


        ایــن روزهــا حتمــا فیلمهــای زیــادی از اعتراضــات آمریــکا دیده ایــد. صرفــا الزم اســت یکــی از یخش هــای 
ــن  ــر شــوید. در ای ــا خب ــه مردمــش ب ــکا ب ــم آشــکار پلیــس آمری ــد و از ظل ــری صداو ســیما را در روز ببینی خب
ــا  ــاش در خیابان ه ــراض و اغتش ــغول اعت ــه مش ــد ک ــکا را می بینی ــردم آمری ــادی از م ــداد زی ــا، تع ــم ه فیل

ــد. ــی پرداخته ان ــه اعتراضــات خیابان ــس، ب ــار پلی ــه در رفت ــژادی صــورت گرفت ــض ن ــه تبعی ــه بهان هســتند و ب
ــگار  ــه ان ــه البت ــا، ک ــطح دنی ــکا و س ــات در آمری ــن اعتراض ــف ای ــرات مختل ــاد و اث ــردن از ابع ــذر ک ــا گ ــا ب ام
ــن اعتراضــات در  ــای ای ــا بررســی بازخورده ــم ب ــه خــاص و اساســی ای هــم نیســتند، قصــد داری حــاوی مطالب

ــش،  ــار فیلم های ــات و انتش ــروع اعتراض ــد از ش ــم. بع ــان بیاندازی ــه خودم ــی ب ــاره نگاه ــان، دوب ــور خودم کش
ــد، دچــار  ــگاه می کردن ــان شــهر انســانی ن ــد تمــدن و آرم ــوان مه ــه عن ــکا ب ــه آمری ــه ب ــرادی ک بســیاری از اف
ــکوت  ــرش س ــا در براب ــب و ی ــات را تکذی ــن واقعی ــکا، ای ــگان آمری ــده ای از دلباخت ــدند، ع ــی ش ــوک عجیب ش
کردنــد. البتــه تعــداد زیــادی از مــردم هــم در برابــر اخبــار عجیــب واصلــه، واقعیــت را پذیرفتنــد و تــا حــدی 

ــد. ــر دادن ــن کشــور تغیی ــه ای دیدشــان را ب
ــن فرصــت  ــوان بهتری ــه عن ــرایط ب ــن ش ــد از ای ــمار می رون ــه ش ــکا ب ــه آمری ــمنان دیرین ــه دش ــر ک ــروه دیگ گ
بــرای نمایــش دادن واقعیــت آمریــکا بــه مــردم اســتفاده کردنــد و بــا نمایــش و پوشــش کامــل اعتراضــات، بــه 
زعــم خودشــان بیش تریــن اســتفاده را از شــرایط بردنــد. امــا عــده ای هــم در ایــن گــروه از حدانصــاف خــارج 

ــد. ــی پرداختن ــتباهات داخل ــه اش ــه توجی ــکا، ب ــس آمری ــیانه پلی ــدام وحش ــری از اق ــدند و در نتیجه گی ش
ــای  ــار و کلیپ ه ــی اخب ــر افراط ــه نش ــه ب ــانی ک ــادی از کس ــده زی ــت، ع ــا همینجاس ــا دقیق ــی ام ــکل اصل مش
ــا  ــه ب ــرای مقابل ــی ب ــت داخل ــتگاه امنی ــتباهات دس ــه اش ــر توجی ــعی ب ــد، س ــکا پرداخته ان ــات آمری اغتشاش
اعتراضــات خیابانــی چندســال گذشــته دارنــد. بی شــک هیچکــس طرفــدار جنایت هــای چنــد روز اخیــر 
ــداق کالم  ــاید مص ــته ش ــتباهات گذش ــر اش ــرای تطهی ــت ب ــن فرص ــتفاده از ای ــا اس ــت، ام ــکا نیس ــس آمری پلی
ــا باِطــٌل« ســخن حقــی کــه نتیجــه اشــتباهی  ــراُد بِه ــٍقّ یُ ــُة َح معــروف امیرالمونیــن محســوب شــود کــه »َکلَِم
ــام  ــود انج ــی خ ــات داخل ــال اعتراض ــتباهی در قب ــورد اش ــکا برخ ــس آمری ــر پلی ــود. اگ ــت می ش از آن برداش
ــرای توجیــه اشــتباهات دســتگاه امنیتــی ایــران در عملکــرد مقابــل اعتراضــات خیابانــی ســاخته  داده، راهــی ب

نشــده اســت.
بعضــی صاحــب نظــران کشــورمان را بــا آمریــکا مقایســه می کننــد و بــا اســتفاده از ایــن موضــوع کــه در تمــام 
ــی را  ــان عموم ــد اذه ــی ســبک خاصــی دارد، ســعی دارن ــا اغتشــاش خیابان ــار ب ــکا، رفت ــی در آمری ــا و حت دنی
ــوی  ــودن الگ ــکل ب ــک ش ــرض ی ــا ف ــت. ب ــا همینجاس ــی ام ــئله اصل ــد. مس ــوع آرام کنن ــن موض ــه ای ــبت ب نس
ــام  ــه ن ــی ب ــار حکومت ــوه رفت ــرای نح ــدی ب ــی ج ــد تامل ــی، بای ــات خیابان ــر اعتراض ــی در براب ــار حکومت رفت

ــت. ــه داش ــن زمین ــی، در ای ــاالری دین ــردم س ــخص م ــای مش ــا آرمان ه ــی ب ــالمی و مردم جمهوری اس
ــی  ــا ابرقدرت ــی ب ــل خارج ــی و تقاب ــور داخل ــت ام ــغول مدیری ــه مش ــم ک ــادی بدانی ــوری ع ــود را کش ــر خ اگ
ــخصی را  ــول و مش ــای معق ــوان رفتاره ــت، می ت ــدری اس ــغول قل ــی اش مش ــه جغرافیای ــه در منطق ــت ک اس
بــرای عملکــرد در شــرایط مختلــف پیش بینــی کــرد. همانطــور کــه بســیاری از کشــورها براســاس آن هــا عمــل 
ــال های  ــت. س ــر از این هاس ــیار فرات ــم، بس ــت می کنی ــا آن صحب ــه ب ــه در رابط ــی ک ــا حکومت ــد. ام می کنن
ــم  ــوم می کنی ــاد محک ــه ابع ــا در هم ــارش را تقریب ــم و رفت ــش می گویی ــزرگ و جنایت های ــیطان ب ــادی از ش زی
ــا  ــم و ب ــتناد می کنی ــزرگ اس ــیطان ب ــار ش ــه رفت ــان، ب ــرد خودم ــه عملک ــرای توجی ــا ب ــن روزه ــاال ای ــا ح ام
ــازیم.  ــی می س ــارات عموم ــارهای انتظ ــرار از فش ــرای ف ــی ب ــی اش راه ــات خیابان ــده اعتراض ــراق ش ــش اغ پوش
ــان  ــه هم ــارج. ب ــه در خ ــه در داخــل کشــورش و چ ــیطان اســت، چ ــا، ش ــه ه ــه زمین ــزرگ در هم ــیطان ب ش

ــده ایم. ــود دور ش ــول خ ــی از اص ــته ایم، یعن ــزرگ داش ــیطان ب ــه ش ــبیه ب ــردی ش ــه عملک ــدی ک ح
ــا،  ــاق آن ه ــرای احق ــادی ب ــال های زی ــش س ــه مردم ــت ک ــی اس ــای مقدس ــو از آرمان ه ــروز، ممل ــران ام ای
ــدس  ــای مق ــن آرمان ه ــه ای ــار هم ــا در کن ــد. ام ــان دادن ــف ج ــع مختل ــی در مواق ــد و حت ــت کردن مقاوم
ــارزه  ــه مب ــم هســتند ک ــرادی ه ــش بســته، اف ــان نق ــادش در ذهن م ــه ابع ــم در هم ــا ظل ــارزه ب ــرای مب ــه ب ک
ــه  ــی از اینک ــم، ترس ــا ظال ــه ب ــرای مقابل ــل، ب ــن دلی ــه همی ــد. ب ــود می دانن ــت خ ــت فعالی ــم را اولوی ــا ظال ب
خودشــان هــم ظلــم کننــد و بــه ظالــم دیگــری تبدیــل شــوند، ندارنــد. از همیــن جهــت ســودای تبدیــل شــدن 
بــه آمریکایــی دیگــر در همــه زمینــه هــا اعــم از اقتصــاد، سیاســت خارجــی و داخلــی دارنــد و از هیــچ فرصتــی 

ــد. ــغ نمی کنن ــه آن دری ــیدن ب ــرای رس ب
ــتند و  ــی هس ــرمایه داری آمریکای ــیخته س ــاد افسارگس ــال اقتص ــه دنب ــوان ب ــام ت ــا تم ــت ب ــن جه ــه همی ب
ــر  ــا ب ــردم دنی ــداری م ــرای بی ــالب ب ــان صــدور انق ــظ آرم ــای حف ــه ج ــا سیاســت خارجــی، ب ــه ب ــا در رابط ی
ــت-های  ــد. در سیاس ــر می رون ــورهای ضعیف ت ــر کش ــتراتژیک ب ــوذ اس ــا نق ــلطله ی ــال س ــه دنب ــم، ب ــه ظل علی
داخلــی هــم طرفــدار عــدم دخالــت مــردم در امــور و البتــه ســرکوب ایــن چنینی انــد. امــا اولویــت مبــارزه بــا 
ــود کنــد.  ــد تمامــی آرمــان هــای مقــدس جمهوری اســالمی را ناب ــم، شــروع انحطاطــی اســت کــه می-توان ظال
ــی  ــه ای درون ــم، عالق ــه ظل ــم و ن ــا ظال ــارزه ب ــد: »مب ــن رابطــه می گوی آن چنــان کــه ســید موســی صــدر در ای

ــه ظلــم اســت.« ب
ــل  ــکا عم ــه آمری ــبیه ب ــوارد ش ــی م ــرا در بعض ــه چ ــد ک ــان باش ــل و خودم ــه داخ ــان ب ــد نگاهم ــروز بای ام
ــاره  ــدی دوب ــی ج ــان بازخوان ــروز زم ــم؟ ام ــا ظال ــم ی ــت، ظل ــدام اس ــارزه ک ــرای مب ــان ب ــم و اولویت م کرده ای
ــته  ــی داش ــرد داخل ــاوت از عملک ــی متف ــد رفتارهای ــوند، بای ــل ش ــر عم ــه اگ ــی ک ــت. آرمان های ــان هاس آرم

ــد. ــاوت باش ــکا متف ــات آمری ــه اغتشاش ــبت ب ــان نس ــی قضاوت هایم ــا حت ــیم و ی باش

بــه  همیشــگی  ظلــم  و  آمریــکا  دوبــاره  جهــان!  اخبــار   ۲۰۲۰ ۲۵مــی  تیتــر    

ــدی  ــوع جدی ــکا موض ــت  های آمری ــه سیاه  پوس ــم ب ــکا، ظل ــم آمری ــت  های مقی سیاه  پوس
نبــود ولــی ایــن اتفــاق یــک جرقــه کوچــک بــرای اتفاقــات بعــدی بــود. همــه بــرای دفــاع 
ــترده  ای را  ــات گس ــم اعتراض ــکا طع ــای آمری ــد خیابان  ه ــام کردن ــت  ها قی ــیاه پوس از س
ــی  ــد جهان ــت ترن ــم هس ــم مه ــت  ها ه ــیاه پوس ــی س ــتگ زندگ ــانه  ها هش چشید،دررس
شــد هرکســی در هرنقطــه  ای از جهــان وظیفــه خــودش دانســت کــه حمایــت خــودش را 
از مبــارزه بــا نژادپرســتی در آمریــکا نشــان دهــد مــردم ایــران هــم جــزو کســانی بودنــد 

کــه وارد ایــن جنبــش شــدند
امــا بیاییــد قبــل ازآن اول بــه رفتارمــان بــا  همســایه  های خودمــان نگاهــی بندازیــم،اول 
از همــه کشــوری کــه دوســت و بــرادر مــا خوانــده شــده افغانســتان، امــا آیــا واقعــا مــردم 
افغانســتان بــرای مــا ماننــد دوســت و بــرادر کــه هیــچ یــک آشــنای ســاده هــم بوده  انــد؟ 
ــا  ــن بعضی  ه ــان بی ــه همچن ــی ک ــم و عرب ــراق و دیوارعج ــر در ع ــی آن طرف  ت ــا کم ی

ــت! ــیده شده  اس کش
در ایــن هیاهــو تفــاوت نژادهــا در میــان مــردم ایــران نیــز خــون آریایــی اصیلــی کــه انگار 
ــد  ــر هســتم! امــا بای ــژاد برت ــد کــه مــن ن ــدن همــه جــاری اســت ســعی دارد بگوی در ب
بــه یادداشــت تاریــخ کشــورآریایی مــا نیــز دچــار تغییــر و بحــران بوده  اســت کشــورهایی 
ــد  و شــاید در  ــران بوده  ان ــده می  شــوند روزی جــزوی از ای کــه االن همســایه  ی مــا خوان
خــون آریایــی مــا قطــره  ای خــون از افغانســتان یــا پاکســتان و یــا عــرب باشــد! شــاید در 
ــدام در کشــوری  ــر ک ــا ه ــه در جنگ  ه ــتیم ک ــی داش ــواده بزرگ ــته خان ــال  های گذش س
ــه  ــا ن ــت ی ــل اس ــم اصی ــی  ای نمیدانی ــون آریای ــه خ ــا االن ب ــد و م ــم دور افتاده  ان از ه
مینازیــم و در حالــی کــه اگــر همســایه مــا از قــوم یــا نــژادی هســت کــه خــود را از آن 

برتــر می  دانیــم درفضــای مجــازی بــه جنبشــی علیــه نژادپرســتی می  پیوندیــم و ســاعت 
ــم! ــکا می  شــود حــرف می  زنی ــه ســیاه پوســت  های آمری ــه ب ــاره ظلمــی ک ــا درب ه

کمــی فکــر کنیــم، اگــر روزی در خیابان  هــای کشــور عــرب یــا افغانســتانی  ای را 
ــم؟  ــان می  دادی ــاری نش ــه رفت ــود چ ــه می  ش ــی خف ــو پلیس ــه دارد زیرزان ــم ک می  دیدی
ــود را  ــت خ ــم حمای ــا ه ــتاگرام م ــتوری  های اینس ــا اس ــاد آی ــی راه می  افت ــر جنبش اگ

ــی  داد؟ ــان م نش
ــف  ــراز تأس ــت اب ــده اس ــاخته ش ــر س ــای دیگ ــرای نژاده ــه ب ــی ک ــدر از جک  های چق
کردیم؟چقــدر دل  مــان بــرای مردمــی کــه در نزدیکــی مــا مظلــوم واقــع شــدند ســوخت؟ 
ــا نشــانه نژادپرســتی مــا نبــوده اســت؟ ــم آی ــه کار بردی ــژاد ب ــرای هــر ن کلماتــی کــه ب

ــردم کشــورهای همســایه  ــا م ــا و نگاه  هــای خــود ب ــه رفتاره ــر نگاهــی ب در مجمــوع اگ
مثــل افغانســتان یــا عــرب هــا وشــرق آســیایی  ها بیاندازیــم هرکــدام مــا یــک نژادپرســت 
ــت  ــتی حمای ــا نژادپرس ــه ب ــش مقابل ــوراز جنب ــس چط ــویم پ ــی ش ــت طلق ــن اس ممک
می  کنیــم؟ جــان ســیاه پوســتان فقــط مهــم نیســت بلکــه جــان همــه انســان  ها مهــم 

اســت.
بایــد بــه یادداشــت کــه حتــی کلمــات هــم می  تواننــد بــر گــردن آدمــی حلقــه شــوند او 
را خفــه کننــد و درنهایــت بکشــند پــس کمــی قبــل از آن کــه جــان کســی گرفتــه شــود 
ــم  ــم شــاید ک ــر کنی ــر ســاختیم فک ــرای همدیگ ــه ب ــی ک ــا و لقب  های ــه جک  ه کمــی ب

شــدن هرکــدام از ایــن جک  هــا جــان و یــا روان یــک آدم دیگــر را نجــات دهــد!

ــه  ــه دســت می شــود ک ــه عکســی در فضــای مجــازی دســت ب ــد روزی اســت ک     چن
حاکــی از ممنوعیــت دوچرخــه ســواری بانــوان در محــدوده ی شــهرهای طرقبــه و شــاندیز 
ــن عمــل  ــن ممنوعیــت حرمــت شــرعی ای ــن عکــس مستمســک اعــالم ای اســت، در مت
عنــوان شــده  اســت و بــا ســتاد امــر بــه معــروف طرقبــه و شــاندیز در جــای جــای مســیر 
ــی ایــن ســتاد کــه محــل بحــث اســت  قابــل مشــاهده اســت، از ترکیــب و جایــگاه قانون

ــم. ــد مســئله ی مهــم برخــورد می کنی ــا چن ــم ب بگذری
اول: در مســائلی کــه حرمــت یــا کراهــت فعلــی، محــل اختــالف بیــن مراجــع عظــام تقلیــد 
اســت آیــا پیگیــری و اعمــال نظــر یکــی از مراجــع)در ایــن جــا نظــر آیــت اهلل خامنــه ای 
ــه پشــتوانه ی آن  ــون و ممنوعیــت ب ــه تبــع اعمــال قان و چنــد تــن دیگــر از مراجــع( و ب

صحیــح اســت؟ 
در مــوارد مشــابه مــا شــاهد چنیــن چیــزی نیســتیم. بــرای مثــال بــازی بیلیــارد بــه نظــر 
ــوای  ــه فت ــه ک ــت اهلل سیســتانی حــرام شــمرده شــده اســت )البت فقهــی و تخصصــی آی
ایشــان درجــای خــود محتــرم و بــا ادلــه  ی قابــل ارائــه اســت(، از ســوی دیگــر از منظــر 
ــز  ــروطی جائ ــه ش ــا ب ــازی بن ــن ب ــع ای ــر از مراج ــر دیگ ــد نف ــه ای و چن ــت اهلل خامن آی

شــمرده شــده اســت. 
در فضــای حقیقــی کشــور هــم مــا شــاهد فعالیــت باشــگاه های پرتعــداد بیلیــارد و حضــور 
بیلیــارد بــازان زن و مــرد ایــران در مســابقات هســتیم، آیــا نمی تــوان همیــن موضــوع را 

بــه دوچرخــه ســواری بانــوان بســط داد؟
ــی  ــب ناراحت ــه موج ــن زمین ــگاه در ای ــلیقه ای و گاه وبی ــل س ــر و عم ــال نظ دوم: اعم
ــن  ــا شــاهد چنی ــه در شــهر مشــهد م ــه اســت ک دوچرخــه ســواران شــده اســت، چگون
برخوردهایــی نیســتیم و دوچرخــه ســوار بانــوی زیــادی را در حــال دوچرخــه ســواری در 
ــان  ــه در اصفه ــابه ک ــی مش ــن در موضوع ــم، همچنی ــهر می بینی ــی ش ــای عموم مکان ه
اتفــاق افتــاد ســخنگوی قــوه قضــا بــه صراحــت عــدم ممنوعیــت قانونــی در ایــن زمینــه را 
اعــالم کــرد، بــه نظــر می رســد مــا درایــن زمینــه شــاهد خودرایــی و اســتفاده از قوانیــن 

