ خطر جدی برای تهران و مخصوصا 
آنکارا باشد. این وضعیت باعث شده است 
ایران هم کم و بیش به این نتیجه برسد که 
مسئله کردی در منطقه یک موضوع به هم 
پیوسته است و تقویت کردها در عراق و 
اکنون سوریه می تواند به تقویت پ.ک.ک 
و پژاک هم منجر شــود. واضح اســت 
آسیب پذیری آنکارا در موضوع کردها به 
مراتب بیشتر از تهران است اما هیچ تضمینی 
وجود ندارد که پیامدهای استقالل کردها در 

عراق، بر کردهای ایران تاثیرگذار نباشد.
حداقل در شــرایط فعلی ایران احساس 
می کند که ناگزیر باید مسئله کردی را یک 

مسئله به هم پیوسته و مرتبط در سطح منطقه 
در نظر بگیرد و سرنوشت پژاک را جدای 
با کردهای عراق  از سرنوشت پ.ک.ک 
تصور نکند. گذشته از همه اینها ورود یک 
مقام ارشد نظامی به این موضوع نشان می دهد 
اقلیم کردستان  ایران رفراندوم استقالل در 
عراق را تهدیــدی جدی می داند. این یک 
پیام ضمنی به حکومت اقلیم کردستان عراق 
از ســوی تهران و ابراز نارضایتی عمیق از 
برگزاری رفراندوم است. معنای دیگر این 
سفر می تواند آن باشــد که از نظر تهران 
تهدیدات ناشی از برگزاری رفراندوم استقالل 
در حدی است که نمی توان صرفا با ابزارها و 
شیوه های دیپلماتیک با آنها برخورد کرد و 
الزم است نیروها در این موضوع وارد شوند.

نگاه جدی تر ایران به ظرفیت های 4 
منطقه ای

یکی دیگر از دالیل اهمیت این ســفر 
آن اســت. ایران نشان داد در دوران جدید 
صرفا به حضــور تک بعدی دیپلماتیک یا 
مقاومت در منطقه اکتفا نخواهد کرد بلکه 
کوشش خواهد کرد از ظرفیت های هر دو 
به صورت همزمان استفاده کند. در شرایطی 
که دولت ترامپ برجام را تهدید می کند و 
عربستان سودای هژمون شدن در منطقه را 
دارد افزایش حضور ایران در منطقه می تواند 
به معنای تالش برای مقابله با سیاست مهار 
ایران هراسی در منطقه  آمریکا یا سیاست 

باشد.
واضح اســت که در این مورد باید به 
قدر کافی محتاط بــود. نمی توان با یک 
یا دو ســفر نتیجه گرفت. ایران قصد دارد 
سیاست منطقه ای خود را به صورت اساسی 
تغییر دهد. آنچه فعال مشخص است تالش 
ایران بــرای عبور از آثــار منفی بحران 
ســوریه در روابط ایران با اعراب و ترکیه 
اســت. تهران بر این باور است که با حل 
و فصل نسبی بحران ســوریه، زمان برای 
تنش زدایی با کشــورهای منطقه مناسب 

اســت. گو اینکه شکســت عربستان در 
بحران یمن و قطر نشان داد ریاض شریک 
مطمئنی حتی برای دولت های محافظه کار 
عرب در مقابل ایران نیســت. در شطرنج 
سیاست در خاورمیانه ایران هم اکنون چند 
حرکت موفق انجام داده است: 1(جلوگیری 
از سقوط بشار اســد 2(کمک به سقوط 
داعش 3(کمک به قطــر در بحران اخیر 
منطقه ای  بلندپروازی های  از  4(جلوگیری 
از نزدیکی آنکارا به  ریاض 5(جلوگیری 
ریاض 6(همکاری با روسیه در سوریه به 
قصد کاهش نفوذ آمریکا در ســوریه 7(
بهبود روابط با حمــاس 8(جلوگیری از 
خلع سالح حزب اهلل لبنان و 9(جلوگیری از 
ورشکستگی دولت مرکزی در بغداد. انجام 
این اقدامات در منطقه بی ثبات و پرافت و 
خیز خاورمیانه کار آسانی نیست و لذا ایران 
خود را در موقعیتی می بیند که بتواند حضور 
بیشتر، هماهنگ تر و جدی تر در خاورمیانه 

داشته باشد.

هماهنگی های داخلی بیشتر در 5 
سیاست منطقه ای 

همانطور که اشــاره شــد این ســفر 
می تواند نشانه ای از عزم ایران برای ایجاد 
هماهنگی های داخلی بیشتر میان نهادهای 
موثر در سیاســت خارجی مخصوصا در 
سیاســت خاورمیانه ای ایران باشــد. این 
هماهنگی سخت اما ضروری است، زیرا در 
دنیای امروز قدرت ملی را نمی توان صرفا به 
قدرت نظامی یا دیپلماتیک تقلیل داد. هر 
کدام از وجوه قدرت تقویت کننده یکدیگر 
هســتند. مقاومت ایران در سوریه و دادن 
هزینه در این راه باید بتواند با طراحی یک 
ســاز و کار به افزایش قدرت دیپلماتیک 
ایران در منطقــه و در نهایت قدرت ملی 
منجر شــود. ما در این تبدیل ضعف های 
جدی داریــم و باید آنها را جبران کنیم تا 
بتوانیم از قدرت منطقه ای خود در شــکل 

بهتری استفاده کنیم.
معنای دیگر این حــرف می تواند این 
باشد که باید از نگاه صرفا امنیتی-  نظامی 
دیپلماتیک،  منطقه عبور کرده حضور  به 
اقتصــادی و فرهنگی خــود را در منطقه 
تقویت کنیم. این سفر می تواند نویدبخش 
این نکته باشــد که عزم ایران برای فراهم 
کردن مقدمات داخلــی حضور قدرتمند 
در منطقه و بهره بــرداری از فرصت های 
آن جدی اســت و مقطعی و کوتاه مدت 
نخواهد بود. ما نیازمند گفت وگو و تعامل 
با اعراب و همسایگان خود هستیم و به دلیل 
قدرت و اعتماد به نفسی که داریم می توانیم 
اعتمادسازی  و  این گفت وگو  آغازکننده 
باشیم. باید از کلیشه های منفی تاریخی و 
فرهنگی درباره روابط ایران و اعراب عبور 
کرده مسیر دشــوار اعتمادسازی را آغاز 
کنیم. هر چه این روند دیرتر آغاز شــود، 
فرصت های بیشــتری را از دست خواهیم 
داد. نباید نگاه ذات گرایانه ای به سیاست و 
به تبع آن رابطه با اعراب داشته باشیم. روابط 
آرژانتین با برزیل، آمریکا با ویتنام، ژاپن 
با چین، هند با پاکستان، روسیه با آمریکا، 
ترکیه با یونان حداقل در مقاطعی از تاریخ 
بهتر از روابط کنونی مــا با اعراب نبوده 
است، اما تعامل و تنش زدایی و اعتمادسازی 
به مرور زمان آنها را به هم نزدیک تر کرد. 
اختالفات فرهنگی و تاریخی موانعی نیستند 
که عبور از آنها ناممکن باشد. قدرت و هنر 
ما در منطقه زمانــی موفق خواهد بود که 
بتوانیم از این موانع عبور کنیم، وگرنه ناله 

و شکوه از آنها کار چندان سختی نیست.

رحمن قهرمان پور
پژوهشگر مسائل بین الملل

حداقل در شرایط فعلی ایران احساس می کند که ناگزیر باید مسئله کردی را یک مسئله به هم پیوسته و مرتبط در سطح منطقه در نظر بگیرد 
و سرنوشت پژاک را جدای از سرنوشت پ.ک.ک با کردهای عراق تصور نکند. گذشته از همه اینها ورود یک مقام ارشد نظامی به این 
موضوع نشان می دهد ایران رفراندوم استقالل در اقلیم کردستان عراق را تهدیدی جدی می داند.
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هویت و قومیت در زمرۀ مؤلفه هاي بنیادین 
سیاســت و امنیت در خاورمیانه است. در هیچ 
حــوزۀ جغرافیایي به انــدازۀ خاورمیانه تنوع 
گروه هاي قومي در هم تنیده مشاهده نمي شود. 
یکي از دالیل اصلي ســتیزش و بحران امنیتي 
است  اجتماعي  تمایالت گروه هاي  خاورمیانه،  
که از انگیزۀ الزم براي هویت یابي برخوردارند. 
هویت در هر جامعه اي مبتني بر پیوند مؤلفه هاي 
تاریخي و اجتماعي اســت. از ســوي دیگر، 
هویت ها صرفاً در شــرایطي بازتولید مي شوند 
که امر سیاسي به عنوان عامل اصلي اثرگذار بر 

تحوالت قومي و مذهبي ایفاي نقش کند.
موضوع استقالل کردســتان از این جهت 
اهمیت دارد که داراي ریشه هاي تاریخي در عراق 
بوده و هیچ گاه رهبران سیاسي کردستان، خود 
را بخشي از ساختار سیاسي عراق تلقي نکرده اند. 
اسامي احزاب اصلي کرد عراقي بدون نام عراق 
شکل گرفته است. به طور مثال در ایران، داراي 
»حزب دموکرات کردستان ایران«  هستیم،  در 
حالي که عراقي هــا داراي »حزب دموکرات 
کردستان« هســتند. چنین الگوي نامگذاري ای 
بیانگر آن است که موضوع »هویت کردي« در 
عراق نقش تعیین کننده تري در مقایسه با رویکرد 
گروه هاي کرد ایراني دارد که خود را بر اساس 

»هویت ایراني« تعریف مي کنند. 
بحران هویت در عراق مربوط به شــرایطي 
است که ساختار سیاسي حکومت بعث عراق، 
خودمختاري  علیه  جدي  بسیار  محدودیت هاي 
منطقه اي بــراي کردها ایجاد کــرد. به طور 
کلي، ســاخت هاي اقتدارگرا در عراق و سایر 
کشــورهاي جهان عرب، تمایــل چنداني به 
آزادي عمل گروه هاي هویتي نشــان نداده اند. 
چنین وضعیتي به گونه  اي اجتناب ناپذیر، زمینه 
الزم براي شکل گیري هویت مستقل از ساختار 
سیاســي را براي گروه هاي اجتماعي، قومي و 
مذهبي کشورهاي مختلف خاورمیانه در جهان 

عرب به وجود آورده است.
گروه هاي کرد عراقي در ســال هاي بعد از 
سقوط صدام حسین، از آزادي  عمل و تحرک 
سیاسي بیشتري برخوردار شدند. همواره رهبران 
کرد عراق، نارضایتي خود را از دولت مرکزي 
عراق  رئیس جمهور  اگرچه  مي داشــتند.  بیان 
از میان کردها انتخاب مي شــود، واقعیت هاي 
مطرح شده از سوي رهبران سیاسي و گروه هاي 
اجتماعي اقلیم کردي، نشــانه هاي نارضایتي را 
تشــدید مي کردند. رضایت در میان گروه هاي 
هویتي کــه دوراني از زندگي حاشــیه اي را 
سپري کرده اند، محدود بوده و فقدان رضایت، 
زمینۀ شکل گیري تضادهاي سیاسي و امنیتي را 
اجتناب ناپذیر مي سازد. بر اساس چنین تضادهایي 
اســت که رهبران اقلیم کردي به این موضوع 
اشاره داشتند که رفراندوم براي استقالل عراق 
در سپتامبر 2017 برگزار خواهد شد. طرح چنین 
موضوعي منجر به افزایش انتظارات گروه هاي 

اجتماعي کردستان عراق شده است. 
در ایــن فرآیند، دولت هــاي منطقه اي و 
قدرت هاي بــزرگ واکنش هاي متفاوتي را به 
انجام رســانده اند. به طور مثال مقام هاي ایاالت 
متحده از رهبران کردســتان عراق درخواست 
کرده اند کــه رفراندوم را زمان دیگري برگزار 
کنند. بیان چنین رویکردي از ســوي مقامات 
آمریکایي به مفهوم پذیرش دو فاکتور رفراندوم 
و استقالل سیاســي عراق خواهد بود. در این 
ارتباط، مقام هــاي آمریکایي نگراني امنیتي و 
راهبردي خود از رفراندوم اســتقالل کردستان 
عراق را صرفاً بر اساس زمان انجام چنین اقدامي 

ابراز داشته اند. 

زمينه هاي ذهني و فرآيند شكل گيري 1 
انگارة استقالل در كردستان عراق

گروه هاي کرد در منطقۀ  خاورمیانه احساس 
مي کنند که در وضعیت جدایي هویتي و قومي 
قرار دارند. به همین دلیل است که آنان تالش 
مي کنند تــا از طریق ســازوکارهایي همانند 
اســتقالل و جدایي از دولت هاي عرب منطقه، 
زمینۀ شــکل گیري هویت جدیدي را به وجود 
آورند که مبتني بر نشانه هایي از کنش سیاسي 
و تحرک قومي است. هویت در عراق ماهیت 
تقسیم شده و پاره پاره دارد. به همین دلیل است 
که امکان شکل گیري دولت قوي و مقتدر در 
عراق، کار دشواري خواهد بود. هرگاه دولت از 
اقتدار سیاسي برخوردار باشد،  گروه هاي قومي 
و هویتي تالش مي کنند تا موقعیت حاشــیه اي 
خود را حفــظ کنند. در حالي که هرگاه زمینه 
براي ایجاد شکاف سیاسي و هویتي در عراق به 
وجود آید، گروه هاي سیاسي از سازوکار الزم 
براي جدایي و تفکیک ساختاري استفاده به عمل 

مي آورند.
استقالل کردستان عراق در فرآیندي 14 ساله 
مورد توجه گروه هاي سیاسي و مجموعه هاي 
شــبه نظامي کرد  قرار گرفته اســت. در این 
تهییج کنندۀ کشورهاي  نقش  مي توان  فرآیند 
اروپایي و اسرائیل را به عنوان عامل بحران ساز 
مورد توجه قرار داد. کشــورهاي اروپایي و 
اسرائیل از الگوي بالکانیزه کردن عراق و تمامي 
کشورهاي خاورمیانه بهره مي گیرند. اسرائیل 
زماني احساس آرامش و امنیت مي کند که موج 
تجزیۀ کشورهاي خاورمیانه مانع از شکل گیري 
دولت هاي مقتدری شــود که از آزادي عمل 

سیاسي و راهبردي برخوردارند.
طرح موضوع اســتقالل مناطق کردنشین 
در عــراق تابعي از اقتدار ســاختار حکومت 
بوده است. هرگاه نظام هاي سیاسي کشورهاي 
خاورمیانه با ضعف سیاسي و بحران اقتدار همراه 
باشند، طبیعي است که نشــانه هایي از بحران 
امنیتي ظهور مي یابد. ویژگي اصلي بحران امنیتي 
عراق را باید ناشي از نقش یابي و الگوي کنش 
گروه هاي قومي دانســت که هر یک از آنان 
تالش دارند تا موضوع هویت را برجسته کرده 
و زمینۀ شکل گیري اقتدار فراگیر را براي دولت 

مرکزي به وجود آورند.
از آنجایي که کردها هیــچ گاه در عراق 
نمي توانند مرکزیت قدرت سیاسي را به دست 
آورند،  شــکل گیري گرایش جدایي طلبانه در 
تفکر سیاســي و انگاره هاي اجتماعي جامعۀ 
عراق وجود دارد. موضوع جدایي کردستان از 
ساختار سیاسي عراق، شوک جدیدي به جامعه 
و همبستگي هاي نهفته آن وارد مي آورد. یکي 
از دالیل اصلي شکســت داعش در عراق را 
باید همبستگي تاکتیکي و عملیاتي گروه هاي 
کرد، سني و شیعه در حمایت از سیاست دولت 

مرکزي دانست. 
اگر روند اســتقالل کردســتان عراق در 
دستور کار رهبران سیاسي و گروه هاي مرجع 
در نظام اجتماعي کــردي قرار گیرد، در آن 
شرایط طبیعي به نظر مي رسد که نه تنها شکل 
جدیدي از تضادهــاي دولت و جامعه ظهور 
مي یابد، بلکه نشــانه هاي جدیدي از گسترش 
خشــونت به منطقه را فراهم مي سازد. چنین 
فرآیندي بیانگر این واقعیت است که جامعه، 
مردم و رهبران عراق همواره سرنوشتی تراژیک 
داشته اند. تاریخ سیاسی عراق با جنگ، خشونت، 
اقتدارگرایی و بحران پیوند یافته است. در هیچ 
دوره تاریخی، شاخص های یاد شده از ساختار 
سیاسی عراق دور نبوده است. در دوران بعد از 
جنگ دوم جهانی شاهد شکل گیری 4 کودتای 
خشونت آمیز در عراق بوده ایم. این کودتاها در 
ســال های 1968- 1958 نقش تعیین کننده ای 
در شــکل بندی قدرت سیاسی در این کشور 

داشته اند. در سال هاي بعد از سقوط صدام حسین، 
شکل جدیدي از تراژدي و خشونت براي جامعۀ 
عراقي ایجاد شــده است. این گونه خشونت ها 

بیانگر بحران نفوذ و اقتدار است.
گروه هاي اجتماعــي و دولت هاي جهان 
عرب عموماً از سازوکارهایي استفاده به عمل 
مي آورند که گروه هــاي قومي در وضعیت 
حاشیه اي قرار گیرند. به همین دلیل است که 
کردها به عنوان بخشي از اپوزیسیون سیاسي 
جهان عرب در عراق و ســوریه محســوب 
مي شــوند. تجربه  ی سیاسی عراق این موضوع 
را منعکس می سازد که اوال؛ حکومت هایی در 
قدرت باقی خواهند ماند که دارای رویکرد و 
نگرش اقتدارگرا باشند. ثانیا؛ ابزار اقتدارگرایی 
در عراق مبتني بر خشونت سیاسی و سرکوب 

خواهد بود. 
از سوي دیگر، خشونت را باید با نشانه هایي 
از فرهنگ سیاســي عراق پیوند داد. اگرچه 
خشونت در خاورمیانه همواره بخشي از معادله 
سیاست بوده، خشونت سیاسي در عراق منجر 
به سرکوب هاي اجتماعي و سیاسي وسیع شده 
اســت. هیچ حکومت عربی به اندازه رهبران 
سیاسی عراق تمایل به سرکوب خشونت آمیز 
شهروندان و گروه های اجتماعی منتقد نداشته اند. 
ثالثا؛ رهبران اقتدارگرا در عراق همانند صدام 

حسین، همواره سرنوشت تراژیک داشته اند. 

فرآيند هويت يابي كردها در عراق2 
کشــورهاي عراق،  اردن، عربستان، 
سوریه، لبنان و فلسطین از حوزه هاي سرزمیني 
جداشدۀ امپراتوري عثماني در سال هاي بعد از 
جنگ اول جهاني شــکل گرفته اند. بر اساس 
»معاهدۀ ِســور« در ســال 1919 زمینه براي 
شــکل گیري دولت هاي جدید در چارچوب 
شوراي قیمومیت جامعۀ ملل به وجود آمد. در 
این فرآیند، فرزندان شــریف حسین پرده دار 
خانۀ کعبه که در جنگ با عبدالعزیز بنیانگذار 
عربستان سعودي شکست خورده بود، حاکمیت 
عراق و اردن را عهده دار شدند. چنین فرآیندي 
نشانه هاي موازنۀ منطقه اي بر اساس سنت هاي 
عشیره اي در خاورمیانۀ عربي را توسط انگلستان 

منعکس مي سازد.
در سال های بعد از شکل گیری عراق که در 
سال 1919 فراهم شد، همواره گروه های عرب 
ســنی مذهب نقش محوری در سیاست قدرت 
این کشور داشته اند. در چنین شرایطی کردها 
و شیعیان اصلی ترین سوژه های امنیتی در عراق 
محسوب می شدند. سرکوب دو گروه یادشده، با 
اشغال عراق پایان یافت. کردها توانستند اقلیم 
خودمختار کردستان را سازماندهی کنند. رئیس 
جمهور عراق و برخی از اعضای کابینه از بین 
رهبران کرد عراقی انتخاب شدند. آنان تمایل 
چندانی برای ایفای نقش در تضادهای هویتی 
اعراب شیعه و سنی ندارند. این امر آینده سیاسی 

عراق را با دشواری بیشتری روبه رو می کند. 
در چنین شــرایطي بود که هویت عراقي 
هیچ گاه نتوانست موقعیت سیاسي و ساختاري 
خــود را تثبیت کند. عــراق را باید در زمرۀ 
کشــورهایي دانســت که بر اســاس تعبیر 
ژئوپلیتیکي »سائول کوهن« در حوزه »کمربند 
شکننده« قرار دارد. این گونه از کشورها عمومًا 
روند دولت سازي را با خشونت، ابهام و تضادهاي 
سیاسي پایان ناپذیر سپري مي سازند. روند موجود 
نشان مي دهد که دولت عراقي مخالف همه جانبۀ 
جدایي کردها از ســاختار سیاسي عراق است. 
طبعاً چنین فرآیندي مشکالت سیاسي و امنیتي 

بیشتري را براي آیندۀ عراق ایجاد مي کند.
تجزیه فرهنگی شــهروندان عراق منجر به 
افول قابلیت راهبردی دولت هایی شد که محور 
اصلی قدرت و امنیت در خاورمیانه محســوب 
می شــوند. نتیجه   ی چنیــن فرآیندی منجر به 

شکست امپراتوری عثمانی در سال 1918 شد. 
شکست نظامی و امنیتی، مخاطرات و پیامدهای 
فرهنگی و اجتماعی خواهد داشــت. هرگاه 
شکست در فرآیند رقابت های راهبردی انجام 
گیرد، پیامدهای اجتماعی مخاطره آمیز در انتظار 
آن کشور خواهد بود. شکست نظامی، ناکامی 
اجتماعی را تثبیت می کند. معاهده ِسور را باید 
پایان رقابت های قرن 19 و آغاز روند جدیدی 
دانســت که بعد از جنگ اول جهانی در حال 
شــکل گرفتن بود. از این مقطع زمانی به بعد، 
رهبران عراق در وضعیت اقتدارگرایی سیاسی 

برای کنترل شیعیان قرار گرفته اند.
از آنجایي کــه ایران نقــش مؤثري در 
سیاست امنیتي و ادارۀ امور بوروکراتیک عراق 
دارد، طبیعي به نظر مي رســد که معادلۀ قدرت 
منطقه اي همانند  بازیگــران  الگوي کنش  و 
عربستان و اسرائیل با رویکرد ایران هماهنگي 
داشته باشــد. کشورهاي یادشده بدون توجه به 
پیامدهاي استقالل و جدایي کردستان از عراق، 
روند بحران و هویت مقاومت در بین کردهاي 
عراقي را تشدید مي کنند. هدف اصلي دولت هاي 
یادشده را مي توان محدودسازي حوزۀ تحرک 
بازیگران  ایران و درگیرســازي  ژئوپلیتیکي 
منطقه اي در فضاي ســتیزش هویتي در عراق 

دانست.

استقالل طلبي كردها و آيندة 3 
دولت سازي در عراق 

دولت سازي دموکراتیک را مي توان براساس 
رهیافت هــاي مختلف تبیین کرد. بســیاري 
از نظریه پردازان که بــه موضوعات امنیتي و 
راهبردي در قرن 21 اشــاره دارند، نســبت به 
آینده دولت سازي دموکراتیک در کشورهاي 
چندهویتي همانند عراق رویکردهاي ابهام آمیزي 
ارایه مي دهند. به همین دلیل اســت که رهبران 
و گروه هاي کردي در اقلیم کردســتان عراق 
از انگیزۀ الزم بــراي جدایي طلبي برخوردارند. 
موضــوع جدایي طلبي را باید در زمرۀ مفاهیمي 
دانست که در سال هاي بعد از جنگ سرد مورد 
توجه نظریه پردازاني همانند »کالوي هالستي«، 
»باري بوزان«، »رابرت جکســون«، »رابرت 
گیلپین« و »استیون کراسنر« قرار گرفته است. 

اگرچه رهبران اقلیم کــردي تالش دارند 
تا زمینۀ برگزاري رفراندوم و جدایي از دولت 
عراق را در دستور کار قرار دهند، تحقق این امر 
به دلیل مخالفت دولت مرکزي و برخي دیگر 
از دولت هاي منطقه اي همانند ایران و ترکیه با 
دشواري هاي زیادي همراه خواهد شد. به ویژه 
اینکه وزارت امور خارجه ایاالت متحده آمریکا 
نیز به صــورت »دوفاکتو« مخالفت خود را با 
برگزاري رفراندوم در سپتامبر 2017 اعالم کرده  
است. به همین دلیل است که امکان برگزاري 
رفراندوم در عراق در ســال جاري موضوعي 

پرابهام خواهد بود.

واقعیت هاي سیاســت بین الملل بیانگر آن 
است که چالش هاي منطقه اي همواره مي تواند 
با واکنش دولت هاي مرکزي و نهادهاي فراملي 
روبه رو شود. سفر دبیرکل سازمان ملل به اسرائیل 
که براي اولین بار در تاریخ فعالیت هاي سازمان 
ملل انجام گرفته، نشان مي دهد که اسرائیل نقش 
مؤثري در روند بحران ســازي امنیتي ســوریه 
و عــراق عهده دار اســت. دولت ها را مي توان 
بازیگران شالوده ســاز روابط بین الملل دانست. 
ممکن است برخي از جوامع و گروه هاي سیاسي 
هم در نهایت به دولت تبدیل شوند، ولي تا زماني 
که فاقد نهادهاي عمومي و کنشگران اخالقي 
نباشند، موقعیت حقوقي دولت ملي را به دست 

نمي آورند. 
واقعیت فضاي سیاسي موجود عراق بیانگر 
آن اســت که روند رفراندوم در اقلیم کردي با 
چالش هاي جدي روبه رو خواهد شد. شهروندان 
عرب در کشور عراق تمایلي به تجزیۀ سرزمین  
خود ندارند. به همین دلیل اســت که مخالفت 
خود را با فرآیند طراحي شــده از سوي دولت 
اقلیم کردســتان عراق اعالم داشته اند. به طور 
کلي، مي توان تأکید داشت که دولت ها یگانه 
این  مي شوند.  محســوب  سیاسي  سازمان هاي 
سازمان ها باید از ویژگي هایي مانند قلمرو اداري، 
موقعیت مکاني، حوزه عمومي، نهادهاي اجتماعي 
و ساختارهاي اقتدار مشروعیت بخش برخوردار 
باشــند. فقدان هریک از مولفه هاي یادشــده، 
مشکالتي براي دولت ها و فرآیند دولت سازي 

ایجاد مي کند.
دموکراتیک  دولت سازي  نشانه  اصلي ترین 
را مي توان در چارچوب شــکل گیري دولتي 
مشاهده کرد که از بیشــترین قدرت قانوني، 
سازمان یافته و ساختاري برخوردار است. بیشتر 
دولت هایي که پس از 1945 تشکیل شدند، کار 
خود را با قانون اساسي مردم ساالر و مجموعه اي 
از هنجارهاي بین المللي آغاز کردند که مبتني بر 
استقالل و حاکمیت مردمي بوده است. ابزارهاي 
دولــت دموکراتیک را مي توان ســازماندهي 
کابینه،  ارتش، روندهاي قانونگذاري، تفکیک قوا 
و ارتقاء جامعه مدني دانست. تحقق هر یک از 
نشانه هاي ساختاري یادشده براي دولت کردستان 

کاري دشوار خواهد بود. 
یکي از دالیل اصلــي گرایش گروه هاي 
کردي به اســتقالل و آزادي عمل سیاسي را 
باید ناشــي از ضعف دولت عراق دانســت. 
ضعف ساختار دولت داراي نشانه هاي اجتماعي، 
نهــادي و بین المللي اســت. بنابراین هرگونه 
فرآیند دولت ســازي و یا گسست در فضاي 
اجتماعي عراق را باید بر اساس شکل بندي هاي 
جامعۀ مدني و الگوي کنش رهبران سیاسي و 
گروه هاي هویتي تحلیل کرد. در چنین شرایطي 
طبیعي به نظر مي رســد که انگارۀ استقالل در 
کردستان عراق همچنان موجودیت و هویت 

خود را حفظ کند.

اصلي تریــن ویژگــي عــراق در روند 
جامعه  مي توان  را  دموکراتیک  دولت ســازي 
مدني ضعیف و ناکارآمد دانست. نشانه هایي که 
باري بوزان از آن به عنوان »دولت ضعیف«1 و 
رابرت جکســون از آن به عنوان »شبه دولت«2 
نام مي برد. چنین ویژگي هایي را مي توان چالش 
اصلي دولت سازي دموکراتیک در عراق دانست. 
دولت هاي ضعیــف، واجد تمامي ویژگي هاي 
حاکمیت هستند. عضو کامل جامعه بین الملل اند 
و از موقعیت حقوقي نسبتاً برابر با قدرتمندترین 

کشورها برخوردارند.
واقعیت هاي ســاخت سیاسي عراق بیانگر 
آن اســت که »جنگ هاي قومــي و هویتي« 
به دلیل فقــدان حاکمیت مطلق دولت حاصل 
مي شود. اگر مطالبۀ گروه هاي کردي در عراق 
ادامه یابد،  در آن شــرایط هرگونه برگزاري 
رفراندوم بــراي جدایي کردها از ســرزمین 
عراق، زمینه هاي سیاسي و اجتماعي الزم براي 
شکل گیري »دولت فروپاشــیده«3را به وجود 
مي آورد. بسیاري از دولت هاي فروپاشیده داراي 
ســاختارهاي ضعیف هستند که به موجب آن 
نمي توانند در محیط اجتماعي و ساختاري اعمال 
قدرت کنند. نقش یابــي گروه هاي هویتي و 
الگوي پیوند آنان با سیاست برخي از کشورهاي 
منطقه اي و قدرت هاي اروپایي، تداوم روند بحران 

در عراق را اجتناب ناپذیر مي سازد.

QQQنتيجه گيري
اگر موازنه گرایي را محور اصلي سیاســت 
راهبردي آمریکا در عــراق بدانیم، در چنین 
شرایطي موضوعاتي همانند آیندۀ سیاسي اقلیم 
کردستان، چگونگي تعامل کشورهاي منطقه اي 
با عراق و نقش داعش در شکل بندي هاي سیاسي 
و امنیتي عراق در آینده از اهمیت بیشــتري 
برخوردار خواهد بود. ادبیات رهبران و مقامات 
اوباما،  بــاراک  ازجمله  اجرایي آمریکا  عالیۀ 
چاک هاگل و دمپســي رئیس ستاد مشترک 
ارتش ایاالت متحده در 21 آگوســت 2014 
نشان مي دهد که آمریکا هیچ گونه اراده اي براي 
پذیرش اقلیم کردي به عنوان دولت مستقل ندارد. 
درحالي که الگوي رفتاري انگلیس با اعزام 
وابســتۀ امنیتي به منطقۀ کردستان عراق نشان 
مي دهد که سازوکارهاي آغازین براي پذیرش 
اقلیم کردي به عنوان دولــت جدید در آینده 
مورد توجه دولت انگلســتان و برخي دیگر از 
کشــورهاي اروپایي به ویژه کشورهاي حوزۀ 
اسکاندیناوي قرار خواهد گرفت. در عین حال 
چنین فرآیندي در سال هاي آینده حاصل نخواهد 
شد. گروه هاي سلفي شــدیداً با استقالل اقلیم 
کــردي مخالفند. علت آن را باید در پیامدهاي 
اقتصادي و راهبردي براي استان هاي سني نشین 

در ساختار سیاسي و اجتماعي عراق دانست. 
سیاست رســمي ایران در ارتباط با استقالل 
کردســتان از دولت عراق کاماًل مشــخص 
و صریح اســت. رهبران سیاســي ایران اعالم 
داشته اند که استقالل کردستان منجر به افزایش 
بي ثباتي هاي سیاسي و امنیتي در منطقه مي شود. 
به همین دلیل است که ایران مخالفت دیپلماتیک 
خود را اعالم داشته و بر اساس چنین رویکردي، 
زمینه براي سفر رئیس ستاد کل نیروهاي مسلح 
ایران به ترکیه فراهم شــد. محور اصلي سفر 
هیأت عالي رتبه نظامي ایران را باید بهره گیري از 
تجارب مشترک با ترکیه براي مدیریت بحران 
و کنترل فضاي سیاسي جدیدي دانست که در 
کردستان عراق در حال شکل گیري است و آثار 
آن، امنیت حوزۀ پیراموني خود را تحت تأثیر 

قرار خواهد داد.
پی نوشت ها:

1 . Weak state

2. Quasi state

3. Ethnic wars

ادبیات رهبران و مقامات عالیة اجرایي آمریکا ازجمله باراک اوباما، چاک هاگل و دمپسي رئیس ستاد مشترک ارتش ایاالت متحده در 21 
آگوست 2014 نشان مي دهد که آمریکا هیچ گونه اراده اي براي پذیرش اقلیم کردي به عنوان دولت مستقل ندارد. درحالي که الگوي رفتاري 

انگلیس با اعزام وابستة امنیتي به منطقة کردستان عراق نشان مي دهد که سازوکارهاي آغازین براي پذیرش اقلیم کردي آغاز شده است.

منفعتمشترک
ایران و آمریکا استقالل کردستان عراق را نمی پذیرند

جهان

ابراهيم متقی
استاد علوم سیاسی دانشگاه
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حزب کنگره در ساختاری سلسله مراتبی سازمان یافته است. ساختار سازمانی این حزب که گاندی در سال های 1918 احزاب
تا 1920 دوباره پیکره بندی کرده بود، هنوز هم به نوعی پابرجاست. رئیس و همه اعضای کمیته حزب کنگره هند از 
سوی هیئت هایی از ایاالت و مناطق به صورت ساالنه و در کنفرانسی ملی انتخاب می شوند.

مدرنیستهایهندو
کنگره ملی موفق ترین حزب هند در دوران پسااستعماری است

9درس - گفتارهای احزاب سیاسی

حــزب کنگره ملی هنــد )INC( در 
ســال 1885 و در پی شروع جنبش های 
استقالل خواهی و ملی گرایی در هند تاسیس 
شــد. حزب کنگره را اغلــب به عنوان 
نخســتین حزب مدرن ملی گرا در نواحی 
تحت اســتعمار بریتانیا در آسیا و آفریقا 
افرادی  به رهبری  حــزب  این  می دانند. 
همچون ماهاتما گاندی در اواخر قرن نوزده 
و اوایل قرن 20 توانست با 15 میلیون عضو 
و 70 میلیون هوادار به مطرح ترین جنبش 
برای استقالل هند تبدیل شود. این حزب 
در نهایت توانست اســتقالل هندوستان 
و پاکســتان را از بریتانیا محقق کرده و 
به بزرگترین حزب ضداستعمار بریتانیا در 
دنیا تبدیل شــود. رهبر کنونی این حزب 
سونیا گاندی، بیوه نخست وزیر سابق هند، 

راجیو گاندی است. 

