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به انضمام آثار و گفتارهایی از:
محمود دردکشان ،محمدحسین رفیعی ،مسعود پدرام ،کمال اطهاری ،بهروز گرانپایه ،امیر طیرانی ،محمد رضایی ،سعید مدنی ،فاطمه گوارایی ،جمشید دیوانی ،ابوطالب
آدینهوند ،جالل یوسفی ،فرشاد مومنی ،علیرضا بهشتی ،علیرضا رجایی ،ا کرم مصباح ،زهره تنکابنی ،آسیه شامخی ،محسن زمانی ،احسان شریعتی ،فریده جمشیدی ،روئین
عطوفت ،یاشار دارالشفاء ،حسین موسوی ،رضا زمانی.

ُ
تحمل حوادث و دردهایی که در این نه ماهه بر این سرزمین و فرزندانش رفته است برای من در این سنین آخر عمر بسی سخت و نا گوار بوده
است .از توان ملی این کشور که به سان قالبی یخ در دست دولتی بی کفایت به سرعت در حال ذوب شدن است تا آنچه در خیابانها و
زندانها بر فرزندان حقگو و حقطلب این آب و خا ک گذشته است.
خدایا تو شاهدی وعدهای که انقالب به ملت ما میداد حکومت عدل علیوار بود ،حکومتی که سختگیری عدالتش نزدیکترین افراد
به علی را هم در برمیگرفت و رحم و مروتاش دورترین و دشمنترین افراد نسبت به او را .در حالی که آنچه حا کمیت ما به نام دین علی
انجام میدهد آسانگیری و گذشت از هر فساد و تباهی سیاسی و اقتصادی و قتل و غارتی است که بعضی از خودیها در بانک و شرکت و
بازار و یا کوی دانشگاه و زندان اوین و کهریزک انجام میدهند و سختگیری و فشار ،آن هم با به کارگیری انواع فشارها علیه زنان و مردان
دستبستهوچشمبستهوبیگناهیاست کهاهدافوآمالووعدههایهمانانقالبرامطالبهمیکنند.ایخدایبزرگ،ایتغییردهنده
قلبها و فکرها ،یا حال و روز ما را دگرگون کن یا مرگ مرا برسان.
ربنا اخرجنا من هذه القریه الظالم اهلها واجعل لنا من لدنک ولیا واجعل لنا من لدنک نصیرا (نساء)۷۵،
عزت اهلل سحابی  ۲۱ -فروردین ۱۳۸۹
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یادنامه دهمین سالگرد پرواز
عزتاهلل و هاله سحابی و هدی صابر
دهم خرداد یکهزار و چهارصد
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محمدحسین رفیعی ،مسعود پدرام ،کمال اطهاری،
مهدی غنی ،بهروز گرانپایه ،امیر طیرانی،
محمد رضایی ،سوسن شریعتی ،سعید مدنی،
فاطمه گوارایی ،جمشید دیوانی ،ابوطالب آدینهوند،
جالل یوسفی ،فرشاد مومنی ،علیرضا بهشتی،
علیرضا رجایی ،ا کرم مصباح ،مینو مرتاضی،
محترم رحمانی ،فیروزه صابر ،زهره تنکابنی،
آسیه شامخی ،محسن زمانی ،احسان شریعتی،
سارا شریعتی ،فریده جمشیدی ،روئین عطوفت،
یاشار دارالشفاء ،حسین موسوی ،رضا زمانی.
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نامۀ وداع به مهندس سحابی
«به نام رفیق اول و آخر»
مهندس سالم
روح رهاییطلبت باالخره از پیکر خسته و کوفتهات ،بیرون زد و پر گرفت .در رخ بی رخی
با مرگ ،اهل تقال نبودی و سبکی روح را بر فرسودگی جسم ترجیح میدادی.
شاید قطره قطره و درج به درج ،جان فرسودن و خود مستهلک کردن ،سختتر است
از یک لحظه جان دادن و روح رهاندن.
مهندسخستهنباشی!
از مصرف بیوقفــه جوهر جان در طــول زمان و در زنجیــره مایهگــذاری دوران به دوران
در انجمن اسالمی دانشجویان دهه بیســت ،نهضت مقاومت ملی دهه سی ،نهضت
آزادی دهــه چهل ،حمایــت از جــواناوالن چهل – پنجاه ،شــورای انقــاب و مجلس و
ســازمان برنامه صدر انقالب ،کشــتار تاریخی مهر  58در خزانه ،نشــر اندیشه در شرکت
انتشار ،موضعگیری یگانه در قبال برنامه تعدیل ساختار اقتصادی و ادغام در اقتصاد
ســرمایهداری جهانی ،پخشــانی «دیدگاه» توســعه درونزا در ایران فــردا و نینالههای
یک دهه اخیر
و نیز از شش دهه زندان به زندان و عمر گذراندن در
قصر ،برازجان ،اوین ،عادل آباد و  59عشرت آباد.
مهندسسپاس
از آموزههایت؛
سنتها و قانونهای «او»
وزانت کتاب آخر
تحققی بودن و در تخیل گام نزدن
ورز اندیشه و نه تکرارش
هویت ایرانی
دیانت وجودی
قابل کشف بودن مصدق
توسعه خودبنیاد
نقد بیرحمانه خود
و
اخالق سیاسی  -اجتماعی
مهندس
در خالء آموزگاران کیفی دهه های بیست  -پنجاه؛
مصدق ارشد
و
طالقانی ،بازرگان ،شریعتی و حنیفنژاد سترگ
در حد توش و توانت در دهههای شصت و هفتاد
تلنگرمان زدی
تصحیحمان کردی
و
به هم آغوشیدن عقل و رادیکالیسم
وصیتمان کردی
از دست فشردن «آخر» و گریبانبوسی «واپسین» ،از پرچم سهرنگ بر جسم آرمیدهات
کشیدن ،زیر تابوتت گرفتن و دور حسینیه طوافیدن و به «او» تحویل دادن ،بازماندم؛
نشاد که نشــد« .حکیم» نخواســت که نخواســت .اما هم «او» در کنار اصل بقا انرژی و

عشق،
بقای «آموزش»
را نیز «اصل»انده است:
• کتاب آخر را میجورم
• مصدقات را می«کشف»ام
• برای ایرانت می«تکاپو»یم
اطمینان دارم گرمای تب و تاب ایرانیخواهانهات
به سردی خا ک ،فائق خواهد آمد.
مهنــدس ،دلخــوش بــودم بــه پریــدن روحــت،
امــا «روح»ات را نیــز بــا محــو فجیــع «هالــه»ات،
مچاالندنــد و زخماندنــد .امــا «رفیــق»،
تیماردارست؛
تیماردار مهندس و هالهاش
مهندس ،همه مسیر ،نا کامی نبود،
دلخوشیهای بزرگی پیش رویت است:
جهان بی «لغو»
جهان تمام «سالم»
مهندس
دوستت دارم
با ویژهتأ کیدهایت میزیم.
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بـیـ ــم و امـ ـ ـ ـ ـ ـ ـیــد
باورمند به خطاپذیری
بشر ،پایبند به
مردمخواهی و منافع ملی
لطفاهللمیثمی

کانونهای الهامبخش
شخصیت عزتاهلل سحابی
محمود دردکشان

مهندسسحابیمبتکر
شورای فعاالن ملی ـ مذهبی
محمدحسین رفیعی

سرحدات سیاستورزی
ِ
سوسنشریعتی

ملیت ـ هویت ملی و
امکان بازخوانی پایههای
مفهومی
فاطمه گوارایی

عزتاهلل سحابی:
"روند کلی جامعــه ایران را جز با یــک تغییر بنیادی نمیتــوان متوقف کرد،
اما تغییر بنیادی آیا از راه سقوط و واژگونی و انقالب مجدد ،عبور میکند؟
در این راه جز فــوران کینهها و انتق امها و تخریبهای مکرر و ســپس ورود
بیگانگان و اضمحالل کلی ملیت و اســتقالل چیــزی نمیتوان پیشبینی
کرد .در ادامه این روش دیگر کشور ایرانی بر صفحه جغرافیا و تاریخ جهان
نخواهد ماند و قومیتی به نام ایرانی وجود نخواهد داشت ،تا به کیفیت و
نوع حکومت آن اندیشیده شود".

عزتاهلل سحابی :بیم و امید

سحابی و تلفیق عین و ذهن
مروری اجمالی بر سیر زندگی عزتاهلل سحابی
یکی از ویژگیهای مهندس عزتاهلل ســحابی که این روزها با دهمین ســال درگذشــت وی مصادف اســت ،پرهیز از
تکبعدیشدندر عرصهفعالیتهایاجتماعیوتالشفکریونظریهپردازیهمراهباحضور در عرصهفعالیتهای
عملیبود .سحابیاز دوراننوجوانیپابهعرصهفعالیتهایسیاسی-اجتماعی گذاشت.ویدر دوراندانشجویی
و به ویژه بعد از کودتای ســیاه 28مرداد فعالیتهای سیاســی خود را ادامه داد .اولین بازداشــت او از ســوی ماموران
فرمانداری نظامی تهران نیز در رابطه با تهیه ،تکثیر و توزیع نشریات راه مصدق و اعالمیههای نهضت مقاومت ملی
بود .امری که در ســالهای بعدی زندگی وی ادامه یافت و منجر به بارها بازداشــت و بازجویی و زندان پیش و بعد از
امیر طیرانی
انقالب شد .ولی این بازداشتها تا پایان عمر مانع از آن نشد که وی از فکر و عمل برای آزادی دست بشوید .در این راه
سحابیهمچونمعلماناولیهوبزرگخویشطالقانی،بازرگانودکترسحابیعالوهبرحضور در عرصهعمل،هموارهدر عرصهنظریو
فکرینیزحضور موثرداشت.فعالیتسیاسیوتبعاتآنهمچونبازداشتوزندانومحدودیتهایآننهتنهامانعیدر راهفعالیتهای
فکری و اندیشیدن ایجاد نمیکرد ،بلکه گاه زمینهساز پرداختن به موضوعات جدید هم میشد.
 43و 44در داخل زندان و پس از آن در خارج
زندان بر روی مکاتب اقتصــادی و همچنین
اقتصاد اسالمی شروع به مطالعه کنم».

در دهه 1340در زندان قصر و برازجان بار دیگر بحثها و گفتوگوهای ایشان و مهندس
بازرگان که از دوران نهضت مقاومت و بازداشت در زندان دژبان آغاز شده بود از سرگرفته
شــد .در نتیجه مباحثات آن دوران ســحابی به ضــرورت تمرکز بر مباحــث اقتصادی و
پیگیری موضوعات اقتصاد سیاسی پی برد و تالش برای شناخت اقتصاد ایران والگوی
مناسب اقتصادی را آغاز کرد .وی درباره دالیل گرایش به پیگیری مباحث اقتصادی در
«نیم قرن خاطره و تجربه» مینویسد:

ســحابی از همــان زمــان و در حالــی که بیشــتر آن
سالها را تا پیروزی انقالب درسال 1357در زندان
گذراند مطالعه و تمرکز بر مباحث نظری و نیز اخبار
و تحوالت اقتصادی را از یاد نبرد .به همین جهت
هنگامی کــه در شــهریور  1358با حکــم مهندس
بازرگانبهریاستسازمانبرنامهوبودجهمنصوب
شــد ،بــا اقتصــاد ایــران و مســائل و مشــکالت آن
آشنایی داشت و توانست در مدت کوتاهی که در
سازمانحضور داشتارتباطخوبیمیانمدیریت
و بدنه کارشناســی ســازمان ایجاد کند .ســحابی
درباره تجربه حضور در سازمان برنامه مینویسد:

«در برازجــان و در غیاب مرحــوم طالقانی ،ســرانجام بحث به آنجا منتهی شــد که
مهندس بازرگان به من  ...گفتند بر روی مبانی اقتصادی در اسالم مطالعاتی انجام
دهم...اینتوصیهودستور مهندسبازرگانموجبشد کهمناز همانسالهای

سحابی در سازمان برنامه و بودجه
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«چون تا آن زمان ســابقه کار اجرایی نداشتم
و در اقتصــاد و بــه ویــژه بودجــه نیــز تخصص و
تبحرینداشتم،بههمینلحاظسعی کردمتا
از توان کارشناسی سازمان استفاده کنم  ...در
مسائل مطروحه کارشناسان نظرات مخالف
و موافــق را طــرح میکردنــد  ...بــه ایــن لحاظ
سیاس ـتهایی کــه در زمــان مــن در ســازمان
برنامــه و بودجــه اتخــاذ شــد سیاس ـتهایی
نبــود کــه از اتــاق رییــس و معــاون وی بیــرون
آمده باشــد ،بلکه نظراتی بود که کارشناسان
سازمان در آن دخالت کامل داشتند».

7

درخت آزادی را
باید با خون آبیاری کرد

«تاریخ یک انقالب» با
عنوان فرعی گزیده مقاالت،
سخنرانیها و مصاحبههای
عزتاهلل سحابی به اهتمام امیر
طیرانی در سال  ۱۳۹۹از سوی
بنگاه ترجمه و نشر کتاب پارسه
منتشر شده است.

در خرداد  1359و با انتخاب سحابی به عنوان نماینده مردم تهران در نخستین دوره
مجلس شورای اسالمی ،وی در کمیسیونهای اقتصادی مجلس به فعالیت پرداخت
و به عنوان رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس تالش کرد تا به همراه سایر وکالی
همفکر خود در تدوین برنامههای اقتصادی کشور مشارکت نماید.
ســحابی بعد از پایان دوران نمایندگی مجلس ارتباط خود را با بخشهای اقتصادی
ادامه داد و از جمله تا سالها عضو هیات پنج نفره رسیدگی به وضعیت صنایع بود.
مطالعات دامنهدار و گســترده به همــراه انگیزههای فــردی برای یافتــن راه خالصی
ایران از مشــکل عقبماندگی و توســعهنیافتگی و نیز حضور در مراجــع تصمیمگیری
در عرصه اقتصادی همچون کمیســیون اقتصادی شــورای انقالب ،مجلس شورای
اسالمی و هیات رســیدگی به وضعیت صنایع و شــرکتها و نیز ســازمانهای اجرایی
همچون ســازمان برنامه و بودجه و بســیج اقتصادی سبب شد تا ســحابی با مسائل
توسعهنیافتگی و همچنین اقتصاد ایران تا حدود زیادی آشنا شود.
آزاداندیشی ،عدم تعصب و جمود و آشنایی و آ گاهی از اقتصاد و الگوهای اقتصادی و
نیز شــناخت عینی و ذهنی از اقتصاد و جامعه ایران سبب شد تا وی که به گفته خود
تا پیش از سال  1357به الگوی سوسیالیستی باور داشــت ،در دیدگاه خود به میزان
زیاد تجدیدنظر کند و به الگوی سرمایهداری ملی گرایش پیدا کند.
ســحابی عالوه بر زمینههای اقتصادی ،در عرصه مباحث سیاســی و ایدئولوژیک نیز
صاحب رای و نظر بود .این تسلط سبب شد تا از دهه  1340در میان نیروهای فکری
و مذهبی به عنوان فردی صاحــب رای و مطلع از مباحث نظری و عقیدتی شــناخته
شود .به همین سبب مرحوم مطهری از وی درخواست کرد تا مقدمه کتاب «خدمات
متقابل اسالم و ایران» را ایشان بنویســد .همچنین مرحوم محمد حنیفنژاد از وی
بخواهد تا با مجاهدین همکاری کند .به گفته سحابی« :مرحوم محمد [حنیفنژاد]
ً
هم مکررا به مــن اصرار میکــرد که هرچه زودتــر خــودت را از کارخانه صافیــاد آزاد کن
ً
چرا که کارهای زیادی است که باید انجام شــود .هدف وی نیز در رابطه با من عمدتا
کارهای تعلیماتی بود».
مهندس سحابی همچنین در زمینه بحثهای اعتقادی نیز فعال بود .این بحثها
بیشتر در جلسات ماهیانه و یا مناسبتی انجمن اسالمی مهندسین ارائه میشد .در
همین زمینه یادداشتهای پرا کنده بسیاری از ایشان به جا مانده است که برخی از
آنها در زمینه وحی ،حقوق بشر و اسالم در کتاب «سه کتاب» جمعآوری و توسط نشر
صمدیه منتشر شده است.

اولین باری که مهندس ســحابی را دیدم وقتی
نجیبهمحبی
بود کــه برای یــک نشــریه دانشــجویی قــرار بود
دربــاره آزادی و انقــاب اســامی بــا یکــی از انقالبیــون گفتگــو کنیــم.
مهندس سحابی را انتخاب کردم چون به عنوان یک دانشجوی عالقه
مند به تاریــخ از جریــان ملی مذهبــی تاحدود یــک دانشــجوی آماتور
اطالعاتی داشتم .از طریق یکی از دوستانم در نشریه چشم انداز ایران
این هماهنگی انجام شــد .به همراه دو تن از دوســتان دانشــجو عازم
هفت تیر تهران و دفتر ایران فردا شدیم.
هنوز مهندس نیامده بود .تا ایشــان بیایــد برای ما چایــی آوردند و ما
منتظر ایشــان در یــک اتاق یــا در واقــع یــک کتابخانه شــدیم .آمدند.
بوی سیگار می دادند .از آن چهره جذاب در عکسهای اوایل انقالب
پیرمــردی خوش پــوش باقــی مانــده بود کــه موهایــش شــبیه همان
عکسهای جوانی بود .وقتی به اتاق ایشان رفتیم تمام قد برای ما سه
الف دانشجو ایستاد .همان ســال مهندس فوت کردند .آن مصاحبه
هم در نشــریه دانشجویی چاپ نشــد و در چشــم انداز ایران به عنوان
آخرین مصاحبه مهندس چاپ شد.
اولین چیزی که از این مرد بزرگ برای من دانشجو درس بود ادب غیر
نمایشــی این بزرگوار بــود .آن روز وقتی به خانه برگشــتم بــا خودم فکر
کردم چقدر با به رسمیت شناختن ما به ما احترام گذاشت.
مصاحبه خیلی خوبی شــد .حین مصاحبه پرسید شــما به چه زبانی
مســلط هســتید؟ ما هــم گفتیــم فارســی و اندکــی شکســته و مبتدی
انگلیسی .او فرانسه را خوب می دانست .همانجا گفت باید یک زبان
دیگر هــم خوب بلــد بــود .از آن مصاحبه فقــط همین برای مــن ماند.
مردی در آستانه مرگ ولی فعال و پرنشاط .با ادب و با امید .یک جمله
آن مصاحبه هم در ذهن من ماند .تقریبا این جمالت بود .گفتند باید
درخت آزادی را با خون آبیاری کرد و صبور بود .هیچ کجا بدون صبر و
تالش به هیچ کجایی نرسیده است.
اندکی بعد مهندس بــه دیار باقی شــتافت .یادش به خیــر و گرامی که
معلم ادب بود بیش از هر چیز.

عزتاهلل سحابی :بیم و امید

باورمند به خطاپذیری بشر،
پایبند به مردمخواهی و منافع ملی
گفتوگو با لطفاهلل میثمی درباره سیره و راهبرد سیاسی عزتاهلل سحابی
به طــور کلی بــا ایــن ســیری کــه مرحــوم مهندس
سحابیداشتندوخودشماهمداشتیدوشناختی
شهــا و راهبــرد ایشــان داریــد ،بفرمایید
که از نگر 
با توجــه بــه شــرایط انســداد سیاســی و بــه نوعی
ســرخوردگی امروز جامعــه ایران ،به نظر شــما چه
راهبردیمیشوداز سیرهمرحوممهندسسحابی
استخراج کرد که در شــرایط امروز که از این حیث،
چندان هم ویژه و استثناء نیست و در این 70-60
ســاله اخیر برهههایــی کــه چنیــن ویژ گیهایی را
کمابیــش داشــتند ،زیــاد دیــده و شــنیدهایم ،چه
درسیمیشوداز راهبردورویکردمهندسسحابی
و تجــارب و اندوختــه خــود شــما گرفــت و در ایــن
شرایط چه باید کرد؟