نانوشــته هســتیم.
ســوم: بــا فــرض بــر ایــن کــه تمامــی مراجــع شــناخته شــده ی دینــی حکم بــر حرمــت این 
عمــل بدهنــد، بــا توجــه بــه ایــن کــه می دانیــم ذات عمــل دوچرخــه ســواری نمی توانــد 
حــرام باشــد )چــرا کــه محرمــات قطعــی اســالم شــناخته شــده اســت و باقــی محرمــات 

بــه نحــوی آن هــا را در خــود دارنــد، و ذات عمــل دوچرخــه ســواری از آن دســت نیســت( 
و علــت اعــالم حرمــت ایــن عمــل فــرض قطعــی ایجــاد شــرایطی اســت کــه در آن فعــل 

حرامــی مثــل پوشــش نامناســب یــا جلــب توجــه رخ دهــد،
ــه ای  ــت اهلل خامن ــد آی ــد مانن ــل داده ان ــن فع ــت ای ــه حرم ــم ب ــه حک ــم ک ــی ه  علمای
احتمــاال چنیــن فرضــی را قطعــی دانســته اند، حــال مــا حــق داریــم ادلــه ی منتهــی بــه 
ایــن پیشــفرض را بپرســیم و مراجــع هــم وظیفــه دارنــد الاقــل درجمــع متخصصــان و بــه 
شــکلی کــه بــه مــردم عــادی برســد ادلــه و روش اســتنباط خــود را بیــان کننــد، چــه بســا 
ــم برداشــته  ــت ه ــی وارد شــود و در نتیجــه حکــم حرم ــا ایرادات ــن پیــش فرض ه ــر ای ب

شــود.
در نهایــت نویســنده اصــرار بــر جایــز بــودن دوچرخــه ســواری زنــان از منظــر شــرع نــدارد 
ــان و  ــکام زن ــان اح ــی می ــی تفاوت های ــر مصالح ــا ب ــه بن ــت ک ــت اس ــک حقیق ــن ی و ای
ــردی  ــای ف ــرای آزادی ه ــی ب ــا محدودیت های ــه بســا بخشــی از آن ه ــردان هســت و چ م
افــراد داشــته باشــد، امــا ضــرورت نظــارت بــر اجــرای ایــن احــکام و اعمــال قانــون آن هــم 
زیــر لــوای امــر بــه معــروف توســط کارگــزاران مــردم بایــد توســط متولیــان ناشــناخته ی 
ــا توجــه بــه شــرایط امــروز جامعــه و دیــن گریــزی  ایــن امــور توضیــح داده شــود کــه ب
ــر  ــی ب ــا الزام ــن، آی ــابه ای ــین مش ــق پیش ــای ناموف ــان و تجربه ه ــیعی از جوان ــر وس قش

انجــام چنیــن امــوری هســت؟
ــه  ــر ب ــده ی ام ــه قاع ــه چگون ــد ک ــح بدهن ــد توضی ــرم بای ــزاران محت کارگ
معــروف و نهــی از منکــر در طــول ایــن ســالیان فقــط در چنیــن موضوعاتــی 

ــردم می شــود ــا گروهــی از م ــه اصطــکاک گســترده ب ــه منجــر ب ک
ــرای  ــه ای ب ــی بهان ــزی و حت ــن گری ــرخ دی ــش ن ــه افزای ــر ب ــی منج و حت
ــه  ــه اســت ک ــداز نظــام اســالمی شــود،اجرا میشــود چگون ــای بران جریان ه
الیحــه حمایــت از ســوت زنــان اقتصــادی به وضــوح در مســیر امر بــه معروف 
ــن  ــا کوچک تری ــاد ب ــدگان فس ــا کنن ــرای افش ــورد و ب ــاک می خ ــت خ اس
اشــتباهات مجازات هــای ســنگین در نظــر گرفتــه می شــود، آیــا ایــن مســئله 
روشــن نیســت کــه بدحجابــی و بــر فــرض حرمــت دوچرخــه ســواری بانــوان، 
در اولویت هــای بســیار پایین تــری نســبت بــه فســادهای اقتصــادی و مالــی 

ــه معــروف قــرار دارد؟ ــرای دغدغه منــدان واقعــی امــر ب ب



                    رهگــذر هــم کــه باشــی، بــرای ثانیــه   ای نگاه   هــای منتظــر یــک 
کارگــر ســرگذر حواســت را پــرت می   کند.درمیــان ایــن حواس   پرتــی کــه کارگــر ســرگذر 
مقصــرش بــود، ذهنــم روانــه زنــان کارگــر شــد کــه در ایــن طبقــه محــروم و شــکننده 

ــده   اند.  ــع ش ــر واق ــکننده ت ــر و ش ــروم ت ،مح
ــان کارگــر عــالوه بــر جایــگاه و طبقــه اجتماعیشــان، جنسیت   شــان هــم آن   هــا را در  زن

ــرار داده   اســت.  ــری ق معــرض تبعیــض بیش   ت
ــه  ــا تبعیــض ب ــارزه ب ــای امــروز علیرغــم همــه دســتاوردهایی کــه در زمینــه مب در دنی
صــورت کلــی وجــود دارد، امــا همچنــان جنســیت یکــی از اصلــی تریــن دالیــل تبعیــض 
ــه وضــوح دیــده می   شــود. جــدای  شــغل در جهــان اســت .درایــران نیــز ایــن معضــل ب
ــدم  ــت؛ ع ــته اس ــراث گذش ــه می ــتی ک ــای نادرس ــا و باوره ــنتی، نگرش   ه ــگ س فرهن
حمایت   هــای قانونــی و اجتماعــی نیــز عرصــه  را بــرای بهبــود وضعیــت اشــتغال زنــان بــه 

ــرده اســت.  ــر ســخت   تر ک ــان کارگ ــژه زن و ی
دستمزدهای نابرابر و ساعات طوال نی کار! 

ــای  ــه ج ــروی کار ب ــت از نی ــب شده   اس ــکاری موج ــاالی بی ــرخ ب ــادی و ن ــود اقتص رک
ــرای کارشایســته ایجــاد  ــران شــرایط را ب بهــره   وری، بهره   کشــی شــود. قوانیــن کار در ای
ــای کاری  ــه فض ــه عرص ــا ب ــد و پ ــی ماندن ــون باق ــن در مت ــن قوانی ــت،البته ای کرده   اس

ــتند.  نگذاش
ــی  ــتگاه   های نظارت ــف دس ــرد ضعی ــادی، کارک ــود اقتص ــه رک ــی از جمل ــل مختلف عوام
ــر از  ــا کم   ت ــغل   هایی ب ــرش ش ــه پذی ــران وادار ب ــروی کار در ای ــت نی ــب شده   اس موج

ــت.  ــون کار کرده   اس ــوب قان ــتمزد مص ــل دس حداق
طبــق آمــار و پژوهش   هــای انجــام شــده، ســهم زنــان کارگــر بــا دســتمزدهای کم   تــر از 

حداقــل دســتمزد قانــو نــی بیش   تــر از مــردان کارگــر اســت. 
گزارش   هــای مرکــز آمــار ایــران از قیمــت محصــوالت و هزینه   هــای خدمــات کشــاورزی 
ــرد بیشــتر از دســتمزد  نشــان می   دهــد کــه متوســط دســتمزد کارگــران میوهچیــن م
ــم  ــاورزی خت ــش کش ــه بخ ــتمزد ب ــاوت دس ــن تف ــت و ای ــن زن اس ــران میوهچی کارگ
نمی   شــود و در بخــش صنعــت نیــز بــا وجــود مهارت   هــای مشــابه ایــن تفــاوت دســتمزد 

ــورد.  ــم می   خ ــه چش ب
تبعیــض در پرداخــت دســتمزدها باعــث شــده زنــان کارگــر کم   تــر بــودن دســتمزد خــود 
را بــا کارمضاعــف جبــران کننــد. اســتفاده از نیــروی کار زنــان بــا حقــوق و دســتمزد کــم، 
ــان اســت«. امــا  ــه قــول وزیــر کار و رفــاه اجتماعــی »اجحــاف بــزرگ در حــق زن کــه ب
ایــن دســتمزد پاییــن بــرای کارفرمایــان مزایــای خــو بــی دارد و آن   هــا از حداکثــر وقــت و 
نیــروی زنــان کارگــر اســتفاده می   کننــد تــا هــز ینه   هــای خــود را کاهــش دهنــد تــا بــه 

ســود بیشــتری دســت یابنــد. 
ــان در کار خــود  ــی شــوراهای اســالمی کار کشــور می   گــو یــد »زن ــون عال دبیــر کل کان
دقــت ز یــادی دارنــد، بــه همیــن دلیــل بهــره   وری آنــان باالســت، از آن   جایــی کــه نیازمند 
ــتفاده  ــوء اس ــب س ــر موج ــن ام ــد و همی ــل می   کنن ــختی را تحم ــتند هرس ــه کارهس ب
ــردان در  ــئولیت م ــا مس ــان را ب ــر زن ــتمزد کم   ت ــان دس ــت.« کارفرمای ــده اس ــان ش از آن
قبــال تامیــن مالــی خانــواده توجیــه می   کننــد. درحالی   کــه اگــر ایــن امــر را بپذیریــم بــا 
میــزان تــورم، رکــود اقتصــادی و قــدرت خریــد کاهــش یافتــه در شــرایط کنونــی کشــور، 
ــه تأمیــن هزنیه-هــای خــود نیســتند. از طــرف  ــا یــک نفــر شــاغل قــادر ب خانواده   هــا ب

دیگــر بســیاری از زنــان کارگــر خــود سرپرســت خانــوار هســتند. 
 فرزندآوری و خطر از دست دادن شغل! 

در قوانیــن کار درایــران حقــو قــی بــرای زنــان بــاردار درنظــر گرفتــه شــده اســت از جملــه 
ــن حقوق:  ای

برخورداری از مرخصی زایمان دریافت حقوق ایام مرخصی زایمان 
بازگشــت بــه کار پــس از پایــان دوره بــارداری و زایمــان اختصــاص مــکان و زمــان بــرای 

مــادران شــیرده 
ایجاد شیرخوارگاه و مهدکودک متناسب با تعدادکودکان 

ــاد  ــنگینی ایج ــای س ــز ینه   ه ــت ه ــرای دول ــان ب ــی زایم ــون مرخص ــردن قان ــرا ک اج
می   کنــد و بخــش خصوصــی نیــز نــه تمایــل و نــه تــوان پرداختــن چنیــن هــز ینه   هــای 
دارد. تعــداد کثیــری از زنــان شــاغل کــه بــه مرخصــی زایمــان می   رونــد، نمی   تواننــد بــه 

ســرکار خــود بازگردنــد. 
ــان  ــد از زایم ــی بع ــب از مرخص ــود اغل ــغل خ ــت دادن ش ــرس از دس ــر ازت ــان کارگ زن
ــر  ــد.در چنیــن شــرایطی عــالوه ب ــه ســرکار بازمی   گردن ــر ب چشم   پوشــی می   کنــد و زودت

ــی می   شــود.  ــودکان معضل ــداری ک ــادران، نگه شــرایط جســمی و روحــی م
ــیرده  ــادران ش ــرای م ــان ب ــکان و زم ــاص م ــه اختص ــون کار ب ــه در قان ــی ک از آن   جای
ــه  ــر کارگــر زن ک ــا بیــش از ده نف ــی ب ــان درکارگاه   های مشــخص شــده اســت، کارفرمای

ــیرخوارگاه و  ــده   اند ش ــف ش ــد مکل ــودک باش ــج ک ــر از پن ــا بیش   ت ــدان آنه ــداد فرزن تع
ــد.  ــودک ایجــاد کنن مهدک

ــز  ــل پرهی ــان متاه ــود از اســتخدام زن ــای خ ــز ینه   ه ــرای کاهــش ه ــان ب ــا کارفرمای ام
ــش  ــرکت-های بخ ــده در ش ــاد ش ــن ی ــرای قوانی ــی ب ــت اجرای ــود ضمان ــد و نب می   کنن
ــان شــاغل  خصوصــی و همچنیــن عــدم بازرســی دســتگاه   های نظارتــی باعــث شــده زن
بــه ویــژه زنــان کارگــر بــا کم   تریــن دســتمزدها کارکننــد و کودکان   شــان آســیب ببیننــد. 
ایــن زنــان کــه بــه درآمــد حاصــل از کارکارگــری بــرای تامیــن نیازهــای خانــواده احتیــاج 
ــد.  ــی را ندارن ــش خصوص ــودک در بخ ــای مهدک ــز ینه   ه ــت ه ــی پرداخ ــد، توانای دارن
ــان  ــوازن می ــل و ایجــاد ت ــان شــاغل متاه ــرای زن ــم آوردن تســهیالت ب درنتیجــه فراه

ــت.  ــل شده   اس ــی تبدی ــه معضل ــا ب ــی آنه ــغل و زندگ ش
پدیده   های به نام بهره   کشی از نیروی کار دختران مجرد! 

وضعیــت اقتصــادی کشــور در دهــه اخیــر، انگیــزه قــوی کارفرمایــان بــرای ســود بیش   تــر 
و فــراوا نــی نیــروی کار باعــث شــده کــه دختــران مجــرد جایگزیــن زنــان متاهــل کارگــر 

و حتــی کارگــران مــرد شــوند. 
ــواده  ــای خان ــز ینه   ه ــده ه ــن کنن ــدری تامی ــه پ ــرد در خان ــای مج ــه خانم   ه ــرا ک چ
نیســتند و صرفــا بــرای پــول توجیبــی و نیازهــای شــخصی کار می   کننــد  و دغدغه   هــای 
ازقبیــل مســئولیت خانــه، خانــواده و فرزنــدان را نــدارد درنتیجــه هــم دســتمزد کم   تــری 
ــه آن   هــا تعلــق می   گیــرد و هــم ایــن نیــروی کار حاضــر اســت ســاعات طوالنی   تــر در  ب
محــل کار بمانــد. ایــن مســائل باعــث شــده کــه پدیــده بهرهکشــی از نیــرو کار دختــران 
مجــرد بــا دســتمزد کــم و بــدون حمایتهــای قانونــی و اجتماعــی رونــد افزایشــی پیداکند. 
 شــاید بتــوان بــرای بــرون رفــت ایــن طبقــه و بــه ویــژه زنــان کارگــر از معضــالت یــاد 
شــده یــک مثلــت ترســیم کــرد کــه در هــر رأس آن بــه یــک عامــل بــرون رفــت اشــاره 

کــرد. 
در ابتــدا مســئله   ای کــه بــه ذهــن می   رســد رونــق اقتصــاد اســت، چــرا کــه بحران   هــای 
اقتصــادی بــه صــورت مســتقیم ایــن طبقــه را هــدف قــرار داده اســت و هــر روز شــرایط 
زنــد گــی را بــرای آن   هــا ســخت   تر کرده   اســت. امــا در رأس دیگــر ایــن مثلــث می   تــوان 
بــه بینش   هــای در عرصــه سیاســت اشــاره کــرد کــه متاســفانه در هیــچ کجــای منظومــه 
ــدارد  ــگاه و منزلتــی ن آمــال و آرزوهــای رجــال عرصــه سیاســت ایــن طبقــه هیــچ جای
ــه  ــر جامع ــن قش ــر ای ــف بیش   ت ــبب تضعی ــی س ــار ت ــتگاه   های نظ ــدی دس و ناکارآم
ــد.  ــن می   دهن ــان ســرمایه ت ــه خواســته   های صاحب ــرای بقــای خــود ب شده   اســت.آن   ها ب
ــری  ــای کارگ ــکالت و اتحادیه   ه ــود تش ــه نب ــوان ب ــث می   ت ــن مثل ــوم ای ــا در رأس س ام
قدرتمنــد و مســتقل کــه از ســوی کارگــران و بــدون نفــوذ و دخالــت نهادهــای حکومتــی 
باشــد اشــاره کــرد.در حــال حاضــر چنیــن اتحادیه   هــای مســتقل و نیرومنــد در عرصــه 

ــه صــورت  ــات خــود را ب ــر مطالب ــان کارگ ــا زن ــدارد ت ــا وجــود ن سیاســی م
مدنــی پیگیــری کننــد. 

     در شــماره قبــل نشــریه، بــه افتــراق دو مفهــوم هــدف و امیــد پرداختیــم 
ــا هــدف، از احســاس لحظــه هدف    گــذاری  و اکنــون قصــد داریــم در رابطــه ب
ــان حاصــل می    شــود،  ــه در نقطــه پای ــر مســیر و نتیجــه    ای ک ــا ســاحت تاثی ت

ــم. صحبــت کنی
ــرای  ــا ب ــه آی ــت ک ــن اس ــود ای ــرح می    ش ــاب مط ــن ب ــه در ای ــی ک پرسش
کســب موفقیتــی یــا حتــی قــرار گرفتــن در موقعیــت ناگــواری، عملــی 
ــا  ــاص ب ــیری خ ــا را در مس ــه م ــت ک ــی اس ــت قبل ــد و نی ــا قص ــن ب معّی
مقصــدی محتمــل قــرار می    دهــد یــا اســتمرار مســیری کــه مبتنــی بــر 
ــوط را  عــادات و افــکار مشــخصی اســت، ناخواســته و نادانســته ماحصلــی مرب
ــخصی  ــک و مش ــه منف ــه، نقط ــا در لحظ ــه الزام ــت؟ ک ــال خواهدداش ــه دنب ب
ــخ  ــه ثمــر نشســتن، نقطــه عطفــی در تاری ــه محــض ب ــا ب ــخ نیســت ام از تاری

ــد. ــدگان خواهدش ــا آین ــا ی ــی م زندگ
زبــان هنرمنــدان مشــهور شــنیده    اید کــه هیچوقــت در  از  بارهــا  حتمــا 
ــاش  ــا نق ــده ی ــر، خوانن ــت بازیگ ــرار اس ــته    اند ق ــود ننوش ــی خ ــای کودک انش
ــه شــدن،  ــای شــریعتی زمان ــا روی و عــکاس مطرحــی شــوند. شــریعتی هــم ب

ــظ  ــعدی و حاف ــان س ــچ زم ــه هی ــان ک ــت، چن ــت نگرف ــه دس ــم ب قل
ــتند. ــدن نداش ــهور ش ــاعر و مش ــر ش ــی ب تصمیم

ایــن موضــوع در ســایر مســائل زندگــی نیــز بســط پیــدا 
می    کنــد و تــا آن    جــا پیــش مــی    رود کــه در نــگاه شــعرا 
ــت  ــته اس ــی و شایس ــه    ای حقیق ــق و عالق ــا، عش و عرف
ــازل  ــر انســان ن کــه درســت در هنــگام دوری از آن، ب
شــود و ایــن عقیــده مرتبــا بــا تمثیلــی از ســراب 
موضوعــی  هــر  بــرای  انســان  کــه  می    شــود  بیــان 
همــان  نیــز  خواســته  باشــد،  تــر  خواهــان  هرچــه 
لحظــه  همیــن  در  شــاید  می    شــود.  دورتــر  انــدازه 

نفریــن،  شــانس،  مثــل  مفاهیمــی  کــه  اســت 
دعــا، تــالش، اســتعداد و سرنوشــت و... مطــرح 

می    شــود درحالــی کــه ایــن انفعــال احتمالــی و 
انقــالب درونــی آدمــی اســت کــه موقعیت    هــای پیــش روی 

ــان  ــه چن ــد، بلک ــان می    خواه ــه انس ــان ک ــه چن ــا ن ــان را، الزام انس
کــه انســان نمی    دانــد و لیاقــت دارد، پیــش مــی    آورد.