QQQ تاریخچه
حزب کنگره ملی هند نخستین نشست 
خود را در 28 دســامبر 1885 در بمبئی 
برگزار کرد. این نشســت به درخواست 
آالن اوکتاویان هیوم، یکی از بنیان گذاران 
حزب که یکــی از نمایندگان بریتانیادر 
شبه قاره بود، برگزار شد. هدف هیوم این 
بود تا گروهی را بــرای نمایندگی منافع 
و درخواســت های هندوستان و همچنین 
ســهم بیشــتر هندی های تحصیل کرده 
در حکومــت، و ایجاد ســکویی برای 
گفت وگوهای مدنی و سیاسی بین آن ها و 
حاکم هندوستان فراهم آورد. این کنگره با 
حضور 72 هیئت-54 هیئت هندو، 2 هیئت 
مســلمان، و بقیه از قومیت ها و فرقه های 
پارســی و جین- برگزار شد که هر کدام 
نماینده ایالتی در هندوستان بودند. رفته رفته 
درخواست های کنگره از حکومت بریتانیا 
بیشتر و رادیکال تر شد، تا جایی که حزب 
تصمیم گرفت به جنبش های استقالل طلبانه 
بپیوندد. بنابراین حزب به دو دسته میانه رو 
حامی مبــارزات مدنی و تندروهای حامی 
درگیری های خیابانی و نبرد تقســیم شد. 
در ســال 1886، دادابــای نائوروجی، با 
اصالت پارسی، به عنوان اولین رئیس این 
حزب برگزیده شد و سپس به مجلس عوام 
بریتانیا راه یافت. بعد ها افراد مطرح دیگری 
همچون بیپین چاندرا پال، محمدعلی جناح، 
و الال الجپات رای هم به رهبری این حزب 
برگزیده شدند. در ســال 1915، ماهاتما 
گاندی کــه به تازگی از آفریقای جنوبی 
برگشته بود، با حمایت میانه روهای حزب 
به ریاست حزب برگزیده شد. وی توانست 
مدنی«،  »نافرمانی  سیاســت  برقراری  با 
»مقاومت مدنی«، یا »ســاتیاگراها« که 
نمونه بارز آن را می توان در »رژه نمک« 
دید، به مخالفت حزب با استعمار بریتانیا 
ادامه دهد. کنگره نیز به دلیل گســترش 
روزافــزون ملی گرایی در هندوســتان، 
مذهبی  تقسیمات  فقر،  محبوبیت گاندی، 
و قومی، و تالش پلیس برای برچیدن نظام 
نقاط  از  کاستی روزبه روز قوی تر می شد. 
مثبت این حــزب حضور همه گروه های 
قومی و مذهبــی و طبقه های اجتماعی در 
آن بود. کنگره در سال 1929 و به ریاست 
جواهر لعل نهرو اســتقالل کامل خود را 
از بریتانیا طلــب کرد. حزب کنگره که 
به عنوان چتــری دیگر احزاب و گروه ها 
مسلمانان  تا  رادیکال  سوسیالیست های  از 

محافظه کار را دربرداشت، به مبارزات خود 
ادامه داد تا اینکه در سال 1947، با تقسیم 
هندوستان و پاکستان به عنوان کشورهایی 
مجزا، استقالل آنها رسما صورت گرفت. 
این حزب بعد از کســب استقالل هند از 
بریتانیا توانست 7 بار قدرت کشور را در 
دست بگیرد و مسند نخست وزیری را برای 
اکثر مواقع در اختیار داشته باشد. در واقع 
رهبران حزب توانسته اند 7 بار نخست وزیر 
هندوستان باشــند. هم اکنون این حزب 
45 کرســی از 545 کرسی در لوک سابا 
)مجلس سفال( و 57 کرسی از 245 کرسی 
را در راجیا سابا )مجلس شورای ایالتی( در 
اختیار دارد. این نتایج ضعیف موضع حزب 
را در دوران مدرن بســیار خدشه دار کرده 

است. 

QQQ ساختار حزب
حزب کنگره در ســاختاری سلســله 
مراتبی سازمان یافته است. ساختار سازمانی 
این حزب که گاندی در سال های 1918 تا 
1920 دوباره پیکره بندی کرده بود، هنوز 
هم به نوعی پابرجاســت. رئیس و همه 
اعضای کمیته حزب کنگره هند از سوی 
هیئت هایی از ایاالت و مناطق به صورت 
ساالنه و در کنفرانسی ملی انتخاب می شوند. 
در هر ایالت یا منطقــه »کمیته کنگره 
پرادش« )PCC( وجود دارد که مســئول 
ایاالت و  کارزار های سیاسی در ســطح 
مناطق اســت و به کارزارهای انتخاباتی 
حــزب در آن مناطق کمک می کند. هر 
کمیته کنگره پرادش نیز از کمیته کاری 
کنگره 20 نفره تشکیل می شود که اکثر 
آنها را رئیس حزب کنگره تعیین می کند. 
آنهایی که به عنــوان اعضای دو مجلس 
قانونگذاری در هند انتخاب می شوند، باید 
از قبل از صافی کنگره مجلس قانونگذاری 
احزاب عبور کرده باشــند. حزب کنگره 
همچنین از کمیته هــا و واحد گوناگونی 
تشکیل شده است. از زمان ریاست ایندیرا 

گاندی در ســال 1987 به این سو، رئیس 
حزب کنگره ملی هند به عنوان رهبر این 
حزب، رئیس سازمان حزب، رئیس کمیته 
کنگره  کمیته های  رئیس  کنگره،  کاری 
پرادش، سخنگوی ارشــد کنگره، و در 
صورت پیروزی در انتخابات، نخست وزیر 
هند نیز بوده اند. رئیس حزب نیز از سوی 
کمیته های کنگره پرادش و اعضای حزب 
کنگره انتخاب می شــود. حزب پارلمان 
کنگره )CPP( نیــز از اعضای منتخب 
مجالس قانونگذاری لوک ســابا و راجیا 
سابا تشکیل می شود. در هر ایالت نیز رهبر 
)CLP( وجود  کنگره  قانونگذاری  حزب 
دارد که از اعضای مجلس قانونگذاری هند 

در هر ایالت تشکیل می شود. 
این حزب همچنین شاخه ها و واحد هایی 
زیرمجموعه خود دارد که شــامل اتحادیه 
دانشــجویان ملی هند )NSUI( که در واقع 
جناح دانشجویی حزب کنگره است؛ کنگره 
جوانان هند، کنگره ملی اتحادیه سندیکایی 
هند )INTUC(، و شاخه زنان حزب موسوم 

به کنگره ماهیال می شود. 
رهبر کنونی حزب کنگره را ســونیا 
گاندی، بیوه راجیو گاندی نخســت وزیر 
ســابق هند برعهده دارد. ریاست پارلمانی 
حزب نیز بر عهده ســونیا گاندی است. 
رهبری این حزب در مجلس لوک ســابا 
برعهده مالیکارجوم کارجه و رهبری آن در 
مجلس راجیا ســابا بر عهده غالم نبی آزاد 
است. این حزب در حال حاضر بیش از 20 
میلیون عضو دارد. مقر این حزب در شهر 

دهلی نو-پایتخت هندوستان- واقع است.

QQQخط مشی و اقدامات
حزب کنگره ملی هند، حزب ملی گرای 
مدنی است که از اصول ملی گرایی حمایت 
می کنــد و طرفــدار ارزش هایی همچون 
آزادی، تساهل و تسامح، برابری، و حقوق 
فردی و اجتماعی است. این حزب همچنین 
از سوسیال دمکراسی و لیبرالیسم اجتماعی 

حمایت می کند. از نظر مذهبی نیز به اصول 
سکوالریسم پایبند است. در صف کشی های 
سیاســی نیز به چپ میانه متمایل اســت 
و ترقی خواهــی را یکــی از اصول خود 
می داند. بر اساس اصول ترقی خواهی، این 
حزب معتقد است که پیشرفت ها در علوم، 
فناوری، توسعه اقتصادی و سازمان اجتماعی 
می تواند شرایط بشر را بهبود بخشد و به فکر 
صنعتی شــدن کشــور و جامعه در تمام 
شئون آن است.طرح تحول در کشاورزی 
مدرن در طول دوران جنگ ســرد، حزب 
کنگره بی طرف مانــد و به جنبش عدم 
تعهد پیوست تا بتواند هم به بلوک شرق 
و هم به بلوک غرب نزدیک شــود. اما 
حمایت ایاالت متحده از پاکستان در سال 
1971 باعث شد تا حزب بیشتر به سمت 
شوروی متمایل شود. در زمینه سیاست های 
کالن اقتصادی نیز حزب به اصول گاندی 
موسوم به »ساروودایا« پایبندی نشان داده 
است. بر طبق اصول ساروودایا، پیشرفت و 
ارتقای سطح زندگی افراد کمتر برخوردار 
و به حاشیه رانده شده باید مورد توجه ویژه 

قرار گیرد. 
حزب کنگره سیاســی اقتصادی را در 
نظر دارد کــه در آن بخش خصوصی و 
را هدایت  اقتصاد  التقاطی  به شکل  دولت 
می کنند. این سیاســت هم از اقتصاد بازار 
آزاد از طریق بازارهای ســرمایه و هم از 
اقتصاد دســتوری که تحت کنترل دولت 
است تشکیل شده اســت. حزب کنگره 
که از اصول ترقی خواهی حمایت می کند، 
جایگزین  و  اقتصاد  صنعتی سازی  طرفدار 
کردن واردات با محصوالت داخلی است. 
حزب کنگره معتقد است که نظام اقتصادی 
حزب بر پایه حفاظت از محیط زیســت، 
نظام رفاه عمومی، اســتانداردهای شغلی، و 
رقابت بنا نهاده شده است. همچنین، حزب 
معتقد است که نظام اقتصادی باید لیبرالی 
باشد تا رقابت بتواند آن را پیشرفت دهد. 
در پی اقدامات حزب در ســال 2009 که 

در قدرت قرار داشت، هندوستان به دومین 
اقتصاد بزرگ در حال رشــد دنیا بدل شد. 
اصالحات اقتصادی صورت گرفته در دوران 
ایندیرا گاندی و پسرش راجیو گاندی پس 
از سال 1980 منجر به رشد ناگهانی اقتصاد 
هند شد. اقدامات حمایتی از تجارت که در 
سال 1980 از ســوی ایندیرا گاندی آغاز 
شــد و راجیو گاندی آن را پیگیری کرد، 
محدودیت های اعمال شده بر رشد ظرفیت ها 
را کمتر کرد، کنترل بر قیمت ها را حذف 
کرد، و مالیات بر شــرکت ها را کاهش 
داد. پس از آن آزادســازی اقتصادی که 
در سال 1991 در واکنش به بحران تعدیل 
درآمدها از سوی ناراسیمها رائو نخست وزیر 
هند و مانموهان ســینگ وزیر دارایی وی 
صورت گرفت. وی جریان الیسنس راج 
)مجوزدهی به سرمایه گذاری، امور صنعتی 
و واردات( را منتفی کرد و به بســیاری 
ازحقوق انحصــاری دولت پایان داد و این 
امکان را به وجود آورد که سرمایه گذاری 
مستقیم خارجی خودبه خود در بسیاری از 
بخش ها تصویب شود. با این اقدامات حزب 
در حوزه اقتصاد، هندوستان همواره از نظر 

اقتصادی رو به رشد نشان داده است. 
در زمینه بهداشت نیز دولت به رهبری 
حزب کنگــره در ســال 2005 طرح 
»ماموریت ملی بهداشت روستایی« را که 
در آن 500 هزار نفر را در استخدام خود 
داشت، به کار گرفت. در زمینه آموزش 
نیز دولت ســینگ طرح »آموزش برای 
همه« یا آموزش همگانی را پیش گرفت 
و آموزش ابتدایی را در کشــور همگانی 
اعالم کرد تا بی سوادی را ریشه کن کند 
و نظام آموزشــی را نوین سازد. در طول 
سینگ،  مانموهان  نخست وزیری  دوارن 
هشت موسسه تکنولوژی بزرگ در کشور 

بنا نهاده شد. 
در زمینه سیاســت خارجی نیز دول 
تحت رهبری حــزب کنگره همواره بر 
تنش زدایی با کشورهای جهان بخصوص 

همســایگان خود تاکید داشته اند. برای 
مثال، این دولت ها همــواره طرح روند 
صلح با پاکستان را پی گیری کرده اند. در 
طول دولت سینگ، وی گفت وگوهایی 
را با دولت اوباما ســر توافقات هسته ای 
صلح آمیز انجام داد، و سر مرزهای مورد 

مناقشه با چین نیز وارد گفت وگو شد. 

QQQ ارگان حزب
ســاندش  کنگــره  روزنامــه 
)Congress Sandesh( ارگان رســمی 
حزب کنگره ملی هند اســت. روزنامه 
کنگره ساندش به دو زبان انگلیسی و هندی 
و از ســال 2013 منتشر می شود. همچنین 
روزنامه نشنال هرالد که در سال 1938 از 
سوی جواهر لعل نهرو بنیان گذاشته شد نیز 
از مواضع حزب کنگره حمایت می کند. 
روزنامه نشنال هرالد به زبان انگلیسی در 

شهر دهلی نو منتشر می شود. 

QQQنخست وزیران حزب
جواهر لعل نهرو، یکی از رهبران حزب 
کنگــره در طول مبارزه برای اســتقالل 
هندوستان، در سال 1947 به عنوان اولین 
نخست وزیر هند به قدرت رسید. وی این 
سمت را تا سال 1964 بر عهده داشت. بعد 
از وی لعل بهادر شاستری به مدت دو سال 
)1966-1964( به مقام نخست وزیری هند 
رسید. ایندیرا گاندی سومین رهبر حزب 
و نخست وزیر هند بود که برای دو دوره 
)1977-1966 و 1980 تا 1984( به سمت 
نخست وزیری رسید. در زمان وی که یکی 
هند  نخست وزیران  بحث برانگیزترین  از 
بود، طرح نافرجام کنترل جمعیت هند از 
راه کاهش میزان بارآوری کشور انتقادات 
زیادی را برانگیخت. در پی مناقشــات 
دولت با ســیک های تندرو در هند، دو 
تــن از محافظین سیک مســلک در باغ 
نخست وزیری وی را ترور کردند. راجیو 
گاندی، فرزند ایندیرا گاندی نیز بعد از ترور 
به سمت نخست وزیری رسید.  مادر خود 
سرنوشت وی نیز همانند مادر خود به ترور 
ختم شد. در پی اوج گرفتن درگیری های 
گروه جدایی طلب ببرهای تامیل، وی در 
سال 1991 توسط یکی از اعضای این گروه 
با عملیات انتحاری ترور شد. بعد از ترور 
راجیو گاندی، ناراسیما رائو به مدت 5 سال 
)1996-1991( به ســمت نخست وزیری 
انتخاب شد. آخرین نخست وزیر هند که 
از حزب کنگره به این سمت منصوب شده 
است نیز مانموهان سینگ بوده است که از 
سال 2004 تا 2014 این سمت را در اختیار 

داشته است. 
حــزب کنگره ملی هنــد را می توان 
بدون شــک تاثیرگذارترین جنبش در 
دوره استعمار و موفق ترین حزب در دوره 
پسااستعماری در هند دانست. این حزب 
توانست با سیاســت های خود و رهبری 
افرادی همچون ماهاتما گاندی، جواهر لعل 
نهرو، محمدعلی جناح، و گوپال کریشنا 
گوکال مردم هندوستان را متحد کرده و 
علیه استعمار بریتانیا بشوراند و در نهایت 
در ســال 1947 استقالل هندوستان را رقم 
زند. این حزب با سیاست های لیبرالیستی 
و سکوالر خود توانســته است همچون 
چتری همه اقوام، مسلک ها، و مذاهب را 
تحت پوشــش خود قرار دهد و با اتخاذ 
سیاست های لیبرالی هم در حوزه اجتماعی 
و هم در حوزه اقتصادی پیشــرفت هایی 
را در هندوســتان با بیش از یک میلیارد 

جمعیت به ارمغان آورد. 

احسان پناه بر
روزنامه نگار
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سیاستمداران واشنگتن در ماه مارس سال 1797 از ریاست جمهوری بازنشسته شد. زمانیکه نخستین دور ریاست جمهوری واشنگتن رو به پایان بود 
دو حزب سیاسی در حال شکل گرفتن بودند، او هرگز به طور رسمی به فدرالیست ها نپیوست اما از برنامه های آنان حمایت می کرد و الهام بخش آنان بود. در پایان دور دوم 

ریاست جمهوری اش، جرج واشنگتن خسته از سیاست خود را بازنشسته کرد و از شرکت در سومین دوره انتخابات ریاست جمهوری آمریکا خودداری کرد.

شــاید بتوان گفت جرج واشــنگتن 
مهم ترین چهره تاریخ ایاالت متحده است. 
نقش او به خصوص در کســب استقالل 
برای مســتعمرات آمریکایی و ســپس 
متحد کردن آن هــا زیر پرچم حکومت 
فدرال ایــاالت متحده قابل توجه اســت. 
او از گروهــی از مردم مســلح به کمک 
بزرگی  دولت های فرانسه و اسپانیا ارتش 
ســاخت که در نهایت موفق به شکست 
نیروهای بریتانیایــی در جنــگ انقالب 

آمریکا 1783-1775 شدند.

QQQسال های کودکی
جرج واشنگتن که پدر پدربزرگش در 
سال 1657 از انگلستان به آمریکا مهاجرت 
کرده بود، در ســال 1732 در خانواده ای 
مالک در ویرجینیا متولد شــد. او دومین 
فرزند پســر یک زارع بود که پدرش از 
همسر قبلی پســر دیگری داشت و جرج 
نخستین فرزند مادر خود بود. او اخالق، رفتار 
و دانشــی را که باید یک نجیب زاده قرن 
هجدهمی در ویرجینیا می داشت، در خانواده 
و نزد پدر و برادر بزرگترش آموخت. وی 
از معدود آمریکایی هایی بود که نام میانی 
نداشت و از معدود رئیس جمهور هایی بود 
که تحصیالت دانشگاهی کسب نکرده بود 
و خواندن و نوشــتن را در خانه نزد پدر و 
برادرش آموخت. جرج واشــنگتن از نظر 
ویرجینیایی  به گروه »آقایــان«  طبقاتی 
تعلق داشت. آنها از لقب اشرافی برخوردار 
نبودند، اما به واسطه پیشتازی در زراعت و 
موفقیت اقتصــادی، جزو طبقه مرفه و در 
عین حال، رهبران اجتماعی نواحی مختلف 
ویرجینیا بودند. جرج واشنگتن مانند آنها 
به فضیلت فردی باور داشت و در رعایت 
آنها می کوشــید. او پدر خود را در ســن 
11 سالگی بر اثر یک بیماری ناگهانی از 
دســت داد و این مزید بر علت شد که او 
از تحصیل باز بماند. جرج واشنگتن به دو 
کار عالقه مند بود: هنرهای نظامی و توسعه 
ســرزمین های غرب. او در 16 سالگی در 
به لرد  کار نقشه کشی امالک شناندوآ که 
تامس فیرفکس تعلق داشت کمک می کرد. 
او بســیار ســخت کوش بود و توانست 
جزوه ای درباره »قوانین معاشرت اجتماعی« 
بنویسد. او در تمام طول عمرش از اعضای 
فعال کلیسای انگلیکن بود، اما عقاید دینی 
خــودش را در عموم مطــرح نمی کرد و 

به آزادی دین و عقیده باور داشت.

QQQورود به ارتش
داشت،  سال  زمانی که 22  واشــنگتن 
به عنــوان ســرهنگ دوم وارد خدمت 
نظام شــد. جرج جوان در زد و خوردهای 
اولیه ای جنگید که بعداً منجر به جنگ 7ساله 

سرخپوستان و فرانسوی ها شد.
زمانی که جنگ  تــا  از ســال 1759 
استقالل آمریکا درگرفت، جرج واشنگتن 
رســیدگی  ورنون  در مانت  به امالکش 
می کرد و همچنین در شورای قانونگذاری 

ویرجینیا عضویت داشت.
جرج وقتی 26 ســال سن داشت با بیوه 
جوانی به نام مارتا دندریج کاستیس از اهالی 
ویرجینیا آشنا شد. آنها به سرعت دلباخته 
یکدیگر شــدند و یک سال بعد، مارتا که 
از ازدواج قبلی اش دو فرزند داشت با جرج 

جــوان ازدواج کرد. پس از این ازدواج بر 
میزان امالک و همچنین موقعیت اجتماعی 
تبدیل  افزوده شــد و  جرج واشــنگتن 
شــاید  یا  مرد ویرجینیا  به ثروتمندترین 
تمام مستعمره نشین ها شد. جرج واشنگتن 
احساس می کرد  پدران مالکش  مانند  نیز 
که تحت استثمار بازرگانان بریتانیایی قرار 
دارد و قوانین بریتانیا در جریان امور اخالل 
ایجاد می کند. او که به عنوان عضو مجلس 
قانونگذاری ویرجینیا انتخاب شد، از جمله 
کسانی بود که موضوع ممنوعیت واردات 
انگلیســی را مطرح کرد. وی همچنین در 
به عنوان قاضی  فاصله 1760 تــا 1764، 
قضاوت  به کار  ویرجینیا«  »فیرفکس  در 

پرداخت.
در ماه مه ســال 1775 دومین کنگره 
کانتینانتال در فیالدلفیا تشکیل شد، در این 
جلسه جرج واشنگتن که یکی از اعضای 
هیات نمایندگــی ویرجینیا بود به عنوان 
فرمانــده ارتش اســتقالل طلبان آمریکا 
برگزیده شد. کنگره در سال 1775، »ارتش 
قاره ای« را تاسیس کرد. با توجه به سابقه 
نظامی، جایگاه اجتماعی و حمایت ایاالت 
جنوبی، جرج واشــنگتن انتخابی بی رقیب 
برای فرماندهی این ارتش به شمار می رفت. 
با وجود این، برای مدت زیادی اختیارات 
فرماندهــی او محدود بود و بســیاری از 
تصمیم های اصلــی را کنگره می گرفت. 
جرج واشــنگتن در ژوئیه ســال 1775 و 
ارتشی  ماساچوست فرماندهی  در کمبریج 
طاقت فرســا  جنگی  در  را  آموزش ندیده 

برعهده گرفت که 6 سال طول کشید.
جرج واشــنگتن خیلــی زود دریافت 
که بهترین اســتراتژی، به ستوه درآوردن 
بریتانیایی هاســت. او در گزارشی خطاب 
به کنگره گفت: »در هر شرایطی از یک 
عملیات عمده نظامــی باید اجتناب کنیم، 
نباید به هیچ عنوان ریســک کنیم مگر 
آنکه ضرورتی پیــش آید«. در نبردهای 
بعدی واشنگتن اندکی عقب نشینی می کرد 
و بعد زمانی که انتظارش نمی رفت ناگهان 
حمله می کرد. پس از اینکه جرج واشنگتن 
موفق به محاصره »بوستون«، آخرین پایگاه 
ارتش بریتانیا در شمال شرقی شد، ارتش 
بریتانیا تصمیم گرفت ایــن بندر را رها 
کند. اما ایــن موفقیت نظامی به زودی در 
»نیوجرسی«  و  »نیویورک«  سقوط  برابر 
رنگ باخت. ارتش بریتانیا با پشــتیبانی 
یکصد فروند کشــتی در »بروکلین« و 
»نیویورک« پیاده شــد و خطوط دفاعی 
ارتــش آمریکا را در هــم کوبید. در پی 
 این حمله ها کنگره اعالم اســتقالل کرد.
خطاهای استراتژیک و تاکتیکی واشنگتن 
نقش مهمی در این شکســت ها داشت. با 
فرارســیدن آخرین ماه سال 1776، ارتش 
آمریــکا در پناه رود »دالور« توانســت 
به تجدید قوا بپردازد. جرج واشــنگتن و 
سال  اولین  در  غیرحرفه ای اش،  افســران 
فرماندهی چیزی جز شکست در کارنامه 
کریســمس 1776،  در  نداشــتند.  خود 
ژنرال واشــنگتن ارتش شکست خورده و 
پابرهنه خود را در یک عملیات شــبانه 
با اســتفاده از قایق های ماهیگیری از رود 
به پادگان ســربازان  و  گذراند  »دالور« 
»نیوجرســی«  در  بریتانیا  ارتش  آلمانی 
حملــه کرد. در نبرد »پرینســتون«، این 
پــادگان و نیروی کمکی فرستاده شــده 
به آن در هم کوبیده شــدند. این پیروزی 
کرد. تقویت  آمریــکا را  ارتش   روحیه 
جرج واشنگتن که به عنوان یک فرمانده 

نظامــی در 1776 ناموفق بود، نگذاشــت 
شکست هایش روحیه ابتکار عمل را از او 
بگیرد. شــهامت او در رهبری یک ارتش 
شکســت خورده که در ســرمای سخت 
زمستان، هفته ها در حال عقب نشینی بود، 
در یک شبیخون موفق - که مستلزم عبور 
از یک رودخانه پر از یخ های شناور بود - 
اعتبــارش را به عنوان یک فرمانده نظامی 
تثبیت کرد. در ســال 1781 واشنگتن با 
کمک نیروهای فرانسوی، نیروهای ژنرال 
کورنوالیــس را در یورک تاون محاصره 

کرد.

QQQنخستین رئیس جمهوری
واشنگتن دوســت داشت به مزرعه اش 
در مانت ورنون بازگردد و بازنشسته شود 
امــا خیلی زود دریافت کــه مفاد قانونی 
کنفدراســیون چندان کارآمد نیست و از 
همین رو یکی از کســانی بود که اولین 
گام ها را برای تشــکیل کنوانسیون قانون 
اساسی برداشت. این جلسه در سال 1787 

در فیالدلفیا برگزارشد.
اساسی جدید آمریکا  قانون  زمانی که 
تصویب شــد، کالج انتخاباتی )الکتورال 
کالج( در رای گیری غیرعلنی جرج واشنگتن 
را به عنوان نخستین رئیس جمهوری ایاالت 
متحده آمریــکا برگزیــد. در آن زمان 
جمعیت ایاالت متحده آمریکا سه میلیون 
و 929 هزار و 214 نفر بود. ســی ام آوریل 
سال 1789، جرج واشنگتن، در حالی که بر 
بالکنی عمارت فدرال هال در خیابان وال 
اســتریت نیویورک ایستاده بود به عنوان 
متحده  ایاالت  رئیس جمهوری  نخســتین 

آمریکا سوگند یاد کرد.

جرج واشنگتن از ابتدا مراقب بود تا در 
روابط کاری با کنگره بنای درستی گذاشته 
شود، او به قدرت سیاستگذاری که قانون 
اساسی به کنگره داده بود اعتراضی نکرد 
اما تصمیم گیری در مورد سیاست خارجی 
به طور کلی در اختیار ریاست جمهوری قرار 
گرفت. واشنگتن در آزادی آمریکا نقش 
به ســزایی داشت. او در مقام رئیس جمهور 
اصالحات اداری بسیاری انجام داد و شهر 
واشــنگتن را بنا کرد. او همچنین شورش 
ناشــی از وضع مالیات بر نوشــیدنی های 
الکلی را به سختی سرکوب کرد. زمانی که 
بزرگ  به جنگی  منجر  فرانســه  انقالب 
انگلســتان شد، واشنگتن  فرانسه و  میان 
نــه توصیه های توماس جفرســون وزیر 
امور خارجه اش را که طرفدار فرانســه بود 
پذیرفت و نه پیشنهادهای الکساندر همیلتون 
وزیر خزانه داری را که طرفدار بریتانیا بود. 
جرج واشــنگتن اصرار داشت تا زمانی که 
آمریکا قوی تر شود، باید موضع بی طرف 

داشته باشد.

QQQ خداحافظی با پست
ریاست جمهوری

واشــنگتن در ماه مارس سال 1797 از 
ریاســت جمهوری بازنشسته شد. زمانیکه 
واشنگتن  جمهوری  ریاست  دور  نخستین 
رو به پایان بود دو حزب سیاسی در حال 
شکل گرفتن بودند، او هرگز به طور رسمی 
برنامه های  از  اما  نپیوست  به فدرالیست ها 
آنان حمایت می کــرد و الهام بخش آنان 
بود. در پایان دور دوم ریاست جمهوری اش، 
جرج واشــنگتن خســته از سیاست خود 
را بازنشســته کــرد و از شــرکت در 

ســومین دوره انتخابات ریاست جمهوری 
آمریکا خودداری کرد. جرج واشــنگتن 
این سیاست عرفی را که ریاست جمهوری 
حداکثر دو دوره می تواند بر سرکار باشد 
بنا گذاشت. او در سخنرانی خداحافظی از 
هموطنانش خواست تا از تعصبات افراطی 
حزبی و برتری جویی های جغرافیایی دوری 
جویند. جرج واشــنگتن در زمینه سیاست 
خارجی نیز نسبت به ائتالف های درازمدت 
هشــدار داد. او پس از بازنشستگی بیشتر 
وقت خود را صرف زراعت و باغداری و 

دیگر عالقه مندی هایش کرد.

QQQدرآمد جرج واشنگتن
وی از ثروتمند ترین مردان زمان خود 
بود و حاضر به دریافت حقوق ریاســت 
جمهوری که در آن زمان 25 هزار دالر در 
سال بود نشــد. وی هیچ گاه در کاخ سفید 
زندگی نکرد و تنها رئیس جمهوری بود که 
عضو هیچ حزب سیاسی نبود. برآوردهای 
تاریخدانان نشان می دهد که میزان ثروت 
او در سال 1799 در حدود یک میلیون دالر 
بود که با احتساب شاخص برابری قدرت 
خرید برابر بــا 19/9 میلیون دالر کنونی 

است. 

QQQنداشتن فرزند
مهمترین عاملی که باعث شــد جرج 
رئیس جمهور  اولین  به عنوان  واشــنگتن 
آمریکا توسط کنگره انقالبیون انتخاب شود، 
نداشــتن فرزند بود. سران انقالب آمریکا 
به دلیل آنکه هنوز حکومت جمهوری برای 
مردم آمریکا به درستی شناخته شده نبود و در 
تمام دنیا هنوز حکومت های سلطنتی برقرار 

بود، از ترس اینکــه اولین رئیس جمهور 
آمریکا اعالم سلطنت موروثی کند جرج 
واشنگتن را به علت نداشتن فرزند، به عنوان 
اولین رئیس جمهور آمریکا انتخاب کردند. 
گفته می شود جرج واشنگتن در کودکی 
بیماری ســل، آبله مرغان و اوریون گرفته 
بود و از جوانی نیــز ماری جوآنا مصرف 
می کرد که همه این ها می توانند از دالیل 
عقیم بودن او باشــند. جرج واشنگتن از 
ابتدای جوانی دارای مزرعه ای بود که فقط 
در آن ماری جوانا می کاشت و اولین فرمان 
او در زمان رســیدن به ریاست جمهوری 
آمریکا دستور به سفرای اعزامی این کشور 
به کشــورهای دیگر جهت پیدا کردن و 
فرســتان گونه های جدید گیاه ماری جوانا 

برای او بود.

QQQدست نوشته ها و نامه ها
او در نگهــداری از دست نوشــته ها و 
نامه های رسمی اش دقت و وسواس خاصی 
به خرج می داد، ولی مارتا، همسرش، عمداً 
و بــرای حفظ حریــم خصوصی خود و 
همسرش تمام نامه هایی که در طول 40 سال 
زندگی شــان بین آنها رد وبدل شده بود را 
از بین برد. البته پنج قطعه از این نامه ها که 
تعدادشان کم هم نبودند از چشم اولین بانوی 

اول آمریکا پنهان ماندند.

QQQسال های واپسین
جرج واشنگتن کمتر از سه سال دوران 
بازنشســتگی اش را در مزرعه شخصی در 
مانت ورنون گذراند. در 24 دسامبرســال 
1799 پــس از سرکشــی به مزرعــه و 
اســب هایش در یک باران و برف شدید، 
سخت بیمار شد. در آن زمان حجامت یکی 
از راه های مداوای بیماران محسوب می شد 
و او نیز به تاثیر حجامت باور داشت. سه 
پزشک بر بالینش حاضر شدند اما حجامت 
هم موثر واقع نشــد و زمانی که او از دنیا 
رفت خون زیادی را از دســت داده بود. 
همســرش مارتا نیز کمتر از سه سال بعد 
به او پیوست. آن دو بنا بر وصیتنامه شان در 
خانه خودشان در »مانت ورنون« به خاک 
سپرده شدند. آمریکا ماه ها در مرگ جرج 
واشنگتن سوگوار بود.   وقتی که واشنگتن 
از دنیا رفت، ناپلئون در فرانسه ده روز عزای 
عمومی اعالم کرد.  زمانی که او در ســال 
1977 از دنیا رفت، نیروی دریایی سلطنتی 
بریتانیا پرچم های خود را به پایین کشید. 
بسیاری جرج واشنگتن را نماد ایاالت متحده 
می دانند و معتقدند بدون جرج واشــنگتن 

ایاالت متحده آمریکا وجود نداشت.

QQQنماد مبارزه با برده داری
 او مخالف سرســخت برده داری بود و 
آن را به لحاظ اقتصادی اقدامی بی دلیل و 
از لحاظ اخالقی غیرقابل دفاع می دانست. 
در وصیت نامه اش آمــده بود که پس از 
مرگ او و همسرش همه کارکنان مزرعه 
و خانه اش آزادند. او برده داری را تهدیدی 
بالقوه برای اتحاد ملت آمریکا می دانست. 
با وجود این در کتب تاریخی آمده است 
که پس از مرگ پدرش در سن 11 سالگی 
او میراث دار 10 برده از پدرش شــد. وقتی 
با مارتا همسرش ازدواج کرد هم 36 برده 
داشت که به معنای برخورداری از جایگاه 
یک مالک عمده بود. همســرش هم 85 
برده داشت. در نهایت او به واسطه معامالت 
مالی اش در حدود 300 برده داشت که گفته 

می شود همه را آزاد کرد.

شادی آذری
روزنامه نگار

پدرآمریکا
چه کسی بریتانیایی ها را به ستوه آورد؟
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فیگارو روزنامه صبح فرانســوی زبانی 
اســت که از سال 1826 در پاریس منتشر 
می شود. این روزنامه را می توان قدیمی ترین 
نشریه در فرانسه دانست. اعتبار این روزنامه 
در سطح جهان نیز بســیار باالست و در 
کنار روزنامه های معتبر انگلیسی زبان قرار 
می گیرد. این روزنامه مشی راست میانه دارد 

و در قطع برلینی چاپ می شود. 

QQQتاریخچه
فیگارو در ابتــدا به عنوان هفته نامه ای 
فکاهی در ســال 1826 در پاریس انتشار 
یافــت. نام ایــن روزنامه-فیــگارو- از 
نمایشنامه ای نوشته پی یر بومارشه با عنوان 
»عروسی فیگارو« اقتباس شد. این نشریه 
همچنین شعار خود را نیز از این نمایشنامه 
اقتباس کــرد. در جایی در نمایشــنامه، 
فیگارو-قهرمان داستان-در یک تک گویی 
عنوان می دارد که »بــدون آزادی در نقد 
دیگران، ســتایش واقعی رقم نمی خورد«. 
بنابراین این روزنامــه این تک گویی را 
به عنوان شــعار خود برگزید. فیگارو تا 
سال 1854 به صورت غیرمنظم و گاهنامه 
منتشر می شــد، تا اینکه در این سال ژان 
هیپولیت ویمسان، روزنامه نگار محافظه کار 
فرانسوی به سردبیری این روزنامه منصوب 
شد و توانســت وضعیت نابه سامان انتشار 
آن را بازســازی کند و آن را به شــکل 
هفته نامه به چاپ برساند. ویمسان که دو 
بار ورشکست شده بود و میان خودکشی 
و محکومیت در دادگاه باید یکی را انتخاب 
می کرد، دست به کار سومی زد و آن خطر 
سرپرستی فیگارو بود. 12 سال بعد از اینکه 
فیگارو به شــکل هفته نامه به چاپ رسید، 
در ســال 1866، مدیریت فیگارو شروع 
به انتشار آن به شکل روزنامه کرد و اولین 
نسخه روزنامه ای آن در 16 نوامبر 1866 در 
56 هزار نســخه منتشر شد. این شمارگان 
بیشترین شمارگان یک نشریه در فرانسه 
بود. در آن زمان این روزنامه بیشتر مشی 
سلطنت طلبانه و محافظه کار داشت. فرانسوا 
کوتی، تاجر عطر، فیگارو را در سال 1922 
خریداری کرد. با شروع جنگ جهانی دوم، 
فیگارو به روزنامه اول فرانسه بدل و تبدیل 
به صدای طبقه متوسط باالی جامعه شد و 
مشــی محافظه کارانه خود را حفظ کرد. 
در ســال 1975، روبرت هرسان فیگارو را 
خریداری کرد و آن را به شکل موسسه ای 
زیرمجموعه شرکت سوک پرس در آورد. 
این روزنامه بعد ها در سال 2004 به کنترل 
سرژ داسو، سیاستمدار، تاجر، و مدیر ارشد 

اجرایی محافظه کار فرانسوی درآمد. 