شــما دههها با مهنــدس ســحابی در ادوار مختلف زندگی ایشــان تعامل داشــتید،
همــراه بودید ،کنــار همدیگر مبــارزه کردیــد و ســرمنزلهای مختلــف را چه قبــل و چه
بعد از انقالب با هم پشت سر گذاشتید؛ اشــراف کامل بر دیدگاهها و راهبردهای مورد
توصیه ایشــان دارید .شــرایط امروز جامعه ایران هم ،شــرایط ویژهای است .درست
ً
است که در آســتانه انتخابات هســتیم و معموال در این مقطع در ایران شور و هیجان
نسبی شکل میگرفت که چند دوره اخیر ،حداقل سالهای  1392و امسال انتخابات
ریاســت جمهوری هم کــه جایگاهی بــرای تحقق اراده ملی و مشــارکت مردم اســت،
خیلی برانگیزاننده نیست و سرخوردگی و یاس در جامعه قویتر از این است که با این
رخدادها و نقاط عطف ،تکان بخورد و تغییر کند.
مرحوم مهندس سحابی ،چه قبل از انقالب و چه بعد از آن ،به خصوص از دهه  1330به
بعد فعال بودند و در فضای حکومت پهلوی تنفس و فعالیت کردند ـ در راستای نهضت
ً
مقاومت ملی و تعمیق حرکت مصدق ،بعدا هم مبارزات انقالبی و چند دوره زندان رفتند
و بعد از انقالب هم به جز برهه کوتــاه اول انقالب که در جایگاه رئیس ســازمان برنامه و
ً
بعدنمایندگیخبرگانقانونیاساسیومجلسمشارکتداشتند،عمدتاخارجاز قدرت
بودند.امادر عینحال،فعالودر تعاملوبهعنوانیکمنتقدمشفقوخیرخواههیچگاه
اینکه مسیر درست به حکومت نشان بدهند ،را از یاد نبردند .در دهه  70برای انتخابات
ریاســت جمهوری کاندید شــده و گرچه رد صالحیت شــدند ،اما دچار انفعال نشده و
تالش خود را متوقف نکردند و بعدها حرکت شورای فعاالن ملی -مذهبی را راه انداختند.
ابتدای دهه  70هم به همراه شما و جمعی از دوستان در پی تاسیس حزب هم بودند.
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مهندس لطفاهلل میثمی :تشکر میکنم که برای
شــخصیت به این بزرگــی و عاقبت بخیــر ،به بنده
اجازه صحبت دادید .من سال  1338به دانشگاه
رفتــم و ســال  1339در انجمن اســامی دانشــگاه
بودم و تابستان آن ســال ،جبهه ملی ایران (دوم)
فعالیت خود را شــروع کرده بود .سال  1339عضو
جبهه ملی هم شدم .فکر میکنم  26اردیبهشت
 1340همنهضتآزادیتشکیلشدومنعضوسه
تشکل شدم .بخش عظیمی از فعالیتهای من با
فعالیتهایمهندسسحابیهمپوشانیداشت.
در برخوردهایی که با ایشان داشتم ،ایشان بسیار
خوشبرخورد بودند .اینطور نبود که با کسانی که
تجربه نداشتند ،رفتار تحقیرآمیز داشته باشند.
یادماست 6بهمن،1341آنزمان کهعضونهضت
آزادی بــودم ،مهنــدس بــازرگان و دکتر ســحابی و
طالقانی و ســران جبهه ملــی را بازداشــت کردند.
حنیفنــژاد را هــم بــه عنــوان عضــو دانشــجویان
جبهه ملی (دانشکده کشــاورزی) بازداشت کرده
بودند .قبل از دستگیری مهندس بازرگان ،وقتی
از کالس درس دانشــگاه بیــرون آمــد ،با ایشــان تا
زمانــی کــه ســوار ماشــین شــدند و رفتنــد آخریــن
خبرهــای دانشــگاه را رد و بدل کردیم .ایشــان که
به خانه رفته بودند ،بازداشت شده بودند .ایشان
یک بیانیــه  14صفحهای راجع به اصالحات شــاه
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نوشــته بودند .آن زمان جبهه ملی میگفــت« :اصالحات آری ،دیکتاتــوری نه» جبهه
ملی هم به عنوان دولت اصالحات معروف بود ،دولتی که کنار مصدق بود و مصدق هم
اصالحاتی کرده بود ،پتانســیل یک حکومت را داشــت اما با زور کودتا آنها را کنار زدند.
ا کثریت مردم هم با جبهه ملی بودند .یعنی چنین آلترناتیوی وجود داشت .بیانیه 14
صفحهای نهضتآزادی بــه قلم مهندس بازرگان تایپ و تکثیر شــده بود این بیانیه به
بررسی اصالحات شاه پرداخته بود و ما در غیاب دستگیرشدهها در دفتر مهندس رضی
بودیم .بیانیهها را آورده بودند و ما آنها را دستهبندی و منگنه میکردیم .اینجا یک کار
مشترک با مهندس ســحابی داشــتیم ،میدیدیم ایشــان هم مثل ما دارند بیانیهها را
دستهبندی و منگنه میکنند .خضوع و خشوع مهندس و اینکه از انجام هر کاری ابایی
نداشتند ،به این معنی بود که مرزی بین ایشان و افراد زیر دستشان وجود نداشت ،این
مساله روی من خیلی اثر گذاشت.
زمانی کهنهضتآزادیتشکیلشد،خوشحالشدیم کهعزتدر هیاتاجراییهنهضت
هستند .بچههای انجمن راجع به اینکه انگیزه ایدئولوژیک و اسالمی مهندس بسیار
قوی است ،دوست داشتند با عزت کار کنند ،ایشان هم دوست داشتند با جوانان کار
ایشانفشار آوردند کهاسالمبایدآموزشداشتهباشد،
کنند.بعدهمبچههای
انجمنبه َّ
ُ ُ
اال َّمۀ و َت ْن ُ
الملۀ» عالمه نائینی را در یک جلسه خاص آموزش
آن زمان کتاب «تنبیه
زیه ِ
دادند.اینیک کار ایدئولوژیکنابومدرنبرایمابود.مهندسمیگفتعالمهنائینی
در بدو کار سیاســی من ،روی من این اثر را گذاشت که هرکس با اســتبداد مبارزه کند و
کشته شود ،شهید محسوب میشود .با این تبیین ،مبارزه با استبداد ،شکل محدود
اسالمی نداشت و فرا گیر بود و همه میتوانستند مبارزه کنند .ایشان خیلی خوشحال
بودند که این انگیزه و مطلب را از عالمه نائینی یــاد گرفته بودند ،به ما هم این موضوع
را منتقل میکردند .ضمن اینکه آن زمان این بحث هم مطرح بود که اســام در غیاب
امام زمان میتوانست حکومت تشکیل بدهد؛ یعنی اینکه در غیاب امام معصوم ،یک
پارلمان باشد که همه نسبت به آن تعهد داشته و کارشناس باشند .حجتیه و الئیکها
با حکومت اسالمی به این مفهوم مخالف بودند .دو ویژگی از مرجعیت یکی اعلمیت و
دیگریداشتنتقوابود،ومیگفتندپارلمانیتشکیلشود کهایندوویژگیرانمایندگان
آن داشته باشند ،یعنی هم تقوا داشته باشند و هم کارشناس باشند ،این خالء حضور
امام زمان را پر خواهد کرد .این را عالمه نائینی بین ما بچههای مذهبی جا میانداخت
که میتوانیم وارد سیاست شویم.
آن زمــان ،مــا در دانشــکده فنی بــرای تولــد امام زمان جشــن گرفتــه بودیــم ،مهندس
بازرگان ســخنرانی کرد و «حکومت جهانی واحد» را مطرح کرد .ایشــان موعودگرایی را
در کل ملل گفتــه بودند .كتاب عالمــه نائینی با پانوشــتهای مرحــوم طالقانی بهنام
حكومت اســامی ،در ســال  1335منتشر شــد و در ما خیلی تأثیر گذاشــت .بچههایی
ً
که با مهندس ســحابی کار میکردند ،خیلی ایشــان را دوست داشــتند .بعدا مهندس
بازرگان کتابی به نام «اسالم مکتب مبارزه و مولد» را در سال 1342در زندان قصر نوشت.
یادم است با تراب حقشناس این کتاب را گرفته و بیرون از زندان چاپ کردیم .ویژگی
بچههای نهضت مقاومت و نهضتآزادی این بود که هــم مولد و هم مبارز بودند و هم
اســام داشــتند .مهندس به تولید خیلی عالقه داشــت .آن زمان که نهضت مقاومت
ملی بود ،کار تولیدی و طراحی میکرد ،مبارزه هم میکرد .بازرگان ،بچههای نهضت و
همه بچههای سازمان زمینشناسی شا گردان دکتر سحابی در کار تولید بودند .یکی از
شا گردان بازرگان ،مهندس مسگرها بود که اولین کارخانه قند را بدون نقشه سوار کرده
بود .دوره بازرگان هرکس میخواست مهندس شود ،باید یک پروژهای را جلو میبرد یا
ابتکاری عملی طرح میکرد .این روحیه در مهندس سحابی وجود داشت .حتی سال
 1351که زندان قصر آمده بود ،فتوکپی پروژههایی که روی آنها کار میکرد را با خودش به
زندان آورده بود .علت ماندگاری مهندس سحابی به خاطر ویژگی مولد -مبارز بودن و
اسالمی بودن ایشان بود.
زمانی که سران نهضت آزادی ،دســتگیر شــدند برای من نقطه عطفی را تعریف کردند
که بســیار راهبردی است .ســران نهضت آزادی و جبهه ملی که دســتگیر شدند مبارزه

روحانیت شــکل گرفــت و دامنــه طرفــداران آقای
خمینیهمبیشترمیشد،حتیبچههاینهضت
آزادی هم جــذب حرکت خمینی شــده بودند که
ضدشاه بود ،آقای عبداهلل معظمی از جبهه ملی و
یکنمایندهاز آیتاهللشریعتمداریویکنماینده
از نهضت آزادی با هم جلسه داشتند و خواستند
حرکــت روحانیــت بــا ملیهــا را بــا هــم بیامیزنــد و
حول قانون اساسی ،علیه استبداد مبارزه کنند.
این خیلی جالب بود و شــاه میتوانســت روی آن
حساس شده و متوجه خطر شود.
ابتدای دهه چهل بود؟

دادگاه نهضت
آزادی نقطه
عطفی بود؛ از نظر
راهبردی ،تمام
افرادی که دارای
ارزش بودند،
نهضت آزادی را
تایید کردند .از
آیتاهلل خمینی
گرفته تا علمای
فارس و مراجعی
مانند آیتاهلل
شریعتمداری و
میالنی .نیرویی
نبود که نهضت را
تاییدنکند

میثمی :بلــه ،نزدیک  15خرداد بــود .نقطه عطف
 15خرداد هم خیلی مهم است .قبل از  15خرداد،
نهضت آزادی و انجمن اســامی سه بیانیه دادند
که نقــاط قــوت حرکتهــای روحانیــت را کنار هم
گذاشــتند و گفتند اینها دارنــد با اســتبداد مبارزه
میکنند .من یک بار هــم به مهندس گفتم که به
نظر من ،آن زمان ســاوا ک متوجه این قضیه شد
و برای پنچر کردن این پتانســیل که میتوانســت
حرکــت عمیــق ،راهبــردی و فرا گیر با حضــور همه
جناحها با هم ایجاد کرده و موجب منزوی شدن
شاه هم بشــود ،آیتهلل خمینی را دستگیر کردند
و حرکت تبدیل به شــورش کور شــد .شورشــی که
آمادگی آن وجود نداشت و دیدیم که کیوسکها
را آتش زدند .زمانی که کتابخانه پارک شهر را تعمیر
میکردند ،کلیه کتابها را به یک ورزشگاه منتقل
کردنــد ،ورزشــگاه را آتــش زدند و گفتنــد کتابخانه
آتش گرفته .کیوســکهای شــرکت واحــد را آتش
زدند و به مغازهها حمله شد و دولت هم به خوبی
از اینقضیهاستفاده کرد.بعدهااوایلسال1348
کــه از امریــکا برمیگشــتم ،متوجــه شــدم تحلیــل
آقای بهشتی هم همین است .ایشان هم گفتند
شورش  15خرداد ،شــورش کوری بود .حرکتی که
قبل از  15خرداد جریان داشت ا گر ادامه مییافت
به انقالب عمیقتر از  15خرداد منجر میشد.
چند روز بعــد از خــرداد ،مهنــدس ســحابی را هم
دســتگیر کردنــد .ایشــان میگفتنــد در زنــدان
شــهربانی بودم کــه دستگیرشــدگان  15خــرداد را
میآوردند ،صداهــا و تیراندازیها را میشــنیدم.
درســت در متــن  15خــرداد در زنــدان مرکــزی ،در
میدان توپخانه بودند ،بعد هم ایشان را به زندان
قصر منتقل میکنند .بعد هم در بیــرون از زندان،
نهضت آزادی اعالمیه «دیکتاتور خون میریزد» را
منتشــر کرد و این باعث تغییر سرنوشت آنها شد.
جبهه ملــی در زندان 15 ،خــرداد را تاییــد نکرد و از
قول جبهه ملی گفتند سران جبهه ملی این کارها
را قبول ندارند .در زندان قصر ،مهندس ســحابی

عزتاهلل سحابی :بیم و امید

با حاج علیبابایــی و چند نفر دیگر ،بیانیهای مینویســند ،تحت این عنــوان که گرچه
به قانون اساسی و شــاه اعتقاد نداریم ،ولی باید ظاهر کار را رعایت کنیم .این نوشته را
در جوراب دکتر سحابی میگذارند و ایشان با آن به زندان قزل قلعه میروند .زمانی که
ایشان داشــتند وضو میگرفتند این بیانیه از جورابشــان درمیآید و نگهبان میبیند و
همین دلیلی میشــود برای اینکه آنها را محا کمه کنند .فــرق نهضت و جبهه ملی این
بود کهلبهتیزحملهنهضتآزادی،متوجهخودشاهبودولیجبههملیامینیرادشمن
اصلی میدانست؛ نهضت آزادی میگفت امینی قدرت شاه را کم میکند نباید با امینی
درگیر شد ،بگذاریم آنها کار خود را بکنند .این طرز فکر به مهندس سحابی برمیگشت.
بهاینخاطر کهدر اینبیانیهنوشتهشدهبودنظامسلطنتیراقبولندارند،محا کمه
و محکومیت مهندس سحابی سنگینتر شد؟

میثمی :بله .البته این موضوع را تیمسار بهزادی هم ســال  1342در بازپرسی دادرسی
ارتش به من گفت .گفتم ما که خالف قانون کاری نکردیم ،گفت نهضت آزادی خالف
مصالح عالیه است؛ منظورش از مصالح عالیه هم شاه بود .مثل برجستهسازی والیت
فقیه،در قانوناساسیجمهوریاسالمیایرانآنزمانهمسلطنتبرایشانبرجستهو
جزو مصالح عالیه بود .در زندان هم مهندس بیکار نبود .کتاب «ناسیونالیسم در ایران»
ریچارد کاتم را ترجمه کردند که یکی از منابع آموزشی ما در زندان شیراز شد .مجاهدین
هم این کتاب را تکثیر کردند .مهندس در زندان روی اقتصاد سوسیالیسم و دمکراتیک
کار میکرد و یک مقدار اختالف هم با مهندس بازرگان داشت .بعدها به برازجان رفتند
و دوره زندان هم عجیب است.
اختالفشان با مهندس بازرگان راجع به نوع رویکرد اقتصاد و سوسیالیسم بود؟

میثمی :بله نسبت به اقتصاد ،با مرحوم بازرگان اختالف داشتند .بالفاصله بعد از آزادی
از زندان مهندس کار تولید و شــرکت «یاد» را شــروع کردند .دادگاه نهضت آزادی نقطه
عطفی بود؛ از نظر راهبردی ،تمام افرادی که دارای ارزش بودند ،نهضت آزادی را تایید
کردند.از آیتاهللخمینی گرفته کهمیگفتا گرمنزودترنهضتآزادیراتایید کردهبودم
میترسیدم حکم زیادتری به شما بدهند ،تا علمای فارس ،آقای بهاءالدین محالتی و

مهندسسحابی
در دادگاه از مبارزه
مسلحانه دفاع
کرد .جرم ایشان
مثلمهندس
توسلی بود که
نامه به خارج از
کشور نوشته بود
تا از مجاهدین
حمایت شود.
به ایشان 11
سال حبس
دادند .خودم
وقتی مهندس را
میدیدم اظهار
شرمندگی میکردم
که برای ما جوانان
چقدر فداکاری
کردند.
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مراجعی ماننــد آیــتاهلل شــریعتمداری و میالنی.
نیرویی نبــود که نهضــت را تایید نکنــد .در کتابی
که چــاپ کردیم بــه نــام «تعامــل نهضــت آزادی و
روحانیت» این مسئله تشریح شده است.
یکــی از ویژ گیهــای مهنــدس ،تعامــل ایشــان
بود .به مقدمــه کتــاب «خدمات متقابــل ایران
و اســام» آقای مطهری نگاه کنیــد که مهندس
نوشته ولی هیچ جا این موضوع برجسته نشده
اســت .نقطه عطفــی کــه در ســال  1343و بعد از
دادگاه شــکل گرفت ،موجــب عاقبت بــه خیری
فعالیتهــای نهضــت شــد .یعنــی یــک گروهــی
بودنــد که پــای مصالــح مملکــت ایســتادند و به
قول مصــدق ،آنجا که پــای اصول پیــش میآید
یکدنــده ایســتادند و مقاومــت کردنــد ،ســازش
هم نکردند و عاقبت به خیر شدند .یک بار برای
دیدن مهنــدس بــازرگان و آقای دکتر ســحابی با
دوچرخه به قزل قلعه رفته بودم .مهندس سالور
رئیس کارخانه قند فارس و از دوستان مهندس
بازرگان آنجا بود ،من شــاهد بودم که پیام آورده
بود كه اعلیحضرت میگویند شما میتوانید هم
حزب داشته باشید ،هم اســتاد دانشگاه باشید
و هم فعالیت آزاد سیاسی داشته باشید و زندگی
خــود را بکنید ولی ســه کار را نکنید :یکی اســمی
از شــاه نبریــد ،دوم اســم از مصــدق نبرید ،ســوم
اســمی از نفت نبریــد .این را که گفــت ،مهندس
بازرگان یک مقدار فکر کرد و گفت «پس ،از اسالم
چــه میمانــد؟» ایــن خیلــی مهــم اســت چــون
بعضیها اســام را در نمــاز و روزه و احــكام فرعی
و فردی میبینند .حوزه و روحانیت با مصادیق
کاری نداشتند .در حالی که مصداقاندیشی به
معنای دســت گذاشــتن روی مصداق و عینیت
حــق در یــک مقطــع تاریخــی مهــم اســت .برای
نمونه مصدق که مصداق بود و مقابلش هم شاه
و عامل بدبختی ما هم قراردادهای نفتی بودند.
با همین محتوا بود كه نهضت آزادی را محا کمه
کردند و مهندس تربیت شده این دیدگاه بود.
بعد از محکوم شــدن در ســال  ،1343در زندان،
 13نفــر از رهبــران نهضــت آزادی کــه مهنــدس
ســحابی هم بین آنها بــود ،گفتند شــرایط فعلی
بســیار پیچیــده اســت و بــه بیانــی محترمانــه
گفتنــد دیگــر از سنشــان گذشــته کــه بتواننــد بــا
شرایط هماهنگ شــوند ،بنابراین نیاز به مولود
جدید اســت ،ما میتوانیم رحمی بــرای پرورش
مولــود جدید باشــیم که یــک کار جدیتــر کند.
بارها از مهندس ســحابی شــنیدم کــه مهندس
بــازرگان در دادگاه گفــت« :بعــد از مــا دیگــر
کســی از قانــون اساســی دفــاع نمیکنــد» و ایــن
پیشبینی مهندس به واقعیت پیوســت .ســال
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1347مالقاتی بین دكتر سحابی و بازرگان و حنیفنژاد رخ میدهد و بیرون از زندان
هــم بچهها به ایــن نتیجه رســیده بودند ،پیــام زندان هم بــه کمیته نهضــت آزادی
دانشگاه رفته بود که در خاطرات دکتر افتخار هم هست .این نقطه عطف مهمی بود
که به جنبش مسلحانه رسیده بودند.
یکی از ویژگیهای مهندس سحابی ،استقاللطلبی و آزادیخواهی توامان بود .وقتی
مبارزه مسلحانه میکردیم ،یک بحثی را با مهندس در زندان شیراز داشتم که مبارزه،
ً
باعث از بین رفتن اســتقالل ما نمیشــود؟ قبال هم حنیفنژاد گفته بــود که ا گر بدانیم
اســتقاللمان از بین مــیرود مبــارزه نمیکنیــم .تحلیلمان ایــن بود کــه تمامیت ارضی
ایران ،را اسرائیل ،امریکا ،روســیه و همه کشورها قبول دارند و کسی دست به تمامیت
ارضی ما نمیزند؛ پس مبارزه مسلحانه نمیتواند به هرج و مرج یا تجزیه تبدیل شود که
استقالل ما هم از بین برود .نظر مهندس هم همین بود .سال  1350مهندس به خاطر
حمایت از مجاهدین دســتگیر شــد .قبل از  ،1350هم با حنیفنژاد ارتباط تشکیالتی
داشــت .حنیفنژاد میگفت مــا هیچ چیز محرمانــه از مهندس ســحابی نداریم .تمام
مسائل راهبردی را با مهندس سحابی در میان میگذاشتند .مهندس سحابی هم به
من میگفت که چقدر شیفته محمد حنیفنژاد شده بود .مهندس سحابی در دادگاه
هم از مبارزه مسلحانه دفاع کرد .جرم ایشان مثل مهندس توسلی بود که نامه به خارج
از کشور نوشته بود تا از مجاهدین حمایت شود .به ایشان  11سال حبس دادند .خودم
وقتی مهندس را میدیدم اظهار شرمندگی میکردم که برای ما جوانان چقدر فدا کاری
ً
کردند .ایشان اصال گالیه و شکایت هم نمیکردند.
سال  1352بود که زندان شیراز به شورش کشیده شد ،من را به انفرادی بردند و بعد به
عمومی منتقل کردند و اعتصاب غذا کردیم و بعد مهندس و من را دســتچین کردند
و به دفتر پلیس زندان« ،زیر هشت» بردند .در زیر هشــت ،ما را روی زمین خواباندند و

یکی از اختالفات
بنده با مهندس
سحابی بر سر این
بود که باالخره
مردم بر اساس
رفراندومی به قانون
اساسی رای دادند،
حداقل برخورد
تعالیبخش با رای
مردم کنیم و در
انتخابات شرکت
کنیم.

فلک کردند .فاصله من با مهندس یک متر و نیم
بود و روی زمین به شکل موازی خوابیده بودیم.
اینطور همفلکمیکردند کهدونفردوطرفچوب
را میگرفتند و پا را در تسمه وســط گیر میدادند و
دو نفر هم رگباری از دو طرف شــاق میزدند .بعد
به زور هم یک مقدار گوشــت کوبیــده در دهان ما
گذاشــتند که اعتصاب غذا را شکســته باشیم .سر
هر دوی ما را تراشیدند و با لباس زندان و دمپایی
مــا را بــه بنــد عمومــی برگرداندنــد .وقتــی صورت
مهنــدس را دیدم شــرمنده شــدم و در خــودم فرو
رفتم که ایشــان غر نمیزند و ناراحت هم نیست و
برایمبارزهمسلحانهنسلجوانتااینجاپافشاری
کرده است.
در زندان شیراز با هم بودیم .ما با آقای احمدزاده
و مهندس ســحابی از زندان قصر به زندان شــیراز
ً
منتقلشدیم،تقریبا 150نفردر زندانشیراز بودیم
و امکانات زیادی هم داشتیم .مهندس سحابی
با یکی از خوانین قشقایی که در زندان بود ارتباط
داشتواز طریقایشانهر کتابی کهمیخواستیم
برایمان میآوردند .ظهر و شب نماز جماعت و بعد
از نماز عشا ،تفسیر قرآن داشتیم .ایشان به کتاب
«مفردات راغب» خیلی عالقه داشــتند .میگفت
چون مفردات راغب برای قرن دوم و سوم هجری
اســت خیلــی بــه روح قــرآن نزدیــک اســت .عربی
ایشان هم خوب بود .آن زمان هم کتاب مفردات
راغــب ترجمه نشــده بود و ایشــان بــرای مــا از این
کتاب مطالب خیلی خوبی بیان میکردند.
کار بــزرگ مهنــدس ســحابی در زنــدان ،نجــات
زندانیــان از مرگ دســتهجمعی بود .بــه این معنا
که زندان یکپارچه تندرو شــده بود؛ ایــن مقطع را
در خاطراتم به خوبی بیان کردهام .فضای زندان
شــیراز به شکلی شــده بود که نمیشــد جلوی آن
ً
مقاومــت کــرد .مثــا زندانیان سیاســی ایــن را که
بیــن پلیــس کمیتــه ،بــا پلیــس ســاوا ک و پلیــس
ً
حفاظتیزندانتفاوتاست،اصالقبولنداشتند.
میگفتند همگی اینها سر و ته یک کرباس هستند
و پلیس ،پلیس است و این نغمهها «سازشکارانه»
اســت .دکتری بود که به پلیسهــا درس میداد.
در قبال آن ،پلیس زندان هم گفت وقتی ساوا ک
برای بازرسی میآید ،کتابهایتان را به ما بدهید
که نتواند از شما بگیرد ،بعدش مجدد به شما پس
میدهیم .این موضوع که مطرح شد ،گفتند این
اوج سازشکاری است!! برایشان فرقی بین پلیس
حفاظتی که میخواهد زندان آرام باشــد ،کســی
شورشنکند،باپلیس کمیتهوجودنداشت.در آن
مقطع درون زندان ،هنگام بازرسی ،درگیری شد
و دو نفر از ســاوا کیها توســط زندانیها به گروگان
گرفته شــدند .بعد هم نیرو آوردند و تمــام زندان را

عزتاهلل سحابی :بیم و امید

محا کمه سران نهضت آزادی در دادگاه نظامی ،عزتاهلل سحابی در کنار یداهلل سحابی ،آیتاهلل
طالقانی و مهندس بازرگان

محاصره کردند.بچههایتندروآمدندوتمامتشکهایابریوملحفههاراوسطزندان
ریختند که کبریتزدهوزندانرابهآتشبکشند،فکرنکردنددر زندانی کههمهدربهایش
بسته است آتش زدن به منزله مرگ همه زندانیان است!
آقای مهندس ســحابی ،آقای احمدزاده و آقای َح َجری (از افســران حزب توده بود که
ایشان را بعد از انقالب اعدام کردند) گفتند این کار درست نیست و با پلیس ارتباط برقرار
کرده و این دو گروگان را آزاد کردند .ا گر اینکار نمیشد ،جنگ و یک کشتار دستهجمعی
رخمیداد ،کسیهمجراتنداشتبگویداین کارهادرستنیست.بههرحالمهندس
تجربه و بینش را با هم داشــتند و از اینکه آبرویشــان هم برود ابایی نداشتند .با همین
منطق ،ســال  ،1384در دور دوم که به آیتاهلل هاشــمی رای داد ،گفــت ا گر آبرویی هم
دارم برای ایران است.
ســالهای  1353-1354اوج عسرت مهندس ســحابی در زندان است .جریانات تقی
شهرام هم به زندانها کشیده شده بود و سال 1354هم بسیاری از کادرهای درجه اول
زندان شیراز اعالم میکنند مارکسیست هستند؛ ولی مهندس و نبی معظمی و منصور
بازرگان و چند نفری مقاومت میکننــد .مهندس بعدها به من گفــت در مقطع 1354
آنقدر با قرآن مانوس شده و قرآن پناهگاهش شده بود که قدرت استنباط از قرآن پیدا
کرده و از قرآن برای راهبرد الهام میگرفته که باید چه کار کرد .این پدیده خیلی عجیب
بود .بعدها در  17شهریور سال  1354که ایشــان را به زندان قصر آوردند ،این موضوع را
برای من تعریف کرد .من هم در زندان این ویژگی مهندس و اخالصی که مســتقیم ،با
ً
خدا داشت را متوجه شــده بودم .مثال خیلی دوست داشت رو به دیوار بنشیند دعای
کمیل بخواند ،اشک بریزد و گریه کند .به دعاهای ائمه خیلی اعتقاد داشت .تا حدی
کهبعداز انقالببهمن گفتفکرمیکنمدعاهایی کهائمه گفتهاندفوقبشراست .گفتم
ممکن است بشر مافوق باشند ،ولی فوق بشر نیستند .یکی از اختالفات ما همین بود.
ً
مخصوصابه کتاب«زبور آلمحمد»(صحیفهسجادیه)خیلیعشقمیورزید.اخالصی
که مهندس داشتند ،خیلی عجیب بود.
ً
در زندان شیراز ،گروه ایدئولوژیک تشــکیل دادیم .مهندس با مجاهدین تقریبا درون
یک جمع بــود .در گــروه ایدئولوژیــک ،مهندس ســحابی ،دکتر ســید محمــد میالنی،
زینالعابدیــن حقانی ،محمــد ا کبــری آهنگر ،لطفعلــی بهپور ،بودنــد .این افــراد تمام
کتابهای شریعتی و بازرگان و طالقانی و صدر و هگل را درنوردیدند .ا کبری آهنگر شهید
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یکی از این
ویژگیها ،اخالص
ایشان و دیگری
انس با قرآن بود
که حتی آقای
خامنهای بعد از
انقالب به من گفتند
بنیصدر وقتی آیه
قرآن میخواند
کلی غلط دارد ولی
مهندسسحابی
اهل تتبع و تحقیق
در قرآن است.
امامهمترین
ویژگی مهندس
خطاپذیری بود.