ــر  ــه س ــار ب ــا انتظ ــدر را ب ــه    ای عمرگران    ق ــن داعی ــا چنی ــوان ب ــا نمی    ت ام
ــد،  ــب خداون ــن گوهــر از جان ــا اشــتیاق اعطــای ای ــا و شــب    ها ب ــرد و روزه ب
ــه  ــرا ک ــرد چ ــی ک ــبه ط ــک ش ــاله را ی ــه راه صدس ــود ک ــن ب ــان ای خواه
ــرف  ــد، ظ ــی دارن ــل متفاوت ــا عل ــروزی ه ــت    ها و پی ــه شکس ــه ک ــان گون هم
روح انســان هــا و کشــف و شــهود آن    هــا نیــز متفــاوت از یکدیگــر خواهدبــود 
ــت  ــره موفقی ــن زنجی ــه    ای از ای ــی حلق ــر طریق ــه ه ــد ب ــه بتوان ــس ک و هرک

ــت دارد. ــه اصال ــرای جامع ــت آورد، ب ــه دس را ب
گمــان مــن ایــن اســت کــه )تدریــج( و )اســتمرار( اســت کــه کتــاب زندگــی 
ــان  ــرای انس ــوان ب ــچ عن ــه هی ــورق ب ــن ت ــا ای ــد ام ــان    ها را ورق می    زن انس
ملمــوس و محســوس نخواهدبــود و اگــر آنــی فــرد متوجــه ایــن تــورق 
ــای  ــر بن ــه مســیر و حرکــت ب ــود کــه از ادام شــود، آن    جــا لحظــه    ای خواهدب
ــر در مســیر خطــا باشــد،  ــف اگ ــن توق ــه ای ــد ک ــاز خواهدمان ــل ب ــت قب حرک
ــال  ــه ب ــه مثاب ــد، ب ــر در مســیر حســنات باش ــی اســت و اگ ــت اله ــک موهب ی

ــود. خواهدب
ــان می    شــود  ــوم اســتدراج بی ــل مفه ــف ذی ــن تعری ــز ای ــی نی ــات قرآن در ادبی
ــَن  َِّذی ل ا ــد: )َو ــی فرمای ــراف م ــوره اع ــه 18۲ س ــد در آی ــه خداون ــا ک آن    ج
ــْن َحْیــُث الَ یَْعلَُمــوَن: و آنهــا کــه آیــات مــا را  ــا َسَنْســَتْدِرُجُهم مِّ تَِن یَا ْ بِآ بُــوا َکذَّ
ــان  ــار مجازاتش ــد، گرفت ــه نمی دانن ــی ک ــج از جای ــه تدری ــد، ب ــب کردن تکذی

ــرد.( ــم ک خواهی
ــتدراج  ــور از اس ــه منظ ــن ک ــر ای ــت دارد ب ــام دالل ــه مق ــه، قرین ــن آی در ای
ــه  ــن ک ــرت و ای ــا در آخ ــا و ی ــا در دنی ــت اســت ی ــه هالک ــدن ب ــک ش نزدی
ــن  ــرای ای ــد، ب ــان نفهمن ــود آن ــه خ ــی ک ــه راه ــرد ب ــد ک ــتدراج را مقی اس
ــان  ــه در هم ــت، بلک ــکارا نیس ــردن آش ــک ک ــن نزدی ــد ای ــه بفهمان ــت ک اس

ــه  ــت، و در نتیج ــی اس ــادی مخف ــی م ــر زندگ ــع از مظاه ــه تمت ــرگرمی ب س
نزدیــک  هالکــت  بســوی  پیوســته  معصیــت  در  روی  زیــاده  بــا  ایشــان 
ــت  ــد از نعم ــی بع ــد نعمت ــتدراج، تجدی ــت اس ــوان گف ــس می ت ــود. پ می ش
ــه آن نعمت هــا ایشــان را از توجــه  ــا بدیــن وســیله التــذاذ ب دیگــری اســت ت

ــازد. 1 ــل بس ــان غاف ــال کارهایش ــه وب ب
از دیگــر اصطالحاتــی کــه می    توانــد مــا را در فهــم بهتــر ایــن نوشــتار 
ــرآن  ــل( ق ــزال( و )تنزی ــوم )ان ــان مفه ــه می ــت ک ــی اس ــد، تفاوت ــاری کن ی
بیــان شــده اســت: آنچــه از پــاره    ای از متــون لغــت اســتفاده می    شــود، 
ــزی  ــه چی ــه می    شــود ک ــواردی گفت ــل« معمــوالً در م ــه: »تنزی ــن اســت ک ای
ــم  ــه ه ــی دارد ک ــی عام ــزال« معن ــه »ان ــی ک ــود، در حال ــازل ش ــاً ن تدریج
ــن  ــز، ای ــی نی ۲ بعض ــی. ــزول دفع ــم ن ــردد، و ه ــی می    گ ــزول تدریج ــامل ن ش
نــزول  فقــط  »تنزیــل«  معتقدنــد  و  دانســته    اند  یکدیگــر  مقابــل  در  را  دو 

3 ــت. ــی اس ــزول دفع ــط ن ــزال« فق ــی و »ان تدریج
ذیــل  دارد  شــدن  درونــی  بــه  نیــاز  کــه  امــوری  می    رســد  نظــر  بــه  و 
ــدای  ــرف و اقت ــت ص ــه اطاع ــاز ب ــه نی ــه ک ــد و آن    چ ــل( می    آی ــوم )تنزی مفه
حداکثــری دارد، بــا لفــظ )انــزال( مطــرح می    شــود. پــس می    تــوان 
ــل  ــظ تنزی ــا لف ــتی ب ــر را بایس ــان بش ــر و حرم ــرد ظف ــا ک ادع
ــه ذات  ــرد چراک ــان ک ــتدراج بی ــوم اس ــه مفه ــی ب و نگاه
ــت و  ــودآگاه اس ــی ناخ ــال درون ــوذ و اتص ــک نف آن ی
آن    چــه تحــت عنــوان اســطوره و پدیــده در تاریــخ 
ــه  ــوده ک ــت ب ــیری درس ــل مس ــود، حاص ــوان می    ش عن
ــر آن  ــان ب ــذاری انس ــت و هدف    گ ــی ورای خواس نیروی
ــوس  ــن محس ــه آغازی ــه نقط ــت، ن ــا بوده    اس ــم فرم حک
ــر  ــر کنش    گ ــه ه ــذاب ک ــان و ج ــرانجامی درخش ــا س ی
ــد. و  نَ ــرا می    خوا ــود ف ــوی خ ــه س ــی را ب ــالم و عاقل س
ــت    ها  ــا و شکس ــیاری از ناکامی    ه ــا بس ــه ب ــز در رابط نی
ــای  ــر انته ــه اگ ــرا ک ــید چ ــور اندیش ــوان همین    ط می    ت
ــچ  ــود، هی ــت می    ب ــل روی ــدای حرکــت قاب مســیر از ابت

خردمنــد هوشــیاری در آن قــدم نمی    گذاشــت.

: بع منا
المیــزان، مترجم:موســوی همدانــی  1- عالمــه طباطبائــی، محمدحســین؛ 
ــوزه  ــین ح ــه مدرس ــالمی جامع ــارات اس ــر انتش ــم، دفت ــر، ق ــید محمدباق س

 .۴۵3 8، ص: علمیــه قــم، 13۷۴ ش، پنجــم، ج 
ــی  ــِل فِ ْنِزی لتَّ ــزاِل َو ا نْ ــَن االِ ــْرُق بَْی لَْف ا ــزل« )َو ــاده »ن ــب« م ــردات راغ ۲ـ »مف
ــِه  ِلَْی ــْیُر ا ــِذی یُِش َّ ل ــِع ا لُْمْوِض ــصُّ بِا ــَل یَْخَت ْنِزیْ لتَّ ــِة أَنَّ ا ــْرآِن َو الَْمالئَِک لُْق ــِف ا َوْص

ــزاُل عــاٌم(. نْ ْخــری َو االِ ــَد أُ ًة بَْع ــرَّ ــاً َو َم ق ــُه ُمَفرَّ َ ل ا ِنْز ا
3 ـ در تفســیر »کبیــر فخــر رازی« ایــن تفاوت از بعضی نقل شده اســت.



ــادرش  ــد م ــه، می بین ــی رود خان ــه م ــر ک ــک روز ظه ــدی ی ــر اب       »ناص
ــرون  ــت بی ــه اس ــح زود رفت ــرش صب ــه خواه ــد ک ــت. می فهم ــس اس دلواپ
ــت  ــا عاقب ــردد ت ــه می گ ــه کوچ ــه ب ــهر را کوچ ــام ش ــت. تم ــته اس و برنگش
می بینــد خواهــرش تــو خانــه اکــرم ســیاه شــاگردی می کنــد. بــی ارس و پــرس، چاقــو 
ــا  ــو روده ه ــو را ت ــد چاق ــد. بع ــر می ده ــرش را ج ــکم خواه ــر ش ــد و سرتاس را می کش
می گردانــد و یــک جــا همــه روده هــا را می کشــد بیــرون. تــا مــردم بــه صرافــت بیفتنــد 
کــه ناصــر چــه کــرده اســت و چــه بایــد بکننــد، یــک نفــس خــودش را می رســاند بــه 
ــاع کــردم...«. کالنتــری کــه جنــاب ســروان، مــن خواهرمــو کشــته ا م... از ناموســم دف

ــی کــه ۵3  ــاب »همســایه ها« نوشــته احمــد محمــود اســت؛ کتاب ــن قســمتی از کت ای
ســال پیــش نوشــته شــد امــا ایــن پاراگرافــش ماننــد بخش هــای دیگــر آن هنــوز هــم 
ــتی« و  ــن »ناموس پرس ــل همی ــداق دارد. مث ــا مص ــیاری از ایرانی ه ــی بس ــرای زندگ ب

ــی«. ــای ناموس »قتل ه
فرشــته 18 ســاله در رشــت، رومینــا اشــرفی در تالــش، شــهین نصراللهــی در کردســتان  

تنهــا تعــدادی از قربانیــان ایــن واقعــه هســتند.
حکایتی که متاسفانه چیز جدیدی نیست و بارها تکرار شده.

ــد ولکــه  ــرادر خــود می گذارن ــا ب ــر خــط قرمزهــای پــدر ی ــا ب ــی کــه پ ــان و دختران زن
ــد  ــا خــون بای ــا ب ــا تنه ــگ را گوی ــن نن ــدان میشــوند وای ــا در خان ــرای آن ه ــی ب ننگ

شســت.
گویا هرچه قتل خشن تر و بدوی تر باشد او بیش تر تطهیر می شود.

چه می شود که این فجایع اتفاق می افتد؟
فقــر فرهنگــی مهــم تریــن عامــل اســت. ایــن مســاله اصــوال یــک فشــار فرهنگی 

. ست ا
مســاله ای اســت کــه ارزش هــای منطقــه ای و هنجارهــای فرهنگــی هــر دو فشــار وارد 
ــوال در  ــی اص ــز دارد. یعن ــی نی ــی و تربیت ــی و پرورش ــه های آموزش ــد و ریش ــی کنن م

بســیاری از جوامــع و در گذشــته وجــود داشــت.

ــان و در  ــانه ی فاتح ــدار. نش ــه اقت ــرت و البت ــت تاریخــی از نف ــانه ای  اس ــر بُریدن نش س
ــد. ــواه بپیچ ــد در اف ــه بای ــونتی ک ــر خش ــال بیان گ عین ح

عــاوه بــرآن نبــود گفــت وگــو و عصبیــت در اعضــای خانــواده، فقــر عاطفی 
ــه، در  ــال دختران ــرکوبی امی ــدی، س ــر فروی ــه تعبی ــر و ب ــدر و دخت ــن پ بی
حســرت مانــدن یــک رابطــه نــاب و صمیمانــه بــا پــدر وجایگزینــی آن بــا 
فــردی هــم ردیــف ســن پــدری، خــآ عاطفــی و منــزوی شــدن ایــن نســل 

دیجیتالــی معاصــر، مســیر فهــم ایــن حادثــه ی هولنــاک را غنــی تــر مــی کنــد.
رسالت ما در برابر این فجایع چیست؟

بعــد از ارائــه راه حــل هایــی بــه یــک ناجــی و مســئول خیالــی فــالن مقــام دولتــی بایــد 
خودمان دســت بــه کار شــویم.

مــا بــرای بــاز کــردن  درب قوطــی کنســرو از آموزشــی کــه بــرای بازکردنــش بــر روی 
قوطــی قــرارداده اســتفاده میکنیــم.

برای یادگرفتن مهارت رانندگی ساعت ها کالس تئوری و عملی می رویم.
ــدن  ــه خوان ــت فرزندانمــان حاضــر ب ــا تربی ــرای روابطمــان وی ــه ب  چطــور می شــود ک

ــا گذرانــدن یــک دوره آموزشــی نیســتیم؟ ــا یــک کتــاب ی ــه ی یــک مقال
 بایــد مهارت هایــی همچــون مهــارت گفــت وگــو، کنتــرل خشــم، تربیــت فرزنــد، حــل 
تعارضــات خانوادگــی، حــل مســئله، ازدواج ســالم و..... فــرا بگیریــم وآن  را بــا دیگــران 

بــه اشــتراک بگذاریم.همــه مــا یــک رســانه ایم.
ما در مقابل این مرگ ها مسئول هستیم.

 تک تک ما.
یک سایت پیشنهادی برای فراگیری این مهارت ها
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منابع:
دخترکشیوترومایفاجعه)لیلیحاجیآقایی(

شفقنا

ــا  ــی از خانواده ه ــوز در برخــی از شــهرهای کشــور ایران،خیل     متاســفانه هن
ــی  ــاالری و ب ــد و مردس ــی می کنن ــت در عربســتان زندگ ــد عصــر جاهلی همانن

ــد. ــی اهمیــت می پندارن ــا وجــود زن را ب ــه دیــدگاه، نظــرات و ی اهمیتــی ب
ــران  ــه در عربســتان دخت ــد در شــرایطی ک ــه خداون ــن نیســت ک ــر جــز ای مگ
ــرد  ــه ک ــان عرض ــه جه ــرا)س( را ب ــه زه ــد، فاطم ــور می کردن ــه گ ــده ب را زن
ــن  ــا مگــر ای ــد؟ ی ــه وجــود آمدن ــدان نبــوت از وجــود نازنیــن ایشــان ب و خان
ــام زن مختــص کــرده اســت  ــه ن ــرآن ســوره ای را ب ــد در ق نیســت کــه خداون
)نســاء( و احــکام زنــان را بازگــو کــرده؟ مگــر ایــن نیســت کــه خداونــد عینــا 
ــود  ــی وج ــض و فرق ــچ تبعی ــرد هی ــن زن و م ــه بی ــد ک ــرآن می فرمای در ق
نــدارد و گرامی تریــن انســان ها، باتقواتریــن آنهــا اســت و یــا زن را مایــه 

ــرار داده؟ آرامــش مــرد ق
ــورها  ــقاوت کش ــعادت و ش ــه س ــتند ک ــز می پنداش ــی نی ــام خمین ــی ام حت
بســته بــه وجــود زنــان اســت و ایــن زن اســت کــه بــا تربیــت صحیــح 
ــش  ــه ســوی اصــالح پی ــه را ب ــازد. و کشــور و جامع ــش، انســان را می س خوی
ــوی  ــی و معن ــاالت روح ــل و کم ــب فضای ــد در کس ــان بای ــس زن ــرد. پ می ب
ــایانی  ــش ش ــه نق ــت در جامع ــد دادن معنوی ــه در رش ــرا ک ــد؛ چ ــالش نماین ت

ــد. دارن
ــه در پشــت  ــم ک ــی بودی ــز شــاهد حضــور زنان ــی نی ــگ تحمیل 8 ســال جن در 
بعضــی  در  گاهــی  حتــی  می کردنــد  تــالش  و  مجاهــدت  چگونــه  ســنگر 
ــخ  ــم نیســتند در تاری ــم ک ــه بودی ــان در جبه شــهرها شــاهد حضــور خــود زن
ــد،  ــران را حفــظ کردن ــا شــهادت خــود ای ــی کــه ب ایــن ســرزمین پهنــاور زنان
ــفانه  ــت متاس ــد گف ــم، بای ــران بپردازی ــش زن در ای ــه نق ــم ب ــر بخواهی ــا اگ ام
ــده می شــود، وقایعــی چــون اســید پاشــی  ــوز هــم مردســاالری، گاهــی دی هن
ــر  ــدن س ــر، بری ــه اخی ــی حادث ــا حت ــران و ی ــه دخت ــاوز ب ــران، تج روی دخت

ــی  ــای بعضــی مردان ــودن مغزه ــط نشــان از کوچــک ب ــدر فق ــر توســط پ دخت
ــتند. ــا می زیس ــه م ــه در جامع ــت ک اس

بــه نظــر می رســد کــه مجلــس نبایــد فقــط الیحــه مقابلــه بــا خشــونت 
علیــه زنــان را بعــد از هــر حادثــه ای ایــن چنینــی در دســتورکار قــرار دهــد، 
ــس  ــه صحــن مجل ــراد ب ــد ای ــع و فاق ــه الیحــه جام ــل ارائ ــی مث ــا بهانه های و ی
ــوارد  ــن م ــدام از ای ــچ ک ــه هی ــردد ک ــری اتخــاذ گ ــد از اول تدابی ــاورد، بای بی

ــد ــاق نیفت ــازد، اتف ــل می س ــش را مخت ــت و آرام ــو امنی ــی ج ــه گاه ک
ــا  ــال ت ــه مث ــز صــورت گرفت ــی نی ــم کاری های ــه ک ــم ک ــول کنی ــد قب ــه بای البت
ــان  ــم بنی ــا هــدف تحکی ــان ب ــن امنیــت زن ــاه ســال 98، الیحــه تامی بهمــن م
ــم خشــونت آمیز  ــان، پیشــگیری از جرای ــن امنیــت و کرامــت زن ــواده، تأمی خان
9۲ مــاده  و حمایــت از زنــان خشــونت دیده تهیــه شــده بــود و ابتــدا در 

ــاده رســید. ۷۷ م ــه  ــت ب ــاده و درنهای ــه 81 م ــد ب ــه بع ــم شــد ک تنظی
ــا  ــه بعده ــونت« ک ــر خش ــان در براب ــت زن ــن امنی ــه »تأمی ــن  الیح همچنی
ــر  ــونت« تغیی ــل خش ــوان در مقاب ــت بان ــن امنی ــت و تأمی ــت، کرام ــه »صیان ب
ــرد. ــر می ب ــه س ــب ب ــار تصوی ــه در انتظ ــود ک ــال می ش ۷ س ــدود  ــام داد، ح ن