QQQ ساختار سازمانی
فیگارو اکنون تحــت مالکیت »گروه 
مطبوعاتــی فیگارو« اســت کــه خود 
زیرمجموعه »گروه صنعتی داســو« است، 
شــرکتی فرانســوی که هدایــت آن را 
سیاستمدار محافظه کار فرانسوی، سرژ داسو، 
بر عهده دارد. شرکت فیگارو مدیریت »مجله 
تلویزیونی فیگارو« و وبسایت »فرهنگی-

اجتماعی ایون« )Evene.fr( را نیز برعهده 
دارد. در سال 2013 اعالم شد که کل حجم 
معامالت ایــن روزنامه بیش از 300 میلیون 
یورو بوده است. دفتر این روزنامه در شهر 
پاریس قرار دارد. در حال حاضر سردبیر این 

نشریه الکسی بِِرزت، روزنامه نگار فرانسوی 
و ســرمقاله نویس در زمینه سیاست داخلی 
است. وی قبال معاون مدیر روزنامه فیگارو 
و مسئول بخش های سیاسی و اقتصادی این 
نشریه نیز بود. اما در سال 2017، به عنوان 
»رئیس اداره سردبیری« که در واقع سردبیر 
نشریه است، منصوب شد. روزنامه لیبراسیون، 
چاپ فرانسه، وی را فردی راستگرا توصیف 
می کند که به لیبرالیسم اقتصادی معتقد است. 
لورن مودو، روزنامه نگار برجسته فرانسوی 
نیز وی را فردی دانســته که می خواهد بین 
جمهوری خواهــان محافظه کار و راســت 
افراطی پل بزند. در پی انتصاب وی به سمت 
ســردبیری فیگارو، بســیاری از فعالین و 
وبسایت های راســت گرای افراطی از آن 
استقبال کردند. در پی این انتصاب، الکسی 
برزت بخشی از رســالت خود را اینگونه 
توصیف می کند: »ما نیازمندیم تا ارزش های 
خود را بیشتر پاس بداریم، باید لیبرال باشیم 
و از تعصــب دوری کنیم؛ باید محافظه کار 

باشیم، اما واپس گرا نباشیم«. 
این نشریه هر روز با شمارگان 313010 
روی کیوســک های روزنامه فروشی قرار 
می گیرد. این شــمارگان بعد از روزنامه 
لوپاریسین بیشترین شمارگان را در فرانسه 
دارد. روزنامه فیگارو و رقیب سیاسی اش، 
لوموند دو بال روزنامه نگاری در دو سوی 
دو جناح راست و چپ سیاست در فرانسه 

هستند. 
از جمله چهره های برجســته ای که در 
طول تاریخ این نشــریه بــا آن همکاری 
داشــتند، می توان به آلبر وولف، نویسنده، 
فرانسوی  نمایشنامه نویس  و  روزنامه نگار، 
قرن 19 اشاره کرد که در روزنامه فیگارو 
به عنــوان منتقد ادبــی و بعدها به عنوان 
سردبیر آن مشــغول به کار بود. از دیگر 
چهره های سرشــناس این نشریه می توان 
به امیل زوال، نویســنده شــهیر فرانسوی 
اواخر قرن 19 و اوایل قرن 20 اشاره کرد. 
از وی به عنــوان مهمترین نماینده مکتب 
ناتورالیسم یاد می شــود. زوال همچنین از 
چهره های برجسته در آزادی سیاسی فرانسه 
بود و برای تبرئه آلفرد دریفوس، افســر 
ارتش فرانسه، از اتهام خیانت نقش اساسی 
داشــت. زوال به دلیل حمایت از دریفوس 
و محکوم کــردن عمل دادگاه و اعتراض 
به آن، مقالــه ای را تحت عنوان من متهم 
می کنم...! نوشت که موجب شد تبعید شود. 
نام ژان باپتیست آلفونس کار، رمان نویس و 
منتقد مشهور فرانسوی نیز در میان کسانی 
به چشــم می خورد که با روزنامه فیگارو 
همکاری داشــته اند. وی در ســال 1839 
به سمت ســردبیری فیگارو منصوب شد. 
 ))Les Guêpes( وی همچنین ماهنامه له گپه
را بنیان نهاد و در هر دو نشــریه به انتشار 
مطالب هجوآمیز می پرداخت. فرد برجسته 
دیگری که نامش در میان همکاران فیگارو 
دیده می شــود، ژول کالرتــی، مورخ و 
شخصیت برجسته ادبی تئاتر فرانسه است. 
همچنین نام فرانسوا موریاک )روزنامه نگار، 
نویسنده و شــاعر فرانسوی و برنده جایزه 
ادبی نوبل ســال 1952(؛ مارسل پروست 
)نویسنده و مقاله نویس فرانسوی و یکی از 
بزرگترین نویسندگان تاریخ ادبیات(؛ عمر 
شریف )هنرپیشه سرشناس مصری سینمای 
هالیوود(؛ انوره دو بالزاک )نویسنده نامدار 
فرانسوی( و دهها شخصیت برجسته ادبی 
و هنری دیگر نیز در میان نویســندگان و 

همکاران فیگارو دیده می شود.
ســردبیر و دبیران این نشریه به شرح 

ذیل هستند: سردبیر، الکسیس برزت؛ دبیر 
بخش های سیاسی، اجتماعی، و علمی، پل 
هنری دو لیمبر؛ دبیر بخش اقتصادی، گاتان 
دو کاپل؛ دبیر بخش فرهنگی، چشم انداز 
فیگارو، و تلویزیون، برتراند سن وینست؛ 
دبیر بخش ادبیــات و نقد، ادین دِ مونتِتی؛ 
دبیر بخــش خارجی و جهان، فیلیپ ژِلی؛ 
دبیــر بخش ورزش و ســرگرمی، ایوس 
تریار،؛ دبیر بخش گردشگری، تفریحات و 
اتوموبیل، آن-سوفی فون کالئر؛ و مسئول 
بخش تهیه پیش نویس دبیرخانه و عکس، 

آنه اوت وویم. 

QQQساختار نشریه
روزنامه فیگارو تا ســال 2009 در قطع 
بزرگ منتشر می شد، اما از آن سال به بعد 
در قطع برلینی منتشر می شود. این روزنامه 
هــر روز با ضمیمه ای ویــژه و به رنگ 
ضمیمه  ویژه نامه  می شود:  منتشر  صورتی 
روز دوشنبه در قطع تبلوید و در 15 صفحه 
به معرفی و ستایش از مشاغل و شرکت ها 
می پردازد؛ ویژه نامه ضمیمه روز سه شــنبه 
که در 8 صفحه منتشر می شود به ترجمه 
انگلیســی مطالب مهم روزنامه آمریکایی 
نیویورک تایمز اختصاص دارد؛ ویژه نامه 
ضمیمه روز چهارشنبه به مسائل دانشجویی، 
سرگرمی، و چشــم انداز روزنامه فیگارو 
می پردازد؛ ویژه نامه ضمیمه روز پنجشنبه 
در 8 صفحه به ادبیــات اختصاص دارد؛ و 
در آخر ویژه نامه ضمیمه روزهای جمعه و 
شنبه که بیشترین حجم را به خود اختصاص 
داده اند، دربردارنده مطالبی درباره امور زنان، 
مجله هفتگی فیــگارو، و مجله تلویزیونی 
فیگارو است. این روزنامه همچنین در سال 
2006، اخبار و اطالعات ورزشــی سایت 
sport24.fr را خریــداری کرد و به عنوان 

بخش ورزشی به وبسایت خود افزود. این 
روزنامه همچنین مطالب فرهنگی وبسایت 
evene.fr را خریــداری کــرد و آن را 

به ضمیمه چشم انداز خود افزود. از سازمان ها 
و وبســایت های دیگری نیــز مطالب و 
اطالعاتی درباره وضعیت روزانه آب و هوا، 
ویدئو، رسانه های دیگر، و غیره را خریداری 

کرده و به بخش های خود افزوده است.
فیگارو همچنیــن ویژه نامه ضمیمه ای 
با نام »میراث فیگارو« دارد که به شــکل 
ماهانه منتشر می شــود. همچنین ضمیمه 
دیگری که فیگارو به شکل ماهانه منتشر 
فیگارو«  دانشــجویی  »ضمیمه  می کند، 
است که به امور دانشــگاه و دانشجویان 
می پــردازد. آلماویوا 92، ضمیمه دیگری 
است که فیگارو از سال 2015 در هر سال 
دو بار منتشــر می کند. گروه مطبوعاتی 
فیگارو همچنین بخش »روزهای فرانسه« 
را که به اخبار هنرمندان و افراد مشــهور 
خانواده های سلطنتی اروپا اختصاص دارد، 
ابتدا از سال 2011 به شکل وبسایت و سپس 

به شکل مجله مجددا راه اندازی کرد. 
روزنامه فیگارو از سال 1999 وبسایتی 
است  کرده  راه اندازی   lefigaro.fr به نشانی 
که در آن به انتشــار اخبــار، گزارش ها، 
مقاالت، مطالب سرگرمی، ویدئو، و عکس 
این وبســایت در سال 2011  می پردازد. 
به عنوان »بهترین رســانه ســیار جهان« 
انتخاب شــد. این وبسایت رکورد بالغ بر 
11 میلیــون بازدیدکننده را در میان دیگر 
وبسایت های فرانسوی داشته است. در سال 
2017، وبســایت فیگارو بیش از 80 هزار 
مشترک آنالین و 70 هزار مشترک چاپی 

داشته است. 

QQQ خط مشی
فیگارو روزنامه ای راستگرا و محافظه کار 
است. در واقع این روزنامه چهارراه ایده ها 
و افکار متفاوتی اســت کــه حول محور 
راست میانه و راست می گردد. این روزنامه 
در مشــی خود به لیبرالیســم کالسیک، 
نخبه گرایی لیبرال، و محافظه کاری اجتماعی 
نزدیک بوده اســت. فیگارو همچنین از 
التقاط فرهنگی دفاع می کند. این نشــریه 
فرانســوی از »تجارت آزاد« دفاع می کند 
و در اندیشه های سیاسی معاصر نیز طرفدار 
»اندیشه های مارشال دوگل« است که بر 
اساس آن باید فرانسه و ملی گرایی فرانسوی 
در همه ابعادش تقویت شود. الکسی برزت، 
ســردبیر کنونی فیگارو، بخشی از رسالت 
روزنامــه را اینگونه توصیف می کند: »ما 
نیازمندیم تا ارزش های ]ملی[ خود را بیشتر 
پاس بداریم، باید لیبرال باشیم و از تعصب 
دوری کنیم؛ باید محافظه کار باشــیم، اما 
واپس گرا نباشیم، باید اروپایی باشیم اما نه 
اروپازده، باید از فرهنگ فرانسه دفاع کنیم، 
اما نسبت به فرهنگ جهانی نیز دید بازی 
داشته باشیم«. بنابراین می توان به طور کلی 
گفت کــه روزنامه فیگارو در طول تاریخ 
همیشه مشی محافظه کار لیبرال و لیبرالیسم 

کالسیک خود را حفظ کرده است. 

QQQمطالب جنجالی فیگارو
روزنامه فیگارو در سال 2006 و در پی 
انتشار مقاله ای موهن مورد انتقاد بسیاری 

واقع شد و انتشار آن در کشورهای مصر 
و تونس ممنوع شد. انتشار این مقاله، خشم 
مسلمانان سراسر جهان را برانگیخت و در 

نهایت فیگارو وادار به عذرخواهی شد.
از  فیگارو  روزنامه  مالکیت  تصاحب 
سوی سرژ داسو نیز از منظر تضاد منافع 
جنجالی برای این روزنامه رقم زد، چراکه 
داسو صاحب صنایع تجهیزات نظامی بود 
و همینطور به عنــوان عضوی از حزب 
برای جنبش مردمی«  »اتحاد  راستگرای 
نیز شناخته می شــد. وی در پی انتقادات 
به مالکیت این روزنامه از سوی وی در 
اظهار نظری اذعان کرد که روزنامه باید 
اندیشه های سالم را ترویج کند، حال آنکه 
اندیشه های جناح چپ به هیچ وجه سالم 
نیستند. این اظهار نظر وی انتقادات بسیاری 

را متوجه وی و روزنامه فیگارو کرد. 
در فوریه 2012، در نشســت عمومی 
روزنامه نگاران روزنامه و ســردبیر وقت 
آن، اتین موگــوت، را متهم کردند که 
روزنامه فیگارو را به بولتنی برای حزب 
حاکم یعنی حــزب »اتحاد برای جنبش 
مردمی«، جناحی راستگرا به رهبری نیکال 
ســرکوزی تبدیل کرده است. حاضران 
در این نشســت خواستار تکثرگرایی و 
صداقت روزنامه و ســردبیر آن شدند و 
آن ها را متهم کردند که در گزارشــات 
سیاسی شان به نفع یک جناح خاص عمل 
می کنند و واقعیــات را قربانی طرفداری 
خود می کنند. جواب موگوت اما این بود 

که فیگارو بــرای کاری که انجام نداده 
است و اتهامات دروغینی که به آن نسبت 
داده می شود شرمسار نیست. وی همچنین 
گفت که »مطالب مان در روزنامه فیگارو 
باید به مذاق خواننده اش خوش بیاید و هر 
چه الزم باشد برای این کار انجام خواهیم 
داد. ما روزنامه ای دست راستی هستیم و 
ایــن موضوع را با صراحت بیان کرده و 
این موضوع  نیز  می کنیم. خوانندگان ما 
را به صراحت می دانند. به روزنامه نگاران 
خود نیز بارها گوشــزد کرده ایم. چیز 
جدیدی نبوده اســت، همیشه خط مشی 

روزنامه همین بوده و هست.«
روزنامه راستگرای محافظه کار فیگارو 
در طول عمر 191 ســاله خود توانسته 
اســت به خوبی از اندیشه های راست در 
جامعه فرانسه دفاع کند و این خط مشی 
را توســعه دهد. با نگاهــی به تاریخچه 
طویل ایــن روزنامه می تــوان نام افراد 
سرشناسی را یافت که قلم هر یک سبکی 
منحصر به فــرد را در دنیای نگارش و 
روزنامه نگاری رقم زده اســت. فیگارو 
در کنار رقیب سیاســی و فکری خود- 
لوموند- همواره در بزنگاه های سیاســی 
و تحوالت داخلی فرانسه از جمله جنگ 
جهانی دوم و بحران الجزایر نقش داشته 
اســت، و نشان داده است که می توان در 
عین وفاداری به آرمان ها، خط مشــی را 
مورد بازنگری قرار داد و با انعطاف اصول 

خود را در جامعه پیش برد. 

هر هفته در این صفحهکیوسک
به معرفی یکی از
نشریات معتبر جهان می پردازیم

و عروسیفیگار
قدیمی ترین روزنامه فرانسه سخنگوی راست میانه است

احسان پناه بر
روزنامه نگار



توسـعه فصل 4:  اقتصاد و صنعت

 40 سال است که تجارت می کند و حداقل 
30 سال می شــود که صبح روز عید غدیرخم 
سرشنا س ترین تجار کهنه کار ایران مهمان خانه 
او می شوند. میرمحمدصادقی در حسینیه خانه اش 
هم جشن عید برگزار می کند و هم در دهه دوم 
ماه محرم همین حسینیه را سیاه پوش می کند تا 
ســاعت 5 صبح هر روز و پیش از آغاز به کار 
شرکت ها و بازار، میزبان کاسبان متدین باشد. 
او طی تمام سال های بعد از انقالب نایب رئیس 
اتاق ایران و تهران و رئیس هیات مدیره سازمان 
اقتصادی اسالمی بوده  است. در میان تمام فعاالن 
اقتصادی بیش از همه دســت در کار خیر دارد 
و احتماال در محافل سیاسی هم سرشنا س ترین 
آنهاســت. در دولت موسوی، هاشمی، خاتمی، 
احمدی نژاد و اکنون حســن روحانی درهای 
اتاق هیچ وزیری به روی او بســته نبوده  است. 
میرمحمدصادقی یکی از آخرین بازماندگان نسل 
دهه 50 اقتصاد ایران است که لقب سرمایه دار  
مسلمان را یدک می کشد. سرمایه داران پیش از 
او از جنس صنعت گران دهه 40 و سرمایه داران 
پس از او از قماش برج سازان دهه 70 بوده اند. در 
دهه 90 او به همراه جمعی ده نفره که در جلسات 
صندوق های قرض الحسنه شرکت می کنند، همه 
خاطرات ســرمایه داری متدین و متشرع ایران 
را در ذهن دارند و هر ســال یکی از جمع آنها 
کم می شــود. او هم اکنون در ســن 78سالگی 
بیشترین زمان کاری اش را صرف رسیدگی به 
امورخیریه ها و مدارســی می کند که طی همه 
این ســال ها ساخته  است. در دهه 60 او از لقب 
سرمایه دار حراست کرد و در دهه 90 تصمیمی 
جمعی و ناگفته میان تمام فعاالن اقتصادی شکل 
گرفت که سرمایه دار را به کارآفرین تغییر دهند 
و اینگونه در ساحت سیاست ایران فضایی برای 
تنفس بیابند. رازهای برمالنشده ای همچنان در 
اقتصاد ایران وجود دارد که یکی از آنها همین 
است که جامعه ایرانی کماکان ترجیح می دهد، 

نام و نشانی از سرمایه دار را به میان نیاورد؟ 

QQQ آنها که اشتباهی منفور شدند
آمار دقیقی در مورد تعداد سرمایه داران ایرانی 
وجود ندارد. برآوردهایی نشان می دهد که 36 
هزار صاحب کارت بازرگانی در کشور فعالیت 
می کنند. در کنار آنها 152 هزار مدیر و موسس 
کارخانه صنعتی هم وجود دارد. در صورتی که 
تعداد شرکت های ثبت شــده را مصداقی برای 
افراد صاحب ســرمایه )این شــاخص به هیچ 
عنوان نمی تواند گویا باشــد( در نظر بگیریم، 
عدد یک میلیون شــرکت به این جمع اضافه 
می شــود. همچنین طی دو سال گذشته بیش از 
2 هزار شرکت دانش بنیان هم شناسایی شده اند 
ولی بازهم در میان آنها نمی توان نام و نشــانی 
از سرمایه داران یافت. در حال حاضر بیش از 3 
میلیون و 500 هزار ســهامدار بورس در کشور 
وجود دارد و حداقل 500 شرکت از این جمع در 
میان سرمایه داران بزرگ کشور جای می گیرند. 
صاحب نظران اقتصادی اعتقاد دارند که با بررسی 
این آمارها نمی توان به تعداد دقیق سرمایه داران 
کشور دســت پیدا کرد. روایت نشان می دهد 
توجه به آمار تعداد مدیران و روسای هیات مدیره 
کارخانه های صنعتی بزرگ کشور هدف گیری 
دقیق تری در شناسایی سرمایه داران ایرانی خواهد 
بود. پیش از این هم دسته بندی سیاسی از سوی 
محمدباقرقالیباف در انتخابات ریاست جمهوری 
صورت گرفته بود که جمعیت ســرمایه داران 
)افراد برخوردار( کشــور را 4 درصد ارزیابی 
کرده بود ولی این محاسبه با انحراف قابل توجهی 
روبه رو بود و تقریبا از سوی هیچ نهاد علمی و 
مطالعاتی تایید نشــد. با این وجود آخرین عدد 
رسمی اعالم شده در مورد کارخانه های بزرگ 
از سوی شرکت شهرک های صنعتی منتشر شده 
که خبر از فعالیت 17 هزار و 603 واحد صنعتی 

بزرگ در این مجموعه می دهد. طی تمامی یک 
دهه گذشــته نیز به دلیل بحران های اقتصادی 
روند تاسیس این کارخانه ها نزولی بوده  است. 
کاهش 14 درصدی تاسیس کارخانه های صنعتی 
و افزایش تعــداد و میزان فعالیت های تجاری، 
مشخص می کند که فرآیند گردش سرمایه در 
ایران از واحدهای صنعتی به سمت تجاری در 
حرکت اســت و احتماال طی یک دهه آینده 
سرمایه داری تجاری بار دیگر در اقتصاد ایران 

ظهور جدی خواهد داشت. 

QQQ تهران قلب سرمایه داری ایران است؟
پراکندگی کارخانه ها در ایران نشان می دهد 
تهران، هم قلب سیاست و هم مرکز اقتصاد ایران 
است. 2 هزار و 224 کارخانه صنعتی در تهران 
فعالیت می کنند. در 62 درصد از این کارخانه ها 
بین 10 تا 49 نفــر کار می کنند و 22 درصد 
اشتغال صنعتی کشــور مربوط به تهران است. 
آمار تعداد کارت های بازرگانی هم تایید می کند 
در پایتخت حداقل 17 هزار کارت بازرگانی و 
عضویت صادر شده  است. این اطالعات تایید 
می کند که در میان تمامی اســتان های کشور 
بیشترین تعداد سرمایه داران در پایتخت حضور 

دارند. 

QQQ  سرمایه داری بی پول
گزارش های مالی تایید می کند طی سال 95 
بخش خصوصی ایران بیش از 11 هزار میلیارد 
تومان حقوق پرداخت کرده  اســت. بانک ها 
طی 9 ماه سال گذشته 272 هزار میلیارد تومان 
منابع در اختیار بخش هــای مختلف اقتصادی 
ایران گذاشته اند که صرف سرمایه در گردش 
شده  است. در سوی مقابل تنها 17 هزار میلیارد 
تومان از تسهیالت بانکی برای توسعه هزینه شده 
 است. این اطالعات تایید می کند که سرمایه داری 
ایرانی رشد نداشته و بیشترین تکاپوی خود را 
صرف ادامه حیات کرده  اســت. گزارش های 
سازمان بورس هم تایید می کند که میزان تولید 
و فروش واحدهای صنعتی بورسی به سطح سال 
1390 نزدیک شده و این اتفاق پس از رشد 3.5  
درصــدی رخ داده  اســت. گزارش های مالی 
نشــان می دهد که طی تمامی سال های گذشته 

سرمایه داری ایرانی ضعیف شده  است. 

QQQ سرمایه دارانی که کسی قبول شان ندارد
همزمان با بحران مالی در بدنه سرمایه داری 
ایرانی، آنها در جامعه ایرانی هم به شدت تضعیف 
شده اند. به تازگی کتابی از سوی اتاق بازرگانی 
تهران با عنوان »ســرمایه فراموش شده« منتشر 
شده که رابطه میان اعتماد عمومی به سرمایه داران 
و همچنین دولت را نشان می دهد. بخشی از این 
پایش نشــان می دهد که طی دو دهه گذشته 
اعتماد عمومی مردم به ســرمایه داران به شدت 
کم شده  است. تجار و بازرگانان در این رده بندی 
در جایگاهی قرار گرفته اند که مشخص می کند 
تا وضعیت دهه 40 و 50 به شــدت متفاوت و 
نزدیک شــرایط کشور در دهه 60 است. حتی 
جامعه آماری »کارفرماها« نیز میزان اعتمادشان 
به بخش های دیگر جامعه ایرانی کم شده و آنها 

هم به بخش بازرگانی کشور بدبین شده اند. 
بخش دیگری از این تحقیق مشخص می کند 
فضای اعتماد در جامعه ایرانی در سال هایی که 
بحران مالی افزایش یافته، به شــدت مخدوش 
شده است. همزمان جامعه سرمایه  داری ایران تا 
سرحد امکان نسبت به وضعیت عمومی کشور 
بی اعتماد شده است. در بخشــی از این کتاب 
آمده اســت:»اعتماد کارفرمایان به نحو بسیار 
روشني به نهادهاي رسمي و دولتي یا مرتبط با 
حکومت مثل پلیس راهنمایي، قضات، نیروي 
انتظامي، روحانیت، کمتــر از دو گروه دیگر 
اســت. هرچند در این موارد؛ سایِر شاغلین در 
مقایسه با غیرشاغلین نیز اعتماد کمتري از خود 
نشان داده اند.« محسن گودرزی از نویسندگان 
این کتاب در مقدمه خــود توضیحی داده که 
تایید می کند، وخامت وضعیت اعتماد در جامعه 

ایرانی و بخصوص سرمایه داران قابل توجه است. 
او می نویسد: شواهد مختلف پژوهشي حاکی از 
احساس عمومي در مورد زوال  اعتماد است. این 
یافته ها دو وجه را نشــان مي دهند یکي این که 
سطح اعتماد عمومي در جامعه ایران پایین است 
و دوم اینکه فرسایش اعتماد، روندي بلندمدت و 
مستمر است. در فاصله سال هاي 1354 تا 1383 
سطح اعتماد عمومي از 54 درصد به 24 درصد 
کاهش یافته است. روند تنزل اعتماد در سال هاي 
بعد نیز تداوم یافت به نحوي که در سال 1389 
میزان اعتماد عمومي شــهروندان تهراني از 16 
درصد در سال 1382 به 9 درصد در سال 1389 
کاهش یافت. فرسایش اعتماد تنها به شهرهاي 
بزرگ یا برخي گروه هاي اجتماعي و یا طبقات 
باالي جامعه منحصر نمي شــود، بلکه روندي 
عمومي و فراگیر است ولی شدت آن در شهرها 
و گروه هاي مختلف به یک اندازه نیســت.«  
تحقیقات گودرزی تایید می کند که وضعیت 
اعتماد در میان جامعه سرمایه داری ایران نسبت به 
وضعیت عمومی کشور و شرایط پیش روی خود 
نگاهی منفی دارد:»به طور کلي کارفرمایان بیش 
از سایر شاغلین و آنان نیز بیش از غیرشاغلین، 
ارزیابي منفي تري از وجود و رواج ویژگي هاي 

مثبت در میان مردم دارند. بیشترین تفاوت هم 
مربوط به وجود پایبندي به قول و قرار است که 
تفاوت چشمگیرتر است. براي شاغلین اعم از 
کارفرمایان و دیگر شاغلین، اهمیت خانواده و 
کار بیشتر از غیرشاغلین است. ولي هنگامي که 
به مذهب مي رسد، اهمیت آن براي کافرمایان 
کمتر از سایرین است. ولي در موضوع سیاست 
نظرات هر ســه گروه تقریباً مشــابه است و 
تفاوت معناداري نــدارد. اعتماد کارفرمایان به 
خانواده هایشان بیش از سایرین است، در حالي 
که در موضوع اقوام و خویشاوندان و نیز دوستان 
نه تنها اعتمادشان بیشتر نیست بلکه اندکي نیز 
کمتر است، هرچند سطح معناداري این تفاوت 
زیاد نیست. نکته مهم اینکه کارفرمایان با اعتماد 
کمتر به جامعه به درون خانواده خود خزیده و 
نسبت به آنان اعتماد بیشتري ابراز داشته اند و از 
این طریق در برابر بي اعتمادي به جامعه واکنش 
نشان داده اند.« این تحقیقات مشخص می سازد 
که نتیجه چند دهه مجادله نظام سیاسی ایران با 
سرمایه داران موجب شده تا آنها به سمت انزوای 

رفتاری پیش بروند. 
سرمایه داران ایرانی با رفتارهای خود مشخص 
کرده اند که کمترین اعتماد را به جامعه پیرامونی 

دارند. مطالعه گــودرزی اثبات می کند آنها به 
جامعه و پس از آن نهادهای اطالع رسانی مانند 
صدا و سیما کمترین میزان اعتماد را دارند.  در 
ســطح مناطق تهران و در سال 1393 کمترین 
میزان اعتماد، مربوط به پاســخگویان مناطق 
1، 2 و 3 بوده اســت مناطقي که کارفرمایان 
بیشتري به نسبت ســایر مناطق در آن ساکن 
هستند، در حالي که در سال 1384، مناطق شرق 
تهران اعتماد کمتري از خود نشان داده بودند. 
کمترین شاخص اعتماد نهادي میان مناطق 1، 2 
و 3 دیده مي شود. همچنین در این مطالعه آمده 
اســت با کاهش اعتماد، شاخص امید به آینده 
نیز کمتر شــده و از رقم 35/5 از 100 در سال 
1384 به رقم 29/5 در سال 1393 رسیده است. با 
افزایش تحصیالت شاخص امید به آینده کشور 
نیز کاهش مي یابد. جامعه سرمایه داری ایرانی به 
دلیل بحران های سیاسی، نگاه همیشه چپ حاکم 
برسیستم دولتی ایران و رکود اقتصادی به اطراف 
خود بدبین شده  است. همزمان شکاف درآمدی 
و بحران های مالی سبب شده تا شهروندان ایرانی 
هم به سرمایه داران بدبین شوند و محصول این 
چرخه انزوای جدی ســرمایه داری ایرانی شده 

است. 

QQQ نظام سیاسی، مخالف سرمایه داری
طی یک دهه گذشــته نظام سیاسی ایران 
بیشــترین تالش را در جهت انزوای بیشــتر 
ســرمایه داری انجام داده   اســت. البته به گفته 
تحلیلگران اقتصادی ایــن جریان از دهه 60 و 
مصادره اموال کارخانه داران آغاز شد و در دهه 
90 با بنگاهداری نهادهای نظامی و امنیتی به اوج 
رسید. گزارش های رســمی نشان می دهد که 
بزرگترین شرکت های ایرانی در اختیار نهادهایی 
مانند آستان قدس رضوی، بنیاد تعاون سپاه، گروه 
شستا و ستاد اجرایی فرمان امام است. از میانه دهه 
80 گروهی دیگر از نهادهای خدماتی و عمومی 
کشور مانند شــهرداری ها، ارتش و بعدها بنیاد 
شهید هم تصمیم گرفتند تا با تاسیس نهادهای 
مالی مانند بانک ها و شرکت داری از طریق آنها 
اوج بی اعتمادی خود به نظام سرمایه داری کشور 

را به نمایش بگذارند. 
به همین دلیــل در دهه 90 تعداد بانک های 
خصوصی و شبه خصوصی کشور به طور ناگهانی 
افزایش یافت. سپاه یکی از نهادهایی بود که به 
سمت تاسیس بانک رفت. روزنامه ایران هفته 
گذشته در گزارشی به وضعیت مالی نهادهای 
نظامی پرداخته بود. در این گزارش به بانکداری 
سپاه هم اشــاره شــده بود. بر اساس آخرین 
صورت های مالی، بانک انصار بیشترین ثروت و 
سوددهی را در میان بانک های خصوصی نظامی 
دارد. این بانک در 6 ماهه اول ســال 95، 108 

میلیارد و 337 میلیون تومان سوددهی داشته که 
البته نسبت به سال پیش از آن، 45 درصد کاهش 

یافته است. 
ماجرا تنها به فعالیت نهادهای نظامی تحت 
عنوان بانک های خصوصی محدود نمی شــود. 
بنیادها نیز سری در میان بانک های خصوصی 
بلند کرده اند. تجربه بانکداری نهادهای مختلفی 
مانند سپاه، بسیج و ارتش آنقدر موفق بود که 
بنیاد مســتضعفان هم به فکر بانکداری بیفتد. 
بنیاد مســتضعفان که به گواه اطالعات آماری 
سایت رسمی آن، مالکیت و اداره اموال مصادره 
شده پس از انقالب و کارخانجاتی مانند پاک، 
زمرم، گروه هتل های پارسیان و حتی تله کابین 
توچال را در اختیار دارد، با »بانک ســینا« نیز 
به عنوان یک بانک خصوصی در شبکه بانکی 
کشــور فعالیت می کند.  بانک سینا متعلق به 
بنیاد مستضعفان سال 1387 موفق شد تا مجوز 
تاسیس را از بانک مرکزی اخذ کند. سینا پیش 
از آنکه بانک شود، موسسه ای مالی و اعتباری 
متعلق به بنیاد مســتضعفان بود. حسابرسی دو 
سال اخیر، هنوز به طور رسمی روی سایت این 
بانک قرار نگرفته است اما برخی اطالعات نشان 
می دهد که در سال های 94 و 95، سوددهی این 
بانک با کاهش روبرو بود. بر اساس گزارش 
خبرگزاری فارس که در اردیبهشت 96 منتشر 
شــد، سوددهی بانک سینا در ســال 95، 157 
میلیارد و 445 میلیون تومان بوده که نســبت 
به سال گذشته، 31 درصد کاهش یافته است. 
اما گزارش خبرگزاری فارس در تاریخ هفدهم 
اردیبهشت ماه نشان می دهد که بانک دی در 
سه ماهه ابتدای ســال 95، زیان دهی داشته و 
سود خالص آن 408 درصد کاهش یافته است. 
درباره فعالیت های این چنینی، احمد حاتمی یزد، 
کارشــناس بانکی و مدیرعامل ســابق بانک 
صادرات به »ســازندگی« می گوید:»هر وقت 
می خواهیم درباره ایــن چیزها صحبت کنیم، 
باید یاد حرف آقای روحانی بیفتیم؛ اگر یک 
موسسه اقتصادی را از دولت بگیرید و به سپاه 
و نیروهای انتظامی بدهید، فقط از دست دولت 
بی تفنگ گرفته و بــه دولت تفنگدار داده اید. 
هر عیبی برای دولتی بودن اقتصاد وجود دارد، 
برای فعالیت این نهادها آن هم در قالب بانک، 
هست. مدیران این بانک ها با یک کاغذ می آیند 
و با کاغذ دیگر می روند. احســاس مسئولیت 
موسســات خصوصی در این بانک ها نیست. 
مرحوم نوربخش، رئیــس کل بانک مرکزی 
در اوایل دهه 60 به این قضیه اصرار داشــت 
که نهادها وارد بانکداری نشــوند. حتی بنیاد 
مستضعفان بانکی ایجاد کرده و اسم آن موسسه 
بنیاد بود، تقریبا 15 سال بدون مجوز کار کرد 
اما نوربخش حاضر نشد به آنها مجوز بدهد. اما 
بعد از آن بانک سینا به عنوان بانکی خصوصی 
اما متعلق به بنیاد مستضعفان تشکیل شد. حاال 
بنیادها به غولی در اقتصاد تبدیل شــده اند و در 

هیج کجای تاریخ چنین چیزی سابقه ندارد.«

QQQ دهه بی اعتمادی
دهه 90 زمانی به پایان می رســد که دیگر 
اثری از بازماندگان نســل سرمایه داران صنعتی 
دهه 40 و گروه ســرمایه داران متدین انقالبی 
دهه 50 نخواهد بود. گروه جدید استارت آپ ها 
و نسل نو ســرمایه داری شرکتی ایران همچنان 
قدرت نخواهند داشــت که ساحت نظام مالی 
کشور را تغییر دهند. همزمان شرکت های دولتی 
و حاکمیتی بیش از گذشته تقویت می شوند. در 
صورتی که بحران فساد حاکم براقتصاد ایران 
هم از میان نرود، احتمــال تحوالت بزرگ و 
خطرناکی در فضای ســرمایه داری کشور رخ 
می دهــد. میرمحمدصادقی و گــروه بازاریان 
مسلمان و تجار دهه 50 و 60 دیگر قدرت سابق 
را ندارند و جای خود را نه به نســل صنعتی یا 
تکنولوژیک جدید که به جمعیتی بی نام و نشان 
می دهنــد که برآمده از دامن قدرت سیاســی 
خواهند بود. به این ترتیب ســرمایه داری ایران 

بیش از گذشته انزوا را می پذیرد. 