شــد .حقانی ،پســر آقــای حقانی بــود که مدرســه
حقانــی قــم را ســاخته ،فــردی محقــق و فهمیده
بود .گروه ایدئولوژیک مرتب جلسه داشتند .یادم
اســت محمد ا کبــری آهنگــر در آخــر به ایــن جمع
بندی رســیده بود که بــا اراده و اختیار کــه بازرگان
میگوید تاریخ را تبیین کنیم .علی بهپور میگفت
باید در دیالتیک اصل هدفداری هم اضافه کنیم.
اینها دســتاورد این گروه بود که به جــای  4اصل،
 5اصــل را مطــرح کنیــم .حقانــی هــم بــه موضوع
دیالتیک ُبــرداری و حقطلبــی و بینهایتطلبی
رســیده بــود .وقتــی مــن میخواســتم آزاد شــوم،
تجربیــات خود را بــه من منتقــل میكردنــد .گروه
ایدئولوژیــک و دســتاوردهایش کار بزرگــی بــود.
مهندس مقاله ،مســعود رجوی راجع به «محکم
و متشابه و دینامیزم قرآن» را میخواند و میگفت
ً
واقعا کار بزرگی است ولی حیف که ملهم از زیربنا و
روبنای دیالكتیك تاریخی است.
نکته دیگری کــه در زندان شــیراز مهنــدس به آن
رســیده بود ،توحیــد علمی بــود .یعنــی مهندس
سیر دانشمندان را بررسی کرده و دیده بود در روند
علم ،گامهاییبهسمتتوحیدبرداشتهمیشود.
روی رونــد توحیــد علمــی ،کار کــرده بــود .یکــی از
دســتاوردهای مهندس ،توحید علمــی و دیگری
«ســه کتاب» اســت .عالوه بر کتــاب قــرآن ،کتاب
طبیعت و کتاب تاریخ هم هست که شهید هدی
صابر کتاب انسان را هم به آنها اضافه کرده است.
پسر آقای مهندس حامد سحابی هم میخواهند
روی توحید علمی و سه کتاب کار کنند و دامنه آن
را گستردهتر نمایند .این كتاب را با مجوز ارشاد به
چاپ رساندهایم.
بر اساس بررسی سیر مبارزاتی مرحوم مهندس
از دهه 30تا انقالب که داشتید ،به نظر شما ویژگی
پایدار ایشانبهعنوانیکنیرویفکری-سیاسی
چه بود؟ اشــاره کردید که ایشان اهل تعامل بود و
دوراندیشانه به مسائل نگاه میکردند و به لحاظ
سیاســی روحیه میان ـهروی داشــتند ،امــا در عین
حال،اهلمقاومتبود.تصویرشمااز ویژگیهای
ایشــان بعنوان یک فرد صاحب صالحیــت که در
عرصه فکری  -سیاسی ایران قبل از انقالب فعال
بود ،چیست؟

میثمی :یکــی از ایــن ویژگیهــا ،اخالص ایشــان و
دیگری انس با قرآن بود که حتــی آقای خامنهای
بعد از انقالب به من گفتند بنیصدر وقتی آیه قرآن
میخواند کلــی غلــط دارد ولی مهندس ســحابی
اهل تتبع و تحقیــق در قرآن اســت .اما مهمترین
ویژگیمهندسخطاپذیریبود.بزرگترینسرمایه
انبیــاء ،خطاپذیــری و بحــث هبــوط اســت .همه
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ان ك َما أخ َر َج
َانسانها هبوط دارند ،قرآن رسما میگوید« :یا ب ِنی آدم ل یف ِتننكم الشیط
ُ
ْ ّ
أ َب َو ْیك ْم ِم َن ال َج َن ِۀ» (اعراف )27:این به معنای عمومیتدادن داســتان حضرت آدم در
بســتر زمان و تاریخ اســت .آدم هم هبوط داشــته و قبل از ســقوط ،توبه و انابه و صعود
میکند و تمام قرآن پر از مصداق انبیاء است؛ آنوقت ما این سرمایه را رها کردیم .بعد از
انقالب یک روحانی ندیدیم که از خودش انتقاد کند .میگویند ا گر ما انتقاد کنیم همه
احکام فرو خواهند ریخت .ا گر انبیاء هبوط و خطا داشتند تکلیف احکام چه میشود؟
باید یک نفر بیخطا و معصوم باشد تا ما بتوانیم احکام خود را براساس او بیان کنیم .اما
با این تبیین ،عمومیت اخالق زیر سوال میرود .عالمه جعفری تبریزی میگفت وقت
آن رسیده آخوند و غیر آخوند انتقاد کنند و گذشــته را زیر سوال ببرند .مهندس چنین
ویژگیای داشت که خطاپذیر بود .یک بار به ایشان گفتم شما و آقای یزدی و معینفر
قرار بود در جریان انتخابات دوم خرداد  1376موضوعی که حكمیت مربوط به پدرتان
را انجام بدهید ،ایشان پاسخ داد :بله من اشتباه كردم .عین همین جمله را گفت.
قرار مربوط به نحوه کاندیداتوری و مشارکت در انتخابات بود؟

میثمی :قرار بود یک کاری انجام بدهند ،مهندس خالف آن انجام داده بود .من گفتم
چه شــد این اختالف پیش آمد؟ گفت تقصیر من بود ،من اشــتباه كردم .پدرشان هم
در ایــن مســاله داور بــود .عصبانی که میشــد و یــک حرفی میزد بــه من زنــگ میزد و
عذرخواهیمیکرد.این کارهاباعثدوستداشتنیترشدنایشانمیشد.خطاپذیری
یک ســرمایه قرآنی اســت .عبدالناصر به شكســت اعتراف كرد و در ملــت مصر و منطقه
محبوبترشد .چرادر جامعهماایناخالق کماست؟یکیاز ویژگیهایالینفکاخالق،
ً
خطاپذیریاست.اصالپیشرفتبشریترادر اینمیدانند کهخطاپذیریراپذیرفتهاند
و تجربه و خطا را مطرح کردند.
در خلیجفارس کهبودم،یکمشکلیبوجودآمدهبود کهبهبنبسترسیدهبودیمویک
ماه معطل شده بودیم .مجبور شدیم دوباره چاه انحرافی بزنیم ،مدیرعامل ما گزارشی
به آمریکا نوشت که 600هزار دالر از دست دادیم به دلیل خطای بشری .من گفتم یک
ماه600 ،هزار دالر از دســت دادند به همین سادگی و کســی را هم به صالبه نمیکشند.
ً
این مســاله در تجربه بشــری غرب پذیرفته شده است .این مســاله دقیقا چیزی است
َ َّ َّ ْ ُ َ
ُ ُ ْ
َ ُ
ْ
الل ِفی الق ْر ِآن ل َی ْس ِــبقک ْم ِبال َع َم ِل ِب ِه غ ْی ُرکم» مهندس
که حضرت علی میگوید« :و الل

در زمینه اقتصاد،
یکی از مهمترین
نوآوریهای
مهندسسحابی
این بود که ایشان
از اولین کسانی
بود که معتقد بود
كه درآمد حاصل
از فروش نفت،
درآمد نیست ،بلكه
سرمایه و ثروتی
است كه به ثمن
بخس فروش رفته
و به تاراج میرود.

 2اسفند  .1357عزت اهلل سحابی درکنار اعضای شورای انقالب در سفر به قم برای دیدار با آیتاهلل خمینی

ســحابی راه انبیــاء را رفــت و آبروی خــودش را هم
میگذاشت.
یکــی از ویژ گیهــای مهنــدس ،خــار ج از بحــث
سیاســت ،منافــع ملی بــود .وقتــی بحث مــرگ بر
ضد والیت فقیه مطرح شده بود ،ایشان گفت :ما
تضادی به نام تضاد شیعه و سنی داریم ،این تضاد
کاهنده اســت و بــه مملکــت آزار میرســاند ،روی
این تضاد در منطقه راهبرد خطرنا كی ســوار شد و
منجر به اتحاد عربســتان و امارات و اسرائیل علیه
کشــور ما شــد .حاال شــما مرگ بر ضد والیت فقیه
میگویید %70 ،شیعیان و مراجع هم والیت فقیه
را قبول ندارند؛ این باعث به وجود آمدن تضادی
در بین شیعیان یعنی تضادی روی تضاد میشود
و دیگــر از منافــع ملی چیــزی باقی نخواهــد ماند.
یعنی اخالق ،بینش و روش در رفتار ایشان عجین
شــده اســت .از طــرف دیگر آقــای احمــد خاتمی،
امام جمعه تهران میگفــت ما دو رکن تغییرناپذیر
داریــم ،یکی مرگ بــر امریــکا و دیگری مــرگ بر ضد
والیت فقیه است!
در زمینه اقتصــاد ،یکی از مهمتریــن نوآوریهای
مهنــدس ســحابی ایــن بــود کــه ایشــان از اولیــن
کسانیبود کهمعتقدبود كهدرآمدحاصلاز فروش
نفت ،درآمد نیســت ،بلكه ســرمایه و ثروتی است
كه به ثمــن بخس فروش رفتــه و به تــاراج میرود.
در ســال  ۱۳۵۰شمســی ،گروهــی از کارشناســان
اوپک ،مأموریــت یافتند تا قیمت ذاتی هر بشــکه
نفت را محاسبه کنند .برای این کار از راه مقایسه
بــا انرژیهــای دیگــر اقــدام کردنــد ماننــد انــرژی
خورشــیدی ،زغالســنگ ،جنــگل ،ژئوترمــال،
هیدروالکتریــک و… و بــه این نتیجه رســیدند که
ارزش ذاتی هر بشــکه نفــت در ســال  ،۱۳۵۰به ۷۵
دالر میرســد .درحالــی که قیمت هر بشــکه نفت
در آن سال ،آن هم با توجه به افزایشهایی ،از دو
تا سه دالر میشــد؛ ســه دالر کجا و  ۷۵دالر کجا؟!
برهمین اســاس بود که مرحوم مهندس سحابی
بــرای نخســتینبار گفــت« :درآمــد نفــت ،درآمــد
نیســت ،بلکه صــادرات ثــروت طبیعی اســت ».و
بههیچوجه قبول نداشــت که در تنظیم بودجه،
آن را جزو درآمد بیاورند.
ا گر بخواهیم به برهههای متاخر زندگی مرحوم
مهندس ســحابی بپردازیم ،به ویژه از دهه  80به
بعد مثــل ســال  1384کــه اشــاره کردیــد علیرغم
اینکه شــاید توصیــه خیلــی از نیروهــا این بــود که
موضوعیت ندارد ایشان بخواهند از آقای هاشمی
در انتخابات حمایت کنند ایشان از آقای هاشمی
حمایت کردند .بعدها هم در سال  ،1388جامعه
را از فــرو افتــادن بــه وادی خشــونت و اعتراضــات

عزتاهلل سحابی :بیم و امید

بیمهار پرهیــز میداد .یک مقــدار به تجربیات متاخر ایشــان و نکات راهبــردی و قابل
توجهی که از این تجربیات میشود بیرون آورد بپردازید.

جلســاتی که معطوف به تشــکیل حــزب بود از
سال  1374-1371بود؟

میثمی:بعداز انقالبوبعداز مجلساول کهایشاننمایندهبودند،بحثیبودتحتاین
عنوان که کاندیدای ریاستجمهوری مهندس بازرگان باشند یا مهندس سحابی .بعد
از این مهندس سحابی در هیچ انتخاباتی شرکت نکرد .یکی از اختالفات بنده با ایشان
بر سر این بود که باالخره مردم بر اساس رفراندومی به قانون اساسی رای دادند ،حداقل
برخورد تعالیبخش با رای مردم کنیم و در انتخابات شرکت کنیم.

میثمی :سال  1375ـ  1374که انتخابات اصفهان
شد ،هنوز جلسات فعال بود .قبل از آن ،جلسات
 6نفره داشــتیم .یک مساله بین جلســات  6نفره
دیدم ،من اشكالی در روابط دیدم كه به مهندس
گفتم شــما دیگر نمیتوانید کار تشــکیالتی کنید،
ُُ
شــما «اذن» بــاش ،گــوش بــاش کــه همــه بیایند
حرفهایشــان را بزننــد مثــل پیامبر .این جلســات
ً
تدریجا کمرنگ شــد و تبدیل شــد به اینکه  60نفر
بیایندوهرماهیکسخنرانیداشتهباشیم.بعدها
از این جلســات شــورای فعاالن پدید آمد که دیگر
من شرکت نکردم.
اختالف دیگر ما سر این بود که مهندس میگفت
مــردم از اســام زده شــدهاند و باید روی ایــران کار
کنیم .من میگفتم ا گر ما اسالم را از خرافات نجات
بدهیــم ،ایــران هــم نجــات پیــدا میکنــد .یعنــی
ا گر اســام را همانطور کــه قرآن مطــرح میکند که
شــیطان و فرعون خدا را قبــول دارنــد و بیدینی و
بیخدایی و بیایمانی در قرآن به رسمیت شمرده
نشــده ،جامعه بدون حذف هم انجام میشود و
به نوعی  Nation-stateو بــه تقویت و تحکیم دمو
کراسی میانجامد و بسیار هم خوب است ولی نظر
مهندس تا پایان عمر همان بود که گفتم.

منظورتان از شرکت ،کاندیدا شدن است یا رای دادن؟

ّ
میثمی :هم رای و هم کاندیدا شــدن منظورم اســت .گفتم مهندس چــرا ملیون دیگر
شــرکت نمیکنند؟ گفت به من گفتهاند مردم و موكلیــن به مــا رای نمیدهند .به نظر
من این درست نبود .ا گر رای ا کثریت را نداشــتند ،رای اقلیت را که داشتند و به عنوان
جناحی در مجلس بودند که نمیگذاشتند پارلمان یک طرفه برود و نظارت استصوابی
در آنسیطرهیابد.در مجلسپنجم،حتییکنفربانظارتاستصوابیمخالفتنکرد.در
انتخابات میاندورهای مجلس پنجم برخی از نیروهای ملی ـ مذهبی شرکت کردند .آن
زمانمادستاندرکار تشکیلحزببودیم کهیکیاز اعضایآنیكیاز دوستانمهندس
بود .به ایشان گفتم در مدتی که با شما بودیم ،مرتب جلسه داشتیم و مرتب از تحریم
و عدم مشــروعیت نظام صحبت میکردیــد ،حاال چرا داریــد ایــن دوره کاندیدا معرفی
میکنید؟ گفتدکتریزدیاز امریکابرگشتهوبهایننتیجهرسیده کهباثباتترین کشور
در خاورمیانه ،ایران است ،اینطور هم نیست که این نظام فروپاشیده شود .در ضمن
وزارت اطالعات هم قولهایی برای فضای بازتر داده است .به دوست مهندس سحابی
گفتم دوره امام که خیلی رادیکالتر بود ،شــما شرکت نکردید حاال که همه چیز آبکیتر
شده ،اطالعات اقتصادی شده ،میخواهید شرکت کنید!
وقتی ابتــدای دهه هفتاد درصدد تشــکیل حزب بودیم ،من ســه پیشــنهاد داشــتم
یکی اینکه مهندس کاندیدای انتخابات ریاستجمهوری شود ،دوم اینکه مهندس
خاطرات خود را بنویسد ،سوم بحث کارشناسی -ملی .خودم هم فعال شدم .وقتی
مهندس برای ریاســتجمهوری کاندیدا شــد ،من فعال بودم و بعضی موضوعات را
به انگلیسی ترجمه میکردم .ایشان در یک جلســهای گفت من والیت فقیه را قبول
ندارم .این تیتر بزرگ مطبوعات شد و همان روز در روزنامهها نوشتند ،ایشان والیت
فقیه را قبول ندارند .من و آقای قهاری ،پیش مهندس ســحابی رفتیم و گفتیم شما
چرا آنقدر آشــکارا میگوییــد قبــول ندارید؟ معلوم اســت کــه شــما را رد خواهند کرد.
خاتمی همزمان با شــما از جامعه مدنی میگوید شــما از نفی والیــت فقیه میگویید؛
هرچند درونمایه اینها یکی است .باالخره مردم به این قانون اساسی رای دادهاند،
میتوانید برخــورد تعالیبخش بــا رای مردم بکنید تا با این همه ســرمایه کــه دارید از
گردش کار و شرکت در دموکراسی محروم نشــوید .به قول تقی رحمانی ،در آن مقطع
آقای خاتمــی وقتی از ایران برای ایرانیــان میگفت از ما جلو زده بــود ،وقتی از جامعه
مدنــی میگفت از مــا جلو زده بــود ،وقتــی از گفتوگــوی تمدنهــا حرف مــیزد ،از ما
جلو زده بود .من بــه هدی صابر هــم گفتم در بحــث ایدئولوژی ،خاتمــی میگوید در
رنسانس ،علم دین را عقب زد ،در انقالب فرانسه آزادی مطرح شد و دین را عقب راند
و در انقالب ا کتبر؛ عدالت ،دین را عقب زد؛ ولی اســام زیربنــای علم ،عدالت و آزادی
است .من چنین جمعبندی را در ملی-مذهبیها ندیدم.
ً
بعدا جلسه 60نفره و شورای فعاالن ملی-مذهبی تشکیل شد که البته بنده در آن شورا
نبودم .در جلسه بحث برای تشکیل حزب که داشتیم ،خالصه دستاوردهای جلسه
به اینجا رسید که مرامنامهای تدوین شود .ما میگفتیم آییننامه و مرامنامه در قالب
قانون اساسی هست؛ ببینید با چه چیز آن مخالف و موافقیم؟ اینکه بیاییم و مطالب
جدید بنویسیم که در قانون اساسی هم هست ،کار بیهودهای است .ا گر حرف جدید
و مطلب جدید میخواهیم بنویسیم ،باید ببینیم حرف جدید چیست .این جمع هم
نتوانست ادامه پیدا کند و به جمعبندی برسد.
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یکی از ویژگیهای
مهندس ،خارج
از بحث سیاست،
منافع ملی بود.
وقتی بحث مرگ
بر ضد والیت فقیه
مطرح شده بود،
ایشان گفت :ما
تضادی به نام
تضاد شیعه و سنی
داریم ،این تضاد
کاهنده است.
حاال شما مرگ بر
ضد والیت فقیه
میگویید%70،
شیعیان و مراجع
هم والیت فقیه را
قبول ندارند؛ این
باعث به وجود
آمدن تضادی در
بینشیعیانیعنی
تضادی روی تضاد
میشود.

خاطرم است که تحلیل ایشان به طور خالصه
این بود کــه در ایران مذاهــب و ادیــان مختلف در
گذر ایــام ،آمدهانــد و رفتهانــد ،مثل دین زرتشــت
قبل از اسالم ،ولیکن سرزمین ایران پابرجا مانده
ً
اســت .مضافا اینکه ادیــان و مذاهــب مختلف در
این گستره سرزمینی هستند ،در نتیجه باید نقطه
اول تا کیدمان همان عنصر ملی و ایرانیت باشد.

میثمــی :من میگفتــم توحید که مانده ،زرتشــت
هم موحد بود ،از توحید به خیلی چیزها میشود
رســید .این موضوع جــزو کارهای نهایــی من هم
هســت ،روی آن کار میکنــم کــه جامعــه بــدون
حذف برای بشــریت هم راهنما باشــد .در جوامع
دمکراتیــک از ســال  1945که جنــگ جهانی دوم
تمام شد ،مال ک ایدئولوژیک در دموکراسی حا کم
این بوده که کمونیستها خدا ،آزادی و مالکیت
را قبول ندارنــد .ولی دنیــای آزاد ،آزادی و مالکیت
و خــدا را قبــول دارنــد .آزادی ،مالکیــت و خــدا در
جامعــه دموکراتیــک و در زمان جنگ ســرد محور
حذف بوده است .خدا به حضرت محمد در سوره
آل عمران آیه  159میفرماید ،اینهایی را که تنگه را
رها کردند و افسرده شدند و یک گوشه کز کردند و
نشستند و مشــارکت ندارند فعال کن .ا گر رحمت
خــدا نبود تــو بــا مــردم رقیقالقلب نمیشــدی َ«و
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یک نامه تاریخی بــه آقای خاتمی نوشــت و در آن
نامه گفت شــما که از آزادی میگویید ،آزادی باید
پایگاه اقتصادی هم داشته باشد .میگفت وقتی
مصدق میخواست اصالحات ارضی کند ،قانون
 %20را وضــع کرد ،آن زمان  %80مردم در روســتاها
بودند ،درواقع دمکراســی را از روســتاها و شــورای
ده شــروع کــرد .در شــورای ده ،دو نفــر دهقــان،
یک نماینــده مالــک ،یک نماینــده دولــت یا یک
ژانــدارم بودنــد ،در کل  5نفــر بودنــد .میگفت ا گر
دموکراســی پایگاه اقتصادی نداشته باشد ،ثبات
و تداوم نــدارد .باید  %20کل تولید قبل از تقســیم
بین زمینــداران ،به این شــورا برود که این شــورا از
ً
نظر اقتصادی شکســت نخورد .مثال در تونس که
اوج دموکراسی اســت ،حزب النهضه اقلیت شده
و اقتصاد بــه جریان حا کم تونس هم خیلی فشــار
آورده و احتمــال مــیرود عربســتان در آنجــا کودتا
کند .مهندس ســحابی میگفــت ا گر شــعار آزادی
میدهید ،از بورژوازی ملی و خرده بورژوازی چپ
که طبقه حامل این دموکراسی است ا گر استفاده
نکنید ،دوامی نخواهد داشت.

َ
ْاس َت ْغ ِف ْر َل ُه ْم َو ْ ُ ْ ْ ْ
«شاو ْر ُه ْم»ایناست کهآنهارابهرسمیتبشناس
شاورهم ِفیالًم ِر»معنی ِ
ِ
وفعالشان کن،منظور صرفامشورت گرفتننیست،بلکهافسردهدلرافعالكردناست.
من میگویم این تحکیم و تقویت دموکراسی است.
ســال  1384به خاطر دارم به مهندس ســحابی گفتم ،جریان هاشــمی ،سرمایهداری
روی زمین است ،ولی احمدینژاد ســرمایهداری زیر زمینی است .هر دو سرمایهداری
هستند ولی هاشمی به احمدینژاد ترجیح دارد .یادم است سر بخش خصوصی هم با
ایشاناختالفداشتم .گفت کاری که نظامدر مورد اصل 44قانون اساسیودر راستای
خصوصیسازی انجام داد ،برای جامعه خوب است .گفتم در شرایطی که فقر و فساد و
تبعیض حا کم است ،خصوصیسازی به خوبی انجام نمیشود .اولین کارشان هم این
بود که مخابرات را به نیروهای نظامی دادند.
مهندس سحابی در مورد اختالف بر سر قانون کار میگفت در ایران اتحادیه جنایتکاران
حا کم هستند .در این شرایط باید کارگران ما خودشان را در خط کارفرما بدانند .یعنی
کارگــر و کارفرما منافع مشــترک دارند .ا گر راســت افراطی حا کم شــود ،کارخانهای باقی
نخواهد ماند و فقط یک لشــگر بیکار میمانند که کاری هم نمیتوانند بکنند .مساله
دیگر ،اینکه برخی دوستان قبول نداشتند بورژوازی ملی ،در ایران وجود دارد .مهندس
معتقد بود که بورژوازی ملی در ایران وجود دارد و من هم با ایشان موافق بودم.
دیدگاهی کهمرحوممهندسراجعبهبحثرابطه کارگرو کارفرماداشتند،خیلیشبیه
به بحث روابط صنعتی در ژاپن است .آنجا در مقایسه با مدلهای اتحادیهای که مبتنی
بر اعتصــاب و تقابل بین اتحادی ههــای کارگری و کارفرمایی هســت ،یک نفع مشــترک
تعریف کرده و سعی میکنند حول نفع مشــترک به تعامل ایجابی برسند .در بحثهای
روابط صنعتی همیشه گفته میشود مدل اتحادیهای در ژاپن که بعد از جنگ جهانی
دوم شــکل گرفت ،یک نمونه مثالزدنی اســت که بیــن جریانات کارگــری و کارفرمایی
میتوان همراســتایی ایجاد کرد؛ به جای اینکه روابــط از نوع تضادآمیز باشــد .در مورد
دهه  80و ســال  1388ا گر نکتهای راجع به راهبرد سیاســی مرحــوم مهندس خاطرتان
است بفرمایید.