ــاب  ــه بازت ــان ک ــه زن ــونتی علی ــر خش ــد از ه ــه بع ــت ک ــت اس ــه درس البت
خبــری می یابــد مســئولین خواســتار برخــورد جــدی می شــوند امــا بایــد 
ــدا  ــر و ص ــر س ــی و پ ــونت ها علن ــتر خش ــه بیش ــیم ک ــته باش ــر داش ــه خاط ب
ــام  ــرات انج ــس ج ــچ ک ــه هی ــت ک ــی اس ــه قانون ــاز ب ــس نی ــوند، پ نمی ش

ــد. ــود نده ــه خ ــی را ب ــن کارهای چنی
ــردان  ــری از م ــگ و گاه مهمت ــش پررن ــان نق ــه زن ــم ک ــد ببری ــاد نبای ــه ی و ب

ــد دارن
ــی  ــی عدالت ــن ب ــط و ای ــرات غل ــن تفک ــات، ای ــن تبعیض ــه ای ــت ک ــد اس امی

ــد. ــان برس ــه پای ــا، ب ه

ــا  ــا ی ــف قطع ــای مختل ــا در جاه ــیاری از م ــه بس ــهور ک ــیار مش ــه ای بس   جمل
ــدا)ص(  ــر خ ــه پیامب ــوب ب ــه منس ــم ک ــا خوانده ای ــنیده   ایم و ی ــا ش ــم ی دیده ای
می باشــد. قصــد ورود بــه بحــث ســندی ایــن جملــه مشــهور را نداریــم و همیــن 
مقــدار کفایــت می کنــد کــه بدانیــم صرفــا جملــه ای مشــهور نــه حدیثــی 
ــاره  ــاه درب ــبت کوت ــن مناس ــه همی ــن ب ــدا )ص( لیک ــر خ ــه پیامب ــب ب منتس

ــم. ــزارش می کنی ــی را گ ــون دین ــه ای آزاد از مت ــت ترجم ــت عدال اهمی
خــدای رحمــان، جهــان را بــر میزانــی خلــق نمــود1  و ایــن اســاس را عــدل قــرار 
داد۲. یعنــی شــالوده هســتی و آنچــه در نظــام هســتی قــرار دارد بــر پایــه عــدل 
ــود و  ــد ب ــا نخواه ــر هســتی پابرج ــد دیگ ــدل باش ــر ع ــر غی ــر و اگ اســت و الغی
ایــن  نظــام تکویــن اســت کــه چنیــن اســت و تبــع آن، آنچــه در جهــان تشــریع 
ــی  ــن اصل ــد، رک ــز رخ می ده ــان انســان ها نی ــی در می ــردی و اجتماع ــام ف و نظ
ــت و عــدل اســت3 کــه اگــر نباشــد نظامــی دیگــر  ــه همیــن عدال ــداری ا ش ب پای
ــا عــادت  نیســت و افســار گســیختگی محــض اســت و اگــر هــم پابرجــا باشــد ی
ــر در  ــه تغیی ــان شــده اســت ک ــر بی ــه در اصــل دیگ ــی اســت ک ــه آن بی عدالت ب
ــن ســنت الهــی اســت  ــه خواســت خــود مــردم نیســت۴ و ای ــوام جــز ب ــان اق می
ــت  ــر سرنوش ــود ب ــه خ ــت ک ــذارده اس ــدی گ ــر را در ح ــار بش ــه اراده و اختی ک
ــه  ــادش ب ــد زی ــد بدان ــر او ش ــلط ب ــری مس ــر دیگ ــد و اگ ــم برانن ــش حک خوی
ــت و  ــزی از آن نیس ــه گری ــت ک ــون اس ــک قان ــن ی ــوده و ای ــود ب ــت خ خواس
ــه  ــا اینک ــود و ی ــت ش ــه یاف ــت ک ــدن از آن نیس ــان مان ــرای در ام ــی ب پناهگاه
ــی  ــم اجل ــه آن را ه ــت ک ــان آورده اس ــه ارمغ ــداری را ب ــه پای ــت ک ــت اس حیل
ــر  ــا به ــت ام ــدل اس ــن ع ــه همی ــان ب ــته آدمی ــامان شایس ــه  س ــن دارد۵ ک معی
روی بشــر خاصیــت و ویژگــی بســیار دارد هــم طالــب قــدرت اســت و میــل بــه 
سرکشــی دارد و هــم طالــب مســاوات و آرامــش و آن را در ســایه چیــزی جســت 
ــان  ــش هم ــک حقیقت ــزی اســت لی ــی چی ــر عرف ــه ه ــش ب ــد و نام و جــو می کن
ــدن  ــارج ش ــادل خ ــره تع ــون از دای ــی چ ــت و منه ــوم اس ــراف مذم ــت. اس عدال
اســت6 و کفــه تــرازو بــه جانــب بدی هــا ســنگین کــردن. اینجاســت کــه اســراف 
ــراداران شــیطان هســتند.۷ چــون از ادای  کننــدگان و حیــف و میــل کننــدگان ب

ــود اســتنکاف  ــدگان ب ــرای غیــر دارن حــق واجبــی کــه در مــال آن هــا ب
کردنــد.8

رعایــت عدالــت بــر همــان مشــهور خــودش کــه هرچیــز جــای خویــش 
ــتواری  ــی اس ــی اجتماع ــه در زندگ ــردی و چ ــی ف ــه در زندگ دارد9 چ

ــه  ــور ب ــد مجب ــه نخواهن ــد و چ ــه بخواهن ــکام چ ــتدعا دارد و ح ــی را اس زندگ
رعایــت ایــن اصــل هســتند ورنــه یــا بایــد دســت بــه حیلــت برنــد و یــا چمــاق. 
ــه یــک چشــم دیــد و وســیع اندیشــید1۰  تاهمــگان  ــا بایــد همــه را ب چــرا کــه ی
هرکــه می خواهنــد باشــند در جامعــه چنیــن احســاس نکننــد نارعایتــی در 
ــه ای  ــش پیل ــه دور خوی ــا اینک ــند و ی ــند باش ــت و خرس ــده اس ــان ش ــق ایش ح
ــر  ــگاه اگ ــد و بچشــاندو آن ــان بخوران ــان آن ــکان بســازد و آنچــه دارد  می از نزدی
مانــده ای تــه کاســه ای مانــد لیســیدنش را بــه مــردم واگــذار کنــد. حتــی باالتــر 
ــز  ــا نی ــه آن ه ــود ورن ــد ادا ش ــش بای ــم حق ــن و آســمان را ه ــم زمی ــه بنگری ک
ــد و گاه  ــش نکنن ــرات خوی ــت در ثم ــت عدال ــد و رعای ــان کنن ــش طغی ــه موقع ب
بخیــل شــوند و گاه چنــان دســت و دلبــاز کــه دســت و دلبــازی اش نیــز خرابــی 

ــت باشــد. ــن عدال ــان ایشــان عی ــن طغی ــه همی ــه البت ک
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ــرگ  ــد از م ــه می توان ــریت چگون ــت؟ بش ــوان یاف ــا میت ــی را از کج ــتی رهای ــه راس     ب
حتمــی تمــدن کــه بــا دســتان خــود راهــش را همــوار ســاخته جلوگیــری کنــد؟ مرگــی 
کــه بــا همراهــی علــم میســر گشــته اســت و علمــی کــه بیــش از ســودمندی، حــاال بــه 

ابــزاری بــه عنــوان بــالی جــان او بــدل گشــته اســت.
ایثــار کــه در دوران زوال عصــر مــدرن تهیــه شــده، قــرار اســت از نــگاه آنــدره تارکوفســکی 
و از طریــق دریچــه دوربیــن ســون نیکویســت بــه ایــن ســواالت پاســخ دهــد. انســان هایی 
مســخ در مدرنیــزه کــه راه نجــات خــود را گــم کرده انــد و هنرپیشــه ای کــه خــارج از ایــن 
مسخ شــدگی قــرار گرفتــه اســت، اســتاد دانشــگاهی کــه همچــون پیــر طریقــت راهنمــای 
ــد،  ــده نســل جدی ــز پســرکی نماین ــن و نی ــکاری موم ــراه خدمت راه نجــات اســت، به هم
بخشــی از عناصــر اصلــی ایــن داســتان را تشــکیل می دهنــد. همچنیــن یــک موســیقی 
ــا  ــد، ب ــوش می رس ــه گ ــم ب ــه فیل ــی از پس زمین ــی( در بخش ــه مت ــاخ )وسوس ــار ب از آث
ــه درگاه  ــه ب ــرده و این گون ــکار ک ــه اش مســیح را ان ــه در محاکم ــی از پطــروس ک مناجات

خــدا البــه می کنــد: »خداونــدا مــرا ببخــش! اشــکهای تلــخ اندوهــم را بنگــر!«.
همــه در حــال مهیــا شــدن بــرای جشــن تولــد پــدر خانــواده هســتند؛ همــه چیــز بــرای 
برپایــی ایــن جشــن مهیاســت، تــا این کــه صــدای مهیــب بمب افکن هــا کــه از بــاالی ســر 
خانه شــان می گــذرد همــه چیــز را بــه لــرزه درمــی آورد و اندکــی پــس از آن، از تلوزیــون 
اعــالم می شــود کــه بــه زودی شــاهد هلوکاســتی اتمــی و جنــگ جهانــی ســوم خواهنــد 
بــود. حــال تمــام اعضــای خانــواده درصــدد یافتــن راهــی بــرای رهایــی از ایــن قتــل عــام 

تمــدن هســتند. در بخشــی از فیلــم دیالــوگ شــخصیت اصلــی بدیــن گونــه اســت:
»انســان معمــوال کاری بیــش از محافظــت از خــود انجــام نــداده اســت؛ محافظــت دربرابــر 
دیگــر آدم هــا و نیــز دربرابــر طبیعتــی کــه در آن زندگــی می کنــد. او حتــی بــا طبیعــت 
ــرس و  ــدرت، ت ــر ق ــتوار ب ــی اس ــا پایه های ــود آورده ب ــی به وج ــه تمدن ــاده؛ درنتیج درافت
ــر  ــورده، مگ ــچ دردی نخ ــه هی ــی ب ــالح تکنیک ــرفت های به اصط ــام پیش ــتگی. تم وابس
ــدوی هســتیم؛  ــای ب ــل آدم ه ــا مث ــدرت. م ــظ ق ــا ســالح حف ــی ی ــراع وســایل راحت اخت
ــتباه  ــه؛ اش ــت. ن ــاق اس ــگار چم ــه ان ــم ک ــتفاده می کنی ــکوپ اس ــه ای از میکروس به گون
گفتــم؛ مــردم بــدوی خیلــی از مــا روحانی ترنــد. مــا در چشــم برهم زدنــی هــر دســتاورد 

علمــی را بــه گمراهــی می کشــانیم. یــک بــار نابغــه ای گفت:»کــه گنــاه، هــر آن چیــزی 
اســت کــه غیرضــروری اســت. اگــر ایــن گفتــه را بپذیریــم، پــس تمــدن مــا از آغــاز تــا 

انتهــا بــر مبنــای گنــاه بنــا شــده اســت...«.
ــود  ــر ب ــون درگی ــرطان خ ــاری س ــا بیم ــم ب ــن فیل ــاخت ای ــگام س ــکی در هن تارکوفس
ــد. از  ــینماها ببین ــرده س ــر پ ــش را ب ــت فیلم ــت نیاف ــچ گاه فرص ــود هی ــت خ و در نهای
ــن  ــر ای ــم ســومین اث ــن فیل ــم را وصیت نامــه وی می داننــد. ای ــن فیل ــن رو بســیاری ای ای
ــده  ــاخته ش ــر س ــوان مهاج ــوروی به عن ــروج وی از ش ــس از خ ــه پ ــت ک ــردان اس کارگ
اســت. تارکوفســکی کــه خــود تمــام ســعیش را بــر ایــن داشــته اســت کــه هیــچ کــدام 
ــن  ــند، در ای ــری نباش ــم دیگ ــچ فیل ــه هی ــبیه ی ــر و ش ــه یکدیگ ــبیه ب ــش ش از فیلم های
فیلــم اوج شــاهکار خــود را بــه نمایــش گذاشــته اســت. وی کــه خــود برآمــده از جامعــه 
ــرد  ــگ س ــه جن ــپس جامع ــی دوم و س ــگ جهان ــر جن ــوروی در عص ــتی ش کومونیس
ــی  ــان و معنویت گرای ــه ایم ــت ب ــریت را بازگش ــات بش ــم راه نج ــن فیل ــد، در ای می باش
ــن مســیحیت می باشــد  ــی دی ــه اصل ــه دو پای ــار ک ــد و نجات بخشــی عشــق و ایث می دان
را بــه خوبــی در ایــن اثــر بــه نمایــش گذاشــته اســت. حتــی اگــر بــا عقیــده فلســفی وی 
موافــق نباشــید، بــاز هــم نمی تــوان از نحــوه پــردازش هنرمندانــه ایــن فیلــم بــه داســتان 

چشــم پوشــید. تمــام عناصــر و دیالوگ هــای داســتان نمــادی از اعتقــادات 
فلســفی کارگردانــی هســتند کــه هیــچ گاه تحــت تاثیــر تهیه کننــده آثــار 
خــود قــرار نگرفتــه و تنهــا نگرش هــای خــود را بــه جامعــه عرضــه داشــته 
اســت. الزم بــه ذکــر اســت کــه ایــن فیلــم بــرای بیننــده عــادی رونــد کنــد 
و شــاید حوصله ســربری داشــته باشــد، امــا بــرای طرفــداران ایــن قســم از 
فیلم هــای معناگرایانــه، دلچســب اســت و در لحظــه لحظــه اش می تواننــد 
نکاتــی را از ایــن فیلــم کشــف کننــد. ایثــار در همــان ســال اکــران توانســت 
ــوان انتهــای  ــد. شــاید بت ــزرگ جشــنواره کــن را از آن خــود کن ــزه ب جای

داســتان را بــا ایــن بیــت از شــعر موالنــا مقایســه کــرد:
بمیریــد؛ بمیریــد؛ در ایــن عشــق بمیریــد/ در ایــن عشــق چــو مردیــد همــه 
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ــک  ــی ش ــد؛ ب ــان می     آی ــه می ــران ب ــالمی ای ــام جمهوری     اس ــه ن ــی ک     زمان
خــون ارزشــمند شــهدای دهــه ۵۰ بــرای بــه ثمــر نشســتن انقــالب ۵۷ در ذهــن 
ــالمی در  ــوژی جمهوری     اس ــا ایدئول ــگ ب ــه هماهن ــی ک ــود. مردم ــی می     ش تداع
طــول پســتی و بلندی     هــای روزگار؛ از جنــگ گرفتــه تــا دوران ســازندگی 
ــچ     گاه  ــتی     ها هی ــرای کاس ــد و ب ــام بودن ــا نظ ــو ب ــگ و همس ــگ؛ هماهن ــا جن پس
ــالمی  ــام جمهوری     اس ــه نظ ــه     ای ک ــه گون ــد. ب ــتقیم نیاوردن ــل مس ــه تقاب روی ب
ایــران همــواره در کنــار مفهــوم مــردم معنــادار می     شــد. ده ســال بعــد از 
ــردم  ــن م ــات در ذه ــد اصالح ــوم جدی ــر مفه ــه آغازگ ــرداد ۷۷؛ ک ــوج دوم خ م
ــدت  ــه بش ــورد. جامع ــم خ ــران رق ــر ای ــخ معاص ــدی در تاری ــرگ جدی ــود، ب ب
ــی  ــر کرس ــر س ــات ب ــان و اصالح ــاف اصول     گرای ــه مص ــده؛ صحن ــی ش دو قطب
ــی؛  ــر نظام ــوری در ه ــت جمه ــات ریاس ــود. انتخاب ــتور ب ــان پاس ــت خیاب ریاس
نمایشــگر اقتــدار ملــی اســت، چــرا کــه رای هــر فــرد در حقیقــت رای بــه نظــام 
ــام  ــان آن نظ ــر مخالف ــت در براب ــا مل ــاد رس ــه فری ــه منزل ــت و ب ــور اس آن کش
ــال 1388،  ــوری در س ــت جمه ــات ریاس ــن دوره انتخاب ــت. دردهمی ــی اس سیاس
ــی در  ــارکت مردم ــاب مش ــن نص ــب »باالتری ــه کس ــق ب ــالمی موف ــوری اس جمه
ــات شــد. مشــارکتی  ــر در انتخاب ــون نف ــل میلی ــی مشــارکت چه ــات«، یعن انتخاب
کــه پــس از اردیبهشــت ۵8 بی     ســابقه تلقــی می     شــد. ایــن انتخابــات یــک 
پیــروزی تاریخــی بــرای نظــام  سیاســی ایــران بــود امــا دیــری نگذشــت کــه بــه 
ــزرگان  ــی ب ــا و برخ ــب؛ کاندیده ــور منتخ ــس جمه ــای رئی ــل موضع     گیری     ه دلی

ــده شــد. ــه حاشــیه ران ــالب ب انق
ــوی، در  ــین موس ــران میرحس ــت ته ــه وق ــب ب ــاعت 11 ش ــرداد، س روز ۲1 خ
ــود، در  ــیده ب ــام نرس ــه إتم ــعب ب ــی ش ــمارش آرا در بعض ــوز ش ــه هن ــی ک حال
ــه مــردم، تصریــح می کنــد کــه برنــده قطعــی انتخابــات اســت.  پیامــی خطــاب ب
ــج  ــالم نتای ــش از اع ــی پی ــی خاص ــای روان ــار فض ــور گرفت ــب، کش ــن ترتی بدی
انتخابــات می     شــود. در روز ۲۲ خــرداد، نتایــج قطعــی اعــالم می شــود کــه 
ــون رأی  ــش از ۲۴ میلی ــا بی ــات ب ــژاد در انتخاب ــروزی احمدی ن ــل آن، پی حاص
ــردم  ــای  م ــاز اعتراضــات و جبهه     گیری     ه ــرای آغ ــروزی ب ــالم پی ــن اع ــود. همی ب
ــات و شــروع تجمعــات، کافــی  ــه نتیجــه انتخاب و نامزدهــای ریاســت جمهــوری ب
ــود در  ــروزی خ ــن پی ــژاد در جش ــود احمدی     ن ــرداد محم ــر ۲۴ خ ــود. بعدازظه ب
میــدان ولیعصــر تهــران،  معترضــان را خس     وخاشــاک نامیــد. ایــن توهیــن، 
ــردم در  ــی م ــن صف     آرای ــرد و اولی ــات ک ــدیدترین اعتراض ــر ش ــت را درگی پایتخ
ــل  ــان زده در مقاب ــی هیج ــای امنیت ــردم و نیروه ــد . م ــروع ش ــام ش ــر نظ براب
یکدیگــر صــف کشــیدند، در ایــن میــان خــوراک آشــوب بــرای عــده     ای الشــخور 
ــا شــروع مناظــرات در شــب     های گذشــته ایــن  سیاســی فراهــم شــد. چــرا کــه ب
ــود و عــده     ای  ــوا رســیده ب ــه بل ــه مرحل ــود و حــال ب ــی شــدت گرفتــه ب صف     آرای
از تئوریســین     ها نتیجــه انتخابــات را وابســته بــه آن     هــا می     دانســتند.اما بــه 
ــروزی  ــرداد 88 و پی ــه خ ــج یافت ــای تهیی ــا فض ــی ب ــرات انتخابات ــتی مناظ راس