بهراد مهرجو
دبیر گروه اقتصاد 

انزوایسرمایهداری
نظام اقتصادی ایران تا چه اندازه به سمت توسعه سرمایه داری می رود؟

به نظر شما هركدام از خصوصیاتی كه نام می برم، تا چه اندازه میان مردم رواج دارد؟
کمترین عدد صفر و بیشترین عدد شش است

سایر شاغلینكارفرمایانغیرشاغلینموضوع/پاسخ

۳/۰۷۲/۹۶۳/۰۹تالشوجدیت

۲/۴۹۲/۳۲۲/۳۷گذشت

۲/۶۷۲/۴۸۲/۵۴امانتداری

۲/۲۰۲/۰۳۲/۱۴انصاف

۲/۳۴۲/۱۶۲/۲۸راستگویی

۲/۵۸۲/۳۱۲/۵۱پایبندیبهقولوقرار

۲/۸۶۲/۷۴۲/۷۹خیرخواهیوكمكبهدیگران

 حاال می خواهیم چند سوال درباره اعتماد شما به صاحبان برخی مشاغل مطرح كنیم.
شما به هركدام از گروه ها و اصنافی كه نام می برم به طور كلی تا چه اندازه اعتماد دارید؟

صفر کمترین و 5 بیشترین است

سایر شاغلینكارفرمایانغیرشاغلینموضوع/ پاسخ

۳/۶۰۳/۰۹۳/۳۲پلیسراهنمایی

۳/۸۱۳/۵۵۳/۶۵پزشكان

۳/۲۴۲/۸۴۳/۱۱قضات

۴/۰۵۴/۰۵۴/۱۵اساتیددانشگاه

۲/۴۹۲/۸۳۲/۶۲كسبه

۳/۴۳۲/۹۷۳/۲۰نیرویانتظامی

۳/۸۰۳/۹۶۳/۸۸ورزشكاران

۳/۱۲۲/۹۵۳/۱۲روحانیت

۳/۴۶۳/۷۴۳/۵۸هنرمندان

۲/۱۲۲/۴۷۲/۱۳تجاروبازرگانان

۳/۵۵۳/۵۶۳/۶۰ارتشیها

۲/۹۲۳/۱۳۳/۰۵روزنامهنگاران

۳/۴۴۳/۳۸۳/۶۰كارگران

موافقت یا مخالفت خود را در هر مورد بگویید
]در یك طیف 5 قسمتی، كاماًل مخالف )0(، مخالف )۱(، مردد )۲(، موافق )۳(، كاماًل موافق 

])۴(

سایر شاغلینكارفرمایانغیرشاغلینموضوع/ پاسخ

اگرحقیازكسیضایعشوداز
طریققانونیمیتواندبهحقخود

برسد.
۲/۰۹۱/۹۲۲/۰۵

دراستخدامكاركناناداراتبه
تجربهوتخصصاهمیتیداده

نمیشود.
۲/۲۵۲/۴۷۲/۳۹

درجامعهماقانوندرمورد
مسئولینومردمیكساناجرا

میشود.
۱/۵۴۱/۳۰۱/۵۰

افرادعادیهرچقدرهمكه
تخصصوتجربهداشتهباشندبه

مقاماتباالنمیرسند.
۲/۲۲۲/۳۹۲/۳۱

میزان اعتماد به اقشار اجتماعی

شاخص ۱ تا ۷موضوع

۴/۸۷معلمان

۴/۶۹اساتیددانشگاه

۴/۵۰كارگران

۴/۳۸پزشكان

۴/۲۷ورزشكاران

۴/۱۴هنرمندان

۳/۹۷قضات

۳/۹۲روحانیون

۳/۸۶روزنامهنگاران

۳/۸۴كاركناننیرویانتظامی

۳/۷۹نمایندگانمجلس

۳/۶۸متولیانسیاسیكشور

۳/۱۹كسبه

۳/۰۰تجاروبازرگانان

۲/۴۵بنگاهداران
همان:۲۷۴.منبع:ایسپا،۱۳۸۵.
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هند به دلیل جمعیت باالی کشورش به انرژی بیشتری نیاز دارد و به همین دلیل از 
کشورهایی مانند ایران و قطر نفت و گاز می خرد؛ البته هندی ها سابقه ای طوالنی و 
موفقیت آمیز در استفاده از انرژی های نو مانند بیوگاز )تولید گاز از زباله( دارند .  

متین دخت والی نژاد
خبرنگار

همکاریبادشمنسابق

ویتنام کشور بسیار فقیر و پرجمعیتی 
اســت که در جنگ با آمریکا خسارات 
زیادی متحمل شــد و در این کشور نظام 
کمونیســتی و اقتصاد دولتی حاکم بود. از 
حدود 30 ســال پیش شروع به اصالحات 

کرد. در ســال 1986 رهبران این کشور 
سعی کردند مسیر کمونیســتی را تغییر 
دهند و برای تحقق این هدف از چین الگو 
گرفتند. در حال حاضر نمونه موفقی از رشد 
سریع اقتصادی در جهان است که توانسته 
ســرمایه های خارجی زیادی را از ســایر 
کشورها جذب کند. حتی آمریکا که زمانی 
این کشور را اشــغال کرده بود و دشمن 
محسوب می شد، سیاست همکاری با دشمن 

ســابق را در پیش گرفت و به جای اینکه 
تقابل یا خصومت را ادامه دهد، با رهبران 
این کشور همکاری کرد. زرنگی رهبران 
ویتنام این بود که دشمنی های قبلی را کنار 
از سرمایه گذاران  یکی  این گونه  گذاشتند. 
بزرگ ویتنام، کشور آمریکا شد. می توانیم 
اینکه  برای  این کشــور  بگوییم رهبران 
وضع اقتصادی مردمشــان بهبود پیدا کند 
به بازنویسی قوانین و مقررات اقدام کردند 

و قوانین قبلی را تغییر دادند. آنها قوانین را 
به نفع بخش خصوصی تغییر دادند و در بازار 
آزاد سرمایه های خارجی توانستند راحت تر 
وارد ویتنام شوند. بانک جهانی نیز به کمک 
این کشور آمد و زیرساخت های فرسوده 
را توسعه داد. همچنین سرمایه گذاری های 
مشترک زیادی را با شرکت های خارجی در 
صنایع کاربر و ساده انجام دادند تا از نیروی 
کار ساده ای که در این کشور موجود بود 

استفاده شود و اینگونه صنایع نیز به سمت 
بازارهای خارجی صادر شود.

البته اینگونه نبود که دولت کامل کنار 
بکشد؛ بلکه با تدوین و اجرای برنامه پنج 
ســاله توســعه اقتصادی نقش محوری و 
هدایت گری را به عهده داشــت. آخرین 
برنامه دولت ویتنام مربــوط به 2016 تا 
2020 اســت. اما میدان را برای فعالیت و 
ابتکار عمل بخش خصوصی باز گذاشته و 

ارتباط و تعامل با دنیای بیرون را کامال باز 
کرده است. به این ترتیب می توانیم بگوییم 
با تقلید از چین عملکرد ویتنام در این سی 
سال شــگفت آور بوده و رشد پیدا کرده 
اســت. در حال حاضر یکی از اقتصاد های 
نوظهور مهم جهان کشور ویتنام و پیش بینی 
می شــود در دهه های آینــده نیز یکی از 
قدرت های بزرگ اقتصادی کنار چین، هند 

و اندونزی در آسیا باشد. 

جعفر خیرخواهان
کارشناس اقتصادی و امور بین المللی

تجربه

شاید زمانی که ادی ادامز، عکاس مشهوری 
که موفق شد تصویر ژنرالی که هفت تیر روی 
سر نوجوانی گذاشــته بود را قاب می گرفت 
هرگز گمان نمی برد 49سال بعد ویتنام صاحب 
اقتصادی باشد که ساالنه رشد حدود 7 درصد را 
تجربه می کند.  ویتنام طی حدود 50 سال گذشته 
کشوری جنگ زده و تحت استعمار آمریکا بود 
و سرانجامش هم به جنگی طوالنی و فرساینده 
ختم شــد. گفته می شــود آمریکایی ها ساالنه 
500 هزار تن بمب به این سرزمین می انداختند. 
آمریکا از 1955 چند صدمیلیون دالر کمک و 
صدها مستشار نظامی به ویتنام جنوبی اعزام کرد 
اما فایده ای نداشــت، طوری که تا 80 درصد 
روستاهای ویتنام جنوبی به دست ویت کنگ ها 
)جبهه آزادی بخش( افتاده بود. به همین ترتیب 
آمریکا هدف اصلی خود را از شروع این جنگ، 
جلوگیری از اشاعه کمونیسم در منطقه جنوب 
شرق آسیا بیان کرد. براساس گزارش هایی که 
بعد ها منتشر شد، بمب افکن های آمریکایی تنها 
در فاصله سال های 1964 تا 1969 با بیش از 100 
هزار سورتی پرواز رقمی نزدیک به 7 میلیون تن 
بمب در ویتنام  رها کرده بودند و این برابر  بود با 
رها کردن یک بمب اتمی با قدرتی مشابه بمب 

هیروشیما در جنگ دوم جهانی. 

QQQجبران خسارت های جنگ
چندی قبلی خبرگزاری تســنیم، وابســته 
به جناح راست سیاســی ایران گزارشی منتشر 
کرد که ادعا می کرد بمباران  ویتنام توسط ارتش 
آمریکا بیش از 600 میلیون دالر خسارت به آن 

کشور وارد کرده بود. 
آمریکایی ها ویتنــام را به یک ویرانه بدل 
ساخته بودند. جاده ها، ریل های راه  آهن، پل ها و 
کانال ها همگی براثر بمباران تخریب شده بودند. 
بمب ها و مین های منفجرنشده در شالیزارها رها 
شده بودند. 5 میلیون هکتار از جنگل های ویتنام 
بر اثر عامل نارنجی و مواد منفجره سنگین سوخته 

و از بین رفته بودند.
ویتنام پس از این جنگ، از زیر خط صفر 
شــروع کرد. زمانی که جنگ پایان یافت 70 
درصد از مردم ویتنام زیــر خط فقر زندگی 
می کردند. در ســال 1975 اتحاد ویتنام، اوج 
تیرگی روابط چین و شــوروی بود. همسویی 
ناگزیر ویتنام با شــوروی به قیمت تیرگی 
روابط با چین تمام شد. چین که بعد از عادی 
کــردن روابطش با آمریکا، هر چه بیشــتر 
به مخالفت با شــوروی می پرداخت، با قطع 
تمام پروژه ها و کمک  هــای خود به ویتنام، 
مشکالت ویتنام را چندین برابر کرده بود. اما 
با تمامی این مشکالت، در دهه هشتاد ویتنام 
به سوی اصالحات دررژیم خود قدم برداشت 
و باکمرنگ کردن اتحاد خودش با کشوری 
قدرتمند، شوروی، درهای کشورش را باز کرد. 
از 1989 درهای خود را به سوی غرب گشود 
و از همین زمان به بعد تغییرات چشمگیری در 

اقتصاد این کشور پدیدار  شد.
شوروی  ســختگیرانۀ  سیاست  های  ویتنام 
را الگو قرار داد و روســتاییان را مجبور کرد 
تا محصوالتشــان را در ازای کوپن جیره بندی 
معاوضه کنند. از آنجایــی که انگیزه ای برای 
تولید وجود نداشت، محصوالت کاهش یافتند و 
تورم به اندازه دوران جنگ بازگشت و ویتنام بار 
دیگر مجبور به واردات برنج شد. در آغاز دهه 
1980 دولت مجبور شد اجازه دهد کشاورزان 

مازاد محصوالتشــان را به فروش برســانند و 
به این ترتیب کاپیتالیســم بازگشت. براساس 
گزارش های منتشرشــده، در پایان دهه 1980 
حزب کمونیست ویتنام رسماً سیستم »اقتصاد 
بازار با گرایشات سوسیالیستی« را اتخاذ کرد. 
سرمایه گذاران خارجی اجازه وارد شدن به این 
کشور را پیدا کردند و از شرکت های خصوصی 
استقبال شد؛ تجارت آزاد و بازار آزاد برای برخی 
سود به همراه داشت.از طرف دیگر در آن زمان 
گفته می شد، دولت در پشت پرده به واشنگتن 
چراغ سبز نشــان می  داد. ویتنام از دریافت 3/5 
میلیارد دالر برای بازســازی کشور و پرداخت 
غرامت به قربانیان عامــل نارنجی و جنایات 
جنگی چشم  پوشی کرد. حتی موافقت کرد تا 
بدهی 146 میلیون دالری رژیم پیشین سایگون 
را بپــردازد. به همین ترتیب، در ســال 1994 
ایاالت متحده راضی شد تا تحریم  هایی که ویتنام 
را به مدت 20 سال تحت فشــار قرارداده بود، 
لغو کند. بانک جهانی، صندوق بین المللی پول 
و دیگر ســازمان  ها پذیرفتند تا کمک  هایشان 
را آغاز کنند. با سیاســت های اتخاذشده، رشد 
اقتصادی به 8/4 درصد در سال رسید و ویتنام 
به سرعت به یکی از بزرگترین صادرکنندگان 

برنج در جهان تبدیل شد.

QQQویتنام جدید
موضوع ویتنــام برای رســانه های ایرانی 
همیشــه جذاب بوده است. چندی قبل یکی از 
هفته نامه  های کشور در مورد وضعیت اقتصادی 
این کشــور گزارشی مبسوطی به قلم سی.جی. 
اتکین /دکترای علوم سیاسی از دانشگاه یورک 
کانادا منتشــر کرده بــود. بخش هایی از این 
گزارش به وضعیت فقر در ویتنام جدید اشاره 
 داشت:»از سال 1986، نرخ فقر مطلق در ویتنام 

از بیش از 50 درصد به تنها سه درصد در حال 
حاضر سقوط کرده اســت. یعنی بیش از 20 
میلیون نفر از جمعیت ویتنام از فقر مطلق خارج 
شــده اند. در عین حال درآمد سرانه از تنها 100 
دالر آمریکا به بیش از دو هزار دالر آمریکا در 
سال 2015 بهبود پیدا کرده است. این تغییرات 
این کشــور را از یکی از فقیرترین کشورهای 
دنیا به رده یک کشور با درآمد متوسط پایین 
در جهان ارتقا داده است. ویتنام به عنوان یک 
نمونه از بازار آزاد سوسیالیستی در قرن بیستم 
مجبور است مدل  های ترکیبی مختلفی از روابط 
با کشورهای ســرمایه  داری داشته باشد. برخی 
کارشناسان بر این باورند رشد سریع اقتصادی 
ویتنام تنها به دلیل افزایش سرمایه گذاری در این 
کشور بوده است. حتی برخی کارشناسان داخلی 
نیز معتقدند ایران باید نحوه جذب سرمایه گذاری 

خارجی این کشور را الگو قرار دهد.« 
اتاق بازرگانی تهران هم طی گزارشی تحقیقی 
به موضوع دوران جدید ویتنام پرداخته است. بر 
اساس گزارش معاونت بررسی های اقتصادی اتاق 
تهران، کشورهایی که بیشترین اصالحات را در 
زمینه تسهیل جذب سرمایه گذاری خارجی در 
بازه زمانی 2015-1997 انجام داده اند به ترتیب 
عبارت اند از ویتنام، جمهوری کره، مالزی، هند، 
چین، ترکیه، فنالند و روسیه. طی بررسی های 
سازمان با توجه به گزارش هایی که منتشرشده 
نتیجه گرفته می شــود، تنها راه برای پیشرفت 
همراه با سرعت، جذب سرمایه گذاری خارجی 

بدون مانع و سخت گیری  است. 

QQQمشکل اساسی ویتنام
مشکل اساسی ویتنام در گذشته ریشه دارد؛ 
فســاد در بخش های مختلف این کشور وجود 
دارد. شفافیت بین الملل ماه مارس ویتنام را در 

جایگاه دوم کشــورهای آسیایی پس از هند از 
نظر فساد مالی قرار داد. این کشور همچنین سال 
گذشته در رتبه 113 جهان از نظر فساد مالی قرار 
گرفت. ســرکوب مفسدان اقتصادی در ویتنام 
پس از آنکه آلمان، هانوی را متهم به آدم ربایی 
یک مقام بلندپایه نفتی سابق از برلین کرد، جنبه 
بین المللی به خود گرفت. اینکه میزان فســاد 
اقتصادی در کشوری افزایش پیدا کند، بیش از 
هر چیزی نشان  دهنده به  هم ریختگی و آشفتگی 
نظام اقتصادی آن کشور است. به همین ترتیب 
ویتنام برای مقابله با این بدبینی اقتصادی، در بیانیه 
حزب کمونیست آورده است که مقامات رسمی 
ارشــد باید از فساد و فرصت طلبی دوری کنند 
و در مقابل تالش هــا علیه تخریب ایدئولوژی 
سیاسی مصمم باشند. براساس این بیانیه، این قبیل 
افراد مطلقا نباید در پی قدرت باشند و به اقوام 
و خویشان خود اجازه دهند که از موقعیت ها و 
پست های آنها سوءاستفاده کنند. ویتنام در این 
بیانیه بر زندگی بخشنده، ساده، شفاف، خالص، 
فروتنانه و صادقانه تاکید کرده اســت. طبق 
گزارش ایرنا، این برای نخســتین بار است که 
حزب کمونیست ویتنام روی این مسائل خاص 
ورود می کند که این نشان دهنده افزایش فساد و 

کاهش اعتماد عمومی است.

QQQاقتصاد ویتنام از دید بانک جهانی
توســعه ویتنام در سی سال اخیر چشم گیر 
بوده اســت. ترمیم و تغییر ســاختار در قالب 
برنامه »دوی موی« در سال 1986 موجب شد 
این کشــور از یک کشور فقیر و کم درآمد به 
کشــوری با رشد اقتصادی سریع و توسعه یافته 
تبدیل شود. ویتنام در سال های پس از جنگ با 
رشد اقتصادی باالیی روبه روشد. از سال 1990 
رشد تولید ناخالص ملی ویتنام میان کشورهای 

پرشــتاب بوده و در سال  2000 نیز به میانگین 
6/4 درصد رســید. به رغم پایین بودن اطمینان 
به اقتصاد جهانی، اقتصاد این کشور در سال های 

اخیر پایدار بوده است.
متوسط چشم انداز این کشور همچنان مطلوب 
اســت و تولید ناخالص ملی این کشور در سال 
2016 به انــدازه 6 درصــد افزایش پیدا کرده 
است. در حالی که تقاضای داخلی انعطاف پذیر 
و تولید صادرات محور همچنان در این کشــور 
باقی مانده است. این کشور رشد قابل توجهی 
همراه با کاهش چشــمگیر فقر داشته و درآمد 
اجتماعی اش به طور قابل توجهی بهبود پیدا کرده 
است. در ســال 1993 بیش از نیمی از جمعیت  
این کشور روزانه کمتر از 1/90 دالر دریافت 
می کردند. امروزه افرادی که این میزان درآمد را 
دریافت می کنند به کمتر از 3 درصد از جمعیت 
این کشور رســیده اند. درصد جمعیتی که زیر 
خط فقر در این کشور زندگی می کنند به 13/5 
درصد کل در ســال 2014 رسید. این در حالی 
است که در سال 1993 این آمار 60 درصد بوده 
است. بیش از 40 میلیون نفر در دو دهه گذشته 
از فقر نجات پیدا کرده اند. از سوی دیگر ویتنام 
پیشرفت قابل توجهی در ارائه خدمات اساسی در 
کشور داشته است. امروزه ویتنامی ها نسبت به دو 
دهه گذشته ســالم تر و باسوادتر هستند. میزان 
مرگ ومیر نوزادان و کوکان زیر 5 ســال در 
بیست سال گذشته به طور قابل توجهی کاهش 
یافته و امید به زندگی از 71 سال در 1993 به 76 

سال رسیده است.
دولت ویتنام همچنان به برنامه توسعه خود 
پایبند است. در برنامه استراتژی توسعه اقتصادی 
ویتنام از سال 2011 تا 2020 به اصالح ساختاری، 
بهبود وضعیت اجتماعــی، عدالت اجتماعی و 

مسائل دیگر اشاره شده است.

فرارویتنامیهاازفقر
با تمرکز بر سرمایه گذاری خارجی، ویتنام از یک کشور فقیر به کشوری در حال توسعه ارتقا پیدا کرد

رقم7درس-گفتارهای اقتصاد جهان عنوان

۵.۱درصد نرخرشدتولیدناخالصملی
۶.۲۱درصد رشداقتصادی
۲.۵۲درصد نرختورم
۲.۰۹درصد نرخبیکاری
۶.۲۵درصد نرخبهره

۱۸میلیارد)دالر( صادرات
۱۷میلیارد)دالر( واردات
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کارآفرین فعالیت های صنعتی امین الضرب در ایران تا ربع آخر قرن 
نوزدهم عمدتاً ابتکاری بود. اولین بار در همان زمان بود 

که بازرگانی وارد چنین صنایعی شد.

ناجیتجار
محمدحسن امین الضرب چگونه تجارت و صنعت مدرن را در ایران آغاز کرد؟

 شهریور سالگرد تاسیس مهمترین نهادپارلمانی بخش خصوصی توسط اوست 

شاید بیشتر کســانی که از سه راه ضرابخانه 
تهران عبور می کنند، ندانند که چرا نام این محل 
»ضرابخانه« است. شاید ندانند که چه کسی در 
اینجا فعالیت می کرده که نام این محله از او الهام 
گرفته  شده اســت. احتماالً بیشتر افرادی که از 
سه راه ضرابخانه رفت وآمد می کنند، نمی دانند که 
در این مکان، سال ها، محمدحسن امین الضرب 
ضرابخانه ای را سرپرستی می کرده و از مؤسسان 
مجلس وکالی تجار هم بوده است. امین الضرب 
لقب امین الضربی اش را به دلیل تبحر و فعالیتش 

در ضرابخانه از ناصرالدین شاه گرفته است.
آن طور که از کتاب های تاریخی برمی آید، 
زمینه کریستال،  در  امین الضرب  محمدحسن 
فیروزه، الماس، پنبه، چای، قند، شکر، صابون، 
تریاک، شال، پشم و ... از اصفهان به تهران، 
مســکو، پاریس، لندن و ... فعالیت می کرد. 
زندگی محمدحســن با دوره سلطنت سه شاه 
قاجار مصــادف بود. کتــاب »زندگی نامه 
حاج محمدحســن کمپانی، امین دارالضرب« 
می نویسد: »او در دوره سلطنت محمدشاه متولد، 
در دوره سلطنت ناصرالدین شاه به اوج شهرت 
خود رسید و در دوره سلطنت مظفرالدین شاه 

درگذشت.«
حاج محمدحسن امین الضرب، یکی از تجار 
برجسته ایران در نیمه دوم قرن نوزدهم بود. او 
سال 1213 خورشیدی در خانواده ای بازرگان و 
عمدتاً صراف به دنیا آمد. صرافی نقش مهمی 
در زندگی امین الضرب ایفا کرد. آن زمان که 
بانکی تأسیس نشده بود، صراف ها کار تبدیل 
پول، تشخیص مســکوکات و بانک داری در 
داخل و خارج از کشــور را انجام می دادند. از 
طرفی هم چون حمل ونقل ســکه با مشکالتی 
مواجه بود، بازرگانان بــرای کار تجاری خود 
به صرافان متکی بودند. تجار به جای پرداخت 
پول به واردکننده یا خریدار، حواله ای به صراف 
خود در شهر موردنظر می نوشتند و در قبال ارائه 
برات به صراف، وجــه آن را به صورت نقدی 

می گرفتند.
محمدحسن که در اصفهان به دنیا آمده بود 
تا 20 سالگی در همان زادگاهش مشغول به کار 
بــود. او روزها همراه پدرش محمدحســین و 
پدربزرگش، حاج مهدی به حجره شان در بازار 
صرافان می رفت؛ اما زندگی پدر و پدربزرگ 
آن قدرها طوالنی نبود که راه و چاه بیشــتری 
به محمدحســن بیاموزنــد. به طوری که فوت 
زودهنگام پدرش به شدت بر وضعیت اقتصادی 
خانواده اثر منفی گذاشت. به همین دلیل هم او 
مجبور شــد ادامه تحصیل را رها کند و به بازار 
کار برود. البته ترک تحصیل تنها مشــکل او 
نبود. زمانی که محمدحسن 10 ساله بود، پدرش 
به کرمان  اقتصادی  فعالیت  برای  محمدحسین 
رفته بــود. او در آنجا زن دومی اختیار می کند 

فریده عنایتی
خبرنگار

و بعد هم بیمار می شود. درنتیجه تمام درآمدش 
صرف زن دوم و بیماری اش شده بود. زمانی که 
محمدحسن از بیماری پدر خبردار می شود قصد 
سفر به کرمان را می کند که تا رسیدن، پدرش 
فــوت کرده بود. او هم مجبور می شــود برای 
بدهی های پدرش ســفته بدهد تا ماجرا را حل 
کند. به همین خاطر هم مدتی در کرمان بدون 
هیچ پول و دوستی سرگردان ماند. او حتی پولی 
نداشت که به شهرش اصفهان برگردد. درنهایت 
اما با چند بازرگان اصفهانی مقیم کرمان آشنا شد 
و از آن ها پولی برای برگشت به اصفهان قرض 
گرفت. برگشت به اصفهان باوجود مشکالتی 
که محمدحسن پشت سر گذاشته بود، برایش 
بهتر بود. چراکه حاج محمدکاظم صراف که از 
بازرگانان مشهور اصفهان و از دوستان خانوادگی 
آن ها بود، محمدحسن را مورد حمایت قرار داد. 
محمدحســن در کنار محمدکاظم، هم دیونش 
را پرداخت و هم در حجره او شــاگردی  کرد. 
البته محمدکاظم عــالوه بر این ها، مقداری هم 
پول به محمدحسن داد تا او بتواند کار مستقلش 
را هم شــروع کند. این دوران نقطه شروع کار 
محمدحسن شــد. او پولی به دســت آورد و 
تمام بدهی ها را پرداخــت کرد و مقداری هم 
به خانواده اش کمک کرد و بعد راهی تهران شد.

QQQکار شروع می شود
مهاجرت محمدحسن به تهران، آغازی برای 
کار حرفه ای او شد. کتاب های مختلف دارایی 
آن زمان او را عبــا، چرتکه، ترازو، یک االغ، 
صد ریــال - به روایتــی 260 ریال- پول نقد 
از  بااینکه روایت های مختلفی  عنوان کرده اند. 
سال های اولیه اقامت محمدحسن در تهران وجود 
دارد، هیچ کدام ناقض این نیست که او در اینجا 
رشــد و حرفه ای گری را آغاز کرد. در کتاب 
»سرگذشت پنجاه کنشــگر اقتصادی ایران« 
این سال ها این طور نوشته شده است: »در مورد 
ســال های اول کار حاج محمدحسن در تهران، 
اطالعات مختلف و متناقضی - از دست فروشی 
تا صرافی- نقل کرده اند. بنا به روایتی در بازار، 
برای خرید طال و سکه های خارجی از بازرگانان 
سفارش می گرفت، کاالهای سفارش شده را از 
مغازه ها می خرید و آن را با سودی به مشتریان 
می فروخت. در این حال از فروش هیچ کاالیی 
روی گردان نبود. مشــتریان او تجار، صرافان 
و اعیان بودند. آشــنایی و نسبت او با صرافان 
اصفهانی مقیم تهران در فعالیت تجاریش نقش 

مهمی داشت.«
کتاب »زندگی نامه حاج محمدحسن کمپانی، 
امین دارالضــرب« هم ایــن دوره از زندگی 
محمدحســن را این گونه نقل کرده است: »در 
زندگی نامه ناتمام آمده اســت که محمدحسن 
به محض رسیدن به تهران مغازه ای اجاره و شروع 
به کار و تجارت کرد. ولی قبول این امر با توجه 
به سرمایه کم محمدحسن بعید به نظر می رسد، 
چراکه وی برای کار تجــارت و خرید کاال 
به منظور فروش به سرمایه نیاز داشت. بیشتر منابع 

به هنگام معرفی محمدحسن متذکر می شوند که 
وی کار خود را از دوره گردی شروع کرد. ولی 
این که وی چه می فروخت و حتی اینکه آیا واقعًا 
وی دســت فروش بوده یا نه مورد بحث است. 
منابعی که به وی حسن ظن دارند وی را صراف 
و منابع مخالف وی، او را فروشــنده پارچه های 

ارزان و بندتنبان ذکر می کنند.«
همه عوامل باعث می شــود که محمدحسن 
در طول 8 ماه کار 1300 تا 1400 تومان ســود 
خالص به دست آورد. او با این سرمایه مادر و دو 
برادرش را به تهران نزد خود می آورد و خانه ای 
در عباس آباد و مغازه ای برایشان اجاره می کند. 

بااینکه کســب وکار محمدحسن در تهران 
گرفته بود، درواقع او روش های عمده تجارت 
را از مسیو پانایوتی، از نمایندگان شرکت رالی، 
فراگرفت. او در کنــار پانایوتی فعالیت های 
زیادی انجام داد و راه و چاه تجارت را آموخت. 
پانایوتی روش مبادله برات و خریدوفروش کاال 
را به محمدحســن یاد می داد و دنیای تجاری 
جدیدی پیش روی او گشــود. در شــرح حال 
ناتمام محمدحسن از قول او به پسرش آمده که 
جزییات صادرات و واردات کاالهای تجاری را 
از پانایوتی آموخته است و درنتیجه این آموزش، 
خرید، فروش کاالهای تجاری از کدام مبدأ و 
به کدام مقصد را فراگرفته است؛ اما مهم ترین 
درس مالی که از پانایوتی آموخت، روش معامله 

برات بود.
 یادگیری سریع محمدحسن و کسب وکار 
موفقش باعث شــد که در مدت یک ســال، 
تمام والیات ایران پول هــای خزانه، گمرک 
و برات هــای اکثر تجار به تجارت خانه را به او 
ارجاع دهند. همین اقدامات باعث شــهرت او 
حتی نزد شــاه، وزارت و تجار شد. شهرتی که 
باعث شد چند سال بعد بتواند برای انجام کارهای 
بزرگی مثل راه آهن، استخراج معدن و آوردن 

برق از دولت مجوز بگیرد.
حتی آن زمان که هنــوز بانکی در ایران 
تأسیس نشده بود، محمدحسن تنها تاجر ایرانی 
بود که در اروپا نماینده داشت. برخی تجار ایرانی 
به روسیه و اسالمبول، کاال صادر می کردند؛ اما 
حاج محمدحســن کاالهای زیادی مســتقیمًا 
به فرانسه، آلمان، انگلیس و روسیه می فرستاد. 
حتی هروقت دولت اســلحه، کاال یا براتی از 
اروپا می خواست از طریق حاج محمدحسن اقدام 
می کرد. ســفرای خارجی هم توسط او به ایران 

پول نقد می کردند.

QQQامین الضرب ضرابخانه چی می شود
حاج محمدحسن در ســال 1294 عهده دار 
کار ضرابخانه شد. این دهه زمانی بود که ایران 
دچــار بحران نظام پولی بود کــه برپایه رواج 
دو نوع پول )طال و نقره( قرار داشــت. کتاب 
»سرگذشت پنجاه کنشــگر اقتصادی ایران« 
درباره دوره فعالیت محمدحســن در ضرابخانه 
نوشته است: »محمدحسن از سال 1257 با ابراهیم 
امین الســلطان -که ضرابخانه را اجاره کرده 

بود- دوستی و ارتباط برقرار کرد. امین السلطان، 
کار بررسی صحت عیار، خریدوفروش نقره و 
محاسبه را به حاج محمدحسن سپرد. کار حاج 
با تعطیلی  محمدحسن در ضراب خانه مصادف 
نوزده ضراب خانه در ایاالت و تأســیس یک 
ضرابخانه خودکار در تهران بود.« همان جایی 
که االن به ســه راه ضرابخانه معروف اســت. 
طبق نوشــته های این کتاب، از میان سه نفری 
که )امین الدوله، امین الســلطان و امین الضرب( 
تا آن زمان، مســئولیت ضرابخانه را به عهده 
داشتند، امین الضرب تنها کسی بود که خود و 
خاندانش در کار عیارســنجی طال و نقره سابقه 
طوالنی داشتند. فعالیت محمدحسن در ضرابخانه 
تا جایی خوب بود که ناصرالدین شاه به او لقب 
امین الضرب را اعطــا کرد؛ اما اوضاع به همین 
خوبی پیش نرفت. ناصرالدین شــاه که ترور 
شد شــرایط برای محمدحسن هم سخت تر شد. 
مظفرالدین شاه با گروه جدیدی روی کار آمد و 
اوضاع پیچیده شد. تا جایی که کار به توقیف و 
زندانی شدن محمدحسن و پسرش رسید. سرانجام 
او مجبور شــد بخش اعظم سرمایه اش )حدود 
هشت صد تا چهارصدهزار تومان( را به عنوان 

جریمه به دربار بپردازد تا آزادش کنند.

QQQکار ادامه دارد
محمدحســن همیشــه در فکر توسعه بود 
و دریکی از این روزها به روســیه که کشور 
عقب مانده اروپایی بود، سفر کرد؛ اما این سفر 
برای او به اندازه ای جذاب بــود که درباره آن 
نوشت: »وزرا و حکام، هریک ذره ای از حد خود 
نمی توانند خارج شوند؛ کسی را قدرت این که 
مال کسی را بگیرد و یا طمع کند و دست اندازی 
نماید. امکان ندارد، بعدازآن که تقصیر معلوم شد 
واســطه ابداً در کار نیست؛ ولو کان )اگرچه( 
برادر امپراتور باشد.« او درجایی دیگر هم نوشته 
است: »در فرنگستان همه مشغول کار هستند 
و کارخانجات بسیارند و از ششصد ذرع، زغال 
بیرون می آورند، مــردم ایران تمام بیکار مانده 

همدیگر را می پایند.«
فعالیت های صنعتی امین الضرب در ایران تا 
ربع آخر قرن نوزدهم عمدتاً ابتکاری بود. اولین 
بار در همان زمان بود که بازرگانی وارد چنین 

صنایعی شد. این اتفاق زمانی افتاد که ایران، فاقد 
جاده مناسب، بانک، نظام پستی و نیروی انسانی 
ماهر بود و اکثر این وسایل را از خارج کشور 
تأمین می کرد. با این کم وکاستی ها در کشور، 
محمدحسن و پسرش، فعالیت زیادی برای به روز 
کردن ایران انجام دادند. امین الضرب سال 1263، 
اولین ماشین را برای کارخانه ابریشم کشی، وارد 
رشت کرد و وارد حوزه صنعت شد. او ابریشم 
تولیدی را به اســتانبول، مصر و مارسی صادر 
می کرد و ســود خالصی 4 تا 6 هزارتومانی در 

سال 1248 به دست آورد.
امتیاز ذوب آهن و  امین الضرب سال 1266 
تعدادی معدن )به جز طال( را به مدت سی سال 
از شــاه گرفت. البته در این راه به جایی نرسید. 
حتی بااینکه بخشــی از ماشین آالت ذوب آهن 
خریداری شده و کارشناسان خارجی برای اجرای 
پروژه به تهران آمده بودند و نقشــه برداری ها 
انجام گرفته بود، به خاطر نبود جاده مناسب کار 
متوقف شد. با این حال بخشی از کار که ساخت 
راه آهــن بین آمل و محمودآباد بود عملیاتی و 
اجرا شد. به این ترتیب امین الضرب، اولین راه آهن 

ایران را راه اندازی کرد.
کتاب »زندگی نامه حاج محمدحسن کمپانی، 
امین دارالضرب« درباره توسعه تجارت و کار 
محمدحسن این گونه نوشــته است: »بر طبق 
شرح حال ناتمام، در آن زمان سود حاصل از این 
معامله )تجارت تریاک به هنگ کنگ( به تنهایی 
چنان عجیب بود که گزارش آن به شاه داده شد 
و او حاج محمدحسن را به حضور طلبید و خلعتی 
به نشان رضایت خود به او اعطا کرد. بر طبق 
اســناد مهدوی در سال 1293 قمری، شاه  نشان 
شیر و خورشید درجه دو را به حاج محمدحسن 
داد که به احتمال زیاد به خاطر قدردانی از موفقیت 
تجاری بزرگ او بوده است. شاید به دلیل این 
معامله بود که در سال 1300 قمری ناصرالدین شاه 
تلگرافی به ناصرالدوله وزیر تجارت فرســتاده 
می گوید: انصافاً حاج محمدحســن کمپانی و 
برادران او یک دســتگاه تجارت بزرگی برای 
دولت است و می توان اطمینان به عزم تجارت او 
به هم رسانید خاصه خود حاجی محمدحسن که 
گذشته از عمل تجارت خدمتگزار است. همین 
دســتخط تلگرافی ما را به او نشان داده کمال 

تقویت و همراهی را به کمپانی او و کارهایش 
معمول دارید.«

QQQ اولین پارلمان بخش خصوصی تشکیل
می شود

امین الضرب را همه می شــناختند. او که در 
حال تجارت و صنعت مشکالت زیادی به چشم 
دیده بود، حاال فکری بزرگ تر در سر داشت. 
فکری که به حل مشکالت تمام هم صنفی هایش 
مربوط می شــد. به همین دلیل هم نقش او در 
تشــکیل مجلس وکالی تجار ایران و پیگیری 

حقوق بازرگانان قابل توجه است.
مجلس وکالی تجار تهران به عنوان یکی از 
مجالس وکالی تجار ایران سال 1263 به ریاست 
نهادی  به عنــوان  امین الضرب  محمدحســن 
خودجوش و بر اساس ضرورت در سایه حمایت 
ناصرالدین شاه تشــکیل شد. کتاب »از مجلس 
وکالی تجار تا اتاق ایران« درباره مجلس وکالی 
تجارت نوشته است: »اعضای مجلس تجارت در 
تهران را حاج محمدحســن امین الضرب، آقای 
عبدالباقی، آقا محمدامین، حاجی علی اکبر، حاج 
حسن، حاج محمدحسین، حاج مالحسین، حاج 
علی اکبر دهدشتی، حاج محمدحسین کاشانی، 
سید خلف، حاج محمدحسین عمو، حاج ابراهیم، 
حاج عبدالرزاق، حاج ابوالفتح و حاج محمدجعفر 

تشکیل می دادند.«
 آن طور که نوشته  شده است این مجلس با 
هدف احتــرام به مالکیت فردی، جلوگیری از 
سوءاستفاده از عمال دیوانی، رواج کاالی ایرانی، 
سپردن امور تجار و حل وفصل دعوای به مجلس 

تجارت و ... تأسیس شد.
در همــان کتاب درباره فعالیت این مجلس 
نوشته است: »حوزه اختیارات گسترده مجلس 
وکالی تجار بااقتدار حکام مواجه شــد و آنان 
را به مقابله بــا فعالیت های مجلس برانگیخت. 
از ایــن نمونه، اختالل و کارشــکنی و حاکم 
بارفروش بود که حاج علی اصفهانی طی نامه ای 
به امین الضرب عنوان می کند و ناصرالدین شاه در 
حکم تلگرافی خود به معین السلطنه حاکم قزوین، 
گوشزد می کند که اگر با مجلس تجار این گونه 
که تابه حال عمل کرده، رفتار کند از حکومت 

برکنار خواهد شد.«
با این حال، محمدحسن در این راه با موانعی 
مواجه بــود؛ موانعی ماننــد مخبرالدوله، وزیر 
فعالیت  مخالف  آن قــدر  مخبرالدوله  تجارت. 
محمدحسن بود که در هر ایالت افرادی نظامی 
یا بی اطالع از امور تجاری را به ریاســت تجار 
منصوب کرد. مخبرالدوله آن قدر سنگ جلوی 
امین الضرب قرارداد تا او بعد از دو سال از ریاست 
کناره گیری کــرد و کار مجلس هم به تدریج 

متوقف شد.