میثمــی :ســال  ،1388مهنــدس ســحابی حرکت میرحســین را قبول داشــت .یــک بار
هم با هــم مالقات کــرده بودنــد و از ایشــان حمایــت میکــرد .ایشــان در خــرداد 1376

نکته بســیار مهمی اســت .این نقد را مهندس
جایــی بــه صــورت مــدون و تفصیلــی هــم مطرح
کرده است؟

میثمی :در ایــن مورد بــا من خیلی صحبــت کرد.
فکر کنم مفهوم نامهای که به خاتمی نوشت هم
همین است.

وقتی ابتدای دهه
هفتاد درصدد
تشکیلحزب
بودیم ،من سه
پیشنهادداشتم
یکیاینکهمهندس
کاندیدای انتخابات
ریاستجمهوری
شود ،دوم اینکه
مهندس خاطرات
خود را بنویسد،
سوم بحث
کارشناسی -ملی.
خودم هم فعال
شدم.

آقــای علــی حاجقاســمی ســالهای -1379
 1380کتابی بــا عنوان «اصالحــات؛ روندی برای
همۀ فصول! جنبش سوســیال دموکراسی و یک
قــرن اصالحطلبی» نوشــته و جریــان اصالحات
را از ایــن منظــر نقــد کــرده کــه پایــگاه اجتماعــی
مشــخص ندارند .در مجموع با توجــه به روندی
که از شخصیت و رویکرد سیاسی مرحوم مهندس
سحابی و تمایزاتی که خودتان با ایشان داشتید،
ترســیم کردیــد ،در شــرایط فعلــی کــه وارد دوره
جدیــدی میشــویم از  1400بــه بعــد ،بــا توجــه به
ویژ گیهــای اقتصادی و سیاســی کــه حکومت و
جامعــه پیــدا کردهانــد ،به هرحــال جامعــه امروز
ایران با دهه  70خیلی متفاوت اســت و نیروهای
اقتصادی که مرحوم مهندس به عنوان اتحادیه
ً
جنایتــکاران از آنهــا یــاد میکــرد ،ظاهــرا خیلــی
متشــکلتر شــده و در ارکان مختلــف سیاســت
و رســانه نفــوذ پیــدا کردهانــد و نســبت بــه دهــه
 ،70پیچیدهتــر و تکاملیافتهتــر شــدهاند .فکــر
میکنــم ســادهانگاری اســت کــه تصــور شــود بــا
همان شعارها و راهبردی که دهه  70بوده بشود

عزتاهلل سحابی :بیم و امید

به تحوالت  1400به بعد پاســخ داد .به نظر شــما بــا توجه به مجموعه شــرایط،توصیه
کلیدی و چه باید کرد امروز ما ،بــه جز بحث انتخابات و صندوق رای که همیشــه یک
مفری بوده ،چه نقطه دیگری برای شروع وجود دارد؟

میثمــی :به نظر مــن« ،احیــا» و «اجرای» بــدون تنازل قانون اســاس راهبــرد مبنایی
اســت .مهندس ســحابی میگفت آنچه در انتخابات میاندورهای مجلس پنجم در
اصفهان انجام شد ،در ســال  1376در ایران سراسری شــد .در کادر قانون اساسی با
انتخابات رفراندومگونه ،هم احیای قانون اساســی و هم اجرای بدون تنازل و بدون
برجستهســازی برخی اصــول آن ،تنها راه ما اســت .برخــی نیروهــای درون الیههای
نظام این قانون اساســی را قبول ندارند و آن را برانداز میدانند و شورای نگهبان هم
فقط اصل  4و  2را قبول دارد .درســت است که قانون اساسی برای نیروهای سیاسی
تحولخواه ایدهآل نیست و برای مهندس ســحابی هم نبود ،ولی اجرا شدن و احیاء
آن خیلــی کار بزرگی اســت .ا گــر بخواهیم قانــون اساســی را احیاء کنیــم خودش یک
ً
انقالب است .مثال تحقیق و تفحص در زیرمجموعه رهبری ممنوع است ،ولی قانون
اساسی این را نمیگوید؛ نظارت استصوابی هماهنگ با قانون اساسی نیست و آنچه
در تشخیص مصحلت تصویب شده با نظارت استصوابی رایج تضاد دارد .صالحیت
در حــد قوه قضاییه اســت و ا گر قــرار باشــد صالحیت مطــرح شــود ،دادگاه انتخاباتی
هیئتمنصفه الزم است .دکتر نجاتاللهی ،سخنگوی سابق شورای نگهبان هم این
را گفته اســت .آقای جنتی میگوید هیچکس حق ندارد از دست شــورای نگهبان به
قوه قضاییه شکایت کند؛ یعنی خودش را قوه قضاییه میداند .از طرفی قانونگذاری
میکند و از طرف دیگر در اجرا هم هســت .نبض انتخابات که بحث اجرایی است را با
نیروهایش دست خودش گرفته است 20-10 .مورد اســت که قانون باید احیاء شده
و بعد اجرا شود.
مهندس سحابی هم به ظرفیت قانون اساسی به عنوان راهبرد تغییر قائل بودند؟

میثمی :بله خیلی؛ فقط والیت فقیه را قبول نداشت .بازرگان در پاسخ به اینکه چرا به
قانون اساسی که والیتفقیه در آن گنجانده شده بود رای دادید ،میگفت امر دائر بود
به اینکه به این قانون رای بدهیم یا نفس قانونگرایی به خطر بیفتد .برای اینکه نفس
قانونگرایی دوام پیدا کند به این قانون اساسی رای دادیم .من میگویم هر ملتی یک
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درست است که
قانون اساسی برای
نیروهای سیاسی
تحولخواه ایدهآل
نیست و برای
مهندسسحابی
هم نبود ،ولی اجرا
شدن و احیاء آن
خیلی کار بزرگی
است .اگر بخواهیم
قانون اساسی را
احیاء کنیم خودش
یک انقالب است.

توان تاریخــی دارد ،این تــوان تاریخی خیلی مهم
اســت .هیتلــر آشــپز خــودش را اعــدام کرد بــه این
خاطر که غذای چرب به او داده بود و باعث شــده
بود در ارزیابی ســربازهایش در ســرمای شــدید به
خطا بیفتد .ارزیابی نیرو خیلی مهم اســت .آقای
طالقانــی اوج اخالص و صفــا را داشــت .مهندس
سحابی تعریف میکرد که طالقانی در کمیسیون
والیت فقیه خبرگان قانون اساســی بــود ،آیتاهلل
ســبحانی هم بــود .میگفــت آقــای طالقانی فقط
نگاهمیکردومخالفتنمیکردوفقطمنمخالفت
میکردم و آقای سبحانی هم به من یاد میداد که
چطور مخالفت کنــم .زمان رای دادن ،ســبحانی
هم به والیت فقیه رای داد .نزد مرحوم بستهنگار
رفتم و گفتــم چرا طالقانــی اینطور برخــورد کرد؟
گفت طالقانی کتاب «حکومت اسالمی» (مقدمه
بــر «تنبیهاالمــه و تنزیه الملــه» نائینی) را نوشــته،
موضــوع اصلــی حکومت اســامی  -کتــاب عالمه
نائینی  -در مــورد حکومت در عصر غیبت اســت.
از منظــر نائینی ،شــکل حکومــت در زمــان غیبت
همان والیت فقیه میشــود .دیگر اینکه طالقانی
خیلی عشق به امام داشت و از اینکه بین او و امام
دوگانگی کاشانی -مصدق رخ بدهد خیلی پرهیز
داشت .اینها جزو توان تاریخی یک ملت است.
یک مقطــع همــه نیروهــا جمــع شــدند و انتخاب
دموکراتیک شــده و قانون اساســی درآمــده ،نباید
بگوییم قبول نداریم .شورای نگهبان ،هیچ اصلی
از قانون اساسی را قبول ندارد .مقاله «انقالب دوم
با کمترینهزینه»رادر همینزمینهبرمبنایاحیاء
و اجرای بدون تنازل و بدون برجستهسازی قانون
اساسی نوشتم .شاه را برجستهسازی ساقط کرد.
در حکومــت پهلــوی ،اول ،مبنــا قانــون اساســی
مشــروطه بود؛ بعد التزام بــه نظام شاهنشــاهی را
کنار آن گذاشــتند ،بعد اصالحات  6گانه و  14گانه
(انقالب ســفید شــاه) و بعد هم عضویــت در حزب
رســتاخیز را همارز قانون اساســی قرار دادند .اینها
هرکدام برای خودش یک هویت است وگرنه نظام
شاهنشــاهی در قانون اساســی بود ،چــرا جدایش
کنیم و تبدیل به مصالح عالیهاش کنیم؟
چیزیجایگزینتمسکبهقانوناساسینیست.
برخیدوستانمیگویندانقالب کهشدنینیست،
ً
کمک از خــارج هم اصــا نمیشــود ،تغییــر قانون
اساسی هم با این وضع موجود امکانپذیر نیست
بازنگری شــود ،اعطای اختیــار انحالل مجلس به
رهبری را که در بازنگری ســال  67مطــرح کردند و
به جایی نرسید ،این دفعه قطعی مطرح خواهند
کرد.بهترینراهبردهمیناست کهاستمرار مداوم
در احیاواجرایقانونداشتهباشیمودر اینمسیر
ا گر هزینه هم بدهیم ،هزینۀ قانونی است.
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در رابطهبامهندسسحابیسخن گفتن،باتوجه
بهمحدودیتوقتواز طرفی گستردگیفعالیتها
و نقشهایــی کــه ایــن مرد در طول شــصت ســال
مبارزات صادقانه ،متعهدانه و هوشــمندانه خود
داشت ،کار بسیار مشکلی اســت .جهت آشنایی
دوســتان به ســه جلــد کتــاب اشــاره میکنــم؛ دو
جلد تحت عنــوان «نیم قرن خاطــره و تجربه» که
جلــد اول آن ســال  1388در ایــران و جلــد دوم آن
ســال  1392در پاریس منتشر شــد .کتاب دیگری
که از ایشــان برجای مانــده «نا گفتههــای انقالب
و مباحث بنیــادی ملی» اســت کــه ویژگی خاص
مهندس ،یعنی شناخت کارشناسانه عمیق از دو
مقوله انقالب و نا گفتههای آن و مباحث بنیادی
ملی را نشــان میدهد .با مراجعه به این سه جلد
کتاب میشــود تا حدودی بــه دنیای زیســت این
شخصیت ورود پیدا کرد.

کانونهای الهامبخش
شخصیت عزتاهلل سحابی
گفتاری از محمود دردکشان

َ
َ ُ َ ُ َّ َّ َ َ ُ ْ َ ُّ َ ُ ُ َ َ َ ْ
اهَّللث ّم ْاستق ُاموا
اهللالحکیم ِ«إن َال ِذ َینقالواربنا
الرحیمو ِبهنستعین،قال
بسماهللالرحمن
َ
َ َ َ َّ ُ َ َ ْ ُ ْ َ َ َ ُ َ َّ َ َ ُ ْ َ َ َ ْ َ ُ ْ َ ْ ُ ْ ْ َ ّ ّ ُ ُ ْ ُ
ُ
َ
َ
تتنز ل علی ِهم المل ِئکۀ أ ل تخافوا ول تحزنوا وأب ِشر وا ِبالجن ِۀ ال ِتی کنتم توعدون» (سوره
مبارکه فصلت ،سیامین آیه)
در آستانه دهمین سالگرد رحلت مرحوم مهندس ،عزت اهلل سحابی هستیم ،دوستان
عالقمنــد و متعهد بر این شــدند که بــه پــاس پایمردیها و مبــارزات مســتمر  6دهه ،به
تدوین تجــارب زیســته ایــن بزرگمــرد بپردازنــد .متشــکر و قــدردان هســتیم از دوســتان
ارجمندی که در پــی دریافت تجارب و رهیافتهای ناشــی از تفکر ،بینــش و منش این
شخصیت تاثیرگذار دوران هســتند .انصاف این اســت در شــرایط کنونی که بحرانها
به شکل فزاینده هستی این کشور را تهدید میکنند و ابعاد مختلف زندگی را به چالش
میکشند و بدترین وضعیت ممکن را برای مردم رقم میزنند و روز به روز و بلکه ساعت به
ساعت شاهد خسارات فراوان و آسیبهای جدی به لحاظ روحی ،روانی ،عقیدتی،
اقتصادی ،سیاســی ،اجتماعــی و امنیتی در همه شــئونات هســتیم ،یکــی از کارهای
اساسی در خصوص مقابله با این بحرانها بهرهمندی هوشمندانه از این سرمایه ملی
یعنی انباشت و تدوین تجارب زیسته شخصیتهای اصیلی چون مهندس عزتاهلل
سحابی باشیم.

سحابی ،پایگاه نزول مالئکه الهی
ناخــودآ گاه ذهن بنــده را
یــاد مهنــدس ســحابی
َّ َّ َ َ ُ ْ
ــوا َر ُّب َنا ُ
اهَّلل
متوجه این آیــه میکنــد«ِ :إن ال ِذین قال
َ ْ
ً
ُ
ث َّــم ْاس َــتق ُاموا» مهنــدس ســحابی را صرفا بــر پایه
خــودش نمیبینــم .بلکــه
تالشهــای شــخصی
َّ َّ َ َ ُ ْ َ ُّ َ ُ ُ
اهَّلل ث َّم
اصراری که در آیه است«ِ :إن ال ِذین قالوا ربنا
َ ْ
ْاس َتق ُاموا» یعنی کسانی که بر پایه بینش توحیدی
و معرفت نســبت به ربوبیت الهــی و اذعان به این
ربوبیت هستند ،باور دارند به اینکه نظام هستی
را ربوبیــت الهــی بــا مکانیزمهای خــاص خودش
َ ُ ْ ُ
مدیریــت میکنــد و اظهــار مینماینــد « قالــوا َر ّب َنا
ُ َّ ْ َ َ ُ ْ
ُ
اهَّلل» :ربوبیت خدا را بیان میدارند «ثم استقاموا»:
و بر ســر موضع ربوبیــت الهی یکپارچه اســتقامت
هســتند ،اینهــا بنــا بــه مشــیت خــدا متفــاوت
َ
آیه آمــده میخواهد
میشــوند«ِ .إ ّن»که ابتــدای
َ
ُ
ْ
ُ
ّ
َ
ین قالوا َر ُّب َنا ُ
المال ِئکۀ» را بر «ال ِذ َ
َ«ت َت َن َّز ُل َع َلیه ُم َ
اهَّلل
َ ِ
ُ
ث َّم ْاس َــتق ُاموا» تا کید کند؛ یعنی وجود این آدمها
ُ
َ
و شــخصیتها پایــگاه نــزول و اجــال «المال ِئکــۀ
ُ
اهَّلل» میشــود و این اســت که این افــراد را متمایز
میکند و قرآن هم بر همین معنا اصرار دارد .یعنی
نیمه پنهان شــخصیت این افــراد به ظاهــر دیده
نمیشــود و آنچه که از آنها دیده میشــود ،قول و
َ ْ
َ ُ ْ َ ُّ َ ُ ُ
اهَّلل ث َّم ْاس َــتق ُاموا» قرآن
فعل آنهاســت« .قالوا ربنا
ُ
َ
فرماید«:ت َت َن َّــز ُل َع َلیه ُــم َ
المال ِئکــۀ» مهنــدس
می
ِ
ســحابی و همــه شــخصیتهایی را کــه در ایــن
صراط مستقیم الهی گام برداشتهاند از این منظر
ا گر مطالعــه کنیــم ،به همیــن نتیجه میرســیم.
شــناخت بنــده از مهندس بــه من میگویــد یکی
از مصادیــق بــارز این آیــه خدا ،شــخص مهندس
سحابی است.

عزتاهلل سحابی :بیم و امید

از طرفی باز وقتی مهندس ســحابی را با فعالیتها ،کنشــگریها ،اخالق ،صالبت فکر
و اندیشــه ،قدرت تحمل و مقاومتشــان که همه زندانها و زندانبانها را به ســتوه
مــیآورد میبینــم بــرای من آنچــه تداعــی میشــود لحظاتی اســت کــه بر فــرق مبارک
امیرالمومنین علی(ع) ضربت زده میشود و به عنوان جمعبندی و الیحه دفاعیه از نوع
زیست خودش 17 ،محور را تحت عنوان وصیت مطرح میکند .وصیت خاص و عام،
َ
وصیتانسانشمول کهمیفرماید«َ :و َم ْن َبل َغ ُه ِک َت ِابی»ـهر کسوصیتمنبهاورسید.
بنده که زندگی مهندس سحابی را تحلیل و بررسی میکنم میبینم گویا مهندس خود
را به عنــوان مخاطب ایــن وصیتنامه تلقــی کرده و مســئولیت عینیتبخشــی به آن
محورهای 17گانه را دارد که علیبن ابیطالب بیان میکند .پس آنچه من از مهندس
میشناسم و باورم هست ،اول آیه  30سوره مبارکه فصلت و دوم وصیتنامه علی علیه
السالم است.

کانونهای الهامبخش شخصیت سحابی
میخواهیم از شخصیتی صحبت کنیم که الهامبخش آن در درجه اول ،کانون گرم و
صمیمی و خداباوری است که پدرش معماری کرده است؛ مرحوم دکتر یداهلل سحابی
با اخالص ،فهم ،صداقت و احساس مسئولیت ،تعهداتشان نسبت به انسان ،اسالم،
ایران و سرنوشت انسانها که داشتند .اینجا اولین کانون تاثیرگذار و پایگاه الهامبخش
مهندس سحابی است .دومین هم محیط پیرامونی که فراتر از خانه و خانواده و حتی
جمع خویشــاوندی ،مجموعــۀ باصفایی اســت که طالقانیهــا و بازرگانهــا مدیریت
میکردند .این هم در یک فاز متفاوت تاثیر خاصی روی مهندس میگذارد.
سومین کانونتاثیرگذار والهامبخشمهندسسحابی،شخصیت،عملکرد،هوشیاری
و وفــاداری مرحوم دکتر مصدق نســبت بــه سرنوشــت کالن و ملی مردم ایران اســت.
مصدق الگوی رفتاری مرحوم سحابی در رابطه با حفظ و حراست از منافع مردم ایران،
آن هــم به هوشــمندانهترین وجــه ممکــن و معقولترین حالــت مقتضی بــود .جالب
اینکه این تاثیرگذاری به شــکل گســترده بر نخبگان و تودههای میلیونــی مردم ایران
سرنوشتساز بود؛ آن هم با یک برد معنادار بینالمللی.
چهارمین کانون الهامبخش مهندس که بسیار تعیینکننده است نفس حقطلبی،
مبارزه و ظلمســتیزی و مقاومت در زندان اســت .مهنــدس خیلی الهــام میگیرد و در
کوران مبارزات و به ویژه بر پایه مقاومت در زنــدان ،تحول پیدا میکند .اینها را بعنوان
کلیت میتوان برای مهندس بیان کرد.
َ ْ َُ َ
َّ َّ َ َ ُ ْ َ ُّ َ ُ ُ
اهَّلل ث َّم ْاس َتق ُاموا َت َت َن ّزل َعل ْی ِه ُم
بنده از اینجا شروع میکنم؛ تکلیف آیه ِ«إن ال ِذین قالوا ربنا
ْ َ َُ
ال َمل ِئکۀ» که روشن است .این آیه را ذکر کردم که بیانی باشد که ا گر بخواهیم از منظر
هســتند بررسی کنیم،
این آیه مهندس سحابی یا همه کســانی را که مصداق این آیه
ْ َ َ ُ
َ َّ َ ُ ْ َ
ُ ْ
َُ َ
َ َ«ت َت َن ّــزل َعل ْی ِه ُم َال َمل ِئکــۀ» و اینکه مالئک به ایشــان میگوینــد« :أل َتخافــوا َول َت ْح َزنوا
َوأ ْبش ُر ْوا ب ْال َج َّنۀ ّالتی ُک ُنت ْم ُت َ
وع ُد َ
ون» را به خوبی دریافت میکنند.
ِ ِ
ِ ِ
اولیــن ویژگی مهنــدس ،انســجام درونی ایشــان اســت .بــه این دلیــل میگویم بــه یاد
افتــم ،کــه وقتــی وصیتنامــه را میخوانیــم
وصیتنامــه ُامیرالمومنیــن علــی َ ّ(ع) می
َّ َ
ُ
ْ
ُّ ْ
َ
ْ
ْ
َ
َ
َ
الل َوأل َت ْب ِغیاالدنیاو ِإنبغتکما»؛«تقوایالهیپیشه کنید
وصیک َما ِب َتق َوی ِ
میفرماید«:أ ِ
و از دنیا گرایی و مجذوب و اسیر دنیا شدن به ْشدت بپرهیزید ،هرچند که دنیا به شما
رویآورد»بعدیکشاخصبیانمیکند«َ :و َل َتأ َس َفا َع َلی َشی ٍء ِم ْن َها ُزوی َع ْن َ
کما»؛یعنی
ِ
«تاسف نخورید و غمزده نشوید از اینکه چیزی از دنیا را از دست دادید یا ُ«زوی َع ْن َ
کما» از
ِ
دست شما رفت؛ که ا گر تاسف خوردید ،این شاخصی است برای گرایش به دنیا .یعنی
میخواهد حساسیت موضوع را بیان کند .اما ا گر این شــاخص رعایت شود که به باور
من مهندس آن را رعایت کرده ،انسان به انسجام درونی میرسد .یعنی دستمایهها و
زیرساخت این است که انسان تکلیفش را با خودش ،با خدا ،آنچنان روشن کند که به
جمعبندیدرخصوصزیستمسئوالنهبرسد.اینانسجامدروناست،یعنیبهرهای
که مهندس از این دو فراز وصیتنامه گرفته این است که به انسجام درونی برسد.
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چه شرایطی رخ
داد که مهندس
سحابی را با 12
سال تجربه بعد از
انقالب و با همان
انسجام درونی
کهخاستگاه
انسجامبخشی
طیف وسیعی از
نیروهای انقالب
بود ،دوباره به
زندان انداخت؟
باور بنده در مورد
مهندسسحابی
این است که همان
بینش و استداللی
که زمان شاه غالب
بود و مهندس را به
بند و زنجیر کشید،
مجددا علیه او
عمل کرد.