ــود؟  ــاط ب ــام بی     ارتب ــر ام ــت وزی ــل نخس ــژاد  مقاب ــود احمدی     ن محم
ســال 196۰- مناظره تاریخی میان ریچارد نیکســون و جان اف کندی

نفــر نخســت مــردی کارآزمــوده در عرصــه سیاســی آمریــکا بــود کــه بــه 
مــدت 8 ســال ســمت معــاون آیزنهــاور را در کارنامــه اش داشــت.  دومــی 
ــه پســت  ــا ســودای رســیدن ب ــت ماساچوســت کــه ب یــک ســناتور جــوان از ایال
ــود.  ــرات ش ــزب دموک ــاع ح ــورد اجم ــزد م ــود نام ــته ب ــت جمهوری  توانس ریاس
ــم  ــون چش ــاب تلویزی ــه ق ــی ب ــا آمریکای ــره، میلیون     ه ــن مناظ ــش ای ــگام پخ هن
ــه شــدت مســحور کالم و  ــردم را ب ــی، م ــده تلویزیون ــر زن ــد. تصاوی ــه بودن دوخت
ــپرد.  ــوان س ــناتور ج ــه س ــفید را ب ــد کاخ س ــرد و کلی ــدی ک ــار کن ــیوه رفت ش
ــون  ــور نیکس ــر رنج ــکوت و ظاه ــران س ــیاری از تحلیل     گ ــره بس ــن مناظ در ای
ــتش  ــل شکس ــش را دلی ــرارت کالم ــدی و ح ــان اف کن ــارات ج ــر اظه در براب
ــت  ــش توانس ــت کالم ــرد و صراح ــیمای آرام و خونس ــا س ــدی ب ــد، کن می     دانن

ــد. ــراه کن ــود هم ــا خ ــا را ب ــوده آمریکایی     ه ت
انتخابــات ریاســت  بــه  تلویزیــون  بعــد، اضافــه شــدن  در طــی دوره     هــای 
ــردم  ــاد م ــب اعتم ــرای جل ــدی ب ــش جدی ــر چال ــا را در براب ــوری، نامزده جمه
ــران،  ــت ته ــه وق ــب ب ــاعت 1۰ ش ــرداد س ــنبه 13 خ ــال چهارش ــرار داد. ح ق
ــورت  ــه ص ــوی ب ــین موس ــژاد و میرحس ــود احمدی     ن ــی محم ــره تلویزیون مناظ

زنــده بــه نمایــش درآمــد و بــه یکــی از رویدادهــای مهــم تاریــخ ایــران معاصــر 
ــه در   ــود ک ــران ب ــت در ای ــور وق ــن رئیس جمه ــژاد  اولی ــد. احمدی     ن ــل ش تبدی
ــه  ــت     مدار کهن ــان سیاس ــره می ــرد. مناظ ــرکت می ک ــی ش ــره انتخابات ــک مناظ ی
ــه  ــود ک ــگ ب ــه     ای، در دوران جن ــت اهلل خامن ــه آی ــت     وزیر کابین ــه نخس کار ک
ــس  ــژاد رئی ــود احمدی     ن ــت و محم ــادی داش ــروعیت زی ــل  مش ــن دلی ــه همی ب
ــای  ــرد.  خیابان     ه ــا ک ــه پ ــادی را ب ــان زی ــردم هیج ــان م ــابق؛ می ــور س جمه
تهــران کــه در زمــان مناظــره از حضــور مــردم خلــوت شــده بودنــد، دوبــاره تــا 
نیمــه شــب زیــر بــوق ماشــین     ها نمایــش صحنــه شــور و هیجــان طرفــداران ایــن 
ــت،  ــه سیاس ــای اولی ــت چهارچوب     ه ــدون رعای ــا ب ــژاد ام ــزد بود.احمدی     ن دو نام
ــه اول  ــمی و حلق ــدان هاش ــوی ،  خان ــا موس ــره ب ــام در مناظ ــی تم ــا بی     اخالق ب
ــا  ــرد و آن ه ــی ک ــر معرف ــوی را اختالس     گ ــین موس ــناس میرحس ــان سرش حامی
ــی، در  ــتند در  دادگاه قانون ــند مس ــه س ــا ارائ ــاع و ی ــق دف ــتن ح ــدون داش را ب
ــورت  ــه ص ــرد. وی ب ــی ک ــات غیرقانون ــه اقدام ــم ب ــر مته ــا نف ــل میلیون ه مقاب
مــداوم و بــا کالم تاثیرگــذاری موفقیت     هــای کســب شــده در دوره ریاســت خــود 
ــابق و  ــور س ــای جمه ــردن روس ــم ک ــا مته ــرد و ب ــی ک ــردم تداع ــن م را در ذه
اســبق ایــران بــه نرمــش در مقابــل غــرب، روی دســتاوردهایی کــه بــرای برنامــه 
ــور داد  ــود تکیــه کــرد و روی مســائلی مان هســته     ای  در دولتــش رقــم خــورده ب
کــه هیچکــدام از روســای جمهــور قبلــی در آن     هــا ســابقه ای نداشــتند. هرچنــد 
ــرد.  ــی ک ــرداز معرف ــژاد را دروغگــو ، خیال     پ ــن مناظــره موســوی، احمــدی ن حی
امــا احمــدی نــژاد بــا ادعــای تقلبــی بــودن مــدرک دکتــرای همســر میــر حســین 
ــوی   ــین موس ــد میرحس ــکوت و پوزخن ــا س ــد. ام ــی خوان ــوی،او را بی     قانون موس
ــان داشــتن از  ــی و اطمین ــب انتخابات ــا افشــاگری رقی ــوام ب ــارات ت ــر اظه در براب
ــن  ــدی را ذه ــون و کن ــره نیکس ــت، مناظ ــودش اس ــات خ ــروز انتخاب ــه پی اینک

تداعــی می     کــرد.
ــه  ــت     مدار کهن ــت، او سیاس ــل داش ــان کام ــود اطمین ــروزی خ ــه پی ــون ب نیکس
ــود  ــام داده ب ــته انج ــال     های گذش ــته     ای را در س ــات شایس ــه اقدام ــود ک کاری ب
ــی نشــان مــی     داد. امــا مردمــی  ــه کنــدی کامــال بی     اعتنای ــن دلیــل نســبت ب بدی
ــده  ــدی ش ــحور کالم کن ــد مس ــاب نکرده     بودن ــود را انتخ ــد خ ــوز کاندی ــه هن ک
ــژاد در  ــدی ن ــات احم ــد از بیان ــد. بع ــام ش ــع او تم ــه نف ــات ب ــه انتخاب و نتیج
ــاف  ــن اوص ــا ای ــرد. ب ــدا ک ــا رواج پی ــام جناح     ه ــاگری در تم ــو افش ــره ج مناظ
ــت؛  ــل دانس ــک دوئ ــه ی ــبیه ب ــه ش ــتر از هم ــی بیش ــرات انتخابات ــوان مناظ می     ت
ــک طــرف  ــن مناظــره، ی ــد و ای ــرار میگیرن ــر ق ــک دیگ ــل ی ــا مقاب ــزد ه ــه نام ک
ــی  ــل تلویزیون ــن دوئ ــروز را دارد. در ای ــک طــرف پی ــده  و حــذف شــوند و ی بازن
بخــش  بــه مهم     تریــن و جذاب     تریــن   88 پــر حادثــه ســال  ازخــرداد  کــه 
ــروزی  ــدن را در پی ــرکات ب ــی ح ــا و حت ــام حرف     ه ــده، تم ــدل ش ــات ب انتخاب
یــا بازنــده شــدن، موثــر قــرار می     دهــد. در حالــی کــه می     بینیــم یکــی از 
ــی  ــه عبارت ــا ب ــم ، ی ــات ده ــژاد در انتخاب ــود احمدی     ن ــروزی محم ــل پی دالی
ــد  ــرایط بع ــر ش ــه از تغیی ــود ک ــی ب ــرای مردم ــاگری  ب ــده او، افش ــرگ برن ب
ــه در  ــری ک ــی فک ــرافی     گری و دگردیس ــاد و اش ــی زی ــالف طبقات ــگ و اخت جن
ــگ  ــه  تن ــت، ب ــود داش ــالمی وج ــالب اس ــل دوم انق ــل اول و نس ــاره ای از نس پ
ــن  ــات منجــر شــد. در ای ــه انتخاب ــه نوشــتن نامــش در برگ ــه ب ــد؛ ک ــده بودن آم
ــر  ــت زی ــوی داش ــین موس ــه میرحس ــام اول را در رای ب ــه مق ــران ک ــرایط ته ش
بــار آتــش اعتراضــات کمــر خــم کــرد. و جدی     تریــن چالــش جمهــوری اســالمی 
ــی برخــی اصطالحــات خاص»جنبــش  ــردم داشــت. حت ــا م ــدا انقــالب ب را از ابت
ــه  ــور اضاف ــی کش ــات سیاس ــه ادبی ــه« ب ــم، فتن ــم بگ ــاک، بگ ــبز، خس     وخاش س
ــا هنوزبعــد از گذشــت  ــوا تمــام شــد ام ــن ســال بل ــار ظاهــری ای شــد.هرچند آث
ــا وعــده رفــع حصــر رای مــی  ــات ریاســت جمهــوری 96،ب یــک دهــه، در انتخاب
ــد،  ــخن می-گوین ــال 88 س ــی س ــان سیاس ــی از زندانی ــای مدن ــد، گروه     ه آورن
ــد،  ــخن می     گوین ــی س ــراض مدن ــح اعت ــیوه     های صحی ــگاه از ش ــی     های دانش کرس
مــردم 9 دی بــه راهپیمایــی می     رونــد، طیــف سیاســی إصالحــات حــرف از 
آشــتی ملــی بــه میــان مــی     آورد و رهبرانقــالب هــم  در مناســبات گوناگــون بــر 
ــد. ســال 88 متضمــن  ــر توطئــه دشــمنان ســخن می     گوی هشــیاری ملــت در براب
ــود  ــخ خ ــای تاری ــدگان در کتاب     ه ــه آین ــود ک ــور ب ــدی در کش ــات جدی اتفاق

ــل. ــن مجم ــوان از ای ــل بخ ــث مفص ــود حدی ــو خ ــد و ت ــد خوان خواهن

   اگــر عــده ای، انقــالب اســالمی را امتــداد اندیشــه اســالمی مشــروطه 
تحصــن  تکامــل  و  امتــداد  می تــوان  نیــز  را  خــرداد   1۵ می داننــد. 
مشــروطه خواهان در ســفارت انگلیــس و حــرم عبدالعظیــم دانســت. 
بزرگ تریــن  از  یکــی  بــرای  عطفــی  نقطــه   13۴۲ خــرداد   پانــزده 
رخدادهــای قــرن یعنــی انقــالب اســالمی بــود، بــرای حــرکات اجتماعــی 
انباشــته شــده قیــام 1۵ خــرداد، تنهــا 1۵ ســال بــرای بــه بــار نشســتن 
ــی باعــث  ــه راســتی چــه عوامل ــن وجــود ب ــا ای ــس ب ــود پ ــاز ب ــان نی زم
شکســت و در مقابــل پیــروزی قیــام 1۵ خــرداد در مقابــل تحصــن 

ــد؟ ــان ش ــروطه خواه مش
بــرای پاســخ بــه ایــن ســوال شــاید بهتــر باشــد کــه پاســخ ایــن ســوال 

ــا انقــالب جســت-وجو کــرد. ــه 1۵ ســاله میــان قیــام ت را در فاصل
ــع  ــم. در واق ــر بازگردی ــه عقب ت ــی ب ــد کم ــر باش ــدا بهت ــاید در ابت  ش
آرا  تضــارب  افتــاد  اتفــاق  مشــروطه خواهی  تحصــن  در  کــه  آنچــه 
جمهوری خواهــی و جــدال ســنت و مدرنیتــه بــود و در ایــن جــدال 
ــن  ــا ای ــه ب ــروز شــدند ک ــان پی ــون و اندیشــه آن ــر روحانی روشــنفکران ب
ــی  ــوری مبن ــیخ فضل اهلل ن ــای ش ــه نتیجــه انذاره ــادی ب ــراد زی ــاق اف اتف
ــی  ــروعه پ ــروطه مش ــر مش ــد ب ــروطه و تاکی ــلطنت مش ــر س ــر تکفی ب

ــد. بردن
ــن  ــد ای ــوان می کن ــر عن ــل از اسملس ــه نق ــی)88( ب ــه رحمت ــه ک آنچ
بایســتی  رفتارهــای جمعــی  بــرای شــکل گیری  کــه  اســت  مســئله 
ــب  ــه ترتی ــن و ب ــی معی ــار در الگوی ــن رفت ــده ای ــن کنن ــل تعیی عوام
ــر  ــب زی ــه ترتی ــوان ب ــا می ت ــن الگوه ــه از ای ــوند ک ــب ش ــم ترکی باه
ــد  ــاختاری 3. رش ــار س ــاختاری ۲. فش ــاعد س ــرایط مس ــرد: 1. ش ــام ب ن
ــیج  ــده ۵. بس ــریع کنن ــل تس ــه ۴. عوام ــم یافت ــد تعمی ــار عقای و انتش

ــش  ــرای کن ــدگان ب ــارکت کنن مش
ــا  ــود نابرابری ه ــه وج ــوان ب ــاختاری می ت ــاعد س ــرایط مس ــورد ش در م
ــورد  ــن درم ــرد. همچینی ــان حــال اشــاره ک ــی زم ــر دو دوره و حت در ه
فشــارهای ســاختاری نیــز می تــوان گفــت کــه ایــن فشــارهای ســختاری 
ــان  ــه بی ــد. ب ــال می کنن ــاختاری را فع ــاعد س ــرایط مس ــه ش ــتند ک هس
ســاده تــر شــرایط مســاعد ســاختاری بــه معنــی بالفعــل شــدن و 
ــری می باشــد.  ــل شــدن ام ــی تصــور بالفع ــه معن قشــارهای ســاختاری ب
تفاوت هــای  از  یافتــه کــه  انتشــار عقایــد تعمیــم  و  بــاب رشــد  در 
امــام  ســخنرانی های  بــه  می تــوان  اســت،  خــرداد   1۵ و  مشــروطه 
خمینــی در مدرســه فیضیــه در بــاب عاشــورا، اســرائیل و اســالم و 
قــرآن شــاره کــرد کــه بــه ســبب ایــن ســخنرانی پیونــدی میــان هســته 
ــرار می شــود  مرکــزی شــیعه یعنــی عاشــورا و شــیعه آن روز جامعــه برق
کــه فــرد خــود را در موقعیــت حــق علیــه باطــل و یــا حســین در برابــر 

می بینــد. یزیــد 
 عوامــل تســریع کننــده  همچــون بــاد در آتــش ســوزی اســت، هنگامــی 
ــکار  ــرکوب های آش ــتار و س ــر کش ــف نظی ــع مختل ــبب وقای ــه س ــه ب ک
ــوند و  ــه می ش ــم یافت ــود تعمی ــای موج ــردم، نفرت ه ــر م ــت در براب دول
ــام اســتدالل های نظــری  ــف شــده و تم ــاز تعری شــرایط فشــار شــدیدا ب
ــرای مــردم ملمــوس می شــود. چیــزی  ــودن حکومــت ب ــار ب ــاب جب در ب
کــه بعــد از 1۵ خــرداد بــرای بســیاری از گروه هــا نظیــر فداییــان 
ــارزه  ــه مب ــم ب ــاد و تصمی ــاق افت ــر دیگــر اتف اســالم و گروه هــای تندروت

ــه شــد.  ــاه گرفت ــت ش ــا حکوم مســلحانه ب
ــه حــدی برانگیختــه هســتند کــه پیدایــش  در چنیــن شــرایطی مــردم ب
ــدازه  ــی بی ان ــش اجتماع ــت جنب ــرای هدای ــک ب ــر کاریزماتی ــک رهب ی
ــرا  ــون و چ ــت بی چ ــی در اطاع ــد حکم ــی می توان ــته و حت ــت داش اهمی

ــر اســت. ــت فاشیســتی هیتل ــه آن حکوم ــه نمون ــر باشــد ک از رهب
 امــا در مــورد قیــام پانــزده خــرداد ســال ۴۲ کــه انقــالب و رهبــری آن 

را بــه دســتان طبقــه روحانیــت ســپرد و آنــان را یکــه تــاز ایــن میــدان 
نبــرد کــرد. چنیــن اتفاقــی را در ســطح ملمــوس بایــد در انقــالب ســفید 
ــه  ــل ب ــن عم ــا ای ــه ب ــاه ک ــرد. ش ــت-وجو ک ــی جس ــات ارض و اصالح
دنبــال موازنــه قــدرت داخلــی و کاهــش و تقســیم قــدرت مــالکان بــود 
ــان  ــدرت می ــه ق ــوروی و موازن ــت ش ــه کســب رضای ــز ب ــی نی ــم نگاه نی
ــن  ــه داشــت. در ای ــردن فئودالیت ــن ب ــق از بی ــکا و شــوروی از طری آمری
ــا  ــا ایــن سیاســت ها ت ــا رهبــری آیــت اهلل بروجــردی ب میــان روحانیــت ب
هنــگام مــرگ خــود تــا ســال 13۴۰ سرســختانه مخالفــت کــرد امــا پــس 
ــد  ــادرت ورزی ــت مب ــن سیاس ــب ای ــال تصوی ــه دنب ــاه ب ــرگ وی ش از م
ــه  ــم ب ــام روح اهلل خمینــی از حــوزه علمیــه ق ــه ن ــردی ناشــناس ب کــه ف
ــئله در  ــن مس ــه داد. ای ــتری ادام ــدت بیش ــا ش ــی را ب ــات قبل اعتراض
واقــع باعــث شــد تــا توجــه روحانیــون و طبقــات مختلــف مــردم متوجــه 
حــوزه علمیــه قــم شــود. و بــه مــرور جســارت و خودبــاوری سیاســی کــه 
ــی شــد و  ــد، بازیاب علمــا از زمــان جنبــش مشــروطه از دســت داده بودن
افــراد پــس از فــوت آیــت اهلل بروجــردی رهبــر تازهــای را بــه نــام آیــت 
ــه در  ــر از هم ــت و مهم ت ــی و مرجعی ــطح دین ــی در س اهلل روح اهلل خمین
ــالب  ــال انق ــت در قب ــع روحانی ــه موض ــا اینک ــد. ب ــی یافتن ــطح سیاس س
ــه  ــا واقع ــت ام ــرار نگرف ــت ق ــورد حمای ــار م ــه اقش ــرف هم ــفید از ط س
ــتگی  ــب همبس ــت رخ داد موج ــن سیاس ــطه ای ــه واس ــه ب ــرداد ک 1۵ خ
ــل پرچــم اســالم شــد. اگــر تحصــن  ــارزات ذی و فعــال شــدن هســته مب
ــون  ــنفکران و روحانی ــه روش ــزاج اندیش ــث امت ــس باع ــفارت انگلی در س
ــه  ــه مثاب ــرداد ب ــه 1۵ خ ــار واقع ــن ب ــود، ای ــده ب ــه ش ــردم جامع در م
ــا ایــن  یــک صافــی در میــان جبهه هــای فکــری عمــل کــرد. در واقــع ب
ــرال  ــود را از لیب ــع خ ــت آزادی موض ــون نهض ــی همچ ــاق گروه های اتف
ــارز  ــی همچــون روحانیــت مب ــد و گروه های هــای غیرمذهبــی جــدا کردن
و هیات هــای موتلفــه اســالمی تصمیــم بــه فعالیت هــای جدی تــری 
گرفتنــد. در واقــع مراحــل ســه گانه انتشــار عقایــد تعمیــم یافتــه، 
عوامــل تســریع کننــده و رهبــری کاریزماتیــک همگــی باهــم و بــه 
ــای  ــازه 1۵ ســاله و کنــش و واکنش ه ــه در ب ــوازی رخ داد ک صــورت م
ــه  ــی نشــان داد ک ــب انتقالب ــع خــود را در قال ــف و مداف ــای مخال نیروه