QQQتالش تا آخرین لحظه
سال های آخر زندگی امین الضرب، سال های 
خوب و آرامی نبود. او طی این سال ها برادرش 
محمدرحیم را از دســت داد. بخش بزرگی از 
دارایی هایش مصادره شــد و به زنــدان افتاد. 
کتاب »سرگذشــت پنجاه کنشگر اقتصادی 
ایران« درباره این سال های زندگی محمدحسن 
این طور نوشته است: »با وجود اینکه دارایی او را 
گرفتند هنگامی که مشکل افزایش قیمت نان و 
احتکار گندم در تهران بحرانی شد از وی برای 
حل مشکالت کمک خواستند و او را به ریاست 
مجلــس انتظام نرخ منصوب کردنــد، زیرا از 

مالکین و محتکرین رشوه نمی پذیرفت.«
درنهایت محمدحسن سال 1277 خورشیدی 
و در ســن 63 سالگی در تهران درگذشت و بر 
اساس وصیتش در نجف اشرف به خاک سپرده 

شد.
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ما در حال حاضر طیف وسیعی از خدمات را در اختیار داریم که به ما اجازه می دهد به بسیاری از برنامه ها و فیلم ها در هر زمان و از 
طریق بسیاری از دستگاه ها دسترسی داشته باشیم. ما دیگر به اتاق نشیمن محدود نمی شویم؛ اینترنت به ما اجازه می دهد تا تلویزیون را در 
هر کجای خانه تماشا کنیم و دستگاه های رسانه ای قابل حمل مثل تلفن های هوشمند و تبلت ها ما را در حال حرکت سرگرم می کنند. فناوری

تلویزیون در طول ســال هایی که از آغاز 
آن گذشته رشد کرده و شکوفا شده است و 
با افزایش قدرت اینترنت، تلویزیون اینترنتی 
در سرتاسر جهان حکومت می کند. همین دو 
دهه پیش بود که تلویزیون انحصار پخش را 
در اختیار داشت. اگر تماشاگران می خواستند 
چیزی را ببینند، باید در یک مکان مشخص در 
یک زمان مشخص حضور می داشتند. سپس با 
نسل دیگری دستگاه ضبط ویدیوئی VCR و 
سپس TiVo آمد تا بتوانند یک نمایش را ضبط 
کنند و بعدا آن را تماشا کنند. در حال حاضر 
تلویزیون اینترنتی یا IPTV )پروتکل اینترنت 
تلویزیونی( وجود دارد و برنامه ریزی پخش 
می تواند براساس زمان دلخواه شما مرتب شود.

QQQاینترنت
در سال 1969 وزارت دفاع یک سیستم 
بســته بندی ســوئیچینگ توزیع اطالعات 
بین رایانه های مختلف را توســعه داد و آن 
را ARPANET )شــبکه آژانس پروژه های 
تحقیقاتی پیشرفته( نامگذاری کرد. این شبکه 
در سال های بعد از جنگ سرد طراحی شده 
بود و یک وسیله ضدبمب برای نگه داشتن 
اینترنت  خطوط ارتباطی بود. این پیشروی 
مدرن بود که به مردم کمک کرد تا متن، 
داده ها و تصاویر را به آســانی روی خطوط 
ارتباطی مختلف انتقال دهند. در زمان قبل از 
اینترنت مردم متوجه پتانسیل انتقال اطالعات 

شگفت انگیز موجود نبودند.

QQQتلویزیون اینترنتی اولیه
تلویزیون کابلی از دهه 1940 مشــغول 
به کار بوده است. در سال 1994 اولین باری 
 ABC ،که تلویزیون در اینترنت پخش شد
World News را پخش کرد. شــرکت هایی 

مانند Audionet شــروع به پخش موسیقی 
کردند و سیســکو کار خود را برای پخش 
برنامه های تلویزیونی اینترنتی آغاز کرد. از 
همان روزهای اول، سه مورد استفاده اصلی 
LiveTV، Vid� اینترنتی تلویزیون های   برای 
 Interactive TV و )eo on Demand )VoD

iTV(( بوده اســت. رشد تلویزیون اینترنتی 

در زمینه توزیع علم برنامه نویسی برای سایر 
نقاط جهان، به ویژه در مناطقی مانند چین و 
و  پشتیبانی  دارای زیرساخت های  هند، که 
 DSL تجهیزات دسترسی مانند خطوط کابل یا
نیست، در سطح بین المللی بسیار کاربردی 

است. 

QQQچهره تلویزیون اینترنتی
تلویزیون اینترنتی یک جایگزین برای 
تماشــاگران تلویزیون معمولی بود. طولی 
نکشید که شرکت های بزرگ پخش متوجه 
شدند این امر به راحتی می تواند بینندگان 
آن ها را تحت الشعاع قرار دهد. آنها متوجه 
شــدند که مطمئن ترین راه مبارزه با این 
تهدید جدید، شــناختن و کار با آن است. 
اکثر شرکت های بزرگ پخش سیاست های 
خود را در راستای پخش اینترنتی بازبینی 
کردند. یکی از پیشگامان پخش تلویزیون 
اینترنتــی، Hulu یکی از زیرمجموعه های 
گروه تلویزیونــی NBC بود که تولیدات 
خــود را از طریق اینترنت به اشــتراک 
گذاشت. این اقدام بالفاصله به یک موفقیت 
منجر شد. در حال حاضر، بقیه شرکت های 
بــزرگ پخش )و همچنین بســیاری از 
پخش  گروه های  کوچکتر(  شرکت های 
اینترنتی خود را توسعه داده اند. در حقیقت 
بسیاری از شــاخه های خود را برای ایجاد 
محتوای خاص اینترنت )ISC( و همچنین 

محتویاتی که قبال پخش شده بود، مطابق 
برنامه زمان بندی بیننده ایجاد می کنند.

ما در حال حاضر طیف وسیعی از خدمات 
را در اختیار داریــم که به ما اجازه می دهد 
به بسیاری از برنامه ها و فیلم ها در هر زمان 
و از طریق بســیاری از دستگاه ها دسترسی 
داشته باشیم. ما دیگر به اتاق نشیمن محدود 
نمی شــویم؛ اینترنت به ما اجازه می دهد تا 
تلویزیون را در هر کجای خانه تماشا کنیم و 
دستگاه های رسانه ای قابل حمل مثل تلفن های 
هوشــمند و تبلت ها ما را در حال حرکت 

سرگرم می کنند.
کدام سرویس برنامه های دلخواه شما را 
تأمین می کند؟ آیــا واقعا به تلویزیون نیاز 
دارید؟ آیا شــما فیلم های خود را از طریق 
خریداری  خصوصی  تلویزیونی  شبکه های 
می کنید یا باید آنهــا را به صورت آنالین 
مشــاهده کنید؟ آیا می خواهید تلویزیون 
را در یــک لپتاپ، تلفن، تبلت یا تلویزیون 
تماشا کنید؟ مهم تر از همه، ماهانه چه مبلغی 
باید برای تماشــای برنامه های دلخواه خود 

بپردازید؟

QQQ 7 کمپانی موفق تلویزیون اینترنتی
کدامند؟

iPlayer BBC 1 و امپراتوری تلویزیونی تحت BBC

حمایت عمومی آن، یک موسسه بریتانیایی 
است که مدت هاســت در بریتانیا فعالیت 
می کند؛ بنابراین نباید جای تعجب باشــد 
اگر بگوییم که سرویس دیجیتال آن یعنی 
iPlayer BBC اولین تسهیالت اتصال آنالین 

بود که به عنوان اتصاالت اینترنتی باند پهن 
جریان اصلی بازار پخش اینترنتی را در دست 

گرفت.
این بخشــی از دالیل شــناخته شدن و 
محبوبیت iPlayer اســت، اما باید ذکر کرد 
که iPlayer BBC از لحاظ محتوا و تحویل نیز 

یک سر و گردن باالتر از بقیه است. 
محتــوای iPlayer تقریبا به طور کامل 
نمایش  با  همــراه  تلویزیونی  نمایش های 
گهگاه فیلم است که قبال از شبکه تلویزیونی 
BBC پخش شده است و پس از پخش معموال 

برای یک هفته به صــورت آنالین روی 
شبکه iPlayer موجود است؛ هرچند برخی از 
برنامه های BBC برای 30 روز یا حتی بیشتر 

به صورت دائمی  در دسترس هستند.
برنامه های دســکتاپ و iOS این شبکه 
مزایای قابل توجهی را نســبت به نســخه 
مرورگر دارند زیرا به شــما اجازه می دهند 
محتوای مورد عالقه خود را ایجاد و دسته بندی 
iP�  و در نتیجه لینک سریال ها را تنظیم کنید.
layer بقیه کار را برای شما انجام خواهد داد.  

 ،iPlayer برای HD با توجه به امکان پخش
این شبکه همچنان قابلیت پخش روی خطوط 
iPlay�  ضعیف اینترنتی را هم دارد. همچنین

er روی Xbox360 و PS یافت می شود که 

روی هر پلتفرم تلویزیون هوشمند به خوبی 
YouView، Sky و Virgin و شــمار زیادی 

از دستگاه های دیگر نمایش داده می شوند. 
iPlayer با این ویژگی های چشــمگیر که 

به صــورت رایگان برای هر کســی قابل 
دسترسی اســت، به وضوح از بازی جلوتر 
اســت. در صورت نیاز به تماشای چیزی 
که همان لحظه پخش می شود، iPlayer تمام 
نیازهای شــما را برآورده می کند. اگر شما 
وقتی BBC تماشــا می کنید از محتوای آن 
تلویزیون  می توانید  حتی  هستید،  خوشحال 
Freeviewی آن را از کار بیندازید و مطمئن 

باشید تمام برنامه های پخش شده آن به آسانی 
در شبکه اینترنتی آنها قابل یافت هستند. در 
مقایسه با سایر اعضای این لیست، نسخه های 

بی نظیر iPlayer شگفت انگیز است.

یک  تلویزیون  جریــان  برای   iPlayer

وسواس ملی و استاندارد طالیی است، حتی 
در سراسر جهان.

YouTube 2 از هرکسی بپرسید که فکر می کند
بزرگترین انقالب اینترنتی قرن بیست و یکم 
چیســت، به احتمال زیاد پاسخ او یک چیز 
خواهد بود: "YouTube". یوتیوب به خاطر این 
که باعث ایجاد سایت های ویدئویی-وبالگی 
توسط خود کاربران )به نوعی شخصی سازی 
در عین عمومی بودن( شده، چشم انداز آنالین 

را برای همیشه تغییر داده است.
این اجازه می دهد هر کســی، فارغ از 
شهرت و هویت، هر محتوای ویدئویی را با 
هر کیفیتی از هر جای دنیا آپلود کند و آن 
را برای هر کسی در سراسر جهان به آسانی 

نمایش دهد. 
با یوتیوب، شــما برای ساختن سریال 
تلویزیونی خود و ایجاد یک پیروزی عظیم 
نیازی به بودجه بزرگ یــا در واقع هیچ 
بودجه ای ندارید، یوتیوب همچنین به شما 
امکان می دهد تا محتــوای آپلودی خود 
را با کیفیت حداکثر 1080p به اشــتراک 
بگذارید. این سایت حتی با فرمت 3D نیز 
قابل مشاهده اســت. عالوه بر همه این ها 
شــما می توانید انواع فیلم ها و رویدادهای 
تلویزیونی زنده را از شبکه های رایگان آن 

به صورت آنالین تماشا کنید.

Netflix 3 اگر شما یک فیلم/سریال بین خبره
باشــید، می دانید که تنها یــک رقابت در 
 Lovefilm این عرصه وجــود دارد و آن بین

آمازون و Netflix است. 
اکثر تلویزیون های هوشمند هر دو برنامه 
Netflix و Lovefilm را دارنــد، اما در اکثر 

دستگاه های iPad، گوشی های هوشمند و یا 
کنسول های بازی، این انتخاب مستقیم بین 
این دو است. کیفیت فیلم و تلویزیون هر دو 

در تلویزیون و تبلت ها عالی است.
مشکل محتوای فعلی برای Netflix، فشرده 
بودن برنامه های آن اســت که برای پخش 
نامحــدود 7.99 پونــد را در هر ماه هزینه 
می کند، اما لینکی برای دانلود در اختیار بیننده 
 Mac، Apple TV، و PC روی Netflix .نیست
Wii، Xbox 360 و PS، گوشی های اندروید 

و تبلت ها، تلفن های ویندوز، دســتگاه های 
iOS، تلویزیون های فعال شده با اینترنت و 

پخش کننده های Blu-ray و پخش کننده های 
 Western Digital و Philips، Roku جریان از
اجرا می شود.  پخش سریال بسیار معروف 
و پرطرفدار House of Cards از سال 2013 
در Netflix آغاز شد و مدیرعامل این شرکت 
مشتاق اســت که با همین برنامه صنعت 

سریال های اینترنتی را متحول کند.

LoveFilm Instant 4 ،است؟ بله، هست Netflix آیا بهتر از
اما به شــرطی که شما سیستم پخش برنامه 
این شبکه را در نظر نگیرید. این که فیلم ها 
به در خانه ما فرستاده شوند، در عصر دیجیتال 
امروزی بسیار عجیب است، اما این نگرش 
محافظه کارانه هالیوود به اینترنت است. تنها 
پست می تواند آخرین نسخه های برنامه ها را 

برای ما بیاورد.
 Mac، Kindle Fire و PC برای LoveFilm

HD، اپل، PS3 ،360 Xbox، تلویزیون های 

مبتنی بــر اینترنــت و پخش کننده های 
Blu-ray، سیستم ســینمای خانگی سونی، 

 On-box سونی و Network Media Player

دیجیتال Stream در دسترس است.
 Think Peep( یک سلکشــن کمدی
و   Show، Spaced، The Inbetweeners

غیره( محتوای غیرفیلمی  Lovefilm را تقویت 
می کند. این شبکه به زودی پخش آزمایشی 
و رایگان چندین سریال را برای اعضای فعلی 
آغاز خواهد کرد که ادامه دادن آن ها بستگی 

به نظر تماشاگران دارد.
این ایده خوبی اســت، اما تا زمانی که 
 Lovefilm Instant انتخاب نوع فیلم هــا در
از روی رقیب آن یعنی Netflix باشــد، از 
این لحاظ خواهد توانســت با آن برابری و 
نه رقابت کند. با این حال این شــرکت با 
وجود هواداران نوستالژیک خود که فرصتی 
برای داشتن چند دیسک Blu-ray در خانه را 
برایشان مهیا کرده است، فقط در این شاخه 
از رقیبش جلوتر افتاده است؛ اگر شما یک 
 Lovefilm Instant ،فیلم بین حرفه ای هستید

انتخاب مناسبی است.

ITV Player 5 ITV که قبال به عنوان ،ITV Player

Online شناخته می شد، یکی از محبوب ترین 

شبکه های تلویزیونی اینترنتی است که این 
روزها بیشــتر به سمت تجاری شدن پیش 

می رود.
به علت  این شبکه  دسترسی به خدمات 
ابزارهای مناســبی که در محیط آنالین در 
اختیار شما قرار می دهد بسیار راحت است، 
اما هنگامی کــه یک برنامه را باز می کنید، 
ممکن است دو آگهی که ابتدا و همچنین 
آگهی های بعدی که در طول نمایش نشان 
داده می شوند شما را ناراحت کنند، اما این 
راه کســب درآمد این شبکه است. بعد از 
همه اینها ITV، مثل BBC مشمول هزینه های 

مجوز تلویزیون نمی شود.
ITV در فوریه 2013 نخســتین نمایش 

آنالین خود را از Park Avenue 666، شروع 
کرد. این شــبکه همچنین برای نشان دادن 
برنامه هایی که بیش از 7 روز از پخش اولیه 
آن گذشته باشد و همچنین محتوای آرشیو 
قدیمی تر، هزینه دریافت می کند، هرچند که 

بخش »توصیه شده« خود را صرفا با پرداخت 
هزینه برای محتوا پخش می کند.

به گفته این شــرکت، ITV Player در 
حال جست وجو برای یک مدل کسب وکار 
قابل اجرا و شایسته تماشاچیان امروزی است. 
صرف نظر از برنامه های iOS، نســخه های 
Sky، ITV Play� و WeView، Virgin ،PS3
er به عنوان یک برنامه تلویزیون هوشمند در 

حال حاضر منحصر به تلویزیون های هوشمند 
سامسونگ و دســتگاه های اندروید است. 
کاربران PS همچنین می توانند از طریق یک 
کانال در YouTube برنامه های دلخواهشان 

را تماشا کنند.

4OD 6 اگر چه پخش تلویزیونی این شبکه
نسبت به گذشته مخاطبان کمتری دارد، با 
این حال برخالف بسیاری از ارائه دهندگان 
پهنای زمینی، شبکه 4 سرویس  تلویزیون 
4OD برنامه های خود را به طرز چشمگیری 

برای همیشه به صورت آنالین در دسترس 
می گذارد، بنابراین شما الزم نیست که مثل 
ITV در مورد هشدار هفت روزه نگران باشید. 

Virgin Me�  برنامه های این سرویس در
و   iOS و   360  Xbox و   dia، YouView

اندروید ارائه می شود. یک برنامه مشابه برای 
ویندوز هم به تازگی راه اندازی شده است. با 
این اوصاف باز هم لینکی برای دانلود وجود 

ندارد.
چشم انداز تجاری به این معنی است که 
کانال 4 به مدل های کســب و کار بیشتر 
از آزمایش هــای خدمات به دســت آمده 
خود عالقه مند اســت و از این رو، مشغول 
جمــع آوری اطالعات مخاطبان از شــش 
میلیون عضو ثبت شده است. شرایط استفاده 
4OD روشن، ساده و آسان است، اما میزان 

غیر قابل قبولی از تبلیغات آزاردهنده است؛ 
قبل از شروع برنامه، کمتر از شش آگهی 
پخش می شود و بعضی از آنها شامل پنل های 
لمسی برای اطالعات بیشتر است که یک 
صفحه وب مرتبط را باز می کند؛ در حالی 
که محتوای ویدئو زیر این پیج در جریان 

است.
با این حال، 4OD با ارائه ســری کامل 
در آرشیوش و به صورت رایگان فراتر از 
خدمات تلویزیون اینترنتی است. همه هشت 
 Peep، The Inbetweeners نمایش  سری 
 Come Dine With Me و تمام 27 ســری

آزادانه در دسترس هستند. 
 4OD همچنین لینک هایی در وب سایت
وجود دارند که به نام 4Seven )که هفت 
روز در دسترس هستند تا همه چیز را ساده 
نگه دارند(، Music4 ،More4 و Film4، در 
ازای دریافــت هزینه یک لینک دانلود 30 
روزه و یک لینک تماشای آنالین 48 ساعته 
در اختیار بیننده قرار می دهند. اگر شما در 

ازای ارائه این مجموعــه عظیم از محتوای 
رایگان تبلیغاتی مشاهده نکنید، 4OD یک 

انتخاب عالی است.

Virgin Media 7 تا 100 مگابایــت پهنای باند فیبر
نوری برای مشــترکین Virgin در دسترس 
است، اما این چیزی نیست که بتواند سرعت 
و کیفیت الزم را داشــته باشد تا بینندگان 

امروزی را قانع کند.
این رسانه در هســته سرویس جریان 
 PVR پیشرفته ترین ،TiVo هوشــمند خود
با ســه تونر، 3D ،HD یا یک  هارد دیسک 
500 گیگابایتی یا یک ترابایتی دارد که در 
حال حاضر همراه با یک برنامه همراه برای 
آیفون ها و آیپدها به نام »تلویزیون هرجا« 
اســت. مجموعه ای از برنامه های کاربردی 
برای اندروید نیز برای آن طراحی شده و در 

دسترس است.
این برنامــه این قابلیــت را دارد که 
از شــبکه های دلخواه شما را  مجموعه ای 
دســته بندی کرده و روی تلویزیون خانه 
 BBC، .شما به صورت رایگان نمایش دهد
ITV، C4 و Demand 5 از معروف تریــن 
این کانال ها هســتند، بنابراین شــما الزم 
نیست برای دسترسی به برنامه های مختلف 
از شــبکه های مختلف تلویزیون اینترنتی 
جســت وجو کنید، این شبکه خانگی این 
کار را برای شما انجام می دهد. شما همچنین 
می توانید چیزی را که در YouView اخیرا 
کپی کرده اید، به EPG برسانید. در سمت 
تماشــاچی می توانید  به عنوان  دیگر شما 
تلویزیون، فیلم ها و ســریال ها را هر زمان 
که دوست داشــتید، با پرداخت هزینه ای 
ناچیز -برای اجاره هر چیزی که به صورت 
استاندارد روی این شبکه وجود ندارد- تماشا 
کنیــد. Virgin Media جدیدترین فیلم ها را 
دریافت می کند که با سه کیفیت SD، HD و 

3D قابل پخش است.

Virgin Media دارای حدود 160 کانال 

در دســته بندی خود است و همچنین شامل 
از طریق   Sky از کانال هــای مجموعه ای 
نرم افزار است. این برنامه همچنین یک کانال 
اختصاصی برای یوتیوب دارد که با آخرین 
تکنولوژی HTML5 چندمنظوره ســازگار 

است.
TV An�  با این حال، نــوآوری واقعی
ywhere اســت. شــما به راحتی آن را در 

گوشی هوشمند یا تبلت خود فعال می کنید 
به TiVo متصل می شود،  بالفاصله  برنامه  و 
آنچه که شما در حال تماشای آن هستید را 
مشخص می کند و گزینه هایی را برای ضبط 
آن یا تنظیم یک سری لینک، جست وجوی 
اطالعات )بازیگــران، تیم فنی، لینک های 
قسمت های  تنظیم  یوتیوب(  جست وجوی 
برنامه ریزی شده که در آینده پخش خواهد 
شد یا به اشــتراک گذاری نظرات شما در 
رســانه های اجتماعی در اختیار شما قرار 

می دهد.
در واقع، این برنامه جایگزین کنترل از 
راه دور شما می شود و به سرعت به عنوان 
 Box پیش فرض برای سازماندهی و حرکت
TiVo تبدیل می شود. از همه مهم تر، امکان 

نامحدود جست وجوی متن از هر چیزی که 
در Box TiVo وجود دارد از جمله تلویزیون 
زنده و در همه محتواها و برنامه های مورد 

تقاضا، انجام می شود.
 Virgin Media ،در این عصر تکنولوژی
بسیار جای پیشــرفت و گسترش دارد، از 
WiFi برای اتصال به اینترنت استفاده می کند 

و تعداد بسیار زیادی از شبکه های تلویزیونی 
و اینترنتی را تحت پوشش قرار می دهد. راه 
پیشرفت برای Virgin Media بسیار بلند و 

پرپیچ وخم است.

احیایدوبارهتلویزیون
تلویزیون های  اینترنتی با سریال های جدیدشان رونق را به شبکه ها بازگرداندند

سهیال تقوی نژاد 
مترجم



گفتمان فصل 5:  فرهنگ و اندیشه

اگر این نکته را بپذیریم که معنای نص 
به ظاهر آن خالصه نمی شود و در ورای هر 
نصی، معنایی باطنی نهفته است، و اگر تأویل 
معنوی را مســتلزم برخورداری از حضوری 
هستی شناختی در ســاحِت معرفت شناسی 
بدانیم، بنابراین یک ســؤال ایجاد می شود: 
رســیدن به باطنی ترین و نهفته ترین معنای 
متن، کار چه کسی است؟ برای یک حکیم 
مســلمان، یک فرض می تواند این باشد که 
اساساً در دوران پس از پیامبر، کسی توانایی 
رســیدن به آن ساحِت نص را ندارد. بدیهی 
است که این نظر با تشکیکی بودن معرفت 
و وجود در نزد فالسفه شیعه همخوانی ندارد. 
اگر رســیدن به هر مرتبۀ معرفت مستلزم 
باشــد،  از یک درجۀ حضور  برخورداری 
بنابراین درونی ترین معنای متن، مســتلزم 
حضوری است که فالسفۀ شیعی آن را انسان 

کامل می نامند.
بر همین اساس شیعیان همواره معتقدند 
فهم وجــوه باطنی کتــاب، نیازمند »قیم 
بالکتاب« یــا »تالی کتاب اهلل« اســت.1 
به نظر می رسد پیامبر)ص( در جایی به این 
نکته اشــاره کرده است؛ هنگامی که خود 
را »مدینۀ علم« و علــی)ع( را »دروازۀ آن 
علم« می خواند.2 روایت فوق حاوی دو نکته 
است: نخســت این که به اهمیِت نقش امام 
به عنوان نزدیک ترین شخص به پیامبر اشاره 
دارد،3 و دوم این که امام را به عنوان تنها راه 
رسیدن به معرفت باطنی اسالم دانسته است، 
زیرا برای رسیدن به هر مدینه ای، راهی جز 
دروازه ای عظیم که در مقابل شــما گشوده 
است وجود ندارد. بنابراین یکی از القاب امام 

غایب نیز »باب اهلل«است.4
اصطالح دروازه برای کربن از این جهت 
می توانست اهمیت داشته باشد که در درون 
خود معنایی از رهایی را نهفته دارد. دروازه5، 
همان راه رهایی از جهان هایدگری اســت، 
جهانی بســته که دازاین راهی برای خروج 
از آن ندارد. دازاین تا وقتی دازاین اســت، 
در جهان اســت و هیچ امکانی برای خروج 
از جهان ندارد. اندیشیدن به آن سوی جهان 
در اندیشــه هایدگر منتفی است و بنابراین 
معرفت و شناخت در نهایت هیچ گونه امکان 
رهایی را در مقابل دازاین قرار نمی دهد. تنها 
امکان واقعی دازاین که با اندیشیدن واقعی 
برای دازاین اصیل پدیدار می شود، پذیرفتن 
مرگ اســت و مرگ در نهایت چیزی جز 
پایان دازاین در جهان نیســت. اما کربن در 
آموزه های شیعی راه رهایی را در امام شناسی 
می یابــد. امام از این جهــت دروازه ای رو 

به رهایی است.
نشان  شــیعه  امامان  به تعلیمات  نگاهی 
می دهد که چگونه این آموزه ها دروازۀ عظیم 
ورود به فلسفه نبوی بوده اند. نهج البالغه )این 
عنوان را بر حســب معمول راه خوب سخن 
گفتن ترجمه می کنند و حال آن که بالغت 
به معنای بلوغ و پختگی است( از نظر کربن، 
شامل غنی ترین معارف امام نخست است که 
به مثابۀ همان دروازه است. این کتاب پس از 
قرآن و احادیث نبوی، مهمترین اثر حیات 
دینی شــیعه، به طور کلی و اندیشۀ فلسفی 
اوست. تأثیر این اثر را به شیوه های گوناگونی 
می توان حس کرد: ترتیب منطقی اصطالحات، 
استنتاج نتایج صحیح، جعل برخی اصطالحات 
در زبان عربی کــه با توجه به غنا و زیبایی 
آن ها و مســتقل از ترجمۀ متن های یونانی 
به عربی، در زبان ادبی و فلسفی وارد شده اند. 
برخی از مسایل فلسفی اساسی طرح شده در 

کالم امام اول، نزد مالصدرا و مکتب او بسط 
پیدا خواهند کــرد. اگر گفت وگوی امام با 
مرید خود ُکمیل بن زیاد را در پاسخ به پرسش 
از حقیقت به خاطــر بیاوریم که در آن امام 
توالی باطنی حکیمان در این جهان را توصیف 
می کند...، در این صفحات، اندیشه ای از نوعی 

خاص را پیدا خواهیم کرد.
برعکس، آن جایی که معرفت شناسی از 
حالت تشکیکی خود خارج می شود، هرگونه 
باطنی مورد انکار قرار می گیرد. به زعم کربن 
اشعریان با نفی مفهوم ترتیب- یعنی ساختار 
توأم با سلســله مراتب عالم با علل واسط- 
اساس نبوت را نابود کرده اند. معتزلیان افراطی 
)امثال راوندی( نیز ایراد خود را چنین بیان 
می کردند: »نبوت یا با عقل موافقت دارد و یا 
نه! در شق اول، نبوت امری زاید است و در 
شق دوم، باید نبوت نفی شود«. خردگرایی 
معتزلی را توان آن نبود تا به مرتبه ای از وجود 
و آگاهی پی ببرد که در آن، این هردو شق، 
از درجۀ اعتبار ساقط می شود. از این واسطه ای 
که پیامبر شناسی شیعی بر ضرورت آن تأکید 
داشته، در اصطالح به حجت)حجت خداوند 
بر انسان( تعبیر شده است.با این همه، فکر 
و عملکرد ]حجــت[ از محدودۀ یک دورۀ 
خاص فراتر مــی رود. حضور حجت، حتی 
اگر به معنای حضور نامشهود و برای انبوه 
مردم ناشناخته باشد، باید تداوم داشته باشد.

بنابراین مفهوم حجت از اعصار تاریخی فراتر 
می رود و ریشه در واقعیتی مابعدالطبیعی دارد 
که شهود به آن، ما را به بحث عرفانی آدم 

آسمانی هدایت می کند.
کربن بر مبنای اندیشۀ شیعی معتقد است 
همان طوری که ساحت ظاهری، ظهورِ زمینی 
پایانی خود را در شخص محمد پیامبر داشت، 
می بایستی ساحت باطنی آن نیز مظهری داشته 
باشد. تجلی باطنی نبوت در شخصی ظاهر شد 
که از همۀ انسان ها نسبت به پیامبر نزدیکتر 
بود، یعنی علی بن ابی طالب، امام اول. از همین 
جا بود که امام اول، ]در اشاره ای به حدیث 
مشــابهی از پیامبر[6 گفت: »من ولی بودم، 
در حالی که آدم هنوز میان آب و ِگل قرار 
داشت«. میان شخص پیامبر و امام، پیش از 
قرابت زمینی، نسبتی معنوی وجود دارد که 
در ازل برقرار شده است: »علی و من از نور 
واحدی خلق شده ایم.7« »علی و من، چهارده 
هزار سال پیش از خلقت آدم، از نور واحدی 
خلق شــدیم.« آن گاه در همان حدیث، 

پیامبر اشــاره می کند که چگونه 
آن نور واحــد، از پیامبری 
و  منتقل  دیگری  به پیامبر 
به دو ذریه تقســیم شد تا 
شخص او و امام اول، تجلی 
کند و آنگاه خطاب به امام 
می گوید: »یا علی! اگر مرا 
خوف آن نبود که طایفه ای 
از امت من در حق تو همان 
در  بنی اسرائیل  که  گویند 
حق عیسی بن مریم گفتند، 
می گفتم  همان  تو  حق  در 
طایفه ای  بــر  تو  اگر  که 
می گذشــتی، خاک قدوم 
تو را متبرک می دانســتند 
و از آن شفا می جستند، اما 
کافی است که تو جزئی از 
من باشی و من جزئی از تو. 
آن کس وارث من خواهد 

بود که وارث تو باشد، زیرا تو 
به من به منزلۀ هارون به موسی هستی، 

جز این که پس از مــن پیامبری نخواهد 
بود.«و سرانجامِ این حدیث با مضمونی قاطع 
که: »علی با هر پیامبری در ِســر و با من 
آشکارا فرستاده شد«.کربن به احادیث فوق 

در سنت شیعی فوق العاده عالقه نشان می دهد، 
چرا که بیانگر نقش امام در تأویل اســت. 
تأویِل شیعی بدین ترتیب به گونه ای کشف 

رمز و سرگشایی بدل می شود.
امام ششم جعفر صادق)ع( بر همین اساس 
گفته است: »امر ما سّر در سّر است. سّر امری 
که برای همیشه مســتور است و تنها سّری 
دیگر می تواند آن را مکشوف سازد. این امر 
سری ورای سر دیگر است که پشت حجاب 
سّری دیگر پنهان شده است«.سری که امام 
از آن سخن می گوید و تنها توسط آن »سّر 
مستور« مکشوف می شود، می باید از جنس 
همان سر باشد. اما در وجود امام چه عنصری 
باید حامل اسرار باشد؟ به نظر می رسد آن چه 
که حامل اسرار است، والیت است و تنها ولی 
دیگری باید بتواند این ســر را آشکار کند. 
به عبارت دیگر معرفت شناســی در شیعه، با 
امام شناسی پیوند یافته است و از همین جهت 
اســت که ظهور امام غایب، روز آشکارگی 

اسرار است.8
کربن معتقد است در اندیشۀ شیعی قرابت 
بی نظیری میان مفهوم نفس و امام درونی ایجاد 
می شود، چنان که در حدیثی می خوانیم »هر 
کس نفس خود را شــناخت، خدای خود را 
خواهد شناخت« و در جای دیگری می خوانیم 
که »آن کس خدای خود را شناخته است«، 
و از همین جهت است که آن کس که امام 
خود را نشناسد و از دنیا برود، به مرگ جاهلی 
مرده است. شــناخت امام با خودشناسی و 
خداشناسی، سه وجه اصلی معرفت شناسی شیعه 
را تشکیل می دهد. نقطۀ اوج این عقیده در نظر 
کربن، خطبه ای منسوب به امام اول معروف 
به »خطبه البیان« است که در آن امام ابدی 
سخن می گوید: »َمنم نشانۀ خدای قادر، منم 
عارف به حقایق غیبی، منم آستانۀ همۀ دردها، 
منم آشنای به جالل الهی، منم اول و آخر و 
ظاهر و باطن، منم وجه اهلل و آیینۀ او، منم کالم 
اعظم و لوح محفوظ، من همان ایلیای انجیل ام 
و امانت دار سّر رسول خدا...«9و خطبه تا هفتاد 
مورد از این تأکیدات عجیب ادامه پیدا می کند. 