برای انســجام درونی هســت:
دو
محور دیگــر همَ ْ َ
ُ َ ْ
ُ َ ْ
«قول ِبال َح ّ ِق َو ْاع َمل ِلل ْج ِــر»؛ «قول ِبال َح ّ ِق» یعنی
اینکه بر پایــه حق ،گفتمان حق داشــته باشــید،
حقگو و حقگــرا باشــید .کارنامه و رتبــه مهندس
ً
دقیقا مبتنی بر حقمداری اســت .یعنی مشهود
و ملموس اســت که حقمــداری در َدوران حیات
َ ْ
این مــرد ،مــوج میزنــد«َ .و ْاع َمــا ِلل ْج ِــر» و عمل
کنید برای اجر ،یعنی کارآمد باشید .آنچه در زندگی
مهندس میبینیمَ ،حقگرایی و کارآمدی است.
ُ َ ْ
َ ْ
«قول ِبال َح ّ ِق َو ْاع َمل ِلل ْج ِر» را پیاده میکند .البته
هرکدام از اینها هم پیشنیازهای خاص خودش
را دارد .چه کسی میتواند حق را بگوید؟ آن کسی
کــه حــق و حقانیــت را (در بعــد معرفتــی و نظری)
فهمیده باشــد و با خودســازیها و تزکیۀ نفسها
که بر مبنای تقوا و عدم اســارت اســت ،نسبت به
جاذبههای دنیایی و وابستگیها و دلبستگیها
مقابله کند.
پیشنیاز ُ«ق َول ب ْال َح ّق»ُ ،
معرفتی و خودسازی
عد
ب
ِ ِ
َ َْ
آن در کنار کارآمدی َ«و ْاع َمل ِلل ْج ِر» یعنی اهلیت
عمل ،نه بســنده کــردن به شــعار و صــرف گفتار،
بلکــه ورود بــه عرصههــای اجرایــی و عملیاتــی با
شــاخص کارآمدی و مفید بودن ،در بررســی نوع
ً
زیســت مهندس کامال مشــهود اســت .او انسانی
توانمنــد اســت؛ توانمنــدی هــم پیشنیازهــای
خاص خودش یعنی هوشمندی و تخصص ،علم
و دانــش داشــتن را میطلبد ،تــا بتوانــد کارایی و
کارآمدی داشــته باشــد .یک فرد حقگرا که فعال
اســت و عمــل میکنــد و ســنجیدگی در عمــل و
کارآمدی تاثیرگذار در زندگی دارد.
َ َ َّ
ً
َ
«و کونــا ِللظا ِل ِــم خ ْصمــا » یعنــی
محــور بعــدی:
َ َْ ْ ُ َْ ً
ــوم عونا» یعنی و پشــتوانه و
ظلمزدایــی «و ِللمظل ِ
پناهگاه و چتر حمایتی برای مظلوم بودن است.
در گام اول رهایــی از چنــگال ظلــم و تباهگــری
ظالمان و مســتبدان را باید نشــانه رفــت .زندگی
مهندس را در این چارچوب میبینیم .یک نکته
در رابطه بــا شــخصیت مهندس ســحابی مطرح
اســت ،ا گر مــا مســتندات زندگــی ایشــان را خوب
بررسی کنیم ،عجیب سرمایهای خواهد شد برای
کسانی که در پی ایجاد تغییر و تحول و رهایی این
ملت مظلــوم از تباهیهــا ،تباهگریهــا و تباهگران
هســتند و میخواهند ایران مســتقل ،آبــاد و آزاد
و ســرزمین قابل قبول بــا متر و معیارهای انســان
داشته باشند.

پرسش مبنایی از سرشت و سرنوشت
انقالب
اینها مجموعه شاخصهایی است که مهندس را
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به انسجام میرساند .یعنی مهندس زندگی خود را براســاس محورهای حقمداری،
کارآمد بــودن ،ظلمســتیزی ،حمایــت از مظلوم بــا زیربنایی همچــون تقــوا و رهایی از
اسارت جاذبههای دنیایی به انسجام رساند و وارد عرصه کرد .توجه نمایید مهندس
سحابی ،اولین زندانی که تجربه کرد ســال  1333بود .سال  1309متولد و سال 1333
روانه زندان میشود .زندانی شدن ایشان مرتبط با نشــریه «راه مصدق» و در رابطه با
آ گاهسازی جامعه اســت .این فرد که انســجام درونی پیدا کرده ،در طول بازجوییها
و محا کمات همــه مســئولیتهای نشــریه «راه مصــدق» را در همه زمینههــا بر عهده
میگیرد و دیگران را تبرئه و حبس را هم تحمل میکند.
ایشان سال 1342مجدد به زندان میافتد و با همان رشادت مبتنی بر انسجام درونی،
به  6سال حبس محکوم میشود .ســال  1350براســاس فعالیتهای گستردهای که
میکند باز به  15ســال زندان محکوم میشــود .یعنی جهت و معیارهــای این حجم از
فعالیت و کنشــگری مشــخص اســت .این فرد با پیروزی انقــاب که بهتر اســت به آن
واقعه  22بهمن  1357بگوییم ،در شــرایطی که  12ســال زندان تحمل کرده ،از زندان
بیــرون میآید .یعنی یــک مهندس نخبهای کــه هــزاران راه توجیه بــرای پرداختن به
زندگی فردیاش با خدمات اجتماعی بدون صبغه سیاسی و درگیر شدن با حا کمیت
دارد ،در رشــته مکانیک دانشکده فنی دانشگاه تهران ،لیســانس مهندسی گرفته ،از
زندان آزاد میشود.
به طور طبیعی ،با توجه به این ســابقه درخشــان و انســجام درونــی و ویژگیهایی که
داشته ،باید بتواند در این مقطع ،حساسترین َمسئولیتها و نقشهای خود را ایفا
َ ْ
کند .چون مهندس کالناندیش است َ«و ْاع َمل ِلل ْج ِر» به او میگوید :کارهای بنیادی،
اساسی و زیربنایی بکند ،طبیعی اســت روی میآورد به کارهایی که در سطح ملی به
خصوص در بخــش صنایع میتواند به توســعه کشــور معنا ببخشــد .مردم به ایشــان
رای میدهند و نماینده خبرگان قانون اساســی میشــود .باز هم مردم به ایشان رای
میدهند و ایشان نماینده مجلس شورای اسالمی میشوند.
اما تمام نکته ،از اینجا شروع میشود که چه اتفاقاتی در کشور میافتد؟ تمام این بحث
را برای گفتــن همین نکته ،ارائه کردم که یک شــخصیت مثل مهندس ســحابی را ،با
آن همه تجربه ،آ گاهی و اخالص ،زجر و خون دل خوردنهای دوران  12ساله زندان،
مجدد راهی زندان میکنند .اولین زندانی که مهندس بعد از انقالب میرود ،در سال

اگر مهندس
سحابی زنده بود،
انسجام اجتماعی
و وحدت ملی را
نشانه میرفت
تا بتواند بر پایه
وحدت ملی ،تالش
حداکثری را در
سطح ملی ،پیش
ببرد .مهندس به
کمتر از توسعه
متوازن در زندگی
خود تن نمیدهد.
مهندس اگر بود،
در این شرایط،
حاکمیت اشرار
را با راهکار امر به
معروف و نهی از
منکر و بازتولید
فرهنگ گفتمان
دموکراسیمحور
هدف قرار میداد.

 1369یعنی  12سال بعد از پیروزی انقالب است.
فردی که  12سال ســلولها ،زجرها ،شکنجهها،
مرارتهــا و محرومیتها را تحمل کــرده ،زندانی
را تجربــه میکنــد کــه محا کــم و زندانبــان آن بــه
نام انقــاب ـ انقالبی کــه مهندس هســتی خود را
برایش گذاشــت ـ تجربه میکند .جرم ایشــان هم
آ گاهــی اســت .جــرم ایشــان هیــچ فرقی نکــرده.
ایشان نامهای با 90امضاء از شخصیتهای نخبه
و فرهیختــه کشــور تدویــن و تحلیلــی از وضعیت
حا کم بر کشــور میکنــد .وقتــی هم مســببین آن
با این ســوال مواجــه میشــوند که چــرا مهندس
ســحابی را به زنــدان انداختند؟ در جــواب با این
پاســخ و عباراتــی از ایــن دســت مواجه میشــوند
که «میخواســتیم روی ایشــان را کم کنیــم!!» یا
«ایشان خیلی پررو شده بودند!!».
ســوال جــدی بنــده این اســت کــه مهنــدس که
عوض نشــده بود ،همان آدم با همــان اعتقادات
بود .چه شــرایطی رخ داد که مهندس سحابی را
با  12سال تجربه بعد از انقالب و با همان انسجام
درونی کهخاستگاهانسجامبخشیطیفوسیعی
از نیروهای انقالب بود ،دوباره به زندان انداخت؟
باور بنده در مورد مهندس سحابی این است که
همان بینش و استداللی که زمان شاه غالب بود
و مهندس را بــه بند و زنجیر کشــید ،مجددا علیه
او عمــل کرد .چرا باید شــخصیتی مثــل مهندس
ســحابی کــه تمــام وجــود و هســتیاش را وقــف
ســربلندی و اعتالی کلمه توحید و بهینهســازی
و آبــادی ایــران کرد ،بــه زنــدان برود؟ ایــن بینش
چگونــه از درون نظامــی کــه مدعــی اســامیت و
جمهوریــت بــود ،ســر بــرآورد؟ مهندس کــه وقف
اســام و مردم بود ،هیچ تغییر و تحولی هم نکرد.
ا گر این بزنگاه و مقوله را بتوانیم فهم کنیم ،جواب
بسیاری از سواالت حساس ،به خصوص در عرصه
حا کمیتی و سیاسی داده میشود .چرا این اتفاق
افتاد و تکرار شد؟ سال  ،1369سال  1375و سال
ً
 1379و نهایتــا ســال  ،1389عیــن شــرایط قبلــی
بــود .مهنــدس تغییــر نکــرد و روز بــه روز پختهتر و
مصممتر و جدیتر روی مواضع بهحق و عملکرد
تاثیرگذارش بود .اما همان تفکری که نه اسالمیت
را برمیتابــد و نه جمهوریــت را وقعــی مینهد ،در
جهــت ســرکوب مهنــدس و ملکــوک کردنــش به
تناســب رشــد روزافــزون مهندس حساســیت به
خرج میدهد .تا جایی که مهندس را به وضعیت
بحرانی در میآورند و برنامه هویت میســازند که
این بزرگمرد تاریخ معاصــر ،وادار به اذعــان به امر
جاسوســی توســط خودش و همفکرانش کرده و
طلب مرگ کند!
این همان شخصیتی است که آخرین حرفش در

عزتاهلل سحابی :بیم و امید

حبیب اهلل پیمان ،محمد بسته نگار ،عزت اهلل سحابی و حسین شاه حسینی در حال عزیمت به بیت آیتاهلل منتظری  ۲۹-آذر ۱۳۸۸

بیمارستان این است« :من دارم میمیرم ،خدا میداند که من چقدر برای ایران نگرانم
ً
و کاری برای ایران نکردم ».کســی که اصال به نظر من میزان فعالیتها و کنشــگریها
و تاثیرگذاریهایش در رابطه با سرنوشت این مردم غیرقابل ارزیابی و وصف است .به
این نکته باید به درستی پرداخته شود .نمیتوان به راحتی از کنار این مساله گذشت
که چه اتفاقی درون حا کمیت میافتد کــه زندانیان و متهمان و کســانی که محا کمه
میشــوند و باید پشــت میلههای زندان زندگی ســپری کنند ،شــخصیتهایی چون
مهندس سحابی هستند؟
به وصیتنامه علیبن ابیطالب برمیگردم .این انسجام درونی خاستگاه انسجام بیرونی
اهلل» مقولههای مختلفی را
اســت که در وصیتنامه علیبن ابیطالب میفرمایــد« :اهلل
َ َ ُ َ َْ َْ ُ
َّ َ
الصال ِۀ َو
یــن أف َضل ِم ْن َع َّام ِــۀ
بیان میکنــد و از قول پیامبر میفرماید« :صــاح ذ ِات الب ِ
الص ْ
یام» یعنی انسجام ،وحدتبخشی ،همدلی بین آدمها و نیروها ایجاد کردن از یک
ِّ
سال نماز و روزه باالتر است .دو پایگاه تحت عنوان ایتام و جیران و همسایگان معرفی
میشود و بعد به یک سلسله مطالبی میپردازد که همگی در رابطه با انسجام و وحدت
ملی است .مهندس خیلی خوب درخشید ،اوج و نقطه عطف او هم به لحاظ عملکرد
این است که مورد غضب و خشم قرار میگیرد و در دوران بازجویی و زندانها با ایشان
ناجوانمردانه برخورد میشود.
ً
با این همه ،او به گونهای عمل میکند که عمال جریان ملی -مذهبی را بســیار فعال و
تاثیرگذار راه میاندازد .در شرایطی که یأس از در و دیوار میبارید ،ا کثریت منفعل شده
بودند ،انسداد ایجاد کرده بودند ،هنر مهندس سحابی بود که چنین جریانی را از میان
نیروهای اصیل و فهیم مذهبی و ملی طراحی و مدیریت میکند و درواقع با پشــتوانه
مردمی بومیسازی میکند ،این نکته مهم است و فعالیت را ادامه میدهد .مهندس
در مکتب علی به خوبی درس آموختــه که از تدابر و تقاطع (پشــت کردن به همدیگر و
ْ ُْ
جدایی) بپرهیزید«َ .و َع َل ْی ُک ْم ب َ
الت ُ
واص ِل َو ال َتباذل» خیلی انرژی صرف میکند تا بر پایه
ِ
آن بینش انسجامبخشی که عرض کردم خاستگاه انســجام درونی که خود مهندس
است،جریانملیـمذهبیراساماندهی کندوخوبهمموفقمیشودودستاوردهای
فوقالعادهای پیدا میکند.

جهاد همهجانبه و مبارزه حرفهای در زندگی سحابی
شاخص بسیار مهم در زندگی مهندس بعد از فا کتور انسجامبخشی ،جهاد همهجانبه
و مبــارزه حرفهای اســت .مهندس ســحابی ،مبــارزی پرتکنیک اســت ،بســیار فنی و
هوشــمندانه مبــارزه میکنــد ،خیلی معطــوف به هــدف پیش مــیرود .در خط ســیر
مبارزات مهندس ،حرکت میبینیم ،تقال و درجا زدن نیست .فکر میکنم هم مقاومت
 15ساله ایشان در زندان که 12سال آن در رژیم گذشته بود و سه سال هم در رژیم فعلی،
ً
عمال یک چهارم حیات مبارزاتی مهندس را پوشــش میدهد .هم مقاومت ایشان در
زندان و هم عملکردشــان ،او را پــر تکنیک کرد و هــم الهامی که از زنــدان گرفت .یعنی
یک رابطه دوســویه بین مهندس و زندان برقرار شــد .از زندان الهام و قدرت میگرفت
تا راه خود را ادامــه بدهد و نفس مبارزه کردن او را آنقدر حرفــهای بار آورد که با تکنیک
عمل میکرد.

مسئولیت در قبال حا کمیت
نکته بعدی که در زندگی مهندس با الهام از نهج البالغه است ،این است که ما در قبال
حا کمیت مسئولیم .اولین و اساسیترین وظیفه ما این است که نگذاریم اشرار حا کم
باشند .علی بن ابیطالب مکانیزم این موضوع را توضیح میدهد .سنت الهی را در این
وصیتنامه توضیح میدهد که حا کمیت اشرار ـ یعنی فاســدترین و تباهترین آدمهای
دوران ـ ریشــه در فقــدان یــا ضعــف احســاس مســئولیت شــما و بیتفاوتی شــما دارد.
مهندس با این بینش خودش را متهم ردیف اول در قبال حا کمیت اشرار میدانست.
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هم مقاومت
سحابی در زندان و
هم عملکردشان،
او را پر تکنیک کرد
و هم الهامی که از
زندان گرفت .یعنی
یک رابطه دوسویه
بین مهندس و
زندان برقرار شد .از
زندان الهام و قدرت
میگرفت تا راه
خود را ادامه بدهد
و نفس مبارزه
کردن او را آنقدر
حرفهای بار آورد
کهباتکنیکعمل
میکرد.

میگفــت مــن بــه مســئولیتهایم خــوب پاســخ
ندادم و وظایفم را درست عمل نکردم که بستری
پیدا کنند .علی بن
فراهم شد که اشرار حا کمیت
َْ ْ
َ َ
وف َو
ابیطالب هم
فرموده« :ل ت ْت ُرکــوا ال ْم َر ِبال َم ْع ُر ِ
ّ
یکم ِش َر ُار ْکم ُث َّم َت ْد ُع َ
َّالن ْهی َعن ْال ُم ْنکر َف َیوَلی َع َل ْ
ون
ِ
ِ
َف َل ْیس َــت َج ُ
اب َل ْ
کم» امر به معروف و نهی از منکر را
فرونگذارید که اشرار بر شما حا کم شوند که در این
صورت دعاها دیگــر اثری نــدارد .یعنی حا کمیت
اشــرار قبــل از اینکه کنشــگری اشــرار باشــد ،عدم
احساس مسئولیت مردمان یک جامعه است.
این اســت که مهندس در روزهــای آخر عمر وضع
حا کمیــت را که میبینــد و تحلیلــی کــه دارد این
چنین بیان میدارد« :دارم میمیرم ،کاری برای
ایران نکردم» اینطور خودش را ســرزنش میکند.
این هم مســاله خیلی جــدی در زندگی مهندس
بــود .اینطــور نبود کــه مهندس بــه اقتضــای این
بینشملهماز وصیتنامهعلیبنابیطالبدغدغه
در قبال حا کمیت آدمهای بیصالحیت نداشته
ً
باشــد .اصــا بــرای مهنــدس یــک کابوس اســت
کــه آدمهــای فاقد صالحیــت و اشــرار مســئولیت
بپذیرند و خاستگاه شرارت بشوند .اختالسها،
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جنایات ،فجایع ،ســوزاندنها و کشــتنها ریشــه در اینجــا دارد .مهنــدس خودش را
مسئول میداند ،برای همین در زندانها مقاومت میکند و مبارزه را ادامه میدهد و
مبارزه متن زندگی او میشود.

ا گر سحابی ا کنون زنده بود چه میکرد؟
با این اوصاف ،ا گر مهندس االن در قید حیات بود چه میکرد؟ یعنی با توجه به بینش
و منش ،و کالناندیشیهای مهندس و پرداختن ایشان به کارهای بنیادین و اصولی،
چطور عمل میکرد و عمل صالح مورد تشخیص و قابل قبول ایشان چه بود؟
اولین پیام و حرفی که از زندگی انسانی با این نوع سبک زندگی که یک عمر از این زندان
مومنانــه ،کارشناســانه برای
به آن زنــدان رفتن اســت ،تــاش حدا کثــری ،صادقانهَ ْ َ ،
بحرانزدایی و بهبودبخشــی به وضعیت مــردم و َ«و ْاع َمل ِلل ْج ِر» اســت .ا گر مهندس
ســحابی زنده بود ،انســجام اجتماعی و وحدت ملی را نشــانه میرفت تا بتواند بر پایه
وحدت ملی ،تالش حدا کثری را در سطح ملی ،پیش ببرد .مهندس به کمتر از توسعه
متوازن در زندگی خود تن نمیدهد.
دومین کاری که مهندس روی آن اصرار دارد این اســت که از موضع ابتکار ،به مسائل
ورود داشته باشد و از انفعال بپرهیزد .یکی از آموزههای جدی زندگی مهندس به ما،
سامان ذهنی ،سازماندهی نیروهای اصیل اجتماعی به توسعه و نگاه کارشناسی در
بین فعاالن سیاسی و اجتماعی است تا برای یافتن راه برونرفت از بحرانها کار جمعی
مومنانه و مخلصانه را پشتوانه خود قرار دهیم .از این منظر فعال سیاسی که مجهز به
نگاه کارشناسانه در حوزههای تخصصی نباشد ،صرفا در باتالق مطالبهگری از قدرت،
بنبست بیانیهنویسی و سخنرانیهای بیثمر گرفتار شده و هنر ایجاد تحوالت اساسی
در جامعه را از دست میدهد.
در ایــن رابطه اصــل هزینهپــردازی در رونــد حقگرایی و کارآمــدی در مصاف بــا ظلم و
مقام دفــاع از مظلوم اســت .پیــام مهندس ،همــان پیــام مولیالموحدین
ســتم و در
َْ َ ُ
اســت«َ :و نظ ِم أ ْم ِرکــم» میدانید نظم ،بــه خصوص در عرصــه فعالیتهای اجتماعی
مســتلزم برخورداری از اتاق فکر و اندیشه است .یعنی پشــتوانه فکری و اندیشهورزانه
برای فعالیتها در عرصه مناســبات اجتماعی و عالم سیاســت میتواند نظمآفرین و
انتظامبخش تالشها و فعالیتها به صورت هرچه گستردهتر باشد.
مهندس ا گــر بود ،در ایــن شــرایط ،حا کمیت اشــرار را با راهــکار امر به معــروف و نهی از
منکر و بازتولید فرهنگ گفتمان دموکراســیمحور هدف قرار مــیداد؛ یعنی با تعمیق
بخشــیدن به آ گاهیها و اطالعات مردم این کار را انجام میداد .مهندس برای اینکه
بتواند در این زمینهها تاثیرگذار باشد از عنفوان جوانی به رسانهای شدن و پیامرسان
شــدن مبادرت میورزید 25-24 .سال بیشتر نداشت که ســردبیر مجالت و نشریات
میشــود و تجربهاندوزی میکند و نقطهعطف آن هم راه اندازی «ایران فردا» است با
تمام تاثیراتی که در آن مقطع گذاشــت .این آ گاهیهای موزون ا گر نشــر و اشاعه پیدا
کند بسیاری از قضایا فرق خواهد کرد.
طبیعی است ا گر مهندس بود ،با تمام وجود تالش میکرد تا در رابطه با انسدادی که
به طور وحشتنا ک و بختکوار امروز بر سرنوشت این کشور افتاده ،راه مفر و معبری باز
کند .همه اینها در گرو عقیده ،فهم ،درک و باور و طراحی و برنامهریزی اســت .این آن
چیزی است که از زندگی ایشان دریافت کردهام.

فاجعه قطع دو بال پرواز اندیشه سحابی
بسیار سخت و سنگین اســت که چنین پدری از دنیا برود و دختری که در مکتب این
پدر بزرگ شــده و با فراز و فرودهای این زندگی به آ گاهی و رشد رسیده و در عرصههای
اجتماعــی ،سیاســی و مدنــی فعــال اســت ،بــا شــاخه گلــی در دســت بخواهــد پــدر را
بدرقــه و روانه خانه قبر کنــد .بنده به عنوان شــاهد و ناظر آن لحظــات عرض میکنم،

مهندسسحابی
زندگی خود
را براساس
محورهای
حقمداری،
کارآمد بودن،
ظلمستیزی،
حمایت از مظلوم با
زیربنایی همچون
تقوا و رهایی از
اسارت جاذبههای
دنیایی به انسجام
رساند و وارد عرصه
کرد.