ــد.... ــور نامیدن ــار ن آن را انفج

بع: منا
ــرداد در  ــزده خ ــام پان ــل قی ــد)1388(. تحلی ــاری، زاه ــد، غف ــی، محم رحمت

ــی ــوم اجتماع ــه عل ــر. فصلنام ــی اسملس ــش اجتماع ــه جنب ــب نظری قال
ــالب اســالمی  ــد از انق ــی بع ــی)139۲(. تحــوالت سیاســی اجتماع ــوزی، یحی ف

ــران. موسســه چــاپ و نشــر عــروج. ج 1 ای
ــران.  ــی ای ــوالت اجتماع ــخ تح ــکننده: تاری ــت ش ــان)13۷8(. مقاوم ــوران، ج ف

ــا ــی رس ــات فرهنگ ــه خدم موسس
نوســازی  و  گســترش  ســازمان  بنیانگــذار  نیازمنــد،  رضــا  بــا  مصاحبــه ای 

صنایــع ایــران در مــورد اصالحــات ارضــی
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   بــا شــروع فعالیت  هــای مبارزانــه مخالفیــن رژیــم پهلــوی از ســال 13۲8 و 
ــه  ــز 13۵۷ ک ــی از پائی ــی و چریک ــای سیاس ــدن فعالیت  ه ــر ش ــن جدی  ت همچنی
ــاه  ــن م ــالمی در بهم ــالب اس ــروزی انق ــوی و پی ــم پهل ــدازی رژی ــه بران ــر ب منج
ــه  ــدام ب ــر ک ــه ه ــنیده  ایم ک ــددی را ش ــای متع ــامی گروه  ه ــال شد،اس ــن س همی

ــد. ــار رفتن ــور کن ــی کش ــه  ای از عرصه  سیاس گون
ــازرگان  ــا نهضــت آزادی و مهــدی ب از حــزب تــوده و نورالدیــن کیانــوری گرفتــه ت
و همچنیــن مجاهدیــن خلــق ایــران و مســعود رجبــی کــه مدتــی هــم بــا 
قدرتــی  نتوانســتند  می  آمدند؛هیچ  کــدام  خیابان  هــا  بــه  چریکــی  فعالیت  هــای 
ــر  ــی از س ــتان 13۷۵ ائتالف ــا در زمس ــب کنند،ام ــی کس ــته از آرای مردم برخاس
نیــاز چنــان بــه محبوبیتــی تبدیــل شــد کــه توانســت در دوم خــرداد ســال13۷6 
بزرگ  تریــن پیــروزی یــک کاندیــد ریاســت جمهــوری را تــا آن موقــع در انتخابــات 

ــد ــم بزن رق
شــاید رجــوع بــه فعالیــت حزب)جامعــه روحانیــت مبــارز(در مجالــس اول و دوم و 
ــم  ــازندگی(را بتوانی ــزاران س ــای حزب)کارگ ــی از اعض ــی برخ ــای بینابین فعالیت  ه
ریشــه  های اصالحــات در کشــور در نظــر بگیریــم امــا آن  چــه کــه بیشــتر در 
ــد  ــالیان بع ــروه در طــی س ــن گ ــت ای ــد فعالی ــی می  کن ــخ اصالحــات خودنمای تاری

ــت. ــات ۷6 اس از انتخاب
ــه  ــوه مجری ــن ریاســت ق ــرای تعیی ــدوم ب ــک رفران ــط ی ــال 13۷6 فق ــات س انتخاب
ــال  ــده کام ــده از دو عقی ــل دو نماین ــرای تقاب ــه  ای ب ــه عرص ــل ب ــه تبدی ــود بلک نب
ــس  ــق نوری)رئی ــر ناط ــده بود،علی  اکب ــور ش ــام  داری کش ــه زم ــف در عرص مخال
ــم(که  ــت شش ــتعفی دول ــگ مس ــر فرهن ــیدمحمد خاتمی)وزی ــت(و س ــس وق مجل

ــد.  ــده  دار بودن ــوژی را عه ــی ایدئول ــی نوع ــدام نمایندگ هرک
شــاید ایــن اظهــار نظــر آیــت  اهلل مهــدوی کنــی جالــب توجــه باشــد کــه یــک روز 
ــرار  ــرای تکذیــب آن نباشــد(در روزنامــه اب ــی کــه فرصتــی ب قبــل از انتخابات)زمان

ــای ناطــق باشــد. ــر روی آق ــا ب ــم نظــر آق گفتند:حــدس می  زنی
ــق  ــای ناط ــری از آق ــت ره ب ــکان بی ــای نزدی ــه و حمایت-ه ــن جمل ــود ای ــه خ ک
ــا  ــدا باشــد، ام ــن کاندی ــری از ای ــت شــخص رهب ــده حمای می  توانســت نشــان دهن
ــور در  ــرای حض ــی ب ــط امام ــا خ ــپ اصطالح ــابق چ ــای س ــر نیروه ــوی دیگ از س
انتخابــات و در برهــه  ای کــه میرحســین موسوی)نخســت وزیــر جنــگ(از حضــور در 
ــد کــه ســابقه آن  چنــان  ــود،از کاندیــدی حمایــت کردن ــات اجتنــاب کــرده ب انتخاب

ــالب نداشــت. ــخ انق ــی در تاری پررنگ
ــرای  ــد ب ــور آبرومن ــور حض ــه منظ ــا ب ــه صرف ــخصیتی ک ــی ش ــد خاتم ــید محم س
مقابلــه بــا طیــف راســت ســنتی بــه انتخابــات دعــوت شــده بود،توانســت در طــول 
ــت  ویک  ــه بیس ــب ب ــی قری ــه آرای ــد ک ــل کن ــه  ای عم ــه گون ــی ب ــات انتخابات تبلیغ
میلیــون رای را بــه خــود اختصــاص دهد.ایــن آمــار زمانــی جالب  تــر می  شــود کــه 

ــات  ــا اعــالم جزئی ــات ســال ۷6 و ب ــج انتخاب ــاه پــس از اعــالم نتای ــک م حــدودا ی
ــه  ــق ب ــه متعل ــران ک ــی ته ــه شــهید محالت ــه، در منطق ــر منطق ــر از آرای ه بیش  ت
ســپاه پاســداران اســت آقــای خاتمــی توانســته بــود آرایــی بالــغ بــر 8۰%شــرکت 
ــن  ــد و همچنی ــوذ عقای ــه خــود اختصــاص دهد،کــه نشــان  دهنده نف ــدگان را ب کنن

ــود. ــردم ب ــای م ــن توده  ه ــی در بی ــای خاتم ــت آق موفقی
ــای  ــره از آق ــن خاط ــات را در ای ــج انتخاب ــودن نتای ــره ب ــر منتظ ــوان غی ــاید بت ش
ابطحی)ســخنگوی دولــت اصالحات(خالصــه کــرد کــه گفت:بــرای شــرکت در 
ــه حــوزه جمــاران رفتیــم کــه در حیــن فرآینــد رای  گیــری از شــخص  ــات ب انتخاب
ــان  ــیدم و ایش ــات پرس ــج انتخاب ــان از نتای ــش بینیش ــورد پی ــی در م ــای خاتم آق

ــود ــیده ش ــه دور دوم کش ــات ب ــت،احتماال انتخاب ــی بدنیس ــال عموم گفتند:اقب
بــه هــر حــال ســیدمحمد خاتمــی بــا پشــتوانه قــوی مردمــی بــر منصــب ریاســت 
ــی  ــای مطبوعات ــود فض ــاله خ ــار س ــت در دوره چه ــیند و توانس ــوری می  نش جمه
ــان در  ــعید حجاری ــه س ــه  ای ک ــه گون ــد ب ــی بده ــران را ترق ــی ای و آزادی سیاس
گفت  وگویــی بــا روزنامــه آرمــان می-گویــد:در هیــچ  دوره  ای در صــد ســال 

گذشــته آزادی مطبوعــات بــه خوبــی االن نبوده  اســت!
امــا دوران چهارســاله خاتمــی بــر وفــق مــراد پیــش نمــی  رود. قتل  هــای زنجیــره  ای 
ــورد  ــام شــد( شــایعات بســیاری را در م ــی تم ــه اســم ســعید امام ــه از آخــر ب )ک
ــای  ــر فعالیت  ه ــان ب ــنگ  اندازی آن ــت و س ــای حکوم ــه ارگان  ه ــای بقی دخالت  ه
ــال  ــم س ــرات عظی ــا تظاه ــه ب ــه البت ــی ک ــی  آورد. قتل  های ــود م ــه وج ــت ب دول
ــرات  ــش تظاه ــس از فروک ــود و پ ــراه می  ش ــران هم ــگاه ته ــجویان دانش ۷8 دانش
شــرایط جدیــدی را از لحــاظ سیاســی در دانشــگاه  های سراســر کشــور مــن جملــه 

ــه وجــود مــی  آورد. دفتــر تحکیــم وحــدت در تهــران ب
ــال  ــات س ــام شــده اســت و در انتخاب ــی تم ــای خاتم ــت آق ــاله دول ــار س دوره چه
138۰ و بــا نبــود کاندیــدی شــاخص بــرای مقابلــه بــا محمــد خاتمــی،وی انتخابــات 
را بــه راحتــی از احمــد توکلــی میبــرد تــا بــرای چهــار ســال دوم بــر روی منصــب 

قــدرت بنشــیند.
دولــت در چهــار ســال دوم بــر خــالف چهــار ســال اول دیگــر درگیــر حاشــیه  های 

ــد ــز می-کن ــر سیاســت  خارجی تمرک ــر ب ــی نیســت و بیش  ت داخل
ــای  ــا رهنموده ــی ب ــت خاتم ــه دول ــی ک ــت موفق ــا و سیاس ــوی تمدن  ه گفت  وگ
ــه  ــان می-کنــد منجــر ب ــی از خــود نمای مقــام معظــم رهبــری در عرصــه بین  الملل
ــان  ــا جه ــور ب ــک کش ــط دیپلماتی ــش رواب ــران و افزای ــی ای ــادرات نفت ــش ص افزای
ــران بیش  تریــن درآمــد نفتــی  ــه  ای کــه در ســال  های 8۵ و 86 ای ــه گون می  شــود ب
تاریخــش را بــه دلیــل فــروش بــاالی نفــت خــود در میــان کشــورهای خاورمیانــه 
ــم  ــد و ه ــت بچرخان ــاد را توانس ــرخ اقتص ــم چ ــه ه ــتی ک ــب می  کند.سیاس کس

ــرخ آزادی را.... چ

     »فضــَل اهلل المجاهدیــَن علــی القا ئدیــَن اجــراً عظیمــا« ایــن آیــه نــور 
ــتی  ــه راس ــا ب ــات دارد اّم ــی از مقدس ــا لعاب ــه تنه ــت ک ــازمانی اس ــرلوحه س س
ــوی  ــد ب ــمام کنی ــوب استش ــر خ ــال اگ ــّر درون؟ ح ــد از س ــه می دان ــس چ ک
ــورد ســازمانی اســت کــه  ــا درم ــه زار آن می شــنوید. صحبــت م ــاق را از کین نف
ــه  ــت ک ــاده اس ــر نه ــت س ــادی را پش ــیب های زی ــراز و نش ــان ف ــل زم در تون
ــت.  ــلحه اس ــه اس ــدن ب ــل ش ــردن داس و متوس ــاد ب ــن آن از ی ــاید مهم تری ش
نــام ایــن ســازمان»مجاهدین خلــق ایــران« اســت ولــی آن مجاهــدان بــه خــون 
نشســته خلــق چــه شــد کــه در آن خــرداد کذایــی بــه مزاحمینــی بــرای خلــق 

ــد؟ ــره دادن ــر چه ــده تغیی ســتم دی
ــن  ــاک میه ــازه در خ ــالب ت ــال انق ــه نه ــردد ک ــاز می گ ــا آغ ــتان از آنج داس
ــیدن  ــس کش ــتند نف ــزاب داش ــا و اح ــات، گروه ه ــود و مطبوع ــده ب ــه دوان ریش
ــاال گرفتــن تــب سیاســی  ــن حیــن ب ــد. در ای ــه می کردن در بهــار آزادی را تجرب
ناشــی از فدرالیســم خواهــی برخــی گروه هــا و ادعــای حاکمیــت و قــدرت 
ــی داد.  ــوق م ــلحانه س ــای مس ــوی درگیری ه ــه س ــور را ب ــزاب، کش ــی اح بعض
ــود را وارث  ــه خ ــود ک ــن« ب ــی مجاهدی ــش مل ــا »جنب ــن گروه ه ــی از ای یک
اصلــی و فرزنــد خلــف ایــن انقــالب می دانســت و حکومــت را حــق خــود 

می کــرد. قلمــداد 
ــن  ــود را مهم تری ــه خ ــن ک ــازمان مجاهدی ــالمی، س ــوری اس ــروزی جمه ــا پی ب
ســازمان انقالبــی در ســپهر سیاســت می دیــد، حاضــر شــد در مجلــس خبــرگان 
ــی  ــالش تبلیغات ــام ت ــم تم ــی رغ ــا عل ــد. ام ــه ده ــت ارائ ــی فهرس ــون اساس قان
ســازمان نتایــج بــرای آنــان تلــخ ولــی امیدوارکننــده بــود زیــرا مســعود رجــوی 
ــس راه  ــه مجل ــه ب ــری ک ــم از ده نف ــر دوازده ــیصدهزار رأی نف ــا س ــت ب توانس
ــه یــک  ــون اساســی ب یافتنــد بشــود. بعــد از آن ســازمان نتوانســت درمــورد قان
ــود  ــالح نش ــون اص ــر قان ــرد اگ ــالم ک ــه ای اع ــد و در بیان ــی برس ــم قطع تصمی
ــارکت  ــی مش ــه پرس ــازمان در هم ــس س ــت پ ــذور اس ــه آن مع از رأی دادن ب
نکــرد. دو فرصــت طالئــی دیگــر پیــش رو آنــان بــرای تصاحــب قــدرت، ریاســت 
ــدم  ــل ع ــه دلی ــردو ب ــه در ه ــود ک ــس دوره اّول ب ــات مجل ــوری و انتخاب جمه
رای ســازمان بــه قانــون اساســی مســعود رجــوی و دیگــر کاندیدهــای ســازمان 

ــد.  ــت دادن ــود را از دس ــای خ ــدند و فرصت ه ــری ش ــاره گی ــه کن ــار ب ناچ
ــی«  ــت وی را »ناج ــد گف ــازمان بای ــری س ــوی رهب ــعود رج ــورد مس ــال درم ح
ــه  ــازمان ب ــه س ــال 13۵۴ ک ــت در س ــد او توانس ــی نامن ــق م ــن خل مجاهدی
ــوژی داد  ــر ایدوئول ــرام آرام تغیی ــهرام و به ــی ش ســوی مارکسیســت توســط تق
ــراد  ــاره اف ــردآوردن دوب ــان و گ ــن جری ــدن ای ــا خوان ــپ نم ــزم چ ــا اپورتونی ب
ــا  ــازمان را ت ــد س ــن بودن ــی مجاهدی ــم هژمون ــر پرچ ــوز زی ــه هن ــی ک و اعضای

حــدودی از نابــودی نجــات داد ولــی ریشــه های مارکسیســت در ســازمان نفــوذ 
کــرده بــود و مقدمــه ای و شــکافی بــود بــا جریانــات اســالمی و حقیقتــا چنیــن 
ــرب  ــرق و غ ــینه ش ــر س ــی ب ــت نف ــه دس ــی ک ــت نظام ــازمانی نمی توانس س

ــد. ــر تاب ــد را ب می زن
بــا از هــم گسســتن تمامــی زنجیرهــا و مــرگ آیــت اهلل طالقانــی یــا بــه عبارتــی 
»پــدر طالقانــی« کــه تنهــا حلقــه مجاهدیــن و حاکمیــت بــود رهبــری ســازمان 
بــه فکــر طراحــی ســناریو از پیــش تعییــن شــده افتــاد کــه ابراهیــم یــزدی آن 
ــه هــر حــال مســعود رجــوی می خواســت انقــالب  ــد. ب را خیــاالت رجــوی خوان
را جــارو کنــد پــس ســعی کــرد اعضــا را قانــع بــه حرکتــی انقالبــی و جهــادی 
مجــدد کنــد و وانمــود کــرد کــه نظــام ســازمان را تحــت فشــار قــرار داده اســت 

و بایــد دموکراســی را از ذبــح شــدن نجــات داد.
ــد کــه نظــر رئیــس جمهــور وقــت، بنــی  مجاهدیــن همــه تــالش خــود را کردن
ــه دلیــل اختالفــات سیاســی  ــه خــود جلــب کننــد. بنــی صــدر کــه ب صــدر را ب
ــنهادیش از  ــای پیش ــت وزیره ــدن نخس ــالمی و رد ش ــوری اس ــزب جمه ــا ح ب
ــتی  ــت دوس ــس دس ــت پ ــالمی نداش ــام اس ــی از نظ ــس دل خوش ــوی مجل س
رجــوی را بــه گرمــی فشــرد. پــس از عــزل وی ســازمان احســاس کــرد پشــتوانه 
ــرداد 136۰  ــن ۲6 خ ــت. بنابرای ــت داده اس ــود را از دس ــی خ ــی و قانون مردم
اعالمیــه ای متفــاوت از مجاهدیــن انتشــار یافــت:» بســم اهلل واحــد قهــار، مــردم 
ــیای  ــداران و میلیش ــا، طرف ــه اعض ــران...« ک ــارز ته ــردم مب ــران، م ــان ای قهرم

ــد.  ــرا خوان ــت ف ــه حاکمی ــارزه مســلحانه علی ــه مب ــق را ب خل
در نتیجــه بیانــه ســازمان مجاهدیــن خلــق، تابســتانی داغ و سراســر خــون آغــاز 
ــش خشــم و  ــی داد و آت ــه م ــاروت و گلول ــوی خــون، ب ــه ب گشــت. تابســتانی ک
ــن ســیر را  ــر ســازمان ای ــه راســتی اگ ــا ب ــه می کشــید. ام ــه در کشــور زبان کین
طــی نمی کــرد و بــه حــق خــود از ســفره انقــالب رضایــت مــی داد شــاید تاریــخ 
بــه گونــه ای بهتــر رقــم می خــورد. بــه هــر حــال فــاز اول مســلحانه 3۰ خــرداد 
ــه ای  ــر مشــروعیت آن، مقدم ــود ب ــی ب ــه پایان ــود بلک ــرای ســازمان نب ــازی ب آغ
بــود بــرای ســالی شــوم کــه بــوم محنــت بــر آســمان ایــران پــرواز می کــرد در 

واقــع ایــن آغــاز، چیــزی جــز پایــان نبــود.