کربن معتقد است این خطبه، مبین بسط 

عرفانی انسان ملکوتی یا حقیقت محمدیۀ باقیه 
در امام شناسی شیعی است. امامان، در نهایت 
مفتاح همۀ حروف اسرارآمیز قرآن10 اند، یعنی 
حروفی که در عنوان یا آغاز برخی سوره ها 

آمده است.
خلفای الهی در روی زمین، که امام اول 
از آن ها سخن می گوید، نخست همان یازده 
تنی هستند که جانشیِن خود امام اول شدند. از 
اینان گذشته، مفهوم خلفای الهی دربرگیرندۀ 
تمامی کسانی است که ناپیدا از چشم مردم، 
سلسله مراتب ناب امامت را بر محور قطب 
عالم عرفان، یا امــام غایب تا پایان زماِن ما 
تداوم می بخشند؛ بدون وجودِ این خلفای الهی 
بشریت قادر به حیات نیست، اعم از این که 
بدین امر آگاه یا از آن غافل باشد. بنابراین 
در مورد امامان، داشــتن یا نداشتن قدرت در 
امام بودن تأثیری نخواهد داشــت. این طرز 
تلقی به امام؛ سیمایی تنها، غریب و به غربت 
افتــاده می دهد، چرا که امام راه بازگشــت 
حقیقی به میهِن وجود را می شناسد و تمامی 
حیات خــود را وقف تربیِت معنوی پیروان 
خویش می کند. ســتایش از مفهوم غریب 
و به غربت افتادگی از همین جا سرچشــمه 
می گیرد. شیعیان ایران از همین جهت تنها 
امامی که در خاک ایران مدفون اســت را 
»امام غریــب« نامیده اند. غربِت جغرافیایی 
امام سیمایی از غربِت معنوی شیعیان است، اما 
در درون خود مفهومی از تقرب را نیز نهفته 
دارد. تنها از راه اوست که می توان به قربت 
و قرابت معنوی رسید. امام مقرب الهی است 
و حضور او در غربِت جغرافیایی ایران، نشان 
از نقش ایثارگرانۀ او بنابر »قاعدۀ لطف« برای 
تقرب جویی شیعیاِن ایران به درگاه الهی است. 
همان مردان فارس که علم و معرفت را حتی 
در ثریا نیز می جویند. امام هشتم برای ایرانیان 
لطف است و از آغاز، ثامن بودِن امام رضا)ع( 
را با هشت گوشۀ کعبۀ دروِن خود پیوند دادند 
و از همین جهت، زائرین به مشــهِد وی را 

کسانی دانستند که به »حج فقرا« می روند. 
تشیع ایرانی به دلیل همین ستایش است 
که از سلمان پاک همواره صورت نوعی 

یک غریب را نشان می دهد. سلمان نمایندۀ 
روح جســت وجوگر و دردمندی است که 
غربِت غربی خویش را با یافتِن پیامبر درمان 
کرد. او با مشــاهدۀ پیامبر شمِس زندگی 
خود را یافت و تــا پایان عمر در رکاب او 
»حضور« یافت. سلمان فارسی)متوفی 35 هـ. 
ق( که در آیین زردشت نام روزبه مرزوبان 
داشت، شهر به شهر در جست وجوی معنویت 
الهی گشت و پس از مدتی به آیین مسیحیت 
گروید. مســیحیت اگر چه از لطافت ادیان 
ابراهیمی برخوردار بود اما جاِن تشــنۀ او را 
سیراب نکرد، تا اینکه آوازۀ نام محمد اّمی را 
شنید. او به مکه رفت و ندای محمد را چنان 
با جان پذیرفت که نام »سلمان« اتخاذ کرد. 
همین روِح غرب آگاهِ سلمان است که وی را 
به حریم اهل بیت راه می دهد و پیامبر در شأن 
او می گوید »سلمان از اهل بیِت ما است.11« 
حیدر آملی تأکید دارد که: »پذیرش سلمان 
از سوی پیامبر بدین معناست که کلمۀ بیت 
در ترکیب اهل بیت صوری نیست که شامل 
زنان و فرزندان باشد، بلکه منظور از آن بیِت 

علم و معرفت و حکمت است«.
امام، معنای نهفته و باطِن شــریعت، و 
به یک معنا حقیقــت را در نزد خود دارد. 
در واقع اوســت که معرفت به نهفته ترین 
معنای نص در پشت هفتادمین حجاِب قرآن 
دارد. هر یک از بطوِن باطنی قرآن12 معرفتی 
نهایت،  امــا در  عمیق تر عرضه می دارد، 
حجابی نیز هســت. سالکی که به معرفتی 
عمیق تــر از قرآن دســت می یابد، همان 
معرفت، حجابی برای معرفت عمیق تر است، 
بنابراین بطِن عمیق تر از آن، در پشِت همان 
معرفت قرار دارد و بدین گونه یک معرفت، 
خود به حجاب تبدیل شده است. مواجهۀ با 
همین معانی متعدد و تشکیکی در معرفت 
است که عرفای اسالمی را به وادی حیرت 
می کشاند. اما در نهایت معرفتی ناب وجود 
دارد که در پِس آن حجابی نیست و عارِف 
به آن، در نهایِت معیت نسبت به پروردگار 
به ســر می برد. باطنی ترین وجه قرآن، که 
شناخِت آن معادل شناخت تمامی اسرار عالم 
هستی است. این معرفت از نظر شیعیان تنها 
در نزد امام است و اینک با غیبِت امام، معنای 
مستورِ هستی نیز در پرده ای از مستوری قرار 
گرفته است. ظهورِ امام به این معنا، معادل 
ظهور حقایق هستی نیز هست و از همین 
جهت ظهورِ امام غایب، روز »آشکار شدن 
می رود.او  به شــمار  نهفته«  اسرار 
معنایی از قرآن و اسرار هستی 
به ارمغان می آورد که تاکنون 
بر همگان نهفته بوده است و 
این معنای دقیِق »صحیفه« ای 
نظر  مّد  شــیعیان  که  است 
این  بر  ناقداِن شیعیان،  دارند. 
شــیعیان  که  رفته اند  گمان 
معتقدند قرآن دیگری وجود 
دارد کــه »صحیفۀ فاطمیه« 
خوانده می شود و در نزد امام 
این  از  غایب اســت، غافل 
که به همراه داشــتن قرآن، 
معادل به همراه داشــتن فهم 
آن نیست. قرآن همان قرآن 
اســت، اما فهم آن نزد امام 
غایب است که به اسرار غیب 

آگاه است.
غیب آگاهی امام در اندیشۀ 
امام در  به دلیل حضورِ  شیعی، 
قرب الهی اســت. به یک معنا، امام 
موجودی اســت که نسبت به خداوند »رفع 
دوری« دارد. در اینجا تصور وجود به مثابۀ 
حضور مطرح است. کربن معتقد است همین 
نظر برای مالصدرا این امکان را فراهم آورد 

که او بتواند به معنای حضور مضاعف امام، 
عمق بخشد و از این رهگذر، امام شناسی شیعی 
و دوازده امام بشخصه را نه فقط در حّد ظاهر 
خاکی و ظهور تاریخی آنها قرار دهد، بلکه 
در حّد ذات ورائی آنها به عنوان شاهدهایی 
سرمدی، مشخص سازد.دایرۀ کنونی والیت 
که تحت هدایت دوازدهمین امام است،کار 
مؤمنیِن به امام را دشــوار تر می گرداند؛ زیرا 
خودِ امام نیز در حجاب اســت؛ چنانکه امام 
غایب »حجاب اهلل االزلی القدیم« خوانده شده 

است.

پی نوشت ها
1- در زیــارت آل یاســین که میان شــیعیان رواج دارد، 

مي خوانیم: »السالم علیک یا تالي کتاب اهلل و تَرجمانَه.«
2- حاکم نیشابوري این حدیِث رسول خدا)ص(را با سندش 
از ابن عباس و جابر بن عبداهلل انصاري نقل کرده است. ترمذي 
در صحیح خود بنابر نقل »جامــع االصول« و ابن عبد البّر 
قرطبــي در کتاب خــود، به این حدیث اشــاره کرده اند. 
ترمذي به ســند خود از رسول خدا نقل کرده که فرمود:»انا 
دارالحکمه و علی بابها«؛ »مــن خانه حکمت و علي درِ آن 
است.«ابن جریر در »تهذیب اآلثار« از محمد بن اسماعیل از 
عبدالسالم بن صالح هروي، از ابومعاویه، از اعمش از مجاهد از 
ابن عباس نقل کرده که پیامبر)ص( فرمود: »انا مدینه العلم 
و علّي بابها فمن أراد المدینه فلیأتها من بابها«؛ »من شــهر 
علمم  و علي دروازه آن اســت پس هر کس قصد این شهر 
را نموده باید از دروازه آن وارد شــود.«حاکم نیشابوري در 
»المستدرک علي الصحیحین«از ابوالعباس محّمد بن یعقوب 
از محّمد بن عبدالرحیم هروی از ابوالصلت عبدالرحمن بن صالح 
از ابــو معاویه از اعمش از مجاهد از ابن عباس نقل کرده که 
رسول خدافرمود: »أنا مدینه العلم و علّي بابها فمن أرادالعلم 
فلیأت الباب«. ابن عساکر در کتاب تاریخ دمشق، روایت فوق 
را این گونه ذکر مي کند:قاَل َرُســول اهللـِ  صلی اهلل علیه و 
آله ـ: َمَثلِی َو َمَثُل َعلِی َمَثُل َشَجَره أنا أْصُلها َو َعلِی فَْرُعها َو 
یِب  یعه َوَرُقها فََهْل یْخُرُج مِْن الطَّ الَْحَسُن َو الُْحَسیُن َثَمُرها َو الشِّ
یُب َو أنا َمِدیَنه الْعِلِْم َو َعلِی بابُها فََمْن أراَدها فَلْیأتِها مِْن  إاّل الطَّ
بابِها:پیامبر اکرمـ  صلی اهلل علیه و آلهـ  فرمود: َمَثل من و علی 
)امیر المؤمنین( َمَثل درختی است که من ریشه  ـ علیه السالمـ 
و ساقه و علی شاخه آن و حسن و حسین ـ علیهما السالم ـ 
میوه آن درخت و شــیعه برگ های آن درخت را تشکیل 
می دهند، )و سپس افزود( آیا از اصل و ریشه پاک جز میوه 
پاک انتظار می رود؟ و من شهر علم و دانش هستم و علیـ  
علیه السالمـ  درب آن است، پس کسی که خواست به شهر 
علم دست یابد، باید، از درب آن وارد شود. همچنین در مورد 
امام غایب نیز تعبیر باب بودن به کار رفته است. چنانکه امام 
باقر)ع( مي گوید: »نحن حّجه اهلل و باب اهلل«و در دعاي ندبه 

مي خوانیم: »این باب اهلل الذي منه یؤتي؟«
3- اهمیت این نزدیکي در مفهوم »قرابت« نهفته اســت و 
در درون خود به معناي نزدیکترین شــخص به خدا بودن 
نیز هست. به بیان دیگر، در سلسله مراتب تشکیکي وجود، 
پیامبر)ص( که طبق باور مسلمانان نزدیک ترین شخص به 
خداوند است، هنگامي که علي)ع( را »مقّرب ترین« شخِص 
پس از خود مي داند، به جایگاه تأویل گرانۀ امام پس از خود نیز 
اشاره دارد. در واقع معنا بنابر منطِق تشکیکِي حضور، در دست 
مقّرب ترین انسان است، یعني انسان کامل. شیعیان معتقدند 
مقام امام اول در قبال پیامبر، هم چون مقام نفس در قبال عقل 
است. به همین دلیل پیامبر)ص( خطاب به علي)ع( با تعبیر 

»نَفسي« یا »مِني« سخن گفته است.
4- این تعبیر در مورد امام هشتم شیعیان رضا)ع( به صورت 

»باب اهلل المفتوح« به کار رفته است. رک: 
Seuil de Dieu -5

6- حدیثي از پیامبر که مي گوید: »من پیامبر بودم در حالي 
که آدم هنوز در میان آب و گل قرار داشت.«

7- اَنا و َعلي مِن نُور واِحد و اَنا و ایاُه َشــئ واِحد و اِنُه مِني 
و اَنا مِنُه . . . عالمه طباطبایي معتقد اســت »انوار والیت که 
به قلوب بندگان حق مي تابد، اشعه و خطوط نوري هستند از 
کانون نوري که پیش اوست، و موهبت هاي معنوي متفّرقه، 
جوي هایي هســتند مّتصل به دریاي بي کراني که نزد وي 
مي باشــد.« در اینجا شیعه کسي است که »پیرو« و »روندۀ 
راهِ« امام است. راهي که همان »شعاِع« نوري است که از امام 
ساطع مي شود و راهي به سوي حق است. »در راه بودن« بدین 

ترتیب به معني »در شعاع نورِ امام بودن« است.
8- در حدیثي از علــي )ع( مي خوانیم که »قیامت، پرده بر 
چهره دارد«.و از همین رو اســت که آمدِن قیامت به معنِي 

کشف حجاب و افتادِن پرده ها است. 
9- همچنین رک: )علي بن ابیطالب، نســخه خطي شــماره 
1/7488)1-140(، علي بن ابیطالب، نســخه خطي شــماره 
1/6810)1ب- 27 الف(، همداني، 1387: 625 ، سید عرب، 

1380، ج 7: 173(
10- منظور کربن حروف مقطعه در قرآن است که به عنوان 

مثال در آغاز سوره ص یا زخرف آمده است.
11- َسلماُن مِّنا اَهَل الَبیت

12- اصطالح بطن در توصیف مراتب معرفتي قرآن، مبین 
باطني بودِن این وجوه است.

مهدی فدایی مهربانی
عضو هیئت علمی دانشگاه تهران

وزگشایشراهخدا غدیر:ر
نقش تأویلی والیت پس از ختم نبوت درفلسفۀ شیعی
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 او را وجــدان معذب عصری می دانند که 
با انقالب فرانسه آغاز شده است. سیاستمداری 
رومانتیک و نویسنده ای پرشور که برای انقالب 
فرانســه احترامی قائل نبود و آن را آغازی بر 
نویسنده ای که  اروپا می دانست.  پایان شکوه 
حتی یک کتاب درباره اندیشه سیاسی ننوشت، 
اما جایگاه او در تاریخ اندیشــه سیاسی اروپا 
غیرقابل خدشه است. اندیشمندی که معتقد بود 
مردمی که هرگز به اجدادشان رجوع نمی کنند، 
نیز توجهی نخواهند داشــت و  به آیندگان 
همواره در حال توجه و ارجاع به پیشــینیان 
و عدم اعتماد به پســینیان بــود. نکته ای که 
مبتنی بر ایده محافظه کاری است که همواره 
نسبتی پرماجرا با لیبرالیسم داشته است. اما آیا 
ادموند برک را می توان اندیشــمندی دانست 
که موضعی نامشــخص در برابر لیبرالیســم 
دارد؟ برخی از نویســندگان و مفسران برک 
را به صــورت همزمان متصــف به صفت 
محافظه کاری و لیبرالیسم کرده اند. عده ای او را 
به سبب دفاع پرشور از نهاد مالکیت و روحیه 
آزادیخواهی یک لیبرال می نامند و عده دیگر 
به سبب حمله اش به انقالب کبیر فرانسه و نقد 
انقالبیون او را یک محافظه کار می نامند. اما آیا 
می توان هم لیبرال بود و هم محافظه کار؟ سوال 
اساسی تر اینکه چگونه ادموند برک همزمان 
با پایبندی به ارزش های لیبرال، به شــناخته 
شــده ترین رویداد سیاســی لیبرال حمله ور 
می شود؟ اگر بپذیریم که لیبرال ها به رغم وجوه 
اشتراکی که با محافظه کاران دارند، با آنها یکی 
نیستند؛ توجه به تفکر سیاسی ادموند برک از 
اهمیت زیادی برخوردار می شود. جمله طالیی 
برک که در قامت یک سیاستمدار بریتانیایی، 
انقالبیون فرانسوی را مورد خطاب قرار می دهد 
و می نویسد: »ما آنچه را که اصالح می کنیم 
به صورتی یکسره تازه در نمی آوریم و آنچه 
را که حفظ می کنیم به صورت یکسره کهنه 
به خوبی می تواند  و فرسوده نگاه نمی داریم« 
بیانگر رویکرد اساسی ادموند برک در مواجهه 
با انقالب فرانسه و فراتر از آن پایبندی همزمان 
به محافظه کاری و همچنین ارزش های لیبرال 
باشــد. این احتمال را هم نباید نادیده گرفت 
که شــاید موضع غریب برک که در میانه 
محافظه کاری و لیبرالیسم در حال حرکت است 
ناشی از زمانه زیست او باشد. در واقع »آنچه 
برک را درخور توجه می کند این است که او 
تضادهای عصر خود را تجربه کرد و بیش از 
همه درباره آنها با جسارت سخن گفت.« )ج. 
برونوفسکی/ ب. مازلیش. 1387. صفحه 547( 
اما یک بار دیگر سوال اساسی را در ارتباط با 
اندیشه سیاسی ادموند برک مطرح می کنیم: آیا 
او به دلیل آنچه که محافظه کاری خوانده می شود 
با انقالب فرانسه به مثابه یک رویداد مبتنی بر 
لیبرالیسم مخالفت کرد؟ پاسخ این سوال منفی 
است. نابودی هر آنچه از گذشته مانده و اتکاء 
بی بنیاد به هر آن چیزی که جای نهاد نابود شده 
گذشته تاسیس می شود، دلیل مخالفت برک با 
انقالبیون فرانسوی است. »او مطمئنا محافظه کار 
به معنای مخالف زیر و رو کردن جامعه است. 
اما در عین حال دارای درایتی است که می تواند 
بر اساس آن خطرات ناشی از انقالب فرانسه 
را تذکر دهــد و دورنمایی از نتایج زیان آور 
آن یعنی بازســازی استبداد به شکل جدید را 
 ترســیم کند. دقیقا همین جاست که برک 
به لیبرال ها نزدیک می شــود.« )موسی غنی 

نژاد. 1389. صفحه 43( بدین خاطر است که 
گفتن این جمله مشهور که ادموند برک پدر 
محافظه کاری مدرن است، تنها نیمی از داستان 
این نظریه پرداز بریتانیایی را روایت می کند و 
نیمه دیگرش که معطوف به ارزش های لیبرالی 
است را مسکوت می گذارد. شاید نشان دادن 
تمایزات رویکرد برک در مواجهه با انقالب 
فرانسه و استقالل آمریکا بتواند در روشن شدن 

موضع سیاسی او مفید باشد. 

QQQانقالب فرانسه و استقالل آمریکا
همانقدر که ادمونــد برک درباره انقالب 
استقالل آمریکا  بود، درباره  بدبین  فرانســه 
خوشبین بود. »او احساس می کرد که انقالب 
آمریــکا در چارچوب ســنتی تاریخی قرار 
داشــت که قوانین اساسی دموکراتیک آن را 
به وجود آورده بودند و انقالب فرانسه خارج 
از آن چارچــوب بود.« )ج. برونوفســکی/ 
ب. مازلیــش. 1387. صفحه 563( برک فکر 
می کرد که در فرانسه پابرهنگان و گرسنگان 
گرداننده انقالب شــده اند و در آمریکا سرد 
و گرم چشــیدگان معقول نظیر سیاستمداران 
بریتانیایی مسئول استقالل شده اند. کما اینکه 
در آمریکا اصالحات مطمح نظر اســت و در 
فرانسه بنیادشکنی و دگرگونی ریشه دار مطمح 
نظر است. طبیعی است که برک از اصالحات 
حمایت می کرد و با انقالب ســر سازگاری 
نداشــت. اما این موضع برک بر پایه تفکری 
بنیادین بنا شــده بود. لئو اشتراوس در کتاب 
»حقوق طبیعــی و تاریخ« به این نکته اذعان 
می کند که برک با مخالفت کردن با دخالت 
روحیه نظرورزی در قلمرویی که به عمل و 
سیاست اختصاص دارد، احیاء کننده این فکر 
کهن اســت که می گوید نظر نمی تواند تنها 
راهنمای کافی برای عمل باشــد و با اشاره 
به نــزاع کهن میان نظر و عمل می نویســد: 
»برک مهمترین مبارزه های سیاسی اش را در 
پرتو همین نزاع کهن ســامان داد: از مبارزه 
بر ضد انقالب فرانســه بگیر تا مبارزه به نفع 
مستعمره نشینان در آمریکا... حکومت انگلیس 
به حق حاکمیت اســتناد می کرد و انقالبیان 
فرانسوی به حقوق بشر. برک در هر دو مورد 
به یک نحو عمل می کرد. وی به جای آنکه 
درباره خود حقوق بحث کند، بیشــتر درباره 
حکمت اجرای آنها بحث کرد و کوشــید تا 
در برابر معتقدان به روش قانونی، روش سیاسی 
اصیل را دوباره احیا کند.« )لئو اشــتراوس. 
1393.صفحه 313( فارغ از تفسیر جهت داری 
که اشتراوس ارائه می دهد، رساله بسیار مهم و 
پراهمیت »تامالتی درباره انقالب در فرانسه« 
یکی از بهترین مالک ها برای قضاوت درباره 

برک است.

QQQتامل درباره انقالب
این رســاله سرچشــمه اصلــی نگرش 
محافظه کارانه به امر سیاســی در بستر تجدد 
سیاسی اســت. برای ادموند برک آن چیزی 
که در فرانسه و در ســال 1789 اتفاق افتاده 
بود، در برابر هر چیزی قرار داشت که برک 
به آن باور داشت. به همین دلیل او با صداقت 
بی رحمانه خود توصیفی از رخداد انقالب در 
فرانســه و آزادیخواهی مورد نظر انقالبیون 
ارائــه می دهد که نه تنها کمترین نســبتی با 
زمانه ندارد، بلکه نســبت به هیجانات صادر 
شده از فرانســه 1789 به کل اروپای غربی 
بســیار بدیع و بعید به نظر می رسد. در واقع 
»آزادی که هدف انقالبیون بود و آن ســان 
برای انگلیسی ها جذابیت داشت، در نظر برک 

حامد زارع
روزنامه نگار فلسفه و الهیات

9درس -گفتارهای اندیشه سیاسی

و دوراهیلیبرالیسم
محافظهکاری

بازخوانی آثار و آراء پدران بنیانگذار لیبرالیسم: مورد ادموند برک

محافظه کاری چیست؟ جواد طباطبایی معتقد است که پدیدار شدن اصطالح محافظه کاری سیاست
پیوندی با انقالب فرانسه دارد که نظم سابق را بر هم زد و معنای جدیدی به مفهوم انقالب 
داد. محافظه کاری باید به عنوان واکنش به این نظم نو انقالبی بوده باشد.

فقط تصویر مسخره یک آزادی حقیقی بود. 
در باور او این آزادی فقط افسارگســیختگی 
و نوعی آنارشــی بود که می رفت به صورت 
مبتذل ترین اســتبدادها درآیــد. در واقع این 
انقالب، هم در روند خشونت بار و هم در پیامد 
بی قانونی خود، در نظر برک، متضاد هر چیز 
مهم در عرصه سیاســت بود.« )ویلیام تامس 
جونز. 1370. صفحــه 437( ادموند برک در 
صدر رساله خود به فاصله یکسال پس از وقوع 
انقالب و در ســال 1790 می نویسد: »انقالب 
فرانســه تا کنون حیرت آورتریــن رویداد 
جهان بوده اســت. شگفت انگیز ترین چیزها، 
به مدد حیرت آورترین ابزار، به مضحک ترین 
شیوه ها و حقیرترین دستاویزها گرد هم آمدند. 
همه چیز در این آشــوب غریب از لودگی و 
وحشــی گری، غیرطبیعی به نظر می رسد، و 
همه نوع جنایتی در کنار همه نوع حماقتی در 
جریان است. در تماشای این صحنه دیوانه وار 
احساسات  متضادترین  مضحکه،  غم ناک-  و 
ناخــودآگاه به ذهن هجوم می آورند و گاه با 
هم در می آمیزند: جایگزینی حقارت و شکوه، 
خنده و گریه، ریشــخند و هراس« )ادموند 
برک. 1393.صفحــه 24( برک ایرلندی در 
حمله به انقالب فرانسه، طبقه متوسط مجلس 
موسوم به طبقه ســوم را آماج نقدهای خود 
قرار می دهــد و مجلس عوام بریتانیا را به رخ 
انقالبیون می کشد و می نویسد: »می دانیم که 
مجلس عوام بریتانیا، بدون بستن درها به روی 
شایســتگان هیچ طبقه ای، به واسطه عملکرد 
مسلم علل کافیه، سرشار از عناصر برجسته ای 
از منزلت، تبار، توارث و ثروت کسب شده، 
استعدادهای پرورش یافته، قابلیت های مدنی، 
نظامی، دریایی و سیاســی اســت که کشور 
می توانــد از آن منتفع شــود. لیکن تصور 
کنید، گرچه تصور آن هم مشکل است، که 
مجلس عوام به همان شیوه فرانسوی از طبقه 
سوم تشکیل شود، آیا این سلطه دغل بازان را 
می توان صبوری، تحمل و بدون هراس تصور 
کرد؟« )ادمونــد برک. 1393.صفحه 60( اما 
بنیادهای نقد انقالب فرانســه از سوی ادموند 
برک چه چیزهایی هســتند؟ برک انقالبیون 
کشور همسایه را به سبب نادیده انگاری عقل 
سیاسی قدمایی )سلطنت(، باورهای دینی )نهاد 
کلیســا(، تجربه های اندوخته پیشین )سنت 
عرفی( و همچنین حقوق اساسی )نهاد مالکیت 

خصوصی( نکوهش می کند. 

QQQسلطنت
ادموند برک در کتاب خود با این ســخن 
بالینگ بــروک همدلی می کنــد که درباره 
برتری سلطنت نسبت به دیگر اشکال حکومت 
می گفت: »بهتر می توان هر گونه جمهوری را با 
سلطنت پیوند زد تا آنکه بتوان چیزی از سلطنت 
را به اشکال متفاوت جمهوری پیوند زد.« برک 
با پرسیدن چندباره این سوال که مگر ضعف های 
فرانســه چه بود و چقدر بزرگ بود که به ما 
اجازه داده کل بنا را یکباره با خاک یکســان 
کنیم، به نقد رادیکالیسم می پردازد و می گوید 
فرانسوی ها پادشاه خود را با شاه خونخوار ایران 
اشــتباه گرفته اند. البته برک منکر ضعف های 
پادشاهی فرانسه نیســت و اذعان دارد: »من با 
خطاها و نقص های حکومت ســرنگون شده 
فرانسه ناآشنا نیستم، و می اندیشم که نه از روی 
طبع و نه به واســطه خط مشی خود، گرایش 
به مدح چیزی ندارم که به درســتی و به طور 
طبیعی مســتحق نکوهش است. ولی در اینجا 
دیگر نه مسئله عیوب سلطنت، که پای هستی 
آن در میان است. آیا به واقع حکومت فرانسه 
چنان عاجز یا ناســزاوار برای اصالح بود که 
ضرورت ایجاب می کرد که کل ســاختار آن 
فروافکنده و محل آن پاکسازی شود تا عمارتی 
انتزاعی، بر حســب آزمون و خطا بر جای آن 
باال رود؟« )ادموند برک. 1393.صفحه 143( 
او با رویکرد نخبه گرایانه و محافظه کارانه خود، 
حضور تاثیرگذار عوام در عرصه سیاســی را 
برنمی تابد و ضمن تذکر به انقالبیون فرانسوی، 
آنان را به اصالح ســلطنت و نه براندازی آن 
توصیه می کند و خطاب به آنان می گوید: »شاید 
اســامی را عوض کنید، چیزها در ذات خود 
پابرجا می مانند. حدی از قدرت در یک اجتماع 
باید در دســتانی خاص و تحت عناوین خاص 
به جا بماند. خردمندان معالجات خود را روی 
علل به کار می گیرند و نه روی نام ها.« )ادموند 
برک. 1393.صفحه 158( ادموند برک در برابر 
دفاع از سلطنت، از دموکراسی بی قید نیز بیزار 
و هراسناک اســت و می نویسد: »دموکراسی 
کامل، بی آزرم ترین چیز در عالم است. از آنجا 
که بی شرم ترین است، نترس ترین هم هست. 
هیچ کس درباره خود نمی اندیشد که می تواند 
مشمول تنبیه شود.« )ادموند برک. 1393.صفحه 
به بنیادهای  اما برک به سبب توجهش   )111
کالســیک نظم جامعه، در کنار نهاد سلطنت 

به نهاد دیانت نیز حساسیت و جدیت دارد.

QQQدیانت
ادموند برک اهمیت جایگاه دین در جامعه 
را با نشــان دادن اهمیت آن در جامعه بریتانیا 
مورد تاکید قــرار می دهد. چه اینکه داعیه این 
را دارد که ما دین را تاج سر محاکم و مجالس 
خود می کنیم و آن را با خمیره زندگی خویش 
درمی آمیزیم و با همه طبقات اجتماعی خویش 
ترکیب می کنیم. برک در برابر مصادره کلیسا 
توسط دولت انقالبی نیز موضع سرسختانه ای دارد 
و می گوید دستبرد به کلیسا در فرانسه ما را در 
بریتانیا بیدار تر کرده است. برک که دائما وضع 
بریتانیا مبتنی بر سنت عرفی را با وضع فرانسه 
انقالب زده مقایســه می کند معتقد است مردم 
بریتانیا انگیزه دینی و قانونی دارند تا در برابر 
مواجب بگیر شدن روحانیت مستقل ایستادگی 
کنند. این دفاع برک از جایگاه بلندمرتبه سلطنت 
و دیانت در نظم بنیادین جامعه، نشان از هواداری 
او از عرف و سنت فکری انباشته شده در میراث 
فکری و فرهنگــی دارد. چیزی که بریتانیای 
کبیر مصداق تام و تمام آن است و اینک فرانسه 
با طوفان انقالبی که در آن وزیدن گرفته است، 

در برابر این الگو قرار دارد.

QQQسنت
برک بر آن اســت که انقالبیون فرانسه 
به این دلیل در کار نابــودی نهادها برآمده اند 
که در غیر اینصورت وجود خویشــتن را پوچ 
می انگارند. او معتقد است نمونه انقالب فرانسه 
برای  بریتانیایی که  برای خجالت زده شــدن 
سنت ها احترام قائل است علم شده است. اما با 
این همه برک دست بردار نقد انقالبیون نیست 
و می نویســد: »شــما همه این امتیازات را در 
حکومت های کهن خود داشتید، لیکن چنان عمل 
کردید که گویی هیچ گاه به قالب جامعه مدنی 
درنیامده بودید و همه چیز را از اول آغاز کردید. 
از ابتدا خشــت را بد گذاشتید، چراکه شروع 
به تنفر از هر چیز متعلق به خود کردید. کاسبی 
خود را بدون سرمایه آغاز کردید. اگر آخرین 
نسل کشور شــما هیچ جلوه ای در چشم شما 
نداشت، می توانستید آنها را کنار بزنید و دعاوی 
خود را از نسل های متقدم تر خود بیاغازید... با 
احترام به نیاکان، می آموختید که به خود حرمت 
بگذارید.« )ادموند بــرک.1393. صفحه 51( 
اندیشمند ایرلندی معتقد است انقالبیون زمین 
سفت سنت را رها کرده اند و بنای خویش را بر 
هوا و هوس خویش بنیاد کرده اند. او انقالبیون 

را به سبب نادیده گرفتن تجربه پیشینیان مالمت 
می کند و می نویسد: »آنان تجربه را به عنوان 
خرد انسان های بی سواد تحقیر می کنند، آنان در 
زیرزمین یک مین مهیب تعبیه کرده اند که، در 
یک انفجار عظیم، همه صورت های دیرینگی، 
همه سنت ها، همه چهارچوب ها و همه مصوبات 
پارلمان را به هوا خواهد فرستاد.« )ادموند برک. 
1393. صفحه 73( اما تندترین انتقادات برک 
به انقالب فرانسه برخاسته از چیزی است که آن 
را می توان دغدغه حقوق عمومی نزد سیاستمدار 

بریتانیایی نامید.

QQQمالکیت
انقالب فرانســه را به سبب  ادموند برک 
براندازی رســومات حقوقــی و عرفی مورد 
نکوهــش قرار می دهد. از دیــدگاه برک در 
خطرانداختــن جایگاه حقوقی شــهروندان و 
مالکیت به مثابه مصداق آن از قصورات غیرقابل 
گذشت انقالبیون فرانسوی است. برک اذعان 
می کند که جباران تاریخی باید در مدرسه انقالب 
فرانســه بیاموزند که در زرادخانه دیکتاتوری 
خویش از ســالحی به نام حقوق انسانی بهره 
برند و می افزاید: »در حال حاضر، شما در همه 
امور از صراط مســتقیم طبیعت دورافتاده اید. 
دارایی های فرانســه بر آن حکومت نمی کند. 
مالکیت برافتاده و آزادی عقالنی وجود ندارد. 
تمام چیزی که در حال حاضر دارید، کاغذبازی 
و دالل بازی است.« )ادموند برک.1393.صفحه 
67( منتقد شهیر انقالب فرانسه بر آن است که 
نزد مجمع ملی فرانسه مالکیت معنا ندارد و قانون 
و عرف به هیچ گرفته می شود و با هدف قرار 
دادن مجلس برپا شده توسط انقالبیون می نویسد:  
»پایه گذاران قانون اساســی شما بنا به روش 
تغییرناپذیر خــود، کار خود را با حذف کامل 
پارلمان ها آغاز کرده اند. این هیئت های محترم 
مانند سایر بخش های حکومت نیازمند اصالحات 
بود، بی آنکه نیازی به تغییر اصل سلطنت باشد. 
پارلمان ها نیازمنــد اصالحاتی چند بودند تا با 
سیســتم یک قانون اساسی آزاد سازگار شوند. 
ولی در اساســنامه خود جزئیاتی داشــتند که 
شایسته تحســین خرد بودند. آنها یک مزیت 
بنیادین داشتند: استقالل... آنها خاطره و سابقه 
قانون را زنده نگه می داشــتند. آنها بزرگترین 
ضمانت برای مالکیت خصوصی بودند که وقتی 
آزادی شخصی وجود نداشت، به خوبی از این 
مالکیت در فرانسه محافظت کردند.« )ادموند 
برک. 1393. صفحــه 227( دل نگرانی برک 
درباره حقوق عمومی و مالکیت شخصی در کنار 
رویکرد محافظه کارانه او درباره سنت های مدنی، 
نشان دهنده حفاظت تمام عیار اندیشمند ایرلندی 
از حکمت سیاســی و عقل قدمایی برخاسته از 

آن است.
QQQ

حال با این توضیحات باید برک را لیبرال و 
هوادار آزادی نامید یا محافظه کار و محدودکننده 
آزادی؟ همچنان درباره این ســوال بحث های 
فراوانی برانگیخته می شــود و نظارت متفاوتی 
صادر می شــود. از یک سو نویسندگانی مثل 
اوبراین وجود دارند کــه معتقدند »او لیبرالی 
حساس و دوراندیش است که دغدغه اش حفظ 
اصول لیبرالی مدنیت و شایستگی و حفظ یک 
قانون اساسی متعادل است.« )الستر ادواردز و 
جولز تاونزند. 1390. صفحه 241( و از ســوی 
دیگر نویسندگانی نظیر هرتسوگ وجود دارند 
که »توجــه ما را به مخالفت برک با بســط 
آزادیهای سیاسی و بسط حق رای اکثریت جلب 
می کنند.« )همان. صفحه 243( به نظر می رسد ما 
به سادگی نمی توانیم به این پرسش پاسخ دهیم 
که آیا ادموند برک یک لیبرال محافظه کار بود 

و یا یک محافظه کار لیبرال؟
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پرسـه فصل 6:  هنر و ادبیات

در ۱  تبلیغاتی  بیلبوردهــای  از  همه چیــز 
خیابان های تهران شــروع شد؛ از تبلیغات 
گســترده در کوچه و خیابان های شهر که کنار 
عکسی از »جان اسنو« فیلیمو، شبکه ی تلویزیونی 
اینترنتی )VOD( تبلیغ می شد. اوائل همه حدس 
می زدند که شــرکت »فیلیمــو« از این نام و 
محبوبیت، »فقط« برای تبلیغ خودش اســتفاده 
می کند، ولی اگر کنجکاوی کســی ادامه پیدا 
می کرد و به سایت فیلیمو سر می زد متوجه می شد 
که قسمت های تازه ی سریال »بازی تاج و تخت« 
در دســترس قرار گرفته است. جنجال فیلیمو و 
سریال »بازی تاج وتخت« از این جا شروع شد: از 
وقتی که تصمیم گرفت با سه هفته تأخیر فصل 
هفتم این سریال را در سایتش در دسترس قرار 
دهد. مدیران فیلیمو با سانسور تالش کردند موارد 
مسئله دار )مثاًل پوشش بازیگران( را اصالح کنند و 
تأخیر سه هفته ای هم برای پی بردن به حال و هوای 
فصل تازه ی ســریال بود. ولی مشکل این جور 
چیزها نبود. حاشیه ها چنان باال گرفت که چاره ای 

جز حذف سریال از روی شبکه باقی نماند. 