وحشــتنا کترین و ســبعانهترین برخــورد بــا این
دختر شــد ،کــه منجــر به قتــل ایشــان شــد .هاله
ســحابی میتوانســت نقــش اساســی در رابطــه
بــا جنبــش زنــان کــه ضــرورت حیــات اجتماعــی
ما اســت ،داشــته باشــد و ایــن جنبــش را تعمیق
ببخشــد و از وادادگــی و انفعــال ایــن جبنــش و
خودباختگی ،زنان مــا را نجات بدهــد .فرصت را
غنیمت شمردند و این دختر را از جامعه گرفتند.
هــدی صابــر یکــی از دانشآموختــگان مکتــب
انســجامبخش و تامینکننــده نیــروی انســانی
اســت .چــون یکــی از شــاخصها در ایــن
انسجامبخشــی ،تامیــن کادر و نیــروی انســانی
اســت .هدی صابر هم از مکتب ســحابی بهرهها
بــرده بــود .خدامحــوری ،بازتعریفــی از فعالیــت
سیاسی و فعال سیاسی بودن و اینکه از بر جهای
ً
عــاج نظریهپــردازی و نهایتــا مطالبهگریهــای
رویایــی و نق زدنهای همیشــگی بیــرون بیاید،
متحول شــود و به عنوان یک کنشــگر در تاروپود
حیــات اجتماعــی نقشآفرینــی کنــد؛ ایــن یعنی
بومیســازی فعالیــت سیاســی .هــدی صابــر بــه
خوبی این درس را گرفت و با تمام وجود نســبت
به این مکتــب و بینش و نگرش وفــادار بود .او در
پی دریافت خبر قتل هاله ،اعتصاب غذا میکند و
از قضا قدارهبندان دوران ،این را هم فرصتی برای
حذف هدی دانستند.
میخواهــم بگویــم هالــه ســحابی بــه عنــوان
دختر مهندس ســحابی و هــدی صابر بــه عنوان
دانشآموختــه مدرســه ســحابی ،دو بــال و دو پر
پــروازی بــرای اندیشــه مهنــدس ســحابی بودند
که در پی درگذشــت مهنــدس ،با شــکار لحظات
و مغتنم شــمردن فرصت ،آنهــا را از ملت گرفتند.
ما با چنین پدیدهای در کشور مواجه هستیم که
آزاداندیشی ،صالبت ،وفاداری به مذهب و مکتب
بر پایه اندیشه توحیدی و پرداختن به سرنوشت
ً
جامعه را اصال برنمیتابد و برایش نابودی و از بین
بردن این نیروها ،بسیار مهم است.
خدایا تو را قسم میدهیم به عزت و عظمت علی
بن ابیطالب ،همانطور که با نوع زیست و دریافت
خودش از مکتــب وحی ،الهامبخش ســحابیها
در طی قرون و اعصار شــد ،بــاران رحمت و غفران
همه جانبهات را شــامل حال این سه شخصیت
بفرما :مهندس عزت اهلل ســحابی ،کــه عزت این
ســرزمین بــود ،هالــه ســحابی کــه صادقانهترین
نــوع رفتــار و ایفا گــری نقــش یــک زن مســلمان
متعهد و سرنوشتســاز دوران را بر عهده داشــت
و هدی صابر که بذر امیــدی برای رهایی و نجات
محرومــان بــود .خدایــا درجاتشــان عالی اســت،
َّ َ ُ َ َ ْ َ َ ْ َ ُ َّ
ٱلل َو َب َر ُ
کات ُه»
متعالی بفرما« .ٱلسلم علیکم ورحمۀ ِ

عزتاهلل سحابی :بیم و امید

مهندسسحابیمبتکر
شورای فعاالن ملی-مذهبی
مهنــدس عــزتاهلل ســحابی ،مبتکر و محــور شــورای فعــاالن ملی ـ
مذهبی بود .او بیــش و پیش از همــۀ ماها دغدغۀ اســام و ایران را
داشــت و پس از پایــان کار مجلــس اول شــورای اســامی در 1364
به دنبال ایجاد یک تشــکل مستقل سیاســی که جایش در جامعه
ً
خالی بود ،بود و در این مورد تقالهایی هــم کرد که عمال به نتیجه
نرسید ولی ،تشکیل شورای فعاالن در سال 1378و پس از موج دوم
محمدحسین
رفیعی
اصالحطلبی،از درونحاکمیت،میسرشد.لذا،در ایننوشتار؛ابتدا
به ویژگیهای مهندس سحابی پرداخته و سپس آسیبشناسی
این تشکل را خواهیم کرد.
ویژ گیهای مهندس سحابی
 .1او یک نواندیش دینی بود .اعتقادات مذهبی عمیقی داشــت .مفســر خوبی برای
نواندیشــان دینی دیگر (ســیدجمال ،اقبال ،طالقانی ،شــریعتی ،مهنــدس بازرگان)
بود .نســبت به قــرآن دارای بصیرت بود ،برداشــتهای ظریف و مســتند داشــت .به
آیات قرآن و به احادیث نبوی تســلط داشت ،با ادعیۀ شــیعه رابطۀ عمیقی داشت و
همیشه به اطرافیان اهمیت آنها را توصیه میکرد .تحت تأثیر تربیت مذهبی و اخالقی
خانواده بود و از آن عدول نمیکرد .نظام اخالقی خود را وجهالمصالحه قرار نمیداد.
پا کدامنــی مالی و اخالقی او الگوســت .هرگــز دروغ نگفــت .برای اینکــه دروغ نگوید
محرمانهتریــن حرفهایش را در مقابل ســوال هر کــس ،بیان میکرد .حــرف دوپهلو
نمیزد ،قول دوپهلو نمیداد .ا گر وعده میکرد ،به آن عمل مینمود .بســیار عاطفی
بود .به هنگام نیاز به دوستانش محبت میکرد و عاطفه نشان میداد.
 .2ایــران ،حفــظ آن ،ارتقــاء آن ،توســعۀ آن؛ دغدغــۀ اصلــی او بــود .مســائل مربــوط
به اقتصــاد و توســعه ایــران را  60ســال تعقیب کــرده بود .بــه ریــز و دقیق .همیشــه از
نابسامانیهای اقتصادی رنج میبرد و برآشفته میشــد .به همین دلیل در سازمان
برنامه به سرعت مسلط شد .برای اعضای حرفهای سازمان برنامه ،آقای عبدالمجید
مجیدی رئیس دوران شــاه ،تیپ ایدهآل بود .این کارشناســان مهندس ســحابی را
«یک مجیدی منهای پدرسوختگی او» میدانستند .با حرفهایهای سازمان برنامه
روابط خوبی برقرار کرد .کاله ســر او نمیرفت .تخصصی اظهارنظر میکرد .مطالعات
وســیع اقتصــادی ـ اجتماعــی در دوران طوالنی زنــدان و چارچوب اصولــی و هوش او
کمکش میکرد .تعهــد او به منافــع ملی ،بینظیــر بود .به اســتقالل اقتصــادی ایران
اعتقاد عمیق داشت .عالقه او به کتاب فردریک لیست آلمانی که آن را در شرکت انتشار
چاپ کرده بود ،از همینرو بود .یعنی اقتصاد ملی .این کتاب موجب توسعۀ مستقل
آلمان شده بود و از نفوذ اقتصادی انگلستان در آن مقطع که انگلستان پیشرفتهتر از
آلمان بود ،جلوگیری کرده بود.
 .3دانش تئوریک سیاســی نداشــت .درس سیاســی نخوانــده بود ولــی تجربۀ عملی
خوبی داشت .از اواخر دهه  20موقعیتهای خوبی داشته است ،لیکن ،سیاستورز
و سیاســتمدار به معنی مصطلح کلمه نبود .سیاســتمدار ،مهارتهــا و تواناییهای
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«شهرتم را
برای قبرستان
نمیخواهم» این
تکیه کالم مهندس
سحابی بود .او،
مرد صراحت و
شفافیت بود .او
دغدغهای جز
ایران و اسالم
نداشت .هر وقت
این دو را در خطر
میدید ،کوتاه
نمیآمد .در سال
 1358در خزانۀ
جنوب در نقد
والیت فقیه سخن
گفت.

ً

ذهنی معطوف به قدرت دارد ولی مهندس اصال
نداشــت .هرجا مســئله رقابــت مطرح شــد خود
را کنار کشــید .برنامهریــز نبود .هدفگــذار نبود.
اهل نظارت و کنترل نبود ولی سیاســت را خوب
میفهمید .ذیل چنین فردی تشــکیالت شــکل
نمیگیرد .چندین بــار تالش کرد که تشــکیالتی ـ
قبل از شورای فعاالن که به آن خواهیم پرداخت
ـ ایجاد کند ولی موفق نبــود .کارهایی میکرد که
خالف سیاستورزی بود .احساسات و عواطف،
او را با خود میبــرد .گرفتار نفوذپذیری میشــد.
تحــت تأثیــر قــرار میگرفت .همــه کــس را صادق
میپنداشــت .از زیرکیهــای یــک سیاســتمدار
فاصله میگرفت و تحت تأثیر افــراد قرار میگرفت
و آنها را باور میکرد .گارد جدی در مقابل نفوذها
نداشــت .خفا و علن نداشــت .دلــش را پیش هر
کســی باز میکرد ،حتی بازجو .طبیعت و خصلت
او بود .ویژگی و ســرعت انتقال یک سیاســتمدار
باهــوش را نداشــت .قابلیــت مانــور در کارهــای
سیاسی را نداشت.
 .4عدالتطلــب و ضدســرمایهداری بــود .بــرای
تحقق عدالت به برنامههای عملی توجه داشت
و نه شــعارهای تئوریک .در قــرآن و نهجالبالغه و
سیره نبوی و تاریخ حکومتهای گذشته و حتی
فقه ،دنبال اجرای عدالت میگشت .تئوریهای
جدیــد عدالتخواهانه را خوانده بــود و فهمیده
بود .قانون اساسی پیشنهادی دولت موقت که
لیبرال دمکرات بود در شورای انقالب با کمک او
و شهید بهشــتی به یک قانون اساسی سوسیال
ـ دمکــرات تبدیــل شــد .ملــی شــدن بانکهــا و
ً
بیمههــا و صنایع بــه ابتکار او بــود .هرچنــد بعدا
آن را اقدامــی عجوالنه میدانســت و میگفت که
باید ایــن نهادها حسابرســی میشــدند و بعضی
از آنها ورشکســته بودنــد و در واقع «بدهــی آنها را
ملــی کردیــم ».انشــعاب او از نهضــت آزادی هــم
وجــه تئــوری عدالتخواهانــۀ او را داشــت عالوه
بر عوامل دیگــری که در جلــد دوم خاطرات خود
بدان پرداخته است .با مهندس بازرگان در مورد
عدالت ،اختالف داشت.
 .5از تکرار تجربۀ حزب توده و سازمان مجاهدین
خلق بسیار میترســید .به همین دلیل سعی در
کار جبههای داشــت تا حزبی .الگوی جبهه ملی
اول را بیشــتر میپســندید .معهــذا ،در آخــر عمــر
کوشــش جدی برای ایجــاد یک تشــکیالت کرد.
متوجه شده بود که از خود میراثی باقی گذارد و از
 1378که شورای فعاالن را تشکیل داد به دنبال
این امر بــود و حتی پــس از ضربــه  1379و  1380و
 441روز زنــدان انفــرادی و ضربــات ســنگینی که
خورد ،از اواسط دهه  1380دوباره به طور جد به
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دنبال تدوین مبانی یک تشکیالت برآمد تا یک فرا کسیون منسجم از افراد نزدیک به
خود در شورای فعاالن ملی ـ مذهبی ،تشکیل دهد.
 .6شجاعت و جســارت از ویژگیهای او بود .وقتی به ضرورتی میرسید از بیان آن
نمیترسید .ســخنرانی او در مورد والیت فقیه در خزانه در ســال  ،1358هرچند به
«ســوختن» او تمام شــد ،از بیان حقیقت او نشــأت میگرفت و یــا در اوج تظاهرات
 88و  ،89اعالمیــهای رســمی داد کــه بــه «آقــای خامنــهای توهین نکنیــد» چون
این شــعارها را در راســتای منافع ملــی نمیدید .و یــا در اوج درگیریهــای خونین
اوایل دهــه  1360گفت که« :ایــران تحمل یک انقــاب دیگر را نــدارد ».به رجوی و
همراهانش یادآوری میکرد که ایران را دارند نابود میکنند .به هیچ وجه گســتاخ
نبود .از خودگذشــته و ایثارگــر بود و تقبــل هزینههای کارهای سیاســی را داشــت.
همانطور که دکتــر فاطمــی بیشــترین هزینههــای دوران مصــدق را داد ،مهندس
سحابی هم بیشترین هزینههای جمهوری اسالمی را داد .آیتاهلل خمینی نسبت
به او خوشبینی داشــت ولــی اطرافیان آقــای خمینی خــود را از او کنار کشــیدند و
اولین بــار در  1369آقای هاشــمی او را بــه زندان انداخــت تا «رویش کم شــود»! به
عنوان یک رجل سیاســی جاذبۀ عرفی را نداشــت ،هرچند دافعه هم نداشــت .در
صداقــت و راســتگویی ،بینظیر بــود .حتــی در بازجوییها هــم ایــن روش را ادامه
میدهد .متنهای غیرواقعی را بازجویان به زور از او میگرفتند انشاء بازجویان بود
و امضای او را داشت .با همان روحیۀ عدم مخفیکاری بانفوذیها و با بازجوها هم
برخورد میکرد و ضربه خورد .غیبت نمیکرد و نفاق نداشــت .اشتباهات خود را با
صراحت میپذیرفت .اشــتباه انشــعاب از نهضت ،ملی کردن بانکهــا و بیمهها و
ً
صنایع و ...را بعدا اعالم کرد.
ً
گاهی در برخورد با دوســتان برآشــفته میشــد ولی بعدا عذرخواهــی میکرد .قلبی
صاف و بدون کینه داشت.
افراد برای فعالیت سیاسی یا پول دارند یا حامی ،او نه پول داشت و نه حامی .به فکر
آن هم نبود .به امید خدا ،پیش میرفت .در راهاندازی «ایران فردا» هم همینطور
پیش رفت و موفق هم شــد .ا گر چیزی در ذهن او متمرکز میشد و رسوب میکرد،
زدودن آن کار مشکلی بود .روی رفتار روسیه در گذشته موضع تند داشت و آن را رها
نمیکرد و هرچه استدالل میشد که خطر کنونی امریکاست و امریکا اصل است ،او

هم خطر امریکا را جدی میدانست ولی سابقۀ
تاریخی رفتار روســیه را همیشه در نظر داشت و
نگران ایــن رفتار روســیه در آینده بود .گذشــتۀ
ً
استعماری روسیه را مرتبا یادآوری میکرد.

تکیه کالم مهندس سحابی
سحابی
عدالتطلب و
ضدسرمایهداری
بود .برای تحقق
عدالت به
برنامههای عملی
توجه داشت و
نه شعارهای
تئوریک .در قرآن
و نهجالبالغه و
سیره نبوی و تاریخ
حکومتهای
گذشته و حتی
فقه ،دنبال اجرای
عدالت میگشت.
تئوریهای جدید
عدالتخواهانه
را خوانده بود و
فهمیده بود.

جمعی از فعاالن شورای ملی مذهبی

«شهرتم را برای قبرستان نمیخواهم» این تکیه
کالم مهنــدس ســحابی بــود .او ،مــرد صراحــت و
شــفافیت بــود .او دغدغــهای جــز ایران و اســام
نداشــت .هــر وقــت ایــن دو را در خطــر میدیــد،
کوتاه نمیآمد .در سال  1358در خزانۀ جنوب در
نقد والیت فقیه ســخن گفت ،چون خطر قطبی
شدن جامعه را در آن میدید و در همین رابطه با
آیتاهلل خمینی هــم مالقات کــرد و دغدغۀ خود
را بیــان نمــود .میگفت کــه آیــتاهلل خمینی هم
با او همدلی داشــته و والیت فقیــه را ،حال که در
قانون اساســی آمــده بــود ،به عنــوان ناظــر عالی
امورات مملکت میدانســتهاند .در ســال 1366
نامــهای بــه آیــتاهلل خمینــی نوشــت کــه کاری
پرخطر بود ولی آیتاهلل خمینی آن نامه را خواند
و دســتوری علیــه او صادر نکــرد بلکــه در محافل
خصوصــی آن را از روی دلســوزی دانســت .او در
ســال  1368که بازنگری قانون اساسی و تدوین
برنامه پنجساله اول جمهوری اسالمی در دستور
کار بــود ،بیانیههایــی در هــر دو مــورد داد .ایــن
بیانیهها انتقادی بودند و شاید آغاز تمهیدات بر
علیه او شــد که در ســال  1369به زندان افتاد...
بیانیههــای ســال  1368او در مــورد اصالحــات
قانــون اساســی برنامــۀ  5ســالۀ اول و نامــهای در
سال  1366به بنیانگذار جمهوری اسالمی را در
ضمائم آمدهاند.
او دغدغــۀ ایــن را نداشــت کــه اظهارنظرهایــش
چه عکسالعملی خواهد داشت و چه عواقبی را
برای او رقــم خواهد زد .ولی یک منطق داشــت:
«شــهرتم را برای قبرســتان نمیخواهم» چیزی
کــه در افراد بســیار نــادر اســت .افراد سیاســی در
مقاطعی ،بســتن یک قرارداد اقتصــادی ،دیدار
خانــواده ،مســافرت خــار ج ،تــرس از زنــدان،
معالجه بیماری و ...را بر تمامی ارزشها ترجیح
میدهنــد و شهرتشــان را بــرای قبرســتان حفظ
میکننــد ولــی او علیــه ایــن مالحظــات بــود .در
آخریــن لحظات عمــرش و قبــل از ســکتۀ مغزی
در بیمارســتان درصــدد صدور اعالمیــهای علیه
دارودســته رجــوی بــود کــه از نزدیکیهــای این
دارودســته به امریــکا ،اســرائیل ،عربســتان و...
بسیار عصبانی بود .متأســفانه اجل مهلت نداد
که این بیانیه منتشر شود.

عزتاهلل سحابی :بیم و امید

تفاوتو همبستگی
شورای فعاالن ملی-مذهبی و بازیابی امر سیاسی
حدوددوازدهسالکنار همبودیم؛سالهاییمملواز اختالفومعارضه
در درونتشکیالتشورایفعاالنملی-مذهبی.وجوداختالفاتیزیاد
و معارضهآمیز در میان اعضای شورا  ،بیتردید برای بسیاری عجیب و
غیرمتعارف مینماید .تشکیل شــورای فعاالن ملی-مذهبی ،در اواخر
دههی1370به دنبال مشارکت افراد و گروههای این شورا در انتخابات
مجلسششمو کمکبهپیشبردناصالحات،بهتدریج،بامحوریت
مسعود پدرام
مهندس عزتاهلل ســحابی هویت و عملکرد سیاســی ویــژهای یافت.
ایننیرویسیاسی،پساز انتخاباتمجلسششم،فعالیتهایسیاسیخودرابهنوعی
سامانداد که گوییعهدهدار بازآفرینیامرسیاسیشدهاست؛تااندازهایاز سیاستواقعی
وتالشبرایدستیابیبهحکومتفاصلهگرفتوفعالیتخودرادر سپهرعمومیمتمرکزکرد.
در بخشی از جامعهی سیاسی ،معموال افراد سیاســی با تشکیل یک گروه با ساختار معمول
حزبیباهدفیمشخصجمعمیشوندوبابرنام هواستراتژیمدونیتالشمیکنندجامعهرا
باخودهمراه کنند.در بخشدیگریاز جامعهیسیاسی،روشنفکرانفعالدر سپهرعمومی
نیزدرتکاپویآزادیوعدالتباسیاستدرمیآمیزندومعموال بافاصلهایتشکیالتیازاحزاب،
هر کدامبایک گرایشسیاسییاباچند گرایشسیاسینزدیکبههم،همسومیشوند.امابه
نظرمیآید کهتشکیالتسیاسیشورایفعاالنملی-مذهبی،صورتیکحزب،بهمعنای
متداولرانداشت.صورتباشگاهیاز روشنفکرانفعالدر سپهرعمومیرانیزنداشت.بلکهدر
مرز میانیکحزبوجماعتیاز روشنفکرانصورتخودرامییافت؛ گوییروشنفکرانیبودیم
که در یک ســازمان سیاسی گردهم آمدهایم تا فعالیت سیاســی هماهنگی را در پیش گیریم.
همینصورتنیزمیتوانستدر اینشورا،براختالفوتعارضآرامیانمابیفزاید.
24

دهمین سالگرد پرواز عزتاهلل و هاله سحابی و هدی صابر

علیرضا رجایی ،مرحوم مهندس سحابی،
مرحوم وحید میرزاده ،مسعود پدرام و دیگران.

مقیم وحدتم هر چند در کثرت وطن دارم
به دریا همچو گوهر خلوتی در انجمن دارم
بیدل دهلوی

اختالفاتدر میاناعضایشورا،جدیو گاهمبنایی
بــود؛ از معنای سیاســت و عمل سیاســی بر اســاس
تعریفی که هر یک در ذهن داشــتیم گرفتــه تا توزیع
منابع مادی و مدل تشکیالت و استراتژی .به دلیل
تهــا و اختالفات بــود کــه در انتخابات
همیــن تفاو 
ریاســت جمهــوری ،در دو دوره  1384و ،1388
شــورای فعاالن ملی-مذهبی دوســویه را برگزید .در
 1384پس از مباحــث زیاد و رأیگیــری ،در مجموع
تصمیممانبرآنشد کهدر انتخاباتشرکتنکنیم،
اما بعــد از ایــن تصمیمگیــری دغدغ ـهی مخاطرات
آینده باعث شــد که مهندس ســحابی و برخی دیگر
از اعضــای شــورای فعــاالن به هاشــمی رفســنجانی
رأی بدهنــد .در انتخابــات  ،1388در پــی مباحثــی
طوالنی معلوم شــد نزدیــک به شــصت درصد اعضا
به میرحسین موسوی رأی میدهند و حدود چهل
درصد به مهدی کروبی و این تصمیم را اعالم کردیم.
در مــورد اختالفات و تعارضاتی که اشــاره شــد بحثی
آشــنا و تکرارشــونده در میــان اعضــای شــورا وجــود
داشــت .بحث این بود که مهندس سحابی معموال
افــرادی را بــا گرایشــات متفــاوت و اغلــب مخالف به
دور خود گرد میآورد و طبیعی اســت کــه قرار گرفتن
اضداد در کنار هم ،اختالفات را دامن میزند .اغلب
اعضای شــورا ا گر به زبــان نمیگفتنــد ،در دل چنین
اعتقادی داشتند که تقصیر این تشتت و پرا کندگی
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و چندســویگی در عملکرد سیاســی ،و نیز اســتمرار مباحث طوالنی و وقتگیــر در مورد این
اختالفاتبه گردنعزتاهللسحابیاست.
به خاطر دارم که در ســال 1384در روزنامه شــرق در باب عدم شــرکت در انتخاباتی که رقابت
میاناحمدینژادوهاشمیرفسنجانیبودمطلبینوشتمومعتقدبودمشورایفعاالننباید
وارداینبازیشودوبایدفعالیتخودرادر سپهرعمومیمتمرکز کند.در همانزمانمهندس
سحابی در لزوم شرکت در این انتخابات و رأی دادن به هاشمی رفسنجانی سخن میگفت و
معتقد بود که ا گر میان نیروهای سیاسی آبرویی دارد ،آن را باید در این جا و برای نجات ایران
مصرف کند.وجوداین گونهاختالفاتومناقشات،حاکیازچهوضعیتیاست؟براساسنگاه
سنتیبهفعالیتهایسیاسیوحزبی،یعنینگاهی کهدرقروننوزدهموبیستممیالدیرواج
پیدا کردوتاهما کنونهمباشدت کمتریادامهدارد،رویهوسازمانفعالیتشورایفعاالن
حکایتاز تخطیاز قواعدفعالیتسیاسیوبیتجربگیدر امرسیاستدارد.من نیز به عنوان
یکیاز اعضایآنشورابرایننظرهستم کهواقعیتایناست کهسحابیافرادو گروههاییرادر
زیرچتریاز ملیت-مذهب گردهممیآورد کهدارایتفاوتهاوبلکهاختالفاتعمیقیبودند.
در نگاه اول این رویهی بازدارنده و منفی تلقی میشود ،اما ا گر با نگاهی امروزین و از زاویهی
دیگریبهآننگاه کنیم،البتهباتکیهبرواقعیات،موضوعصورتدیگریبهخودمیگیرد.
اما پیش از آن باید یادآوری کنم که با وجود اختالفاتی که از آن سخن رفت ،عالقه و دوستی
یشــد که این جماعت همچنان همبسته بماند و با
میان اعضای شــورای فعاالن باعث م 
وجود تالش دستگاههای امنیتی برای رساندن ملی-مذهبی به نقطهی صفر یا مرحلهی
فروپاشی ،اعضا همچنان پشت یکدیگر بودند .در انتهای زمستان سال ،1379علیرغم این
کهاطالعاتسپاهاغلباعضارادستگیرمیکندودر فرایندیاز بازجوییهایطوالنیهمراهبا
زندانانفرادی،باهمراهیدادگاهانقالبهمهمارابهجرمهاییچونتاسیس گروهغیرقانونی
یا مشارکت در تشــکیل آن و نیز تشــویش افکار عمومی و اقدام علیه امنیت ملی و توهین به
رهبریمحکوممیکند،در پایاندوبارههمه گردهممیآییمودوباره کار راآغاز میکنیم.
اما چرا با این حجم از اختالفات ما در کنار هم ماندیم و به رغم این که موضع نظام را در مورد
خودمانمیدانستیم،همچنانادامهدادیم.از نظرمنیکیاز عواملعمدهوضعیتیبود که
در اثررویهیتفاوتپذیرعزتاهللسحابیدر شورایفعاالنملی-مذهبیشکلمیگرفت.اما
اواینتفاوتپذیریراهمراهبابرابریمیخواستبهنحوی کهنمیبایستمنجربهوضعی
سلسله مراتبی شود .تفاوت و تکثر در کنار برابری به آزادی ماهیت دیگری میبخشد و این
از مباحثامروزین است و در گذشتهیجامعهی سیاسی ایرانمورد توجه نبوده است.
در شورای فعاالن ا گر مباحث طوالنی میشد و عمل سیاسی از یکسانی و یکسویگی فاصله
داشت،بهعلتبیتجربگیوعدمتعهدمابهقواعدپذیرفتهشدهنبود،بلکهبهدلیلوجود
آزادی نسبی در عمل سیاسی بود که در شورا حس میکردیم .هر یک خود را وابسته به یک
هویت واحد تاریخــی میدیدیم که باید از مســیری ناهمــوار عبور کنیم .به عــاوه ،فعالیت
در چنین وضعی شــبیه به فعالیت شبکهای یا فعالیت در تشــکیالتی افقی است .به لحاظ
سازمانی،بهطور رسمیسحابیدر مقامریاستقرار داشت،امایکرأیداشتودیگراعضای
شورانیزهرکدامیکرأیداشتند.اغلباعضادر جامعهیسیاسیهویتسیاسیمستقلو
ارتباطاتویژهیخودراهمداشتندومبتنیبرآنعملمیکردند.
هنگامی کهاز این زاویهبهموضوعاختالفاتوتعارضهایناشیاز رویهیسحابینگاه کنیمبه
نکتهیمهمیمیرسیم کهدر اینجاقصددارمآنرابرجسته کنم .کار اصلیمادر شورایفعاالن
این نبود که درگیر بازی "قدرت برای حکومت" در سیاست ایران شویم .کار اصلی ما این نبود
کهدر انتخاباتشرکتبکنیمیانکنیموبهاینیاآننامزدریاستجمهورییانمایندگیمجلس
رأی بدهیم یا ندهیم .بلکه تعهد سیاســی ما و عمل جمعی حاصل از آن نقد عقالنی دستگاه
ایدئولوژیکوعملکردسیاسینظاموپیامدهایآندر حوزههایدیگربود.چنینوظیفهایبا
تدویناستراتژیوتجهیزشدنبرای کسبقدرتدریکحزبسیاسیهمگن،بایکایدئولوژی
واحد ،فاصله زیادی دارد و بیشــتر نیازمند دیدگاههای متکثر افرادی همراه و همبسته است؛
افرادیمتکیبهیکهویتتاریخی کهدر شبکههایاجتماعی-سیاسیوسیعیحضور دارند.
مننمیدانمسحابیتاچهاندازهآ گاهانهشورارابهاینسمتسوقمیداد،اماتفاوتپذیری
گوییهمچونرانهایدر دروناوبود؛رانهای کهاورابهسویسیاستیمبتنیبرتفاوتپذیریو

سحابی افراد و
گروههایی را در زیر
چتری از ملیت-
مذهب گردهم
میآورد که دارای
تفاوتها و بلکه
اختالفاتعمیقی
بودند .در نگاه اول
این رویه بازدارنده
و منفیتلقی
میشود ،اما اگر از
زاویۀ دیگری به آن
نگاه کنیم ،موضو ع
صورت دیگری به
خود میگیرد.