منابع:
کوشــکی، محمــد صــادق)138۷(، تبــار تــرور، تهــران: انتشــارات مرکــز اســناد انقــالب 

اســالمی 
جمعی از پژوهشــگران )139۷(، از نفاق تا فرقه رجوی، تهران: انتشــارات دیدمان

حیــدری، اصغر)139۰(، جنون قدرت، تهــران: مجله پانزده خرداد

ــر  ــت ب ــری داغ اس ــخ مه ــی از تاری ــخصیت بزرگ ــر ش ــور ه ــود و حض       وج
ــز  ــع تی ــای طم ــه دندان ه ــان از روزی ک ــا ام ــی ام ــر امت ــن ه ــان منافقی ده
ــزرگ. در  ــفرکرده¬های ب ــن س ــده از ای ــادگار مان ــه ی ــه های ب ــر اندیش ــود ب ش
ــر چشــم راســت خــود  ــد کعب االحبارهــا کــه دســت ب ادوار مختلــف کــم نبودن
ــد  ــزی می¬کنن ــدن چی ــه دی ــاب ب ــردم را مج ــپ م ــی چ ــا نگاه ــته و ب گذاش
ــم  ــان گ ــم در روزمرگی هایم ــی ه ــه خمین ــادا ک ــد. مب ــود می¬خواهن ــه خ ک
شده¬باشــد و او را آن¬طــور کــه بایــد و شــاید نشناخته باشــیم. شــناخت امــام 
ــام هــدف انقــالب اســت و انقــالب براســتی  شــناخت انقــالب اســت، هــدف ام
ــود  ــی می ش ــم لطف ــد ک ــن مجاه ــناخت ای ــت. در ش ــه اوس ــان تحقق یافت آرم
ــش  ــا عکس ــاد او تنه ــم و از ی ــد بگیری ــه او را نادی ــی راه و روش و اندیش وقت
در اول کتاب هــای درســی بمانــد بــدون رســوخ اندیشــه هایش در مفاهیــم 
درســی؛ و واحــدی درســی بشــود در دانشــگاه بــه نــام اندیشــه خمینــی امــا در 
ــی برخاســته از مکتــب  ــدون عمل ــی از خمینــی و ب ــع اندیشــه ای باشــد خال واق

او. در حــق او کــم گذاشــتیم اگرتنهــا روزی از خــرداد و بهمــن را بــه شــنیدن 
ــم اگــر بوســیله تیشــه  ــه او مدیونی ــا کنیــم و ب ــه وی از رســانه اکتف چنــد جمل
ــت  ــه مملک ــر ریش ــرایط ب ــن ش ــر گرفت ــدون در نظ ــی ب ــا رهبرفعل ــه ب مقایس

ــم. بزنی
گزینشــی نــگاه کــردن بــه ســخنان معمــار انقــالب تــا آن¬جــا کــه مطلــوب فــرد 
یــا گروهــی باشــد اجحافــی بــزرگ در حــق اوســت. گروهــی بــا تفســیر نظــرات 
ــد؛  ــف دســت می¬زنن ــه تحری ــف ب ــاد شــخصی در شــرایط مختل ــا اجته ــام ب ام
ــام قبــل از انقــالب،  ــه یــک ســخن ام ــگاه ب ــا ن ــا قــرض ورزی تنهــا ب نگرشــی ب
ــف  ــه تخفی ــکام اولی ــه اح ــیدگی ب ــارت و رس ــه نظ ــه را ب ــه فقی ــت مطلق والی
می¬دهنــد و چشــم می¬بندنــد بــر ده ســال عمــل والیتــی و نگــرش ایشــان در 
مــورد احــکام ثانویــه . یــا هــر جناحــی ســعی در تعریــف خــود زیــر بخشــی از 
ــد.  ــت کن ــت بیشــتری دریاف ــن کار مقبولی ــا ای ــه ب ــا بلک ــی دارد ت پرچــم خمین
اینجاســت کــه اندیشــه های فراجناحــی امــام بازیچــه طناب کشــی اهالــی 

ــود.  ــلک می ش ــر مس ــآب و تحج تجددم
بــرای اطمینــان از اصالــت هــر گــزاره نســبت داده شــده بــه امــام بایــد آن را 
ــال  ــک اعم ــنگ مح ــن س ــرد. مهم¬تری ــی ک ــان جایاب ــری ایش ــه فک در معادل
از نــگاه امــام خمینــی عمــل بــه تکلیــف اســت چنــان کــه می¬فرماینــد:«اول 
ــل  ــان عم ــه هم ــا ب ــت ت ــف ماس ــزی تکلی ــه چی ــم چ ــم ببینی ــر بودی ــه فک ب
ــود«  شــاید یکــی از  ــه خاســت خــدای متعــال ب کنیــم و آنچــه بیــش آمــد ب
ــام  ــم ام ــه نگذاری ــن باشــد ک ــردن ماســت ای ــر گ ــه ب ــی ک ــن تکالیف مهم¬تری
ــه  ــان ک ــد و محــدود شــود. آن زم ــا و احــزاب تخصیــص یاب در جبهه¬بندی ه
ــم  ــم و سوسیالیس ــون لیبرالیس ــری همچ ــه های دیگ ــر اندیش ــام  را در زی ام
تعریــف کنیــم، زمانــی کــه ســر و پایــش را از تــن جــدا کــرده او را قــد یــک 
ــام را از هســته اصلیــش تهــی کنیــم  ــاح تعریــف کنیــم و هنگامــی کــه ام جن
ــا  ــون آوینی ه ــز چ ــا نی ــم. م ــود آورده¬ای ــود« را به وج ــه ب ــز آنچ ــی ج »امام
ــروک  ــه های مت ــعت اندیش ــن وس ــل دری ــام راح ــناخت ام ــا ش ــه ب ــتی ک بایس

ســراب های  و  تحجــر  دیوارهــای  شکســتن  درهــم  راه  زمانــه 
امــام  میــراث  بزرگ¬تریــن  وامــداران  مــا  بیابیــم.  را  تجــدد 
یعنــی انقــالب هســتیم و مســلما بزرگ تریــن قــرض مــا بــه 
امــام انقــالب، شــناخت اندیشــه های او و مقابلــه بــا مصــادره 

ــا اســت. ــن اندیشــه ه ــردن ای ــوب ک ــه مطل ب

بع: منا
گروه سیاســی اندیشــکده برهان؛محمدمهدی شاه آبادی

شــبکه اطالع رسانی راه دانا
قضایــی  ســازمان  رئیــس  ایرنا؛ســخنرانی  رســانی  اطــالع  پایــگاه 

آذربایجــان مســلح  نیروهــای 



    1. خــرداد معاصــر ایــران را اگــر تقســیم کنیــم، بــا جنبــش نــاکام بــه ســوی 
ــد و  ــتقالل می رس ــب اس ــان در طل ــه طغی ــه اش ب ــود، نیم ــاز می ش آزادی آغ
ــد و در  ــادآوری می کن ــت را ی ــدن عدال ــلخ کشیده ش ــه مس ــوم آن ب ــه س ده
ــه  ــره ک ــرگ دو چه ــی آورد. م ــه روی چشــم م ــرگ را ب ــز دو م دو روز آخــر نی
ــاِن  ــه شــکلی مختــص خــود، فریادزننــده و عمل کننــده در راه آرم هــر کــدام ب
ــی  ــک زندگ ــه ی ــت ک ــران اس ــی چم ــد. یک ــت بوده ان ــتقالل و عدال آزادی، اس
ــم  ــه َعلَ ــری شــریعتی اســت ک ــش گذاشــت و دیگ ــه نمای ــل را ب ــاد کام در جه
ــالِم  ــای اس ــتاز« در احی ــی »پیش ــت و نقش ــت گرف ــه دس ــه«1 را ب ــالِم ن »اس
ــخن های  ــرداد س ــهیِد خ ــن دو ش ــاره ای ــرد. درب ــازی ک ــی ب ــی و اجتماع انقالب
بســیاری گفته انــد امــا در ایــن مجــال بــه دور از مبالغه هــا و تحمیدیه هــا 
از آن هــا را مــرور می کنیــم. ســه گانه »عرفــان،  اندیشــه یکــی  از  بخشــی 

ــت.۲ ــریعتی اس ــه های ش ــار و اندیش ــی در آث ــز نهای ــه ت ــری، آزادی« ک براب
ــی  ــای رنگارنگ ــفه ها و ایدئولوژی ه ــام فلس ــان و تم ــه جه ــخ اندیش ۲. در تاری
کــه ارائــه شــدند، ســه جریــان اصلــی در پاســخ بــه نیازهــای فــردی و 
ــان،  ــد از: عرف ــی عبارتن ــان اصل ــه جری ــن س ــت. ای ــده اس ــاد ش ــی ایج اجتماع
ــان  ــه بی ــوان اینگون ــی را می ت ــان اصل ــه جری ــن س ــه ای ــری، آزادی. خالص براب
ــب  ــت و مذه ــی اس ــای عرفان ــی مکتب ه ــه تجل ــه ریش ــق ک ــی عش ــرد: یک ک
جلــوه ای از همــان اســت. دوم عدالــت مــادی بیــن ملت هــا و طبقــات در 
ــت وجــود انســان  ــی و ســوم اصال رابطــه اســتعماری و رابطــه اســتثماری داخل
بــه درون ذاتــی و نوعــی ارزش هــای  بــه معنــای تکیه کــردن و برگشــتن 
ــرای رشــد و  ــه خــوِد مــن انســانی، ب انســانی و اعطــا کــردن اختیــار و آزادی ب
کمــال آن و چشــم گشــودن بــه خــود ذات آدم. از دیــدگاه شــریعتی ایــن ســه 
ــی  ــخ اصل ــرار دارد و پاس ــر ق ــی بش ــای اساس ــان و نیازه ــن انس ــوم در مت مفه
»ایدئولــوژی اســالمی« بــه ســوال »چگونــه مانــدن« در برابــر هجمــه مکتب هــا 
ــن  ــدام از ای ــر ک ــرار دارد. ه ــه ق ــه گان ــن س ــون در ای ــای گوناگ و ایدئولوژی ه
ســه جریــان هــم عامــل تکامــل انســان هســتند و هــم می تواننــد عامــل 
ــد  ــد می توانن ــرار گیرن ــر ق ــار یکدیگ ــر در کن ــه اگ ــن س ــوند. ای ــراف او ش انح
ــر  ــی ه ــه تنهای ــانند و ب ــی برس ــعادت نهای ــالح« و س ــگاه »ف ــه جای ــان را ب انس

ــده اند. ــار ش ــی دچ ــه انحراف ــدام ب ک
ــا،  ــه فرهنگ ه ــخ بشــر هم ــه در طــول تاری ــان و عشــق آتشــی اســت ک 3. عرف
ــا را  ــه خالقیت ه ــی و هم ــای انقالب ــه حرکت ه ــی، هم ــای اخالق ــه ارزش ه هم
ــم  ــه عال ــه ب ــت و همیش ــی داده اس ــان معن ــه انس ــه ب ــت و همیش ــاخته اس س
محتــوا داده اســت و همیشــه بــه عمــر و بــه وجــود جهــت و هــدف داده اســت. 
در هــر مذهبــی کــه شــما فکــر کنیــد ایــن جوهــر وجــود دارد و در هــر مکتبــی 
و هــر فلســفه ای ایــن جوهــر وجــود داشــته اســت. احســاس عرفانــی اســت کــه 
ــر  ــان متکامل ت ــه انس ــی ک ــه میزان ــد و ب ــت می ده ــت و کرام ــان را فضیل انس
ــم  ــه چش ــه ب ــور ک ــت. همانط ــدیدتر اس ــش در وی ش ــاز و عط ــن نی ــد، ای باش
هــم می بینیــم انســان هایی کــه کامل ترنــد، ناراضی ترنــد. انســان هایی کــه 
ــادی  ــب م ــر، مواه ــان متعالی ت ــت و نیازهایش ــتر اس ــان بیش ــل معنوی ش تکام
ــتر.  ــا بیش ــیرکردن آن ه ــم از س ــت ه ــز طبیع ــت و عج ــر اس ــان کوچک ت برایش
ــی  ــرق و نحله های ــم در ش ــون بودیس ــی چ ــت و مکاتب ــرق برخاس ــان از ش عرف

ــد. ــه دادن ــی آن را ادام در مســیحیت غرب
اندیشــه های سوسیالیســتی  در   ۲۰ و   19 قرن هــای  در  برابــری  3. خواســت 
اســتیالی  از  ناشــی  طبقاتــی  تضــاد  بــا  مبــارزه  بــرای  و  یافــت  تبلــور 
ــان  ــری انس ــاره براب ــب درب ــن مکات ــت. ای ــکل گرف ــان ش ــرمایه داری در جه س
و نفــی تضــاد صحبــت می کننــد. تضــادی کــه میــان گروه هــای مختلــف 
ــطح  ــتعمار در س ــتثمار و اس ــکل گیری اس ــب ش ــه و موج ــکل گرفت ــه ش جامع
ملــی و جهانــی شــده اســت. در اســالم نیــز تمــام تــالش فلســفه تاریــخ انســان 
ــه  ــی ک ــه میزان ــت. ب ــت اس ــق عدال ــرای تحق ــم و ب ــا ظل ــارزه ب ــیع، مب در تش
تضــاد اســتثمار، بهره کشــی و فاصلــه طبقاتــی زیادتــر می شــود، تــالش و 

ــار  ــک انفج ــه ی ــه ب ــی ک ــا جای ــد ت ــدا می کن ــعه پی ــت توس ــرای عدال ــگ ب جن
ــد!  ــی برس جهان

۴. ســومین نیــاز اساســی انســان، نیــاز بــه آزادی اســت کــه وجودگرایــی 
ــد. پــس از جنــگ دوم  ــرای آن بیاب ــا )اگزیستانسیالیســم( پاســخی ب خواســت ت
ــی  ــا ســرمایه داری، مکتب های ــارزه ب ــی مارکسیســم در مب ــدم توانای ــی و ع جهان
ســربرآوردند کــه تأکیــد بــر ایــن نیــاز آزادی داشــتند. اگزیستانسیالیســم 
می گویــد کــه هــم عرفان گرایــی و هــم برابری خواهــی انســان را فرامــوش 
ــه  ــد. مســئله در بازگشــت ب ــات خارجــی می کنن ــر موضوع ــا درگی ــد و ی می کنن
ــم  ــار و آزادی انســان، یعنــی آنکــه بپذیری ــه اختی ــت دادن ب انســان اســت. اصال
انســان موجــودی اســت در طبیعــت و دارای ارزش هــای ذاتــی. بــه بیــان دیگــر 
ــد کــه آزادی انســان وجــود داشــته باشــد و  همــه ارزش هــا وقتــی وجــود دارن

ــود. ــد ب ــز نخواهن ــا نی ــد آن ارزش ه ــن آزادی را از وی بگیرن ــر ای اگ
ــرد،  ــالح بب ــه ف ــان را ب ــد انس ــه می خواه ــب ک ــا مکت ــان ی ــن انس ۷. کامل تری
انســان و مکتبــی اســت کــه ایــن ابعــاد اساســی را در خــود داشــته باشــد. اگــر 
ــن ســه بعــد اساســی در یــک مکتــب وجــود داشــته باشــد، بعدهــای منفــی  ای
ــک بعــد، بعــد منفــی بعــد  ــرا ی ــود، زی هیچ کــدام از مکتب هــا در آن نخواهــد ب
ــدگاه خودســازی یعنــی رشــد همآهنــگ  ــن دی دیگــر را جبــران می کنــد. در ای
ــی  ــش را مزدک ــه خوی ــال ک ــان ح ــی در هم ــش، یعن ــد در خوی ــه بع ــن س ای
برپاســازیم و در  را  بودایــی  احســاس می کنیــم، در درون خویــش عظمــت 
ــف را و حتــی  ــا آنجــا حرمــت نهیــم کــه مخال همــان حــال آزادی انســانی را ت
ــان،  ــم. »عرف ــل کنی ــدس آزادی تحم ــر تق ــش را به خاط ــری خوی ــمن فک دش
ــای انســان  ــه نیازه ــی شــریعتی ب ــخ های نهای ــی از پاس ــری، آزادی« یک براب
ــای  ــدی مکتب ه ــای تک بع ــود رویکرده ــا وج ــر ب ــن منظ ــت. از ای ــروز اس ام
ــگاه  ــد، ن ــز می کن ــالم را متمای ــه اس ــه گانه آنچ ــای س ــن نیازه ــه ای ــود ب موج

ــت: ــه گانه اس ــاد س ــن ابع ــام ای ــه تم ــخ ب ــه و پاس همه جانب
ــک  ــه ی ــن ب ــن کار م ــرای ای ــک انســان اســت. و حــاال ب ــن ســه رســالت ی »ای
درآوردی  مــن  دارم،  احتیــاج  مکتــب  یــک  بــه  دارم،  احتیــاج  ایدئولــوژی 
نمی شــود و شــعار اســت. مایــه می خواهــد، فرهنــگ می خواهــد، واقعیــت 
ــی- ــتگی روح ــک وابس ــد، ی ــی می خواه ــای پای ــک ج ــد، ی ــی می خواه تاریخ
اعتقادی-ذهنــی می خواهــد و مــن همــه این هــا را، هــر ســه خالــص را در اســالم 
ــم را  ــه تالش ــر هم ــم. و اگ ــم و می بین ــی می یاب ــد و در عل ــواده محم و در خان
ــم و در آِن  ــی را ببین ــالم و عل ــم اس ــا چش ــه ت ــن س ــا ای ــه ب ــم ک ــر بکن منحص
واحــد بــر هــر ســه بعــد تکیــه کنــم و نــگاه بــدوزم و علــی را بشناســم و اســالم 
ــه  ــم، بلک ــظ می کن ــواره حف ــالم هم ــه اس ــتگی ام را ب ــا وابس ــم، نه تنه را بشناس
هرگــز در برابــر قــدرت و پیشــرفت تمــدن بــورژوازی غــرب و همچنیــن قــدرت 
ــک  ــده ایدئولوژی ــار عق ــه دچ ــرق، ن ــم ش ــرفت مارکسیس ــی و پیش و آفرینندگ

ــادی«. ــده اعتق ــه عق ــژادی، ن ــده ن ــه عق ــی، ن ــده مل ــه عق ــوم و ن می ش