در پخش سریال سه موضوع مهم بود: اول، 2 
خرید حق پخش سریال بود. بد نیست بدانید 
از آذر سال 1393 موسسات ویدیو رسانه از انتشار 
و توزیع نسخه ی فیزیکی عناوین خارجی غیر قابل 
خرید از شرکت های آمریکایی، منع شده اند. البته 
با توجه به تحریم های مالی ایران و نبود رابطه بین 
کمپانی های آمریکایی و شرکت های فیلمسازی 
و ویدیویــی و اینترنتی داخلی، هیچ وقت امکان 
توزیع قانونی ســریال در داخل فراهم نبوده. در 
واقع شبکه ی اچ بی او حق پخشی را به شرکت های 
داخلی واگذار نکرده بــود و این، خالف قانون 
داخلی کشور است که شرکت های پخش فیلم را 
ملزم به خرید فیلم از میجرها می کند. اما مسئله ی 
مهم تر مجوز پخش این سریال از وزارت ارشاد 
بود؛ این احتماال بیشترین انتقادها و فشارها را هم 
به فیلیمو و هم به وزارت ارشاد وارد آورد. بعد از 
گسترده شدن انتقادها اداره ی کل نمایش خانگی 
سازمان ســینمایی اعالم کرد که مجوزی برای 
پخش سریال »بازی تاج و تخت« صادر نشده و 
اگر رسانه ای چنین کاری انجام دهد خالف قانون 
عمل کرده اســت. اما مشکل تفسیر قانون بود: 
VODها به دلیل ماهیت مجازی شان، درست مثل 

سایت های خبری، هم زمان با تحویل درخواست 
فعالیت به ارشاد، کارشــان را شروع می کنند، 
بنابراین نظارت آن ها بیشــتر، به بعد از پخش 
مربوط می شود. اما از زمان راه اندازی شبکه های 
VOD در ایران، آن ها صنفی را تأســیس کردند 

و این صنف برای جلوگیری از بروز مشکالت 
معمول، تصمیم گرفت با هماهنگی وزارت ارشاد، 
چارچوبی برای پخش فیلم و سریال در نظر بگیرد 
و موارد اصالحی و حتی غیرقابل پخش را اعالم 

کند. تمام رسانه های فعال، موظف به پیگیری این 
دستورالعمل و حفظ قواعد بودند. وزارت ارشاد هم 
روی محتوا و شیوه ی اصالح فیلم و سریال نظارت 
می کرد تا مــوارد غیرقانونی رخ ندهد. بنابراین، 
صدور مجوز بــرای آثار، قبل از پخش صورت 
نمی گرفت و ارشــاد به شکل جزئی در جریان 
سریال های آماده ی پخش نبود. آن ها محتوا را بعد 
از بارگذاری بررسی و در تعامل با رسانه ها موارد 
قابل ذکر را گوشزد می کردند. پس تلقی VODها 
این بود که مجوزی کلی برای پخش آثار دارند 
و نیازی به دریافت مجوز تکی برای پخش فیلم 
یا سریال نیست. اما ماجرای »بازی تاج و تخت« 
و ادعای اداره ی کل نمایــش خانگی وضع را 
تغییر داد: دولت مدعی نقض قانون بود و فیلیمو 

می گفت که نقض قانون رخ نداده است!

ماجرا فقط این نبــود: توزیع بیلبوردهای ۳ 
فیلیمو در سراســر شهر، بدون هماهنگی 
و نظارت سازمان های مربوط تقریبا غیرممکن 
است. به نظر شما ممکن اســت که تبلیغات 
شهری وســیعی رخ بدهد اما هیچ نهاد نظارتی 
قبل از نصب آن ها بنرها و پوســترها را ندیده 
باشد؟! ظاهراً برای این پوسترها هم مجوزهایی 
صادر شده. اما شاید مهم ترین بخش این دعوا، 
انتشــار عکس »جان اســنو« بود: رسانه های 
مختلف، که بیشــتر سیاســی بودند جان اسنو 
را حرامزده ی اســتارک ها می دانستند و انتشار 
عکســش را در سطح وسیع، عملی قبیح فرض 
کردند! آن ها وجهی غیراخالقی به موضوع دادند 
و انتشار عکس و بنرها را یک جور دهن کجی 
به ارزش های اســالمی دانســتند. در حالی که 
موضوع، چیــز دیگری بود... انگار که منتقدان 
سریال، تا جایی قصه را دنبال کرده و پس از آن 

دیگر قید آن را زده بودند!

ولی بگذارید به اصــل موضوع برگردیم: 4 
فیلیمو بعد اعتراض ها و البته موضع گیری 
صریح وزارت ارشــاد، اول با قید عالمت )17+( 
در کنار سریال تالش کرد نوعی تقسیم بندی برای 
تماشاگران ارائه کند. ولی خیلی زود مشخص شد 
که این کار بی فایده است. بنابراین سریال را از 
روی وب سایت خود حذف و مینی سریال »آلیو 
کتریج« را جایگزین آن کرد؛ سریالی 4 قسمتی 
با بازی فرانسیس مک دورمند. این در حالی بود 
 VOD که همان زمان دســت کم ســه شبکه ی
دیگر مشــغول پخش قسمت های تازه ی »بازی 
تاج و تخت« بودند: شبکه ی آپارات، تماشا و لنز 
قسمت های تازه را با حذف ها و اصالحات الزم 
پخش کردند. جنجال بیلبوردها موضوع را برای 

فیلیمو کاماًل تغییر داد؛ اگرچه آن ها هم پس از 
مدتی قسمت های تازه را آپ لود کردند!

QQQ چرا رسانه های ایرانی فصل 7 را پخش
كردند

نیست؛  معمولی  سریالی  تاج وتخت«  »بازی 
رکورد بیشترین تعداد تماشاگر با پخش هر قسمت 
از آن در سراسر جهان شکسته شده و حتی هکرها 
برای دست یابی به قسمت های تازه دو بار شبکه ی 
اچ بی او را هک کرده اند. رمان جی.آر. آر مارتین، 
از محبوب ترین رمان های فانتزی جهان است که 
هنوز هم به پایان نرسیده اما مثل »ارباب حلقه ها« 
بدل به رمانی محبوب با هواداران سرسخت شده 
است. به همین دلیل موج محبوبیت آن به ایران 
هم رسیده. اگرچه تماشــاگران ایرانی از طریق 
رسانه ها و شاید دانلود غیرقانونی در جریان سریال 
قرار گرفته باشــند ولی استقبال از اخبار و وقایع 
ســریال به حدی بوده که شبکه های توزیع فیلم 
را قانع کرده تا برای پخش فصل هفتم آن اقدام 
کنند. فصل هفتم که شامل 7 قسمت هم هست، 
به نسبت سایر فصل ها مشکالت ممیزی کمتری 
دارد و بیشتر حول حوادث و جنگ ها و توطئه ها 
می چرخد. بنابراین مشکالت سانسور و حذف را 
کمتر می کند و این، امکانی است که شرکت های 
داخلی از آن استفاده کرده اند. عرضه ی سریالی 
محبوب با کمترین ممیزی ها و دوبله ی فارسی، 
کاری است که تلویزیون هم انجام می دهد؛ پخش 
»خانه ی پوشالی« از شبکه ی نمایش، با رعایت 
موازین قانونی، شــرعی و عرفی، این ذهنیت را 
به وجود آورد که می شــود آثار آمریکایی را 
پخش کرد. اگرچه حاال شــک و تردید درباره ی 
عملکرد VODها باال گرفته است و باید دید در 
دولت تازه شکل نظارت چه تغییری می کند. تا 
امروز، نظارت ارشاد روی محتوای این شبکه ها 
مثل نظارت در حوزه ی روزنامه ها و ســایت ها 
بوده و از قوانین آن پیروی می کرده، ولی ممکن 
است با فشــارهای گروه های مختلف اجتماعی، 
شکل نظارت شبیه به سینما، تئاتر و کتاب شود 

و محصول، قبل ارائه مورد ارزیابی قرار بگیرد. 

QQQ موضوع جان اسنو/ احتمال لو رفتن
داستان!

خب، جان اسنو قهرمان واقعی سریال »بازی 
تاج و تخت« است؛ جوانی که رؤیایش نه رسیدن 
به قدرت که خود زندگی است و چنان با مرگ 
مواجه شــده که نمی خواهد گــرد مرگ روی 
اقلیم هفت پادشاه پاشــیده شود. بنابراین مسیر 

زندگی اش از یک نگهبان شب به پادشاهی شمال 
کشیده می شــود و کمی بعد هم مجبور می شود 
بین دو مدعی سلطنت در سراسر سرزمین هفت 
پادشاهی، یک طرف )تارگرین ها یا لنیسترها( را 
انتخاب کند. ولی چیزی که مهم است، احساس 
درونی جان اسنوست؛ این که او تا مدت ها، گمان 
می کند حرامزاده ی وینترفل است و طبق قانون، او 
باید یک نگهبان شب شود، هرگز ازدواج نکند 
و جانش را برای دفاع در برابر حمله ی پادشــاه 
شــب فدا کند. گفته شده که اواخر قیام رابرت، 
پادشاه هفت اقلیم، حدود یک ماه قبل از غارت 
کینگزلندینگ )بارانداز پادشــاه( به دنیا آمده 
است. طبق رمان و سریال، لرد اد استارک زمان 
بازگشت از جنگ، بچه ای تازه متولدشده را با خود 
به وینترفل آورد و مصّرانه خواستار بزرگ شدن 
او با سایر فرزندانش شد. ولی همسرش، کتلین 
اســتارک، او را حرامزاده می دانست و به همین 
دلیل هیچ گاه او را مثل فرزندانش ندانست. ولی 
حاال که 7 فصل از آن زمان گذشته، معلوم شده 
که او حرامزاده نیست. طبق آن چه که برای برن 
استارک معلوم شده )و ما هم شاهد آن بوده ایم( 
اسنو فرزند ریگار تارگرین و لیانا استارک است 
و در واقع، خواهرزاده ی اد استارک، لرد وینترفل، 
محسوب می شود. قصه ی او قدری پیچیده است: 
ریگار که فرزند شاه دیوانه است در روزی متولد 
شده که بسیاری از اعضای خانواده اش به خاطر 
اشتباه پدرش که می خواســت تخم اژدهاها را 
بشکافد در آتش سوختند. طبق یک پیشگویی 
بزرگ او یا یکی از فرزندانش باید دنیا را مقابل 
زمستان حفظ کنند. ریگار وقتی متوجه شد که 
وایت واکرها مقابــل او قرار نمی گیرند، تصمیم 
گرفت فرزندانی داشته باشد تا پیشگویی محقق 
شود. ریگار به دالیل سیاسی با الیا مارتل ازدواج 
کرد. اما در مراســمی که تمام لردهای بزرگ 
وستروس اعم از زن و مرد برای تماشای مسابقه ی 
جنگی جمع شده بودند ریگار فاتح مسابقات شد. 
او اجازه پیدا کرد تا زنی را به عنوان ملکه عشق 
و زیبایی برگزیند. همسر او یعنی الیا مارتل در 
میان حضار بود اما ریگار از همســر خود عبور 
کرد و تاج را به لیانا اســتارک هدیه داد. کمتر 
از یک سال بعد، لیانا به همراه ریگار و چند تن 
از افرادش، ناپدید شــد. افراد تحت امر استارک 
و باراثیان اصرار داشتند که لیانا ربوده شده . لیانا 
در این زمان، نامزد رابرت محســوب می شد. اما 
طرفداران تارگرین ادعا داشتند که آن دو عاشق 
هم هستند. برندون استارک به سرزمین پادشاهی 
رفت تا از ریگار درباره ی این موضوع، توضیح 

بخواهد اما شــاه دیوانه، برندون استارک و برادر 
وی را اعدام کرد؛ بنابراین رابرت تصمیم گرفت 
علیه شــاه دیوانه قیام کند. در جنگ ترایدنت، 
ریگار به دست رابرت کشته شد. جان اسنو فرزند 
دو خانواده ی مشهور »بازی تاج و تخت« است و 
وارث ریگار تارگرین که قرار است جهان را در 

برابر زمستان حفظ کند.

QQQمنابع اقتباس
»بازی تاج و تخت« یک فانتزی اســت که 
در تقســیم بندی ژانر آن را جــزو »فیلم های 
فانتزی« به حساب می آورند؛ رمان ها و آثاری 
که فضا و جهانی فارغ از جهان ما می ســازند و 
نمونه ی درخشــان آن »ارباب حلقه ها«ست. 
اما ویژگی مهم رمان جــرج آر.آر مارتین در 
نگاه او به تراژدی اســت. او با الهام از وقایع و 
کتاب هــای تاریخی به جای بدل کردن رمانش 
به نوعی واقعه نگاری حماسی به سمت تراژدی 
تقدیری حرکت کرده اســت: قهرمان های او 
وقتی در برابر تقدیر )که گاهی شــرورانه هم 
به نظر می رســد( می ایستند جانشان را از دست 
می دهند. در حالی که در تراژدی حماسی، یکی 
به خاطر منافع جمعی، خودآگاهانه به ســمت 
مبارزه می رود و آســیب می بیند. البته از زمانی 
که نویسندگان سریال تصمیم گرفتند قصه را 
فارغ از رمان ادامه دهند، سمت وسوی این نوع 
تراژدی هم تغییر کرد و به شــیوه ی مطلوب 
داستان های حماسی، جان اسنو و سایر قهرمان ها، 
حماسه ساز شدند. معلوم نیست در رمان حوادث 
به چه سمتی می رود ولی آن چه که در سریال 
به چشم می خورد تغییر ماهوی در تراژدی است. 
با این حال می شود به ارجاعات تاریخی »بازی 

تاج و تخت« اشاره کرد. 
نوشته ی  نفرین شده«  »شاهان  مجموعه کتاب   
موریس دروئون، یکــی از منابع اصلی مارتین 
برای نگارش »بازی تاج و تخت« بوده؛ کتاب هایی 
که خود مارتین گفتــه این ها بازی تاج و تخت 
اوریژنال اند! او در ترجمه ی انگلیسی هر جلد از 
کتاب های دروئون مقدمه هایی نوشته و گفته که 
سقوط خاندان کاپتی ها در قرن 14 میالدی منبع 

الهام او برای نگارش رمانش بوده است. دروئون 
که سیاستمدارانی طرفدار ژنرال دوگل بود، شاعر 
سرود پارتیزان هاست که در واقع سرود فرانسه ی 
آزاد به حساب آمد و بعدها در کنار سرود رسمی 
کشور فرانسه، سرود غیررسمی این کشور شد. 
دروئون در کتاب »شــاهان نفرین شده« تالش 
کرد با روایتی داستانی به وقایع پادشاهی فرانسه 
در قرن چهاردهم بپردازد. به همین دلیل کتاب او 
هم وجهی ادبی و هم وجهی تاریخی دارد. جی.آر.

آر مارتین از این کتاب استفاده ی زیادی کرده: 
ملکه ایزابالی انگلستان طنینی از شخصیت سرسی 
لنیستر دارد. اما مقداری از ویژگی های سرسی در 
کنتس ماهاوت بزرگ هم به چشــم می آید که 
به نظر می  رسد نمی تواند برای مقاصد سیاسی اش 
دست از مســموم کردن اطرافیانش بردارد. شاه 
فیلیپ خودش ترکیبی است از استنیس باراثیون 
و ند اســتارک. پسر ارشد بیکاره اش لوئیس هم 
شبیه جافری است. مبادله ی نوزاد، نفرین سه گانه، 
شاه کشی با زهر، حقه بازان سیاسی، مردان موذی 
و حتی طلسم  و جادوها همگی در کتاب »شاهان 

نفرین شده« دیده می شود. 
 جنگ رزها منبع الهام دیگر مارتین است، بین 
ســال های 1455 تا 1485 جنگ سختی بین دو 
خاندان لنکستر با نشان »گل سرخ« و یورک با 
نشان »رز سفید« در انگلستان درگرفت. علت نبرد 
تالش هر دو خاندان برای پادشــاهی بود. اما در 
آخر این هنری تیودور از خاندان لنکستر بود که 
موفق به شکست ریچارد سوم از خاندان یورک 
شــد و با عنوان هنری هفتــم تاجگذاری کرد. 
مبارزه، توطئه چینی و دست به دست شدن قدرت 
بین این دو خاندان، منبع خوبی برای مارتین بوده 

است. 
 ســال 1981 مارتین دیوار هادریان انگلیس را 
می بیند و از همان تصویر برای به تصویر کشیدن 
دیوار 700 پایی داستان خودش استفاده می کند. 
دیوار هادریان از جنس ســنگ و کلوخ است و 
به دستور هادریان، امپراتور روم قرن دوم میالدی 
ساخته شد تا مرزهای شــمالی روم را در برابر 
حمالت ســلتی ها محافظت کند. این دیوار، در 

رمان مارتین به دیواری یخی و بلند بدل می شود.

پادشاهان نفرین
پخش اینترنتی فصل هفتم بازی تاج و تخت در ایران جنجال آفرید
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مهم ترین وجه مجله ی »نیویورک ریویو آو بوکس« ترویج آزادی است. آن ها زمانی که اروپای شرقی اسیر دست کمونیست ها بود مستند
27 مقاله از واسالو هاول منتشر کردند، بارها سراغ تیموتی گاتن رفتند تا از او مقاله هایی درباره  رژیم های حاکم بر چکسلواکی و 

لهستان بنویسند. از دگراندیشان روس مقیم شوروی بارها مقاله منتشر کردند و هنوز هم به این تعهدشان پایبندند

جنگباروزمرگی
مستند 50 سال جدل به بررسی اثرگذاری یک مجله ی روشنفکری می پردازد

همه چیز از یک مهمانی شام شروع شد؛ ۱ 
وقتی که بحث جمع ادیبان و ناشرانی 
مثل رابرت الوِل شاعر و الیزابث هاردویک 
نویسنده و همسایه هایشان باربارا و جیسون 
اپستاین به مقاله ای کشیده شد که هاردویک 
هفته ی قبل در مجله ی »هارپرز« نوشته بود. 
عنوان مقاله »سقوط نقد کتاب« بود و موضوع 
آن، طرح مسائلی بود که نقد کتاب باید از آن 
دوری می کرد. این مقاله مثل نقشه ی راهنما 
بود، مانیفســتی برای انتشــار یک مجله ی 
مختص به نقد کتــاب که راه را به منتقدان 
نشان می داد. هاردویک در آن مهمانی خیلی 
صریح گفت که نقد کتاب به شیوه ی معمول 
و مرسوم کارآیی ندارد و باید تغییر کند. این 
مقاله جیسون اپستاین را به ایده ای رساند. او 
گفت چطور است مجله ای ویژه ی نقد کتاب 
منتشر کنیم. اپستاین معاون انتشارات رندوم 
هاوس بود و یکی از ویراستاران کتاب های 
وینتیج. بنابراین از کم و کیف کار مطلع بود. 
اما اول هیچ کس حرفش را جدی نگرفت. 
ولی اپستاین مصمم بود. او شرایط را توضیح 
نیویورک تایمز  داد: اعتصاب 3 ماهــه ی 
و شــش روزنامه ی بزرگ دیگر در سال 
1963 فرصتی بود برای گروه تا کارشــان 
را شروع کنند. آن ها باید از اعتبارشان خرج 
می کردند و نظر مجموعه ای از نویسندگان 
را جلب می کردند تــا مقاله ها و نقدهایی 
نقدهایی  بنویسند.  درباره ی کتاب های روز 
که هم به ویژگی های کتاب می پرداخت، هم 
به موضــوع آن و هم از قالب کتاب خارج 
می شــد و به مقاله ای کامل درباره ی رویداد 
بدل می شد. هزینه ی چاپ چنین مجله ای از 
طریق آگهی تأمین می شد؛ دوره ی اعتصاب 
وقت خوبی بود که ســراغ ناشــرها بروند 
و صفحات آگهــی را برای معرفی و تبلیغ 
کتاب به آن ها واگذار کنند. بنابراین گروه 
خیلی سریع دست به کار شد و طی سه هفته 
اولین شماره ی مجله ی »نیویورک ریویو آو 

بوکس« را منتشر کرد. 

»نیویورک ریویو آو بوکس« ترکیبی 2 
بود از اعضای آن مهمانی شام به همراه 
باب ســیلورز. ویراســتاران و سردبیران 
نشــریه باربارا اپســتاین و رابرت سیلورز 
بودند اما باقی گروه مشــاور و نویسنده ی 
آن به حســاب می آمدند. از همان شماره ی 
اول همه ی اعضا تــالش کردند جمعی از 
بهترین ها و مشهورترین نویسنده ها کارشان 
را در مجله شروع کنند. به همین دلیل هم با 
افرادی مثــل نورمن میلر، گور ویدال، مری 
مک کارتی، رابرت الول، بیل اســتایرن و 
... تماس گرفتند. همه ی آن ها بدون اشاره 
به دریافت پول حاضر شدند که برای مجله 
مقاله و نقد بنویسند و این، شروع انتشار یکی 
تاریخ  روشنفکری  مجالت  مشهورترین  از 
مطبوعات بود. مجله از سال 1963 به شکل 
انتشــار دوهفته یک بار  با دوره ی  مرتب، 
روی کیوسک ها آمد و بدون وابستگی مالی 
به گروه ها و شرکت های بزرگ کارش را 

ادامه داد. 

»نیویورک ۳  منحصربه فــرد  ویژگی 
ریویو آو بوکس« اســتقالل فکری 
اســت که بیش از هر چیز از استقالل مالی 
آن ناشی می شــود. اساس درآمدهای مجله 
فروش آگهی و سیســتم اشــتراک است، 
اگرچه ناشری مثل ری هدرن از دهه ی 80 
به آن ها کمک می کــرد، حوزه ی دخالت 
او در پخش، توزیــع، به روزکردن مجله و 
گســترش آن در فضای مجازی بود و وارد 
محتــوا و جهت گیری آن نشــد. بنابراین 
گردانندگان آن بدون هیچ محدودیتی وارد 
معرکه شــدند و نقد و مقاله منتشر کردند. 
هنوز خیلی ها مقالــه ی تکان دهنده ی مری 
مکارتی درباره ی ویتنام یا مطلب مفصل جون 
دیدیون درباره ی السالوادور را به یاد دارند، 
مطالبی تکان دهنده، افشاگر و صریح که از 

آمریکای گرفتار در جنگ های خانمان سوز 
حرف می زدند و شرایط بحرانی سربازها و 
مردم بومی را شرح می دادند. می گویند که 
مجله حدود 180 هزار مقاله منتشر کرده و 
در بیشــتر آن ها یک کتاب یا یک رویداد 
برای طرح مباحث گوناگون شده.  بهانه ای 
مثاًل انتشار کتابی درباره ی حضور شوروی در 
اروپا منجر به نگارش مطلبی مفصل درباره ی 
سیاســت خارجی، تأثیر کمونیسم در اروپا 
و جهت گیری فرهنگی سیاسی کشورهای 
اروپای شرقی شــده یا کابینه ی نیکسون و 
اعتراض به جنــگ ویتنام زمینه ی نگارش 
مقاله  ای انتقادی درباره ی این موضوعات را 
فراهم کرده. رابرت ســیلورز می گوید که 
هیئت نویسندگان مجله خودشان را موظف 
به انتشــار گزارش درباره ی مســائل روز 
می دانستند، به خصوص که می دیدند درباره ی 
همه چیز از ریاضیات گرفته تا بودیســم در 
تبت، کتاب منتشر می شــود و همه ی این 
مضمون ها کمک می کنــد تا آن ها بتوانند 
حرف های تازه ای را مطرح کنند. ولی این 

همه ی ویژگی مجله ی نقد کتاب نیست. 

»نیویورک 4  مجلــه ی  وجه  مهم ترین 
ریویو آو بوکس« ترویج آزادی است. 
آن ها زمانی که اروپای شــرقی اسیر دست 
کمونیست ها بود 27 مقاله از واسالو هاول 
منتشر کردند، بارها سراغ تیموتی گاتن رفتند 
تا از او مقاله هایی درباره  رژیم های حاکم بر 
چکسلواکی و لهستان بنویسند. از دگراندیشان 
روس مقیم شوروی بارها مقاله منتشر کردند 
و هنوز هم به این تعهدشان پایبندند. اگر این 
روزها مجله را ورق بزنید حتما مقاله هایی را 
درباره ی سوریه و عراق در آن پیدا می کنید. 
اگر چه این جمع روشــنفکران آزادی را از 
دید غربی تحلیل می کنند ولی کنش گری 

آن ها همیشه مورد توجه بوده است. 

QQQ50 سال جدل چطور ساخته شد
مارتین اسکورسیزی مشغول آماده سازی 
از  یادداشتی  بود که  وال استریت«  »گرگ 
رابرت سیلورز، سردبیر مجله ی »نیویورک 
ریویــو آو بوکــس« دریافت کــرد. او 
نوشــته بود که پنجاهمین سال انتشار مجله 
اطالعات  اســت و خیلی ها هنوز  نزدیک 
روی  مجله  تأثیرگــذاری  درباره ی  دقیقی 
جامعه ی آمریکا و روشــنفکران ندارند. آیا 
اسکورسیزی مایل است فیلمی درباره ی مجله 
بسازد؟ اسکورسیزی که از دوران کالج مجله 
را می خواند و همسرش هم مشترک آن بود 
جواب داد که با کمال میل فیلمی درباره ی 
آن خواهد ســاخت. ولی زمــان کم تولید 
را ســخت می کرد؛ »گرگ وال استریت« 
هنگام تولید به مشکالتی برخورده بود و کار 
روی آن طوالنی تر از پیش بینی ها شده بود. 
هم زمان  نمی توانست  اسکورسیزی  بنابراین 
روی دو پــروژه تمرکز کند. او به همکار 
همیشگی اش در ســاخت مستند زنگ زد 
و دیوید تدشــی را وارد ماجــرا کرد. قرار 
شد که خط مشــی مشخصی را دنبال کنند 
و فیلمی را که خودشــان مایل اند درباره ی 

مجله بســازند. ایده ی آنها چه بود؟ آن ها 
می خواستند بیشــتر از آن که تاریخ نگاری 
کنند و تک تــک رویدادهای مجله را برای 
مخاطب بازگو کنند فقط به تأثیرات مجله 
در دوره های مهم سیاسی اجتماعی بپردازند. 
مثاًل در زمان اشغال ویتنام به مقاله ی کوبنده ی 
مری مکارتی بپردازند. تحقیق درباره ی این 
رویکرد شروع شد و کمی بعد مجموعه ای از 
تصاویر شگفت انگیز به دست آمد. تصاویری 
نویسندگان  و  مقاله نویس ها  ســفرهای  از 
مشهور مجله به کشــورهایی مثل ویتنام و 
چین و البته بحث و جدل های نویسندگان با 
همدیگر سر نوشته ها و کتاب هایشان. یکی 
از درخشان ترین آن ها گفت وگوی تندوتیز 
گور ویــدال با نورمن میلر بود که درباره ی 
چاپ مقاله ای در مجله با هم بحث می کردند. 
ولی این ها کافی نبــود، الزم بود درباره ی 
دوره های مختلف مجله هم حرف زده شود. 
تدشی مأمور شد با هنرمندان، نویسندگان و 
اعضای تحریریه  مجله مصاحبه کند. ضمن 
اینکه اسکورســیزی مشتاق بود داخل دفتر 
مجله را هم نشان دهد، این که چطور چنین 
مجله ی مهمی در جایی کوچک با آدم هایی 
فرهیخته منتشر می شود. آن ها حدود 18 ماه 
روی فیلم، صداها، مصاحبه ها و ... کار کردند 
و در نهایت فیلمی ساختند به نام »50 سال 

جدل«.

QQQ50 سال جدل چه جور فیلمی است
منتقد هالیوودریپورتر در نقدی به این نکته 
اشــاره کرده که فیلم اسکورسیزی و دیوید 
تدشی شبیه موسیقی است. توصیف او دقیق 
است: »50 سال جدل« فیلمی است با قطعات 
پراکنده، صداها و موسیقی ها و تصاویری که 
آرام آرام تماشاگر را با خودش همراه می کند. 
ریتم مهم ترین ویژگی  آن است و مثل یک 
قطعه ی موسیقی مدام مخاطبش را دستخوش 
اوج و فــرود می کند. فیلم با ظرافت تمام و 
به شکلی غیرمستقیم سعی می کند تصاویر 
آرشیوی را با موسیقی و صداهای ضبط شده ی 
جدید ترکیب کنــد، تالش می کند اجزای 
پراکنده را کنار هــم قرار دهد و یک کل 
بامعنا بســازد. وقتی منتقد هالیوودریپورتر 
از شباهت فیلم با موســیقی حرف می زند 
به هارمونی آن اشاره می کند، به نظمی که 
بین اجزا موجود اســت و اجزای مختلف را 
در دل یک ســاختار معنا می بخشد. خب، 
بله، ما با اسکورسیزی طرفیم، با کارگردانی 
به اندازه ی فیلم های  که مســتندهایش هم 
سینمایی اش تکان دهنده اند. ولی ساخت فیلمی 
درباره ی یک مجله ی روشــنفکری در نگاه 
اول کار سختی است، کارگردان را به سمت 
نمایش موقعیت های دراماتیک درون مجله 
سوق می دهد و نوعی تاریخ نگاری را طلب 
می کند. اسکورسیزی اما از این قید خودش را 
رهانید و مثل یک مستند وریته فیلمی ساخته 
که بازیگوشانه به همه چیز و همه جا سرک 
می کشــد، نمی خواهد در بند زمان و مکان 
بماند و مثل یک عالقه مند مطلع از حال مجله، 
بیشــتر پی ارضای کنجکاوی شخصی اش 

است، به دنبال نمایش موقعیت هایی دراماتیک 
که عامل اصلی اش مجله بوده یا در تشــدید 
آن مؤثر بوده است. بنابراین فیلم »50 سال 
جدل« بدون تأکید و به شکل غیر مستقیم 
سعی می کند »نیویورک ریویو آو بوکس« 
را تشریح کند و اهمیتش را برای مخاطبان، 
حتی آن هایی که گذشــته ی آن را به یاد 

نمی آورند بازگو کند. 

QQQروایت رابرت سیلورز از فیلم
نزدیک 50 ســالگی انتشار مجله بود و 
فکر کردیم که طبق روال عمل کنیم. مثاًل 
یک شــماره ی ویژه منتشر کنیم یا کاری 
به مناسبت 50 سالگی انجام دهیم. ولی همان 
زمان چند مستند هم درباره ی مجله دیدیم، 

با فیلمسازهایشــان حــرف زدیم و فیلم ها 
را کنــار هم قرار دادیم. بســیاری از آن ها 
واقعاً تأثیرگذار بودند، اما نکته ی مهمی در 
همه ی آن ها بود: هیچ کدام درباره ی واقعیت 
»نیویورک ریویو آو بوکس« اطالع دقیقی 
نداشتند! فقط شیفتگی شان را نسبت به مجله ای 
مهم و مؤثر بیان کــرده بودند یا درباره ی 
شکل گیری آن و فعالیت گروه نویسندگانش 
حرف زده بودنــد. خاطرات زیادی برای ما 
زنده می شد ولی تماشاگران با تماشای فیلم 
نمی توانستند درک کنند که این مجله چه 
نقشی در رویدادهای فرهنگی کشور داشته 
و اصاًل چرا باید مهم دانسته شود. وقتی این ها 
را در مجلــه گفتم یکی از بچه های خودمان 
گفت چرا با مارتین اسکورســیزی تماس 

نمی گیرید؟ مستندهای او را درباره ی گروه 
رولینگ استونز و الیا کازان دیده اید؟ گفتم 
نه. ولی یادم آمد که با همسرش آشنا بودم. 
برای همین نامه ای به او نوشتم و گفتم دوست 
دارد فیلمی درباره ی مجله ی ما بســازد؟ او 
خیلی زود جواب داد که به موضوع عالقه مند 
است و از ســال 1963، وقتی در کالج بود 
خواننده ی مجله بوده. اسکورسیزی در اولین 
مالقات ما دیوید تدشــی را هم همراهش 
آورد، کسی که مســتندش درباره ی باب 
دیلن واقعاً معرکه است. آن ها به من گفتند 
که مشکل اصلی میزان مقاله های فوق العاده ای 
است که منتشر کرده ایم. ما 15 هزار مقاله 
درباره ی مسائل مختلف، از بودیسم تا جغرافیا 
و جنگ و تاریخ منتشــر کرده بودیم و در 
یک فیلم نمی شــد به همــه ی این مقاله ها 
پرداخت. اسکورســیزی روشش را توضیح 
داد، این کــه مقاله ها مهم اند اما مهم تر از آن 
پیدا کردن معادل تصویری برای آن است و 
این که بگوییم این مقاله ها هم به عنوان نوشته 
مهم اند و نثرشان قابل توجه است هم به عنوان 
یک اثر فرهنگی که مردم را تحت تأثیر قرار 
داده. بنابراین آن ها شروع به انتخاب کردند. 
من به آن ها اعتماد کردم چون دیدم که هم 
اسکورسیزی و هم تدشی خیلی دقیق مجله را 
خوانده اند و می دانند با چه چیزی طرف هستند. 
فیلم آن ها روایتی است از آن چه که ما انجام 
داده ایم، روایتی شخصی و البته گزینشی ولی 
بسیار دیدنی که حقیقت »نیویورک ریویو 

آو بوکس« را بازگو می کند. 