برابریخواهیمیبرد.نمیدانمبهلحاظنظری،تاچه
اندازه،خودآ گاهانهبانظریاتی کهامرسیاسیراحا کی
از تفاوتوبرابریمیداندهمسوییداشت؛اماعملاو
نمایانگراینهمسوییاست
مهندس ســحابی نقل میکرد که در دورهی پیش از
انقالبدر میاننیروهایسیاسیومبارزدرونزندان،
یعنیآنان کهخودراحاملتغییرمیپنداشتند ،کمتر
فردیا گروهیبود کهدموکراسیراموردتوجهیجدی
قرار دهد و بیشــتر به دموکراســی به عنوان پدیدهای
لوکس نگاه میکردند .در حالی که خودش را در زمره
کسانی میدانســت که برایشــان دموکراسی اهمیت
زیــادی داشــت و اقــوال دیگــر نیروهــای سیاســی از
سحابیدر آنزمانمویدپذیرشتفاوتوبهرسمیت
شناختندیگریاست.
ســحابی پایگاه اصلی خــود را برای فعالیت سیاســی
در ســپهر عمومی از طریق وســائل ارتباطی مستقل
از دولــت ،بــه ویــژه نشــریهی ایــران فــردا ،جنبــش
دانشجویی،نیروهایسیاسیغیرحکومتیومحافل
روشــنفکری قــرار میدهــد .چــرا کــه ســپهر عمومی
فضایی است که برای گفتوگو و نقد با تکیه کانونی
یشــود .جایــی اســت که
بــر امــر عمومــی گشــوده م 
افــراد متفــاوت در وضعیتــی برابر گــرد هــم میآیند تا
از طریــق گفتوگــو بــه اموری کــه مربــوط بــه زندگی
عمــوم مــردم اســت بپردازنــد .مهمتریــن رخــداد در
ســپهر عمومی بازیابی و بازبینــی ارز 
شهــا و قواعد از
طریق عقالنیتی انتقادی اســت و از این طریق است
که چشماندازهای نوینی گشوده م 
یشــود .شورای
فعاالنملی-مذهبیدر فعالیتخود کهبیشاز یک
دهه به طول انجامید ،نظریه والیت فقیه ،سلطهی
حکومت در اشــکال اقتدارگرایی و تمامیتخواهی،
درآمیختــن دیــن بــا حکومــت ،فرهنــگ مصرفــی و
سرمایهداری دولتی را در سپهر عمومی مورد نقد قرار
میدهد و بــر جامعهی مدنــی ،دموکراســی ،عدالت
توزیعیوتوسعهیدرونزاتکیهمیکند؛تغییررابرمشی
آ گاهیبخشی و حضور در میدان برای نقد حکومت،
باشیوهیعدمخشونتپیگیریمیکندوبههمین
دلیلشورایفعاالندر بخشغیرحکومتیجامعهی
سیاسیایرانجایگاهی کانونیمییابد.برایتعامل
بانیروهایمختلفسیاسیبهدلیلوجودتفاوتدر
میان اعضای شورا از ظرفیت باالیی برخوردار است.
آن چــه در ذهــن مــن از میــراث فعالیــت مهنــدس
عزتاهلل ســحابی در شــورا ی فعــاالن ملی-مذهبی
مانده اســت ،تأثیر او بر حکومت نیســت ،بلکه افقی
است کهبرایممیگشاید.اودر جامعهیمدنیایستاد
و با تکیه بر تفــاوت و برابــری ،رو به ســوی بازآفرینی و
بازیابی امر سیاسی نهاد .تالش سحابی در زمانهای
است کهسیاستنهتنهااز امرسیاسیجدامیشود،
بلکهبهبهایماندگاریخود،در پیمحوآناست.

عزتاهلل سحابی :بیم و امید

عزت اهلل سحابی درکنار هاشم صباغیان و داریوش فروهر در سفر به کردستان در جریان ناآرامیهای این استان درسال 1358

سرمایۀ معنوی سحابی
در فیلم اودیسۀ فضایی  ،2001انسانها سفینهای ویژه ساختهاند
و آن را بــا چنــد سرنشــین روانــۀ ســفری اکتشــافی بــرای دریافتــن
رازهــای حیــات کردهانــد .امــا در میانــۀ راه آ قــای «هــال» ،رایانــۀ
ـان ســازندۀ سفینه و
سـ
ـخنگوی هدایتگر این ســفینه ،علیه انسـ ِ
ِ
ـود او ،با این اســتدالل کــه عقــل ناقصی دارنــد طغیــان میکند
خـ ِ
و تصمیــم میگیرد سرنشــینان ســفینه را از میــان بردارد .کــه البته
کمال اطهاری
موفق نمیشود و باالخره انسانی هوشمند و شجاع و خشمگین
با ســختی و دشــواری بســیار ،در حالی کــه «هــال» از آن چه کــرده پــوزش میطلبد،
خاموشش میکند و در ادامۀ سفر استعالء مییابد.
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دهمین سالگرد پرواز عزتاهلل و هاله سحابی و هدی صابر

دولتدر ایران کمابیشنقشآقایهالراپیدا کرده
است .انقالبی بزرگ در ایران شکل گرفت و مردم بر
اساس «قانون» دولت را موظف نمودند تا «زمینۀ
مشــارکت را در تمــام مراحــل تصمیمگیریهــای
تســاز برای همۀ افــراد اجتماع
سیاســی و سرنوش 
فراهــم کنــد تــا در مســیر تکامــل انســان هــر فردی
خود دست اندرکار و مسئول رشد و ارتقاء و رهبری
گردد».همچنیناز لحاظاقتصادیوظیفۀدولترا
چنینتعییننمودند«:فراهم کردنزمینهمناسب
تهــای متفاوت انســانی اســت و
برای بــروز خالقی 
بدین جهــت تأمین امکانات مســاوی و متناســب
و ایجاد کار برای همۀ افراد و رفــع نیازهای ضروری
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جهت استمرار حرکت تکاملی او ».اما ا کنون عدهای ،با تفاسیر نقلی و نه عقلی از فقه و در
نتیجهدر ضدیتبا«قانون»،همانانسانهاییرا کهایندولتراساختهاندناقصالعقل
میپندارند و آنها را قابل و مسئول مشارکت ،رشد و ارتقاء و رهبری و تعیین سرنوشت خود
نمیدانند.اینهاقصدبهنابودیجامعۀمدنینمودهوراهاستعالیشرابستهاند.در حالی
که دولت با تضعیف جامعۀ مدنی در واقع کمر به نابودی خود میبندد ،چون امر عمومی
بدون امر خصوصی یا دولت بدون جامعۀ مدنی ،هستی خود را از دست میدهد .تجربۀ
تاریخی هم چیزی جز این را نشان نمیدهد .آنتونیو گرامشــی در دهۀ  1930به استالین
هشدار داده بود که در شوروی یک جامعۀ سیاسی قوی وجود دارد نه یک جامعۀ مدنی
قوی و این بسیار خطرنا ک است .جامعۀ مدنی شــوروی نیز به میل و به اجبار به برپایی
یک دولت قوی تن در داد تا راه تکاملیاش را بپیماید ،اما نتیجه ،فروپاشی دولت اتحاد
جماهیر شــوروی به مثابه یــک ابرقدرت سیاســی و نظامی بــود .در واقع هــر دولتی با هر
ایدئولوژیای هنگامی که دچار این توهم شــود که همه چیــز را از همگان بهتر میداند،
دچار خشم انسانها گشته و در ورطۀ هال ک میافتد.
شــگفت این که نتیجۀ کار دولــت در ایــران در در دو دهــۀ اخیر ،بهجای اســتمرار حرکت
تکاملی ،انقطاع آن؛ بهجای فقرزدایی ،فقرزایی؛ و به جای «مبارزه با کلیه مظاهر فساد
و تباهی» و « رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادالنه برای همه ،در تمام زمینه های
مادیومعنوی»،فسادوتبعیضفرا گیرتربودهاست،امابازهمقلیلیباقدرتیانحصاری،
بر ناتوانی عقلی جامعه مدنی پای میفشارند .زندهیاد عزتاهلل سحابی در نامۀ خود به
محمد خاتمی برای تبریک ریاســت جمهوری وی در ســال  ،1376شــجاعانه و بخردانه
چنین مینویسد« :انباشت سرمایۀ معنوی از مالی مهمتر است ،و ا گر این یک نباشد ،آن
دیگری ضایع میگردد ...طی  25سال گذشته بیش از  400میلیارد دالر سرمایه به داخل
اینمملکتسرازیرشده.ا گرسرمایۀمعنویمیبود،اینمبلغ کافیبود کهصحرای کویر
افریقا هم به گلستان تبدیل شود».
توضیح بیشتر این که قبل از انقالب در دورهای ۶۷ساله ( ۱۲۹۰تا )۱۳۵۷مجموع درآمد نفتی
ایران حــدود  ۱۳۲میلیارد دالر بوده اســت .یعد از انقــاب ،دولت موســوی در دوران جنگ
تحمیلی با  ۱۱۰میلیارد دالر کمترین درآمد نفتی را داشته است؛ و دولت هاشمی رفسنجانی
 ،141دولت خاتمی  157میلیــارد دالر ،دولت احمدینژاد حــدود  700میلیارد دالر ،و دولت
روحانیتا کنونحدود ۳۱۰میلیارددالردرآمدداشتهاند.امابطور مثالدر دولتاحمدینژاد
که درآمد نفتیاش از مجمــوع درآمد نفتی ایران در یک قرن قبل از خود بیشــتر بوده ،رشــد
اشــتغال در ایران صفر بوده اســت .به عالوه تلههای فضایی فقر از سیســتان و بلوچســتان
گرفته تا سکونتگاههای غیررسمی شهری گسترش یافته و فقر در آنها پرچگالتر شده ،و فقر
رشــد جمعیت در ایران را به کمتر از یک درصد رســانده است ،در شــمال ایران  1.6میلیون
هکتار جنگلزدایی شده ،بهرهبرداری از منابع آبی ایران بیش از دو برابر حد مجاز است56،
درصد امنیت غذایی ایران وابسته به خارج اســت ،ایران تقریبا به هیج یک از اهداف سند
چش ـمانداز بلند مدت توســعۀ خود برای سال  1400نرســیده و از عمدۀ کشــورهای منطقه
عقبتر افتاده اســت .این یعنی داشتن سرمایۀ مالی اما نداشتن «ســرمایۀ معنوی» که آن
دیگری را ضایع و بیابان به جای گلستان ساخته است .حال آیا جای شگفتی نیست که آن
نظارت انحصارجویانهاش بر انتخابات و تقابلش با
اقلیتی که سالیان سال است دخالت و
ِ
قوانین مترقی ،به جای ازدیاد مشارکت و انباشت ســرمایۀ معنوی ،هردو را به کمترین حد
ممکن رسانده ،بازهم خودداناپندارانه بر مواضعش بر ضد جامعۀ مدنی پافشاریکند؟
ســخن نغز ســحابی را در نامۀ مذکور« ،جرالد ِمیر» اقتصاددان بزرگ توســعه به این گونه
گفته که «کمیابترین عامل توسعه ،دانش است ».در واقع بیدانشی یا انباشت نشدن
ســرمایۀ معنوی در حوزۀ سیاســی ایران (در حا کمیت و بیرون از آن) مانع اصلی توســعه
است و توسعۀ سیاســی و اقتصادی وابسته به انباشــت آن است .اما شــگفت این که نه
روشنفکران رسمی و نه غیررســمی در پی انباشــت دانش الزم برای توسعه نیستند ،نام
حزب ،جبهه ،اتحاد و ...بر خود مینهند ،اما هیچ یک بر اساس برنامۀ مشخص نیست و
تشکیل نشدهاند .آن چه به اسم برنامه میدهند ،در واقع هدف است و تقریبا عبارات آن
نزد مخالفان سرسخت یکدیگر هم یکی است؛ و ا گر به سرنام برنامههای آنان نگاه نکنید،

سرمایۀ معنوی
بیبدیل سحابی،
جبههاندیشی او
براساس برنامه
بود .نه دادن شعار
جبهه برای ذوب
دیگران در خود ،آن
هم بدون برنامهای
مشخص،بلکه
ابتداتشکیلجبهۀ
وسیع فکری (نه
گزینشی به شیوۀ
استخدام دولتی)
برای انباشت
سرمایۀ معنوی یا
دانش توسعه ،و آن
گاهتشکیلجبهۀ
سیاسی برای
تحقق آن.

نمیتوانیــد آنها را از هــم تمیز دهید .بجــای برنامۀ
تحقق،همهاز آزادیوعدالتوحفظمحیطزیست
و ...دم میزنند و ســعی میکنند از واژگان فارســی
سره استفاده کنند و...
ســرمایۀ معنوی بیبدیل سحابی ،جبههاندیشی
او براســاس برنامه بود .نه دادن شــعار جبهه برای
ذوب دیگــران در خــود ،آن هــم بــدون برنام ـهای
مشخص،بلکهابتداتشکیلجبهۀوسیعفکری(نه
گزینشی به شــیوۀ اســتخدام دولتی) برای انباشت
سرمایۀ معنوی یا دانش توســعه ،و آن گاه تشکیل
جبهــۀ سیاســی بــرای تحقــق آن .ازی ـنرو بــه مــن
ماموریــت داد تــا پیشنویســی بــه عنــوان کارپایــۀ
جبهــۀ آزادی و عدالــت تهیــه کنــم کــه متاســفانه
خود مجــال دیدن ویرایــش نهایــی آن ،و ما مجال
بهرهمندیمستقیماز سرمایۀمعنویاورانیافتیم.
ایــن کارپایه مدتی اســت که بطــور محدود انتشــار
یافته و مورد بحث و نقد قرار گرفته اســت ،امید که
این بحث و نقد فرا گیرتر گردد و جایگزین بیانیهها
و شکوائیهها و نامهها شــود و به تدوین یک برنامۀ
بدیل برای تشــکیل یــک جبهۀ سیاســی یــا بلوک
تاریخــی بینجامــد .برنامهای بدیــل که بــدون آن
ارادۀ ملی-مردمی برای تکامــل فردی و اجتماعی
جهت نحواهد یافت ،و سیاسیون ایران همچنان
سیاس ـتزده باقــی خواهنــد مانــد و در آســتانه
انتخابــات همچنــان دنبــال یــک «فــرد» خواهند
گشت که حداقل دشــمن آنها نباشــد .آن گاه به او
یاری کنند تا بتواند با چند شــعار برای تقسیم نان
و پپسی بین مردم ،همراه با تقســیم باغهای ملی
بین  25انبوهساز نظامی و غیرنظامی ،و البته وعدۀ
نخنمای ازدیاد یارانه ،رای بیشتری جمع کند.

عزتاهلل سحابی :بیم و امید

در بازار سیاست خریدار نداشت

مهدیغنی

مرحوم مهندس ســحابی خصائل نیکــوی زیادی داشــت که این
روزها سخت بدان نیازمندیم .از جمله آنها انصاف و صداقت بود.
یک عادت فرهنگی رایج در جامعه ما اینست که اگر کسی به ما بدی
کرد ،ستمی رواداشت و بدخواه ما بود ،اما اوج انصاف وقتی است
که در مورد منتقدین و مخالفین و دشــمنان به کار رود ،محاســن و
نیکیهای مخالف را ببینی و صداقت داشته باشی بیان کنی.

مهندس ســحابی میگفت ما قبل از انقالب ،به همه مســائل از دریچه سیاست و
آن هم مخالفت با رژیم نــگاه میکردیم و هر برنامه و اقدامی را بــه منافع حا کمیت
مربوط میدانستیم .از جمله قانونی وضع کرده بودند که عشایر چندماه از سال را
حق ندارند دامهای خود را در مراتع به چرا ببرند .ما آن زمان این را چنین تحلیل
میکردیم که حکومت چون با این استقالل و تحرک عشایر مشکل دارد ،به وسیله
این قانون میخواهد اقتصاد آنها را دچاراختالل کرده و آنها را وادار به یکجانشینی
کند که قابل کنترل باشند.
مرحوم ســحابی میگفت ســال  58که از ســوی دولت موقت سرپرســت ســازمان
برنامه و بودجه شــدم متوجه شدم کارشناســان سازمان درباره مســائل مختلف
کشــاورزی ،صنعتی و دامــداری و ...تحقیقات زیادی کردهاند و بــرای هر موضوع
پرونــدهای وجــود دارد .از جمله دیــدم پرونــده قطوری دربــاره همیــن مراتع و به
چرا بردن دامها هســت .آنجا متوجه ماجرا شــدم .طبق تحقیقات کارشناســان،
گیاهان مراتع درآن ایام مشــخص به گل نشســته و تخم تولیــد میکنند و با ریزش
این تخمها سال بعد گیاهان جدیدی می رویند.
لذا ا گر قبل از تخمریزی ،دامها این گیاهان را بخورند ،سالهای بعد مرتع از بین
میرود .ایشان به آن زاویه دید قبل از انقالب انتقاد میکرد و میگفت نباید چنین
سادهانگارانه و سیاســتزده به مسائل مینگریســتیم و همه مسائل را با انتساب
به رأس حکومت تحلیل میکردیم .یا وقتی با کســی و جریانــی مخالفیم ،نیکیها
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دراینبازار اگرنگویم
دروغ،اغراقو
کژیهای
بزرگنمایی ِ
رقیبیادشمن،و
پوشاندنضعفهای
خودیسکهرایج
استو صداقت
و انصاف کاالیی
متروکهوبیمصرف.
از همینرو مرحوم
سحابیتاجرخوبی
در اینبازار نبودو
بهخاطرهمیندو
ویژگی«انصاف
و صداقت»،چه
هزینههاپرداخت.

و محاسن او را نبینیم.
ً
اما نکته مهــم این بود که این صرفــا یک انتقاد
خــود شــعاری و ژســتی روشــنفکرانه نبــود،
از
ِ
درطول زندگی پر فراز و نشــیباش بــا این نگاه
زیســت .او نه فقط با همفکــران ،که در وا کنش
به بیمهریها و ستمهایی که بر او رواداشتند،
«انصاف و صداقت» را ازیاد نبرد ،دو گوهری که
دربازار سیاست خریداری نداشت.
دراین بازار ا گر نگویم دروغ ،اغراق و بزرگنمایی
ِکژ یهــای رقیــب یــا دشــمن ،و پوشــاندن
ضعفهای خودی ســکه رایج است و صداقت
و انصاف کاالیی متروکــه و بیمصرف .از همین
رو مرحــوم ســحابی تاجــر خوبــی در ایــن بــازار
نبود و به خاطر همیــن دو ویژگی ،چه هزینهها
پرداخت.
ســال  1369بــه خاطــر امضــای یــک نامــه
انتقــادی سرگشــاده بازداشــت شــد .چندمــاه
زنــدان بــود .بعــد از آزادیاش همــراه مهندس
میثمــی بــه دیــدارش رفتیــم .برایمــان عجیب
بــود کــه از بازجوهایــش بــا نوعــی خوشبینــی
تعریــف میکرد .خبرهای دســتاولی از پرونده
مظفــر بقایــی برایــش گفتــه بودنــد .از اینکــه
او در زمــان دکتــر مصــدق بــا انگلیــس و امریــکا
مرتبــط بــوده ،در قتــل تیمســار افشــارطوس
دخالت مستقیم داشــته و حتی دفترچه تلفن
آن شــهید در منزلــش بــوده ،از فســاد اخــاق،
نفوذش برآیت اهلل کاشــانی ،و شخصیتهایی
که بعــد از انقــاب بــا او مرتبــط بودنــد و.....که
اعتــراف کــرده خبــر داده بودنــد .به جــای ابراز
ناراحتــی از بازداشــت ظالمانــه ،از اینکــه اینان
متوجه حقایق تاریخی گذشته شده و حقانیت
دکترمصدق را خواهند فهمید خوشــحال بود.
اما ایــن وا کنــش مهنــدس بــرای من شــنونده
قابل هضم نبود.
همــگان هــم شــاهد بودنــد در انتخابات ســال
 1384کــه آیــتاهلل هاشــمی در برابــر دکتــر
احمد ینــژاد قــرار گرفــت ،او گرچــه در زمــان
ریاســتجمهوری آن مرحوم ،به زندان افتاده
و رنجها بــرده بود ،امــا وقتی پای منافــع ملی را
در میان دید حاضرشــد از ایشان حمایت کند.
موضعی که بسیاری همفکرانش با آن سازگاری
نداشــتند .امروز ممکن است کســانی به برخی
مواضــع و کنشهــای آن مرحــوم نقــدی وارد
بدانند ،اما هرکس با او حشرونشری داشته ،در
برجســتگی دو ویژگــی «انصــاف و صداقت» در
شــخصیت ایشــان تردید نمیکند که مصادیق
زیــادی را میتوانــد بــه یــاد آورد .دو گوهری که
سخت کمیاب شده است.
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با مهندس سحابی در عادل آباد شیراز
روز پنجم اردیبهشت سال  1356که توسط ساواک در منز لمان در
محلۀ بیات بازداشت شدم ،خیلی زود به دیدار و آشنایی با چهرۀ
معروف و مانــدگار تاریخ معاصر ایــران ،یعنی عزتاهلل ســحابی در
زندان عادل آباد شیراز انجامید .صبح آن روز هنوز ساعت  7نشده
بود و من در رختخواب بودم که مادرم را هراســان باالی ســرم دیدم
که میگفت «برو تو پستو البالی رختخوابها مخفی شو ،ساواک
بهروز گرانپایه
اومده دنبالت» .اما دیر شده بود و فرصتی برای مخفی شدن وجود
نداشــت .آنها وارد خانه شــده بودند و از همســایه که آن طرف حیــاط خانۀ قدیمی
پدری زندگی میکردند ،سراغ مرا گرفته و سریع به اتاق ما رسیده بودند.

سحابی در زندان

دو مــاه قبــل از آن روز ،اوایل اســفند  ،55دانشــگاه
شــیراز در پــی تظاهرات دانشــجویان شــلوغ شــده
بــود و ســاوا ک به قصــد بازداشــت مــن بــه خوابگاه
دانشــجویی در باجگاه ،محل دانشکدۀ کشاورزی
در  15کیلومتریشیراز ریختهبودوباوارسیاتاقمن
و بازداشــت یکی از همرشــتهایها رفته بودند .من
آن شب خوابگاه نبودم و برای ســر زدن به مادرم به
خانهخودمانرفتهبودم.صبحبرایرفتنبه کالس
درس در دانشــکدۀ ادبیات ،هنوز  50متری از خانه
دور نشده بودم که همرشتهای صمیمیام مرتضی
شهیدزاده با حالی آشفته و نگران مرا متوقف کرد.
خبــر هجــوم ســاوا ک بــه خوابــگاه را داد و گفــت
«دانشگاه نباید بری ،وسایلت را بردار بریم بهبهان
منزل مــا» .حــدود  40روزی را در بهبهــان گذراندم
که خود داستان مفصلی اســت  ...ادامه تظاهرات
به تعطیلی کامل دانشــگاه انجامید و من به شیراز
بازگشــتم .یک هفتهای را از روی احتیــاط در خانۀ
عمویم گذراندم و به سیاق موارد قبلی با این تصور
که با تعطیلی دانشــگاه ،ســاوا ک هم بازداش ـتها
را متوقــف میکند ،شــب بــه خانۀ خودمــان رفتم.
بازداشت ،صبح فردای آن شب اتفاق افتاد.
چهــار نفــر مأمــور ســاوا ک مــرا بــا یــک پیــکان بــه
ســاختمان ســاوا ک در زیرزمیــن شــهربانی شــیراز
بردنــد .تــازه خــوردن کــره و خرمــا و تکــه نانــی را که
بــه عنــوان صبحانــه داده بودند شــروع کــرده بودم
که مــرا بــرای بازجویی و بالفاصله شــکنجه بــه اتاق
مخصوصــی منتقــل کردنــد .و دوبــاره بازجویــی و
شکنجهتاآنزمان کهمتنیادداشتیرانشاندادند
که دست خط من بود و در نقد رژیم با عنوان «کورش
بخواب که مــا بیداریم» نوشــته شــده بــود .آن را در
قهــای خوابگاه پیــدا کرده بودند و نســخههای
اتا 
بازنویسیشدهآنمتندر دانشگاهپخششدهبود.
حــدود دو هفتــه بــا پاهایــی دردنــا ک ،ورم کــرده و
پوســت انداخته بر اثر ضربات کابل در سلولی فاقد
پنجــره در زیر زمیــن شــهربانی بــودم تا بــه بند یک
زنــدان عــادل آبــاد کــه انفــرادی و مخصــوص افراد
بازداشتی تا قبل از دادگاه و صدور حکم بود ،منتقل
شدم .چندی بعد در دادگاه نظامی شیراز به اتهام
اقدام علیه امنیت و توهین به شخص اول مملکت
به چهار سال زندان محکوم شدم .این زمان بود که
بهبندچهار رفتمودورهآشناییوزندگیبامهندس
سحابی به مدت یک سال و نیم در زندان عادل آباد
شیراز شروع شد.

عزتاهلل سحابی :بیم و امید

مهندس سحابی را چگونه دیدم؟
سحابیلیدر جمعمذهبیهایزندانبود.از حدود 130زندانیسیاسیدر بندچهار عادل
آباد شیراز ،بیست و سه چهار نفر مذهبی بودند و بقیه را گروههای مختلف مارکسیستی،
از اعضاء حزب توده و فرقۀ دموکرات تا چریکهای فدایی ،مجاهدین مارکسیست شده،
مائوئیس ـتها و ســازمان انقالبی که منشــعبین حزب توده بودند و نیز افرادی با مواضع
شــخصی ،تشــکیل میدادند .مرا نخســت در ســلول  9نفرهای جا دادند که تخت خالی
ً
ً
داشتوافرادیبریدهاز چریکهایفدایی،یابازداشتیهایمتفرقهمثالفردی کهظاهرا
اشتباهیبازداشتشدهبودوطرفدار برنامۀچشمکتلویزیونبوددر آنبهسرمیبردند.
یکهفتهبعد،بهصالحدیدبزرگانباسحابیوچندنفراز اعضاءسازمانمجاهدینخلق
که حبس ابد داشتند ،همسلولی شدم.
این که گفتهشدهزندانخودشنوعیدانشگاهاست،چندانبیوجهنیست.برنامهریزی
آموزشوانتقالتجربهبرقرار بودو کالسهایدویاچندنفرهدر موضوعاتمختلفبهطور
مرتبومنظمتشکیلمیشد.منبامرحوممهندسسحابیدوبرنامهداشتم،یکیهستی
شناسیوتکاملودیگری کهسهنفرهبرگزار میشدتفسیرقرآنبود.سحابیرااز نظرتفکرو
ً
دیدگاه-وقطعااز جنبههاییدیگر-بایدادامهدهندۀمکتبمهندسبازرگاندانست.
ً
تفکریعمدتاعلمی کهدر تبیینجهانواثباتوحدتویگانگیآننهبرمفاهیمفلسفی
و علــم کالم ،بلکه به علوم دقیقه و آخرین دســتاوردهای دانش بشــر اتــکا میکند .وقتی
ً
َ
یشــد صرفــا به آیۀ :و یســألونک عــن الروح قل الــروح من امــر ربی و ما
بحث روح مطرح م 
اوتیتم من العلم اال قلیال ،استناد نمیکرد و برای تقریب ذهن ،از "میدان مغناطیسی" و یا
ُ
ُ
کشف اپارین ()Oparinدر کتاب حیات :طبیعت ،منشا و تکامل آن ،مثال میآورد .اپارین
که در جستجوی نخستین شــکلهای حیات به مجموعههای مولکولی دارای قابلیت
یپــردازد،
لســلولی م 
مهــا و پیدایش حیات ماقب 
خودتکرارســازی ،به وجود آمــدن آنزی 
جایی از وجود "میدان حیاتی" در اطراف ســلول بههنگام شــکلگیری ســخن میگوید.
این کشف ،ســحابی را به وجد آورده بود و آن را طلیعۀ شناخت بیشتر بشر از نسبت روح
و بدن میدانســت .آموزههای ســحابی بر ذهنیت من و نوع نگاهم در شناخت جهان و
اشیاء که قبل از زندان ا کثر کتابهای بازرگان را هم خوانده بودم ،تأثیر مضاعفی داشت.
هرچند من خأل وجوه فلســفی نگرش را کــه مؤلفه نگاه عقالنی به پدیدههاســت بعدتر با
مطالعۀ فلسفۀ غرب و نیز اصول فلسفه و روش رئالیسم عالمه طباطبایی پوشش دادم.
نگاه علمی ســحابی به جهان ،نه فقط در هستیشناســی و توحید که پایۀ اعتقادی وی بود

سابقۀ مبارزاتی
و شخصیت
چندوجهی
سحابی به او
در بین جمع
مذهبیهای
زندان محوریت
و مرجعیتی
معتبرو مقتدر
بخشیده بود که
احترام گروههای
غیرمذهبی را نیز
به همراه داشت.
دغدغهاش ایران
بود و رمز ماندگاری
کشور را همزیستی
اقوام کشور در
طی سدهها و
هزارههای گذشته
میدانست.

عزت اهلل سحابی درکنار دکتر علی شریعتی ،طاهر احمدزاده و تنی چند از دوستانش در مشهد

30

دهمین سالگرد پرواز عزتاهلل و هاله سحابی و هدی صابر

بلکهدر ابعاددیگرنیزجلوهداشتوسببنگاهدقیق
و کارشناســانۀ وی در مسایل اقتصادی جامعه شده
بود .مســئولیتهای وی پــس از پیــروزی انقــاب در
ستادبسیجاقتصادی کشوروسازمانبرنامهوبودجه،
به پشــتوانۀ دانش و توانمنــدی وی در ایــن عرصهها
بود .و آنگاه که نظام ،خــود را از بهره بردن از تخصص
سحابیوامثالاومحرومساخت،تحلیلهایعمیقو
واقعبینانهسیاسی-اقتصادیویوپیشبینیهایش
از رونداوضاعهمیشهالهامبخشبود.
ســابقۀ مبارزاتی و شــخصیت چندوجهی سحابی
به او در بیــن جمع مذهبیهای زنــدان محوریت و
مرجعیتی معتبر و مقتدر بخشــیده بــود که احترام
گروههای غیرمذهبی را نیز به همراه داشت .همین
نفــوذ و اعتبار ســحابی و قدرت تحلیل و اســتدالل
وی بــود که مانع از آن شــد در ما ههــای آخر نزدیک
به انقالب ،وقتــی مصطفی کتیرایی یکــی از اعضاء
زندانی سازمان مجاهدین خلق با مأموریتی خاص
از اوین و از طرف مسعود رجوی به عادل آباد آمد ،در
یارکشی و جذب افراد با نا کامی مواجه شد.
ســحابی در عرصــه سیاســت نگاهی ملی داشــت.
دغدغ ـهاش ایــران بــود و رمــز مانــدگاری کشــور را
همزیستی اقوام کشور در طی سدهها و هزارههای
گذشته میدانســت .افســوس میخورد که تجربه
مشــروطه و جنبــش ملــی شــدن نفــت به اســتقرار
دولتی مردمی و توســعه یافته که پاسدار فرهنگ و
تمدن ایران باشــد نیانجامیــد .این دغدغــه و این
نــگاه در آخرین لحظــات زندگــی و هوشــیاری روی
تخت بیمارستان مدرس تهران اینگونه ابراز شد:
زندگیمردمسختشدهاست.خدامیداند کهمن
چقدر برای ایران نگرانم! من دارم میمیرم و کاری
برای ایران نکردم.
ّ
ســحابی را مومنی مقید و موحدی مبــارز میدیدم
کــه دلســوز وطــن و خواهــان رفــاه و آزادی و عدالت
بود .آرامــش و متانت و صلحاندیشــی او مثال زدنی
است .اهل پرخاش نبود اما زورگویی را برنمیتابید.
انســانی خوشــدل و عاطفــی کــه سیاســی بــود امــا
پیچیده و ّ
سیاس نبود .و همین باعث میشد تا گاه
نابخردان به خطــا او را بیازارند .جمهوری اســامی
نه قــدر او را دانســت و نــه انتقادهای کارشناســی او
را تحمل میکرد .گام نخســت در به انــزوا بردن این
ســرمایه گرانقــدر و آزردن او را هاشــمی رفســنجانی
برداشــت .آنگاه کــه در ســال  69و در پــی نام ـهای
انتقادی به عمکردهای دولت ،در پاسخ به چند تن
از نمایندگانی کهبهآقایهاشمیاعتراض کردندچرا
عزتاهلل سحابی را گرفتی؟ پاســخ داده بود :رویش
زیاد شده بود ،میخواستیم رویش را کم کنیم.
رابطهدوستیمنبامهندسسحابیپساز انقالب
هم ادامه یافت .و آن نیز حکایت دیگری است.
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تحولاجتماعی:از ارادههاتاتوازنقوایاجتماعی
بررسیمواضعمهندسسحابیدر مجلسبررسیقانوناساسیومواجههبااصلپنجم
بیــش از پنجاه ســال ســابقه مبارزاتــی و حضــور فعــال در تمامی
جریانــات و اتفاقــات ایــن دوران ،چــه در موضع مدافــع و چه در
موضع مخالف یا منتقد ،مهندس ســحابی را به فعال سیاســی
و اجتماعی کمنظیری در ایران بدل کرده اســت که بدون اغراق
میتوان از او به عنوان تجسم عینی تاریخ ایران معاصر یاد کرد.
در پنجاه سال منتهی به درگذشت مهندس سحابی کمتر واقعه
محمدرضائی
یا حادثــه مهمــی را در عرصه سیاســت و اجتماع میتوان ســراغ
گرفت که مهندس ســحابی موضعــی را در برابر آن اتخــاذ و اعالم
نکرده باشــد یا حرکتی در جهت تأییــد و همراهی یــا نفی و نقــد آن انجام نداده باشــد.
بودهاند و هستند اشــخاصی که حتی سوابقی بیش از مهندس ســحابی داشتهاند اما

در بزنگاههایــی از صحنه غایب بودهانــد و تنها هر
از چندگاهــی به تناســب احوال شــخصی و احوال
روزگار موضعی گرفتهاند ،حرفــی زدهاند یا حرکتی
انجــام دادهاند .هــر چند کــه تاریخ در بســیاری از
موارد نقطهچینهــای فعالیت این عــده را به هم
متصل کــرده و خطی ممتــد از فعالیت سیاســی و
اجتماعی اینان ارائه داده اســت ،امــا آنچه درباره
مهندس ســحابی به راحتی به چشــم میآید این
است کهاینخطسیرممتددر عالمواقعنیزوجود
دارد و میتوان با کمی کنکاش و جستجو موضع و

عزتاهلل سحابی :بیم و امید

عملکرد مهندس سحابی را در وقایع اصلی دوران حیات سیاسی و اجتماعیاش یافت.
ایناستمرار در حضور فعالهرچنداز شخصیتوبینشمهندسسحابینشأت گرفته،
اما در روند فعالیتش بر شخصیت و بینش وی نیز اثر گذاشته است .در کنار این ویژگی
مهندس ســحابی که حــوادث و اتفاقــات را تاریخی و رونــدی میدیــد و در نتیجه توان
قابل اعتنایی برای پیشبینی سیر روند حوادث داشت ،استمرار حضور فعال ،موجب
گشوده بودن افق دیدش شده و راه را بر نفوذ تحجر و تصلب در دیدگاهش مسدود کرده
است .همین گشودگی است که موجب شده بود که مهندس سحابی در کنار وفاداری
به آرمانها ،همیشه در مقام یک کارشــناس خبره به راهحلها و راهکارهای جدید فکر
کند و به طرح آنها بپردازد.
بدون شک یکی از مهمترین مقاطعی که مهندس سحابی در آن حضور فعال داشته و
نقشآفرینی کرده است مقطع انقالب و وقایع منجر به تثبیت نظام جمهوری اسالمی
است .در این نوشته میکوشــم ،به اجمال ،به نحوه مواجهه مهندس سحابی با یکی
از شا کلههای اصلی نظام برآمده از انقالب یعنی تصویب اصل پنجم قانون اساسی ،یا
آنچنان که مشهور شده اســت اصل والیت فقیه ،بپردازم .اهمیت این بررسی نه فقط
در ارائه روایتی دیگر از تاریخ انقالب ،بلکه نشان دادن آن نوع مرزبندی اصولی و اساسی
اســت که خط فاصلی مشــخص و معین مابین دیدگاههای مهندس ســحابی با همه
نیروها و جریاناتی که پس از انقالب در مسند قدرت قرار گرفتند میکشد.
قبل از ارائــه دیدگاههای مهندس ســحابی پیرامون اصــل پنجم قانون اساســی ،مرور
مختصری بر سیر وقایع آن دوران مفید است.

پیشینه تهیه پیشنویس و تشکیل خبرگان قانون اساسی
رفرانــدوم برگــزار شــده در روزهــای  11و  12فروردیــن  1358تــا حــدودی نیــروی غالب بر
روندهای آتی را مشخص میکرد و خطوط کلی نظام برآمده از انقالب را به شکلی مبهم و
در نتیجهباقابلیتتفسیرهایمتناقضنشانمیداد.هرچند«جمهوریاسالمی»،در
دیدگاه بسیاری از فعالین سیاسی مذهبی و حتی مردم عادی ،که درگیر حوادث انقالب
بودند ،نام مستعاری بود برای رفع ستم و تبعیض و فساد ،اما در همان حال برای برخی
دیگر از دستاندرکاران انقالب نام مستعاری بود برای حا کمیت فقه و فقها .هر چند از
همان ابتدای پیروزی انقالب و حتی پیش از آن تفاوت این دیدگاهها را میشد در برخی
از حوادثواتفاقاتدید،اماجریانتصویبقانوناساسیواختالفقانونتصویبشده
در مجلس خبرگان قانون اساسی با پیشنویس تهیهشده قبلی توسط دولت موقت و
ً
مصوب شورای انقالب ،این تفاوت را الاقل در خطوط اصلیاش کامال مشخص نمود.
یگــردد که بــا اوجگیری وقایع ســال  57و
تاریخچه تدوین قانون اساســی ،بــه آنجا برم 
با موافقت رهبــری انقالب تدویــن پیشنویس قانــون اساســی در پاریس و تهــران آغاز
میشود .این پیشنویس در جلسات متعدد شورای انقالب بررسی و به تصویب شد و
بدون آنکه ذکری از والیت فقیه در آن بیاید با تغییرات بسیار مختصری به تأیید رهبری
انقالب و مراجع قم نیز رسید.
ا کنون نوبت تصویب نهایی قانون اساسی و برگزاری رفراندوم برای تأیید آن توسط مردم
بود.از آنجا کهاز یکسودر حکمآیتاهللخمینیبهمهندسبازرگانبرایتشکیلدولت
موقت یکی از وظایف دولت موقت تشکیل مجلس مؤسسان برای تهیه قانون اساسی
ذکر شده بود و از ســوی دیگر تسریع تصویب و تأیید قانون اساســی یکی از اولویتهای
بخش اعظمی از انقالبیون بود ،برای تأیید قانون اساسی دو دیدگاه در شورای انقالب
شــکل گرفت .دیدگاه اول که مهندس بازرگان و دکتر سحابی آن را نمایندگی میکردند
ً
با این استدالل که به مردم وعده تشکیل مجلس مؤسسان داده شده و لذا حتما باید
این مجلس تشکیل و پیشنویس قانون اساســی در آن تصویب شــود ،در پی برگزاری
انتخابات و تشــکیل مجلس مؤسســان بود .اما دیدگاه دوم که ا کثر روحانیون شورای
انقالب طرفدار آن بودند ،و مهندس سحابی نیز با این دیدگاه موافق بود ،معتقد بودند
برای تســریع کار همین پیشنویس تهیه شــده به رفراندوم گذاشــته شــود .در نهایت
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راهحل بینابینی آیتاهلل طالقانی تأیید شد که به
جایمجلسمؤسسانمجلسی کوچکترباعنوان
مجلس بررســی نهایی قانون اساســی (یا مجلس
خبــرگان قانــون اساســی) بــا برگــزاری انتخابــات
وتعییننمایندگانمردمتشکیلشودو کار بررسی
قانون اساسی را به انجام برساند.

اولین مواجهه با مسئلۀ والیت فقیه در
قانون اساسی

مهندسسحابی
ضمن واکاوی
روح حاکم بر
پیشنویس
قانون اساسی،
با دید تاریخی
خود طرح مسئله
والیت فقیه را تا
انقالب مشروطیت
و مجادله بین
مشروطه و
مشروعه به عقب
میبرد و عنوان
میکندبحثهایی
که در مجلس
رسیدگی به قانون
اساسی در حال
انجام است همان
بحثهای زمان
مشروطه است
که در زمان خود
توسط علما و
ً
مخصوصا آیتاهلل
نائینی حل شده
است و ما نباید
امر تجربه شده
را دوباره تجربه
کنیم.

مجلــس بررســی قانــون اساســی انتخــاب شــد و
نزدیک به هشتاد درصد از منتخبین آن را گرایش
خاصــی از روحانیون یا اشــخاص همموضع با آنها
تشــکیل مــیداد .در ســخنرانیهای ابتــدای کار
ً
مجلستقریباتمامنمایندگانی کهاز طیفا کثریت
مجلس بودنــد به این نکته اشــاره کردنــد که باید
در قانــون اساســی جدیــد والیــت فقیــه گنجانده
شــود .در این مقطع مهندس ســحابی بــه عنوان
یکــی از ســخنرانان مطالبــی را عنــوان میکنــد که
اولین مواجهه وی با مســئله والیت فقیــه و نحوه
رســیدگی بــه پیشنویــس قانون اساســی اســت.
در این سخنان مهندس ســحابی ضمن وا کاوی
روح حا کــم بر پیشنویــس قانون اساســی ،با دید
تاریخی خود طرح مسئله والیت فقیه را تا انقالب
مشروطیت و مجادله بین مشروطه و مشروعه به
عقــب میبرد و عنــوان میکنــد بحثهایــی که در
مجلس رســیدگی به قانون اساسی در حال انجام
است همان بحثهای زمان مشروطه است که در
ً
زمان خود توسط علما و مخصوصا آیتاهلل نائینی
حل شده است و ما نباید امر تجربه شده را دوباره
تجربه کنیم.
مهندس ســحابی در ابتدای ســخنانش با قرائت
بخشــی از آیه 92ســوره نحل [و مانند آن (زنى) كه
رشتهخودراپساز محكمبافتن(،یكىیكى)از هم
مىگسست مباشید كه سوگندهاى خود را میان
ّ
خویش وســیله (فریــب و) تقلب ســازید (به خیال
این) كه گروهى از گروه دیگر (در داشتن امكانات)
افزونترند ،].میگوید:

«در ایــن مجلــس محتــرم از طــرف بــرادران
عزیزمــان مطالــب زیــادی ابــراز شــد کــه ا کثر
آنهــا  -ا گــر نگویــم هم ـهاش  -در جهــت نفی
ایــن پیشنویــس قانــون اساســی بود یــا ا گر
ً
مســتقیما در جهــت نفــی نبــود در جهــت
پیشــنهاد طر حهــای جدیــد بــود  ...الزم
میدانم مطالبی را  ...درباره این پیشنویس
و روحی که بر آن حا کم است به عرض برسانم
 ...قانــون اساســی بــه طــور کلــی عبارتســت
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است یک سلسله از کلیترین ضوابط و مقرراتی که بین عناصر دولت  - ...یعنی
هیأت حا کمه  -با عناصر قدرت سیاسی و ملت تعیین روابط و تعهداتی که بین
اینها برقرار میشــود و به صورت پیوندی یا عهدنامه یا میثاقی در میآید ،این را
قانون اساسی میگویند و این طرحی که االن در اختیار ما قرار گرفته یک چنین
مجموعهای اســت  ...آنچه که اینجا مطرح اســت و مســئله اصلی است ،نحوه
کیفیت قدرت سیاســی در جامعه اســت .مبارزاتــی که در صدر مشــروطیت بود
ً
و منجر به قانون اساســی و مخصوصا متمم قانون اساســی شــد در آن موقع هم
یک چنین بحثهایــی که االن در بیــن جامعه ما هســت مطرح بــود .آن موقع
تحت لوای دو شــعار حکومت مشــروعه و حکومت مشروطه مطرح شــد و امروز
ً
تحت عنوان والیت فقیه و مثال حکومت دموکراســی یا حکومت قانون اساســی
و امثالهم  ...این بحث مطرح بود که طبق آن پیشــنهاد و قانون اساسی آن روز
دولت زیر مراقبــت و نظارت
[ا گر] حکومتی بــر مبنای قدرت مــردم و حکومــت و ِ
و انتخــاب مــردم تعییــن بشــود ،آیــا چنیــن حکومتــی ،اطاعــت و تبعیــت از آن،
مشروعیت شرعی دارد یا نه؟ [بعضی] میگفتند نه ،این مشروعیت ندارد ،بعضی
میگفتند مشــروعیت دارد ...این دعوا مدتها طول کشید و فقهای بزرگ شیعه
ً
 ...مرحوم آخوند مال کاظم خوانســاری و مخصوصا مرحوم نائینی  ...مسئله را
از دریچه علمی و فقهی حل کردند .مســئله یــک بار در آن موقع حل شــده و ا گر