بع: منا
ــیع  ــد و تش ــاز ش ــه« آغ ــا »ن ــو ب ــِر ت ــالِم پیامب ــه اس ــم ک ــا می دان 1. »خدای
دوســت تــو نیــز بــا »نــه« آغــاز شــد. مــرا ای فرســتنده محمــد و ای دوســتدار 
ــر گــردان.« نیایــش، مجموعــه  ــه »تشــیع آری« کاف ــی! به»اســالم آری« و ب عل

ــار 8. آث
۲. منبــع تمــام مباحــث گفتــار »عرفــان، برابــری، آزادی«، »چگونــه مانــدن« و 

ــی شــریعتی می باشــد. ــار ۲ عل ــه آث ــی« در مجموع »خودســازی انقالب

ــه ریاســت ســید محمــد خاتمــی  ــت اصالحــات وب ــران در دول ــض ای    اقتصــاد مری
ــه  ــرده ب ــج می ب ــی رن ــک محصول در شــرایطی کــه همــواره از تالطم هــای اقتصــاد ت

ــت. ــوده اس ــوردار ب ــری برخ ــات بیش ت ــا از ثب ــایر دولت ه ــبت س نس
ــد  ــان رون ــاهد پای ــی ش ــوری آقای خاتم ــت جمه ــدای ریاس ــه در ابت ــوری ک ــه ط ب
ــدی  ــال های بع ــردر س ــن متغی ــدار ای ــش پای ــادی و افزای ــد اقتص ــیبی رش سراش

ــتیم. هس
باالتریــن رشــد اقتصــادی در دولــت اصالحــات در ســال 1381 حاصــل شــد، وقتــی 
ــدون  ــد ب ــت و 8.8 درص ــاب نف ــا احتس ــد ب ــه 8.۲ درص ــران ب ــادی ای ــد اقتص رش
ــران  ــن رشــد دوام آورد و ای ــز ای احتســاب نفــت رســید. طــی ســه ســال بعــدی نی
ــا 138۴  ــال های 1381 ت ــه س ــدی را در فاصل ــا 8 درص ــدوده 6 ت ــدی در مح رش
تجربــه کــرد.1 ایــن رشــد در حالــی پدیــد آمــد کــه متوســط قیمــت نفــت در ایــن 8 
ســال ۲3 دالر ۴6 ســنت بــود و در دولــت بعــدی بــه ۷8 دالر 88 ســنت می رســید. 
ــت.  ــورده اس ــم خ ــران رق ــش درای ــم و بی ــه ک ــادی ک ــای اقتص ــد ه ــود رش ــا وج ب
ــه  ــت و هم ــش اس ــه کاه ــال رو ب ــه س ــال ب ــورمان س ــال در کش ــا ارزش ری تقریب
دولتهــای گذشــته بــا مشــکالت آن دســت بــه گریبــان بوده انــد. امــا بــه طــور نســبی 
کاهــش ارزش پــول ملــی دردولــت اصالحــات بــه نســبت ســایر دوره هــا کمتــر بــوده 
ــازار اولیــه  بیــن بانکــی در زمینــه معامــالت  اســت. تــک نرخــی شــدن ارز، ایجــاد ب
ارزی و ایجــاد حســاب ذخیــره ارزی از جملــه تمهیــدات اصالحــات در آن دوره بــوده 
ــا ایــن کــه درآمدهــای ارزی محــدودی داشــت،  ــت اصالحــات ب اســت.۲ رییــس دول
ــت بعــدی تحویــل  ــه دول ــا حســاب ۲۰ میلیــارد دالری ب صنــدوق ذخیــره ارزی را ب

داد.3
  بــه موجــب ایــن اقدامــات شــتاب رشــد نقدینگــی بــه عنــوان عامــل افزایــش نــرخ 
ــورم  1۵.۷  ــرخ ت ــط ن ــاهد متوس ــات  ش ــا در دوران اصالح ــت ت ــش یاف ــورم کاه ت
درصــدی باشــیم کــه  پاییــن تریــن متوســط نــرخ تــورم در میــان دولت هــای قبــل 

و بعــد خــود اســت.

*در دولــت دوم آقــای خاتمــی درعیــن ایــن  کــه نســبت درآمدهــای نفتــی بــه ازای 
ــادی و  ــد اقتص ــترین رش ــت، بیش ــدد اس ــن ع ــادی کمتری ــد اقتص ــد رش ــک درص ی
ــل مالحظــه ســطح دســتمزد حقیقــی حاصــل  ــورم در کنــار افزایــش قاب کمتریــن ت
ــایر  ــبت س ــه نس ــات ب ــت اصالح ــه دول ــتاوردهایی ک ــر دس ــالوه ب ــت.۴  ع ــده اس ش
ــته  ــا داش ــر دولت ه ــون دیگ ــم همچ ــی ه ــوده ناکامی های ــراه ب ــا آن هم ــا ب دولت ه

اســت. 
 عــدم توفیــق در کاهــش بیش تــر نــرخ تــورم، نــرخ  بیــکاری بــاال، هدف منــد نبــودن 
یارانه هــا  و کنــدی رونــد خصوصــی ســازی از جملــه دســت اندازهایــی هســتند کــه  
اقتصــاد ایــران و اقتصــاد اصالحــات بــا  آن مواجــه بــوده اســت. هــر چنــد کــه نبایــد 
ــم  ــم عظی ــد. حج ــل ش ــورمان غاف ــاد کش ــم در اقتص ــم ه ــگ و تحری ــش جن از نق
ــه  ــه هم ــور ب ــه کل کش ــل بودج ــالیانه از مح ــا س ــه دولت ه ــی، ک ــای مصرف یارانه ه
مــردم اعــم از نیازمنــد و غنــی  پرداخــت مــی کننــد، بارعظیمــی بــر بودجــه کشــور 
ــوری  ــورم کش ــه ت ــه و در نتیج ــری بودج ــم  کس ــل مه ــه از عل ــد ک ــل می کن تحمی
اســت. بــاال بــودن نــرخ بیــکاری و نــرخ تــورم در مقایســه بــا کشــورهای توســعه یافتــه 
کــه تــورم تــک رقمــی دارنــد از جملــه آفت هــای اقتصــادی اســت کــه مــی تــوان بــه 

دولــت آقــای خاتمــی خــرده گرفــت.
ســرانجام ایــن کــه کارنامــه دولــت اصالحــات شایســته مهــر قبولــی اســت یــا خیــر 
ــا توجــه  بازهــم جــای تأمــل دارد و آن چــه مشــخص اســت، ارزش اقتصــاد ایــران ب

ــام مــی ارزد. ــن اعــداد و ارق ــر از ای ــه پتانســیل هایی کــه دارد خیلــی بیــش ت ب

منابع:
1- سایت اقتصاد آنالین

۲- روزنامه اعتماد شماره ۲۴89
3- هادی حق شــناس اقتصاد دان و نماینده سابق مجلس

۴- روزنامه دنیای اقتصاد شــماره ۴9۰۴

   امــام موســی صــدر از شــهروندان ایرانــی و اندیشــمندان شــیعه اســت کــه نــوع ســلوک 
و بینــش او نســبت بــه مســائل فرهنگــی و اجتماعــِی انســان ها همــواره مــورد تحقیــق و 

ــرار گرفته   اســت. ــوم انســانی ق پژوهــش اســاتید و دانشــجویان حــوزه عل
»لبنــان کشــوری متکثــر از فرهنــگ و فرقه هــای دینــی متعــدد اســت. از ایــن رو همــواره  
هم   گرایــی و ایجــاد انســجام میــان آحــاد مختلــف ایــن جامعه بــرای رهبــران و اندیشــمندان 
ــام  ــه ام ــالش بی وقف ــال ت ــت. 19 س ــوده اس ــاری ب ــی و رفت ــم ذهن ــه مه ــک دغدغ آن ی
موســی صــدر از ســال 1338 تــا 13۵۷ در کشــور لبنــان نشــان داد کــه آگاهــی داشــتن بــه 
چگونگــی برقــراری ارتبــاط مؤثــر و فرهنــگ گفت وگــو بــه چــه شــکل می توانــد بــه ارتقــاع 

ســطح زندگــی محرومــان، شــیعیان و انســان های ایــن کشــور کمــک کنــد.
گفت وگــو و ارتباطــات بــرای امــام موســی صــدر بــه  منزلــة اســتراتژی نبــود، بلکــه هــدف 
او بــود. ایــن اندیشــمند بــا تکیــه بــر ایــن کــه چگونــه می تــوان بــا افــراد و شــخصیت های 
ــام  ــا همــه گفت وگــو می کــرد. اینکــه ام ــرار کــرد، ب ــر و دوســویه برق ــان ارتبــاط موث گون
موســی صــدر بــر مبنــای فرهنــگ گفت وگــو در پــی احقــاق و زمینه ســازی چــه موردهایــی 

بــوده اســت، بایــد بــه چنــد نکتــه اشــاره کــرد:
نخست: ارتقای وضعیت مادی، سیاسی و فرهنگی. 

ــه و  ــات خیری ــکیل مؤسس ــق تش ــی از طری ــی و فرهنگ ــادی و سیاس ــت م ــاء وضعی ارتق
آموزشــی و فرهنگــی، تشــکیل مجلــس اعــالی شــیعیان، تــالش بــرای کســب کرســی های 
ــده  ــه حاشــیه ران ــه شــیعیان ب ــدرت ب ــرای بخشــیدن ق ــه تالش هــای او ب ــدرت از جمل ق

 شــده   بود.
بــا توجــه بــه نظریــه برجسته ســازی، اندیشــمندان پــر نفــوذ اگــر چــه نمی تواننــد »چگونه« 
فکرکــردن را بــه مخاطبــان خــود تحمیــل کننــد امــا بــا برجسته   ســازی مفاهیــم و پدیده ها 
ــی«  ــه موضوع ــاره   ی چ ــما »درب ــن و ش ــه م ــد ک ــن کنن ــته اند( تعیی ــد )و توانس می توانن

فکرمــان مشــغول باشــد و چــه چیــز مســئله مــا بشــود و بــه آن دلخــوش هــم باشــیم!
بدیهــی اســت کــه انســان ســرکوب شــده ، خــود می توانــد بــدل بــه قدرتــی خطرنــاک برای 
نظــم اجتماعــی شــود و پیداکــردن جایــگاه اجتماعــی تنهــا پادزهــر ایــن خطــر اســت. برای 
پیشــبرد ایــن هــدف، گفت وگــوی انتقــادی بــا نیروهــای اجتماعــی رقیــب، کســب ابزارهای 
قانونــی، نهادســازی، شــکل  دادن بــه افــکار عمومــی، اعتصــاب غــذا از جملــه تاکتیک هــای 

اتخــاد شــدة امــام موســی صــدر بــرای دســتیابی بــه حیثیــت اجتماعــی محرومــان بود.
دوم: دعوت از دیگری و دیگراِن دینی برای حمایت از حقوق اولیة اقلیت ها

دعــوت از دیگــری و فراخوانــدن آنــان بــرای حمایــت از حقــوق اقلیــت تأکیــد بــر ایــن اصل 
بــود کــه اقلیــت مســئله و موضوعــی عــام و فراگیــر اســت و محــدود بــه جمعیتــی بســته و 
در خــود فرورفتــه نیســت و اکثریــت حتــی بــرای منافــع خــود بایــد بــه حمایــت از احقــاق 

حقــوق اقلیــت برآید.
ــی  ــه همبســتگی مل ــای آن را ب ــان و فرقه ه ــوام لبن ــع توســعه سیاســی نگــرش اق در واق
تغییــر داد و اقــوام خــود را بــه هویــت ملــی بیش   تــر مرتبــط می دانســتند، علــل تحــول در 
ایــن گفتمان هــا ناشــی از تغییــرات در ســاختارهای اجتماعــی در ســطح ملــی فرقــه ای بود. 
بــا تغییــر در گفتمــان ایدئولــوژی سیاســی در دوران حضــور امــام موســی صــدر، بخصــوص 
ــد  ــان از بع ــف لبن ــوام مختل ــی، اق ــن قوم ــط بی ــی آن در رواب ــای داخل در دوران جنگ ه

ــد. ــه ســوی عام   گرایی)همبســتگی ملــی( ســوق پیــدا کردن خاص   گرایــی خــود ب
سوم: تأکید بر فطرت خوب انسان ها

دکتــر محســن اســماعیلی، عضــو حقوقــدان شــورای نگهبــان، اعتقــاد دارد کــه از نظــر امــام 
موســی صــدر کــه همــان نظــر اســالم اســت، »انســان ها همــه خــوب و بــر فطــرت پــاک 

خلــق شــده  اند. چه بســا، منافــع شــخصی و فســاد محیــط مانــع بــروز آثــار 
ایــن فطــرت می شــود و انســان مرتکــب ظلــم یــا فســاد می  شــود. ولــی، 
ــد.  ــوت می  کن ــالح دع ــه ص ــرِت وی او را ب ــت، فط ــان حال ــی در هم حت
ــاز مــی دارد و  ــد ب گاهــی منافــع مــادْی انســان را از تشــخیص خــوب و ب
ــادی  ــع م ــه مناف ــواردی ک ــی در م ــد. ول ــتباه می کن ــان در داوری اش انس
وجــود نداشــته باشــد، حکــم فطــرت، کامــاًل واضــح، خودنمایــی می کنــد«.

در تکنیــک ارتباطــی امــام موســی صــدر بــه ایــن اصــل پــی می بریــم کــه 
ایــن نــگاه فقهــی و اجتهــاد دینــی او اســت کــه انســان را بــه عنــوان یــک 
ــک  ــوان ی ــه او به عن ــه می شناســد و ب شــریک واقعــی در زندگــی و جامع
عنصــر فعــال بــا حفــظ کرامــت ارزش می دهــد، در ایــن شــرایط تــالش و 
زحمــت کشــیدن شــروع می شــود و امــام موســی صــدر ایــن حرکــت را 

آغــاز کــرد.



ــگاه  ــه از دانش ــراری ک ــوح ه ــووال ن ــم ی ــه قل ــد، ب ــان خردمن ــاب انس    کت
ــان  ــخ جه ــدس، تاری ــگاه بیت المق ــخ دارد و در دانش ــرای تاری ــفورد دکت آکس
ــرح  ــر را ش ــی بش ــری از زندگ ــخ مختص ــاب تاری ــن کت ــد. ای ــس می کن تدری
ــی  ــه  زیســتی و گاه ــات تاریخــی از جنب ــه موضوع ــن ب ــا پرداخت ــد و ب می ده
ــی  ــم تاریخــی، از دیدگاه ــای مه ــا رخداده ــده را ب ــنی فلســفه، خوانن ــا چاش ب

می کنــد. آشــنا  بی طــرف 
ــر  ــوع تفک ــه موض ــا را متوج ــدا م ــان ابت ــاب، از هم ــه ی کت ــراری، در مقدم ه
ــیاری از  ــه بس ــبت ب ــا را نس ــرات م ــه تفک ــرا ک ــد چ ــاب می کن ــز کت برانگی
موضوعــات بــه چالــش می کشــد و از مــا می خواهــد کــه متفــاوت فکــر کنیــم:

ــی  ــات اساس ــان روای ــارغ از اعتقاداتش ــا ف ــم ت ــب می کن ــه را ترغی ــن هم » م
موجــود در دنیــا را زیــر ســوال ببرنــد و تحــوالت گذشــته را بــه عالیــق کنونــی 

ــی نهراســند«. ــط ســازند و از مباحــث جنجال مرتب
در ابتــدای کتــاب، نویســنده بــا توجــه ویــژه ای کــه بــه نظریــه دارویــن دربــاره 
ــان های  ــی، از انس ــط زمان ــورت خ ــه ص ــاب را ب ــته، کت ــان« داش ــل انس »تکام
ــخ  ــا مســایل تاری ــدم ب ــه ق ــدم ب ــده را ق ــروز نگاشــته و خوانن ــه ام ــا ب ــه ت اولی
و  عالیــق  روابــط  از  بســیاری  دلیــل  غالــب،  ایــن  در  و  می کنــد  درگیــر 
ــی تاریخــی و زیســتی   ــه مســتندات علم ــه ب ــا توج ــروزی را ب سیاســت های ام

ــد . ــان می کن ــرا بی ــفاف و گی ــورت ش ــه ص ب
ایــن کتــاب دارای چهــار بخــش شــامل: انقــالب شــناختی، انقــالب کشــاورزی، 
ــم آن  ــع مه ــش وقای ــر بخ ــد و در ه ــی باش ــی م ــالب علم ــر و انق ــدت بش وح

ــخ را بیــان کــرده اســت. قســمت از تاری
ایــن کتــاب بــه دلیــل میــان رشــته ای بــودن و بررســی موضوعــات از دیدگاه هــا 
ــه  ــون ب ــان پیرام ــر از جه ــه جانبه ت ــر و هم ــدی عمیق ت ــف دی ــات مختل و جه

ــد. ــا می ده م
ــات و دیگــر گونه هــای انســانی، انســان خردمنــد توانســت  از بیــن تمــام حیوان
ــدا  ــری پی ــر موجــودات برت ــل خــود، از دیگ ــر و تخی ــدرت تفک ــر ق ــه ب ــا تکی ب
کنــد و در نبــرد بــا ســایرین پیــروز شــود و در ایــن راه عنــوان جــان ســتان ترین 
موجــود زمیــن را بــه خــود اختصــاص دهــد چــرا کــه در هــر ســرزمینی کــه گام 
ــرور نســل  ــه م ــرد و ب ــن ب ــا را از بی ــاکن آنج ــودات س ــیاری از موج ــاد، بس نه

آنــان را منقــرض کــرد.
ــر اســطوره ها و  ــکار ناپذی ــر ان ــر: تاثی ــی نظی ــاره ی موضوعات ــاب درب ــن کت در ای
ــزرِگ  ــای ب ــر انقالب ه ــت ها و تاثی ــط و سیاس ــری رواب ــکل گی ــان در ش خدای
شــناختی، کشــاورزی و علمــی بــر زندگــی انســان و دیگــر موجــودات در طــول 

تاریــخ تــا بــه امــروز بحــث شــده اســت. 
اینکــه چطور حکومت ها و امپراطوری های بزرگ شــکل گرفتند؟

آیــا مســیری کــه انســان خردمنــد در آن گام نهــاد بشــر را خوشــبخت تر 
می کنــد یــا ســبب تباهــی می شــود؟

در تاریــخ هیچ عدالتی وجود دارد؟
ــون  ــه تاکن ــی ک ــاد متقابل ــام اعتم ــن نظ ــر تری ــن و موث ــر تری ــه فراگی ــول ک پ
ــم  ــان را رق ــده ی انس ــور آین ــد و چط ــود آم ــور بوج ــت چط ــده اس ــداع ش اب

نــد؟ می ز
تبعیض های نژادی مذهبی جنســیتی و طبقاتی از کجا منشــا گرفت؟

آینده ی بشــر دراین مســیر به کجا خواهد رسید؟
ــه  ــرا ک ــود چ ــدا می ش ــخ پی ــط در تاری ــا فق ــواالت م ــیاری از س ــخ بس پاس
ــه عنــوان ســنت های حقیقــی و  بســیاری از هنجارهــا و قوانینــی کــه امــروزه ب
طبیعــی جهــان می دانیــم تنهــا قوانینــی خیالــی هســتند کــه در طــی هــزاران 

ســال بوجــود آمــده و بارهــا تغییــر کــرده اســت.