روایتسازنده50سالجدل

می دانید، فضای مجلــه ی »نیویورک 
ریویو آو بوکس« هم عوض شــده هم 
عوض نشده اســت! آن ها در برابر تغییر 
تکنولوژی خودشان را روزآمد کرده اند ولی 
در عین حال همچنان به شیوه ی سابق روی 
مقاله ها کار می کنند. مثال در توئیتر حاضرند 

و واکنش های لحظه ای نشان می دهند ولی 
هر دو هفته یک بار مقاله های مفصل شان 
انگار گردانندگان  منتشر می کنند.  را هم 
مجله می دانند که در هر دوره چطور باید 
به نیاز مخاطب واکنش نشان دهند. جالب 
است که آن ها آزادی خودشان را محدود 
به ســرمایه نکرده اند، هر چه می خواهند 
رئیس خودشان اند.  و خودشان  می نویسند 
من خودم خواننده ی مجله بودم، ولی وقتی 
ساخت فیلم جدی شد دوباره سراغ مجله ها 

رفتم، شماره های دهه ی هفتاد را خواندم و 
دیدم که چطــور در برابر تاریخ واکنش 
نشان داده اند. باب سیلورز به ما گفته بود 
ما باید درک کنیم که مجله جریان موج 
تاریخ را دنبال می کند. وقتی آن شماره های 
قدیمی را خواندم فهمیدم منظور ســیلورز 
چیست. آن ها خودشان تاریخ ساز بودند و 
در دل رویدادها حضور داشتند. فقط واکنش 
نشان نمی دادند، یک کنش گر اجتماعی و 
فرهنگی به حســاب می آمدند. حیف که 

همه ی اعضای قدیمی زنده نبودند، باربارا 
الیزابت هاردویک مرده بودند  اپستاین و 
و از آنها هیچ تصویر درست وحسابی هم 
موجود نبود. آن هــا ادیبانی بودند که در 
اتاق ها کارشان را انجام می دادند و عالقه ای 
به تبلیغ و ســروصدا نداشتند. ولی کم کم 
فهمیدم که می شود راه هایی برای نمایش 
نقش آن ها در مجله پیدا کرد. »50 ســال 
جدل« فیلمی است درباره ی تأثیر یک مجله 

روی فرهنگ آمریکا.

دیوید تدشی
کارگردان
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سريال »شوهر سیاست مدار« درباره ی وزیر سرشناس هیأت دولت بریتانیاست که در اعتراض به کارها و رفتار نژادپرستانه ی نخست وزیر 
استعفا می کند. او مردی است که شانس اول نخست وزیری است و چون رفتار نامعمول رئیس خود را می بیند به گمان ایجاد تنش و 

حذف قدرت باالدستی خود از کارش کناره گیری می کند. ولی ماجرا آن طور که می خواهد پیش نمی رود.

پوستیکهدرآنزندگیمیکنم
سریال شوهر سیاست مدار درباره ی قدرت گرفتن زنان در جامعه است

اقتدارزنانه
اگر فیلم بین باشید حتماً یادتان می آید 
که جرج کیوکر با چــه مهارتی دعوای 
یک زن با شوهرش را برای اثبات قدرتش 
به تصویر کشــیده؛ فیلــم »دنده ی آدم« 
درباره ی زن و شوهر وکیلی است که در 
پرونده  ای وکالت زن و مردی را برعهده 
می گیرند. زن وکیــل باید ثابت کند که 
موکلش بی گناه است در حالی که همه چیز، 
حتی قانون، به نفع مردها نوشته شده است. 
این فیلم در سال 1949 ساخته شده، درست 
4 سال بعد از پایان جنگ دوم جهانی. ولی 
فعالیت  نشانه های  اولین  به عنوان  همیشه 
زنان در عرصه ی عمومی شناخته می شود. 
در ایران هم فیلم »همسر« ساخته ی مهدی 
فخیم زاده براســاس این فیلم ساخته شده 
است، اثری که ســال 1372 تولید شده و 
انگار هم زمان است با بروز نشانه های زنان و 
دختران جوان در جامعه ی ایران و مقاومت 
جامعه ی ایرانی مقابل آن ها. این اشــاره ها 
فقط برای درک ریشــه ی پنهان مخالفت 
با قدرت گرفتن زن هاست وگرنه »شوهر 
سیاست مدار« با همه ی ارجاعاتش به تاریخ 
سینما، به خصوص »دنده ی آدم«، سریالی 
است متکی به خود. اگرچه طراح سریال، 
پائوال میلن، قبل تر در سال 1995 سریالی 
ســاخته بود به نام »همسر سیاست مدار«. 
او در آن سریال هم به خانواده  ای سیاسی 
می پرداخت که با مشــکل رســوایی در 
»شوهر  ظاهرا  می شدند.  مواجه  مطبوعات 
سیاست مدار« تحت تأثیر آن سریال ساخته 
شده، این بار با ماجرایی به روزتر و جذاب تر. 
میلن البته متخصص ســاخت سریال های 
سیاسی است: او این اواخر سریالی را برای 
شبکه ی زد دی اف ساخته که به ماجراهای 
جنگ ســرد می پردازد. ولی هیچ کدام از 
آثار او به اندازه ی »شوهر سیاست مدار« در 
نمایش بی پرده ی قدرت طلبی مردان موفق 

نبوده است. 

سیاست مدار«  »شوهر  در  مهم  نکته ی 
به قدرت مردانه است،  گره زدن سیاست 
ســریال با زیرکی تالش می کند قدرت 
گرفتن زن را بــا دو چالش مهم روبه رو 
کند: اول، مردی که خانه نشین شده و فکر 
می کند که می تواند با کمک همســرش 
بازی نخســت وزیر را به هم بزند و دوم، 
هیأت دولت که گمان می کنند با انتخاب 
این زن، خطر همســرش را از بین برده اند 
و حاال با کنترل او می توانند به فعالیت های 
مخرب شان بپردازند. فریا باید هم از دست 
شــوهرش، آیدن، خودش را نجات دهد و 
هم از سیاســت بازها و سیاست ورزی های 
حیله گرانه ی دولت مردان. و این ها تنها با 
یک چیز ممکن می شود: اعتمادبه نفس باال و 
البته تفکر و برنامه ریزی برای کنترل شرایط. 
به معنای واقعی »سیاســت مدار«  باید  او 
شود، به همین دلیل در جبهه های مختلفی 
می جنگد. حتی زندگی شخصی اش را فدا 
می کند تا بتواند نقش تازه اش را به خوبی 
ایفا کند. مهم این جاســت که فیلمنامه ی 
»شوهر سیاست مدار« نمی خواهد فقط یک 
قدرت طلبی صرف را نشان می دهد: بیش 
از آن به دنبال نمایش فرصتی کم نظیر در 
زندگی انسانی است که همیشه سرکوب 
شده. بنابراین تماشاگر با موقعیت زنانه ی 
ســریال همراه می شود و از تحقیر، نادیده 
گرفتن و آزار او زجر می کشــد. »شوهر 
سیاست مدار« در عین حال تصویر قالبی 
و رسانه ای سیاست مدارها را رسوا می کند، 
به  مرور نشان می دهد که چطور قدرت طلبی 
بیش از عشق و زندگی زناشویی مهم است 
و چنان تأثیر سهمگینی روی افراد دارد که 
قادر است آن ها را خشن تر و نامتعادل تر از 
قبل بکند. الگوی زندگی بی نقص آن ها که 
قرار است به اسطوره ها پهلو بزند در این جا 
زیر سوال می رود و بیش از پیش واقعی و 

انسانی می شود.

نیســت که مــردم عادی ۱  خیلی عجیب 
به زندگی خصوصی و اخبار و شــایعات 
مربوط به سیاست مداران واکنش نشان دهند؛ همان 
اندازه که سیاست مداران تالش می کنند تصویری 
از زندگی شخصی شــان به بیــرون درز نکند یا 
اگر درز کرد تصویــری دل انگیز از خانواده ای 
پرانرژی و امیدوار باشــد رسانه ها و مردم منتظر 
کوچک ترین اتفاق اند تا بحث و تحلیل را درباره ی 
آنها شروع کنند. شاید این نگاه به تصور عمومی 
درباره ی الگوها، قهرمان هــا و نمایندگان مردم 
برمی گردد؛ این که مــردم مایل اند این گروه را 
بی نقص بدانند و وجهی اسطوره ای به آن ها بدهند. 
و جالب این جاست که هنرمندان و ورزشکاران 
چندان تمایلی ندارند که به این برداشــت دامن 
بزنند اما سیاســت مداران می خواهند همیشه و در 
بماننــد. به همین دلیل  همه حال محبوب مردم 
هم زندگی هر سیاستمداری همان قدر مهم است 
که سیاســت ورزی اش. ایــن اتفاق ها به دهه ی 
60 میالدی و فعال شــدن زن هــا در زمینه های 
مختلف برمی گردد، به وقتی که حضور زن ها در 
عرصه ی عمومی بیشتر شد و گروه های اجتماعی 
پذیرفتند که مســوولیت هایی به آن ها بسپارند. 
قبل از آن نقش زنان سیاســت مدار حفظ خانواده 
و ارائه ی دلنشــینی از خانواده ی مردان سیاست 
بود. همان اندازه که ژاکلین کندی در تغییر این 
قاعده نقش داشــت، حضور زن ها در راهپیمایی 
ضد جنگ، دانشــگاه ها و رسانه ها هم مؤثر بود. 
اگرچه حاال که نگاه می کنیم می بینیم که انگار 
تغییر چشمگیری هم رخ نداده است. حقوق زنان 
موضوع مهمی در جای جای دنیاست ولی این که 
در جهان واقعی چقدر به آن اعتنا می شود مسئله ای 
است که می شــود درباره اش حرف زد. با این که 

به نظر می رسد جهان غرب به زنان سیاسی توجه 
نشان می دهد و نخست وزیر دو کشور مهم اروپایی 
)آلمــان و انگلیس( زنان مقتدرند، آن چه که در 
ناخودآگاه مردم و گروه های سیاسی جریان دارد 

هنوز همان کلیشه ی همیشگی است. 

این که زنــان مهره های پشــت  پرده اند و 2 
را  سیاست ورزانه شــان  و  حیله گرانه  نقش 
نه در جلوی عموم که در پس پشــت معامله های 

سیاســی انجام می دهند هنوز سوژه ی روز است. 
دست کم ســریال ها ناخودآگاه عمومی مردم را 
نشــانه می روند و سعی می کنند آن چه که »واقعا 
هست« را به آن چه که »باید باشد« نزدیک کنند. 
مثاًل به سریال »خانه ی پوشالی« نگاه کنید: کلر 
آندروود، همه ی مشقت های زندگی با فرانک را 
به جان می خرد تا نقش »زن خانواده« را درست 
ایفا کند و پله پله باال بیاید. او مادر نیســت ولی با 

اداره ی یک موسسه ی خیریه نقش مادرانه ی خود 
را ایفا می کند. ولی هیچ وقت در اجرای نقش، مثل 
فرانک، زیاده روی نمی کند. کلر آندروود همیشه 
همان زن محبوب و دوست داشــتنی اســت که 
مردم می پسندند و بیش از آن که در سیاست فعال 
باشد در امور اجتماعی خودش را مطرح می کند. 
به ما می گوید زنی می تواند  به زبان بی زبانی  انگار 
در عرصه ی سیاســت موفق شود که در عرصه ی 

اجتماعی محبوبیت عام به دست بیاورد. این تنها 
نمونه ی موجود است؟ نه! سریال »ویپ« را ببینید، 
تمــام ماجرا درباره ی زنی اســت که معاون اول 
رئیس جمهور آمریکا شده و با شوروشوق به بال 
غربی کاخ سفید آمده است. اما خیلی زود متوجه 
می شود که قانون به او اجازه ی فعالیت نمی دهد و 
سمت او کاماًل تشریفاتی است! فکر نکنید که این 
نوع نگاه فقط به آمریکا برمی گردد. کافی است 

سریال »شوهر سیاســت مدار« را ببینید تا متوجه 
شوید اوضاع در اروپا هم فرق چندانی ندارد. 

»شوهر سیاست مدار« درباره ی وزیر سرشناس ۳ 
هیأت دولت بریتانیاســت که در اعتراض 
به کارها و رفتار نژادپرســتانه ی نخســت وزیر 
اســتعفا می کند. او مردی اســت که شانس اول 
نخست وزیری است و چون رفتار نامعمول رئیس 
خود را می بیند به گمان ایجاد تنش و حذف قدرت 
باالدســتی خود از کارش کناره گیری می کند. 
ولی ماجرا آن طــور که می خواهد پیش نمی رود 
و افراد حزب از او حمایت نمی کنند. تنها حامی 
او همسرش اســت، یک عضو معمولی پارلمان 
که همیشــه نقش مهمی در زندگی وزیر داشته، 
آن قدر مهم که بیانیه ها و سخنرانی های همسرش را 
می نوشته و بدون اعالم عمومی قادر به تأثیرگذاری 
روی جامعه ی سیاســی بوده. ولــی به هر حال او 
چهره ی پنهان سیاست است و اگرچه در پارلمان 
حضور دارد همیشــه زیر سایه ی همسرش بوده 
است. موضوع »شوهر سیاست مدار« وقتی بغرنج 
می شود که مرد می فهمد حامی ای در حزب ندارد 
و درست، همان زمان متوجه می شود همسرش را 
برای پستی کلیدی در کابینه در نظر گرفته اند. حاال، 
ماجرا فقط حذف یکی و قدرت گرفتن دیگری 
نیست، ماجرا، واضح شدن توانایی زن در عرصه ی 
عمومی است. چیزی که می تواند تمام گذشته ی 
مرد، فعالیت های سیاسی و حتی آینده ی او را تباه 
کند. این چرخش روزگار همه چیز را به ضرر مرد 
محبوب می کند، به خصوص که همسرش هم از 
شرایط پیش آمده دلگیر نیست و می خواهد نقش 
مهم تری را بازی کند. سیاست مدار زن این بار در 
دل خانواده ای ظهور می کند که مرد در آن نقش 

فعال تر و مهم تری دارد.

سازندگانچهمیگویند
QQQپائوال میلن

وقتی »همســر سیاســت مدار« را در سال 
1995 ساختم خیلی ها از من می پرسیدند که آیا 
ادامه ی آن را می ســازم یا نه. راستش هیچ وقت 
نمی خواستم این کار را انجام بدهم. حسم می گفت 
که بهتر است یک کار خوب را به حال خودش 
رها کنی. اما سال ها که گذشت دیدم دارم دوباره 
به این موضوع فکر می کنم. اســاس »همسر 
سیاســت مدار« این بود که از زندگی زناشویی 
پنجره ای به زندگی سیاسی باز کنیم. خب، آن 
درباره ی  زیــادی  حرف و حدیث های  وقت ها 
ارزش های خانواده مطرح بود. با خودم فکر کردم 
اگر این الگو آن زمان جواب داده شاید الگوی 
مشابهش در زمان فعلی هم جواب بدهد. این بار 
می خواستم همه چیز را برعکس کنم. می خواستم 
از سیاست به دل خانواده برویم و ماجرای قدرت 
را در دل زندگی زناشویی بررسی کنیم. دوست 
داشــتم به این بپردازم که مردهــا از به  قدرت 
رســیدن زن هایشان چه حسی دارند. با این همه 

فکر نمی کنم که »شوهر سیاست مدار« پرتره ی 
دقیقی از زندگی سیاسیون است. راستش بیشتر 
دلم می خواست تصور عمومی را نسبت به آن ها 
نشان دهم. می دانید، در انگلیس بدبینی ریشه داری 
نسبت به سیستم وجود دارد. این سریال فرصتی 
بود برای بیان احســاس نارضایتی عمومی. در 
جایی از ســریال، آیدن به همسرش می گوید: 
»اگه با سگ ها بگردی، کک ها همه ی وجودت 
رو می گیرن.« دقیقاً همین مدنظرم بود، این که 
چطور قدرت زندگی  زناشویی شان را تحت تأثیر 
قرار می دهد. فریا، قهرمان زن سریال، در شروع 
کار تالش می کند تا همسرش آیدن به مقامی 
برســد. برای همین همه فکر می کنند که یک 
همسر وظیفه شناس اســت که گامی به عقب 
می رود تا به شوهر بااســتعدادش کمک کند. 
اما بعدها وقتی او قدرت را لمس می کند دیگر 
نمی تواند این حس را داشــته باشد. پس سریال 
می تواند درباره ی قدرت هم باشد، درباره ی این که 

با آدم، زن و مرد فرقی نمی کند، چه می کند.

QQQامیلی واتسن
 اولین چیزی که در »شوهر سیاست مدار« 
من را جذب کرد فیلمنامه ی عالی اش بود. یک 
داستان فوق العاده جذاب درباره ی دو شخصیت. اما 
شخصیت فریا به شکل فوق العاده ی غیرعادی بود: 
او قوی، وفادار، عاطفی، اهل سیاست و بلندپرواز 
است. او یک مادر هم هست. او مثل همه ی زن ها 
چند زن متفاوت است، انگار هر کدام از این ها 
تکه ای را در وجودش می ســازند. اول از همه 
به نظر می رسد که نقشش را به عنوان همسر یک 
سیاســت مدار پذیرفته. به نظر می رسد که جای 
رشد دارد ولی قبول کرده که همسرش موفق تر 
از خودش باشــد. ولی به  هر حال او نماینده ی 
پارلمان اســت و یک نماینده ی پارلمان بدون 
بلندپروازی ممکن نیست. برای خود من جالب 
این بود که او همراه با احساس محبت فراوانش 
به شوهر هوش احساسی هم دارد. هر چقدر که 
شوهرش، آیدن، خشک و خالی و بی روح به نظر 
می رسد او هوشــمند است و می داند که چطور 

احساسش را کنترل کند و به نفع خودش از آن 
بهره ببرد. فریا از شیوه های زنانه و استادانه ای که 
در اختیار دارد برای انجام امور استفاده می کند. در 
واقع همان چیزهایی که یک زن را زن می کند او 
را به  سیاست مدار بدل می کند. ولی این همه چیز 
نیســت. از بیرون که به خانواده نگاه می کنی 
می بینی که آن ها شبیه سایر خانواده ها هستند. دو 
بچه دارند و موفق اند. اما این ظاهر قضیه است. من 
قبل از شروع کار کلی تحقیق کردم. تهیه کننده ها 
برای مــا دیدارهایی ترتیب دادند که با اعضای 
پارلمان مالقات کنیم. خیلی جالب بود. بیشترشان 
تمام فکر و ذکرشان حزب بازی و از پشت خنجر 
زدن بود. بازی قدرت آنها را اسیر کرده بود. البته 
آن ها به فکر انجام کار درست و نفع مردم بودند 
اما همه شان معتقد بودند که سیاست بازی ها مانعی 
بزرگ اند و باید با البــی و زدوبند کار را جلو 
برد. من از همه ی این ها الهام گرفتم تا شخصیتی 
خاص بســازم، کسی که تماشاگر را یاد کسی 

نیندازد ولی برای او غریبه هم نباشد. 
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در مراسم ختم ابراهیم یزدی دبیرکل نهضت 
آزادی یک نفر غایب بزرگ بود: سیدمحمد 
پیرو خط  دانشجویان  رهبر  موسوی خوئینی ها 
امام )تســخیرکنندگان سفارت ایاالت متحده 
آمریکا در تهران( که اقدام آنان سبب سقوط 

دولت موقت و افول نهضت آزادی شد.
موسوی خوئینی ها برای درگذشت ابراهیم 
یزدی نه پیامی داد و نه تسلیتی گفت و نه در 
یادبود او شرکت کرد. هرچند که عباس عبدی 
و محسن میردامادی و ابراهیم اصغرزاده از سران 
دانشجویان پیرو خط امام در ختم ابراهیم یزدی 
شرکت کردند و هرچند که سیدمحمد خاتمی 
دبیرکل مجمع روحانیون مبارز - تشکیالتی که 
موسوی خوئینی ها مرد شماره 2 آن است- برای 

همسر دکتر یزدی پیام تسلیتی فرستاد.
در واقع ســردترین برخورد با درگذشت 
دکتر یزدی در میان گروه های اصالح طلب از 
سوی مجمع روحانیون مبارز صورت گرفت. 
تشکیالتی که با خروج مهدی کروبی هم اکنون 
چهره های شــاخص آن خاتمی، خوئینی ها، 
موسوی الری، مجید انصاری، محمدعلی ابطحی 
هســتند. این نهاد سیاسی مذهبی به نوعی پدر 
اصالح طلبان  به خصوص  اصالح طلبان  معنوی 
چپ گرا )خط امامی( اســت و نزدیک ترین 
گروه سیاسی به سیدحسن خمینی نیز محسوب 
می شــود. مجمع روحانیون مبارز پس از دفتر 
تحکیم وحدت دومین گروهی بود که از ائتالف 
بزرگ حاکمیت در دهه ی 60 خارج شد و در 
انتخابات مجلس سوم با حمایت سیداحمد خمینی 
فهرست انتخاباتی مستقلی از جامعه روحانیت 
مبارز منتشر کرد و نماینده رسمی جناح چپ 
حاکمیت شد. در آغاز مهدی کروبی دبیرکل 
این گروه بود و خوئینی ها، خاتمی، توســلی، 
بیات، انصاری و  موسوی الری چهره های مهم 
آن به شمار می رفتند. آنان اکثریت مجلس سوم 
را در دست گرفتند اما مجلس چهارم را از دست 
دادند. به نظر روحانیون مبارز علت این شکست 
درگذشت رهبر انقالب اسالمی امام خمینی و 
به قدرت رسیدن آیت اهلل هاشمی رفسنجانی بود 
که از جناح چپ اســالمی فاصله گرفته بود و 
به جناح راست اسالمی نزدیک شده بود. مجمع 
روحانیون مبارز البتــه قبل از مجلس چهارم، 
خبرگان دوم را از دســت داد. اکثریت سران 
آن ردصالحیت شــدند یا به امتحان تشخیص 

اجتهاد دعوت شــدند که برای آنان برخورنده 
بود. آنان پس از مدتی سیاست سکوت را در 
پیش گرفتند و در انتخابات از ارائه فهرســت 
خودداری کردند تا در مجلس پنجم با تاسیس 
کارگزاران سازندگی ایران و حضور مجاهدین 
انقالب اســالمی ایران سد تحریم شکسته شد 
و ســرانجام در انتخابات ریاســت جمهوری 
سال 1376 یک عضو شورای مرکزی مجمع 
روحانیون مبارز سیدمحمد خاتمی رئیس جمهور 
شد و سه ســال بعد یک عضو دیگر شورای 
مرکزی و دبیرکل مجمــع روحانیون مبارز؛ 
مهدی کروبی رئیس مجلس شد. با ظهور محمود 
احمدی نژاد اما دوران حاکمیت مجمع به پایان 
رســید و مدیریت دو قوه از دست آنان خارج 
شد. مجمع از نامزدی ریاست جمهوری مهدی 
کروبی حمایت نکرد و کروبی از آن جدا شد و 
خود یک حزب جدید به نام اعتماد ملی تشکیل 
داد. نامزدی مجدد خاتمی در انتخابات 88 هم 
ناتمام ماند و پس از آن انتخابات محدودیت های 
جدی برای رهبر مجمع یعنی خاتمی ایجاد شد 
که هنوز ادامــه دارد. مجمع روحانیون مبارز 
در انتخابات ســال 1392 و 1396 با حمایت 
از یک عضو قدیمی تشکل سیاسی و مذهبی 
رقیب خود؛ جامعه روحانیت مبارز یعنی حسن 
روحانی اقدامی شگرف در تاریخ تاسیس خود 
انجام داد. روحانی بدون حمایت روحانیت مبارز 
با حمایت روحانیون مبارز به قدرت رسید. اما 
حتی راه یافتن مجید انصاری به دولت اول حسن 
روحانی هم نتوانست اقتدار مجمع را احیا کند. 
چنان که اکنون انصاری از دولت کنار گذاشته 
شده است. امــا خبرهای سازندگی حاکی از آن 
اســت که احیای مجمع روحانیــون مبارز کلید 

خورده است.
خبرهای ما حاکی از آن اســت که در حال 
حاضــر مقبول ترین چهره ی ملــی اصالح طلبان 
بــرای یــک گفت وگــوی عالی بــا حاکمیت 
سیدمحمد موسوی خوئینی هاست. این موقعیت 
ناشــی از گفت وگوی اسحاق جهانگیری معاون 
اول رئیس جمهور قبــل از انتخابات با مقام های 
عالــی کشــور اســت که در آن تاکید شــده 
بود اصالح طلبان می تواننــد روابط خود را با 
حاکمیت بهبود بخشند به شرط آنکه تکلیف 
خود را با حوادث سال 88 روشن کنند. در این 
گفت وگوها هنوز سیدمحمد خاتمی و عبداهلل 

نوری جایگاه مقبولی ندارند و برای رسیدن به 
جایگاه طرف گفت وگو باید گام های دیگری 
بردارند. اما سیدمحمد موسوی خوئینی ها موقعیت 
مقبول تری دارد و می تواند نماینده و نمادی برای 

اصالح طلبان باشد.
تحلیل گران سیاسی معتقدند گرچه استفاده از 
این موقعیت چند ماه است که به تعویق افتاده 
اما گام های روشــنی برای نیل به آن برداشته 
شده است. موسوی خوئینی ها که پس از تعطیلی 
روزنامه سالم روزه سکوت گرفت و کمتر در 
مجامع عمومی حاضر می شود و با کمتر رسانه ای 
وگوی  )آخریــن گفت   می کند  گفت وگو 
اختصاصی او با مجله ی شهروند امروز در سال 
1387 بود( این روزها فعال تر شده است. کانال 
تلگرامی رســمی راه انداخته است و در آن از 
زبان اول شخص خاطرات سیاسی می نویسد و به 
پرسش های فرضی پاسخ می دهد. آخرین پست 
تلگرامی موسوی خوئینی ها پیام او به محمدعلی 
نجفی شــهردار تهران بود که از او خواســته 
بود به جای افشاگری علیه محمدباقر قالیباف 
شهردار سابق تهران به فعالیت شهری بپردازد 
و در جایی از این پیام از کارنامه ی محمدباقر 
قالیباف هم تجلیل کرده بود. این موضوع معتدل 
و منصفانه ی موسوی خوئینی ها در حق قالیباف با 
تجلیل سیدحسن خمینی از شهردار سابق تهران 
همراه شد. سیدحسن خمینی در مراسم تجلیل و 
رونمایی از تندیس محمدباقر قالیباف شرکت 
کرد و از روابط شــخصی و خانوادگی خود و 
قالیباف سخن گفت. همزمانی این دو موضع 
با حمالت شدید برخی اصالح طلبان رادیکال 
به خصوص در خــارج از ایران به دو روحانی 
اصالح طلب همراه شد که گاه به مرز هتاکی 
رسید. در واقع اگرچه ســخنان خوئینی ها و 
سیدحسن خمینی بیانگر دیدگاه شخصی ایشان 
بود اما اصالح طلبان رادیکال فرصتی به دست 
آوردند که به میانــه روی در جبهه اصالحات 

حمله کنند.
موســوی خوئینی ها در چهار دهه گذشته 
همــواره به جناح چــپ و مترقی روحانیت 
تعلق داشته است. تفاسیر او از قرآن در مسجد 
جوســتان تهران ســبب نقد روحانیان سنتی 
می شد و آن را تفسیر انقالبی قرآن می دانستند. 
خوئینی ها یار وفادار ســیداحمد خمینی بود و 
در قضیه سفارت آمریکا به همین دلیل طرف 

مشورت دانشجویان پیرو خط امام قرار گرفت. 
در نهایت نماینده مردم تهران در مجلس شورای 
اسالمی شد و پس از استعفای آیت اهلل یوسف 
صانعی، دادستان کل کشور شد. در سال 1368 
تالش سیداحمد خمینی برای تداوم مسئولیت 
او به نتیجه ای نرســید و موســوی خوئینی ها 
به ریاســت مرکز تحقیقات استراتژیک نهاد 
هاشمی رفسنجانی  دوره  در  جمهوری  ریاست 
رســید. در آنجا پایه های جنــاح چپ مدرن 
توســط یاران خوئینی ها مانند سعید حجاریان، 
محســن میردامادی و عباس عبدی مستحکم 
شد و درس های خوئینی ها در دانشگاه تربیت 
مدرس درباره حکومت اسالمی نشان از تحول 
جدی در اندیشه سیاسی او داشت که در آن بر 
نقش دموکراسی در حکومت تاکید شده بود. 
خوئینی ها در ســال 1376 پشتوانه تشکیالتی 
خاتمی شد اما مســئولیتی را قبول نکرد و در 
همه ی این سال ها از حاکمیت کناره گرفت. 
او قبال مشاور سیاسی مقام معظم رهبری بود و 
همین مسئله جایگاه او را در حاکمیت همچنان 

مهم می سازد.
در هــر صــورت مواضع اخیر موســوی 
خوئینی ها نشان از آن دارد که آیت اهلل در حال 
بازگشت به عرصه سیاسی کشور است و ابایی 
از موضع گیری صریح درباره مســایل جاری 
کشــور ندارد. اقدامی که باید از آن استقبال 
کرد و بدون توجه به مواضع رادیکال برخی 
افراد و گروه های سیاسی منطق آن را درک 
کــرد. اقدام خوئینی ها اگر اقدامی تاکتیکی 
باشد به زودی روشن خواهد شد و اثربخشی 
خود را از دســت می دهد امــا اگر اقدامی 
استراتژیک و در جهت اصول فکری جبهه 
اصالحات باشد از آن می توان استنباط بهتری 
کرد. در واقع تاکید بر برخورد منصفانه با 
مخالفان حتی در برابر کاری که محمدباقر 
قالیباف در مناظره های ســال 96 انجام داد 
می تواند اقدامی اصولی باشد و اصالح طلبان 
را از تعمیق نزاع سیاسی نجات دهد و آنان 
را وادار به عمل گرایی به جای حرف زدگی 
و افشاگری کند. انتخابات تمام شده است 
و دوران افشــاگری به پایان رسیده است و 
این مهم ترین پیام خوئینی ها برای حاکمیت 
اســت. فرصتی برای آشتی و طرحی برای 
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 شنیده ها

 شنیده می شــود حداقل ۱۶ استاندار 
تغییر خواهند کرد. هیئتی به عضویت 
عبدالرضــا  شــریعتمداری،  محمــد 
رحمانی فضلــی، ســیدمحمود علوی، 
محمود واعظی و به ریاســت اســحاق 
جهانگیری مسئولیت انتخاب و پیشنهاد 
اســتانداران به هیئت دولت را عهده دار 

شدند.

 شــنیده می شود اســماعیل جبارزاده 
اســتاندار آذربایجان شــرقی به زودی 
معاون سیاسی وزارت کشور می شود. 
دعوت از او به خواســت دکتر حســن 
روحانــی رئیس جمهور صورت گرفته 

است.

 شــنیده می شــود یداهلل طاهرنژاد از 
ســوی اصالح طلباِن اســتان مازندران، 
به عنوان اســتاندار پیشنهادی مازندران 
به وزارت کشــور معرفی شــده است. 
از حســن رباطی نیز به عنوان اســتاندار 

احتمالی البرز یاد می شود.

 شــنیده می شــود محمدعلی افشانی 
عضو حــزب اعتماد ملی و اســتاندار 
فارس بــه زودی معــاون عمرانی وزیر 

کشور خواهد شد.

 شنیده می شود احمدی معاون سیاسی 
فعلی وزیر کشور بار دیگر به هالل احمر 
بازخواهد گشت و دبیرکل این جمعیت 

خواهد شد.

 شنیده می شود رئیس شورای عالی 
سیاستگذاری اصالح طلبان از سران و 
چهره های احزاب سیاسی اصالح طلب 
برای بازسازی این نهاد به نظرخواهی 
گسترده ای دست زده است. خبرهای 
مــا حاکی از آن اســت که طرح های 
مهمــی دربــاره بازســازی ســازمان 
اصالحات بــه صورت جبهه یا حزب 
واحد یا پارلمان اصالحات در دســت 

بررسی است.

 شنیده می شــود سیدحسین هاشمی 
اســتاندار تهران بــه زودی به معاونت 
تجــارت  صنایــع وزارت صنعــت و 

منصوب خواهد شد.

 شــنیده می شــود عضویــت حزب 
اتحاد ملت ایران اسالمی و مجمع زنان 
اصالح طلب در شورای هماهنگی جبهه 
اصالحات موکول به تغییر آئین نامه این 
شــورا و اصالح آن برای جلوگیری از 
پدیده عضویت احزاب موازی و مشابه 

در شورا شده است.

 گفته ها

عیســی کالنتــری )رئیس ســازمان 
حفاظت از محیط زیســت(: شرط من 
برای پذیرش ریاست سازمان این بود 
که تصمیم گیر اصلی آب، شــورای 
عالی آب باشد نه وزارت نیرو. آقای 
روحانی هم شــرط من را پذیرفت... 
نباید مسئله مهم و اساسی آب را قربانی 
یوزپلنگ کنیم اگرچه حفظ این گونه 
اهمیت بسیاری دارد )اما( تهدید مسئله 
آب برای کشــور تهدیــد بود و نبود 
تمدن ایران است. روزنامه شرق، ۱4 

شهریور ۹۶

)روزنامه نــگار  فضائلــی  مهــدی 
اصولگــرا(: نظام با هوشــمندی و به 
درســتی بین جریان اصالحات و فتنه 
مرزبنــدی قائل شــد و ضمن موضع 
قاطع و غیرقابل تغییــر در برابر فتنه 
و فتنه انگیــزان فضــا و راه را بــرای 
اصالح طلبان معقول باز کرد و امروز 
شاهد حضور و فعالیت عادی آنان در 
دولت و مجلس و شوراها هستیم... )اما 
اگر( پارازیت ها... از ســوی... افراد 
افراطی... خصوصا اگر با واکنشــی 
از سوی اصالح طلبان معقول حاضر در 
قــدرت و یا اصالح طلبان عالقه مند به 
بازگشت مواجه نشود موجب پارازیته 
شــدن پیام های صلح و آشتی شده هم 
ســوءظن ها را برمی انگیزد و هم اگر 
بنایــی بــر تجدیدنظر باشــد درها را 
مجددا می بندد! روزنامه صبح نو، ۱4 

شهریور ۹۶

عبداهلل گنجی )روزنامه نگار اصولگرا(: 
نحــوه مواجهه اصالح طلبــان با فوت 
مرحوم دکتر یزدی- در بعد محتوایی 
- ســند محکمی برای قضاوت درباره 
مفهوم اصالح طلبی در کشور است... 
بدون تردیــد بخش فکری اصالحات 
فرزنــدان عزیــز دکتــر یزدی اند... 
بیداری حزب اهلل باید زمانی می بود که 
ســروش در منزل عبداهلل نوری گفت 
من افتخار می کنم کــه اصالح طلبان 
می گوینــد ما لیبرال هســتیم باالخره 
شترســواری دوالدوال نمی شــود اما 
اکنون هم دیر نیست. روزنامه جوان، 

۱۱ شهریور ۹۶

محمــد ســالمتی )دبیرکل ســازمان 
مجاهدیــن انقــالب اســالمی(: آقای 
خاتمی در پاســخ به ما )برای نامزدی 
در انتخابات ریاست جمهوری در سال 
۱۳7۶( گفــت:... مــن فقــط به خط 
امامی ها معتقد نیستم. همان قدر که شما 
را قبــول دارم کارگزاران را هم قبول 

دارم. روزنامه شرق، ۳۱ مرداد ۹۶

)ســخنگوی  اصغــرزاده  ابراهیــم 
دانشــجویان پیرو خط امــام(: میهن 
عزیز سوگوار سیاستمدار آرمانخواه 
و بااخالق ابراهیم یزدی است. انتظار 
اســت دولت و مــردم آزادیخواه در 
وداع پیکر پیشتاز اعتدال سنگ تمام 

بگذارند.

خبرچین

 پیام

برادرگرامی جناب آقای

عمادالدین باقی
درگذشت برادر گرامی تان را 

تسلیت می گوییم.برای آن مرحوم 
طلب رحمت و برای شما و 

خانواده محترم تان آرزوی صبر 
داریم.

کارگزاران سازندگی ایران

 تشکیالت

از روز سه شــنبه 21 شــهریور 1396 
درس گفتارهای شرح و تفسیر سند مواضع 
حزب کارگزاران سازندگی ایران )منشور 
سازندگی( با حضور محمد قوچانی و نیز 
گفتار آموزش فعالیت تشکیالتی و حزبی 
با حضــور دکتر احمد نقیب زاده و علی 
سیاسی راد از اعضای شورای مرکزی در 

دفتر حزب برگزار خواهد شد.
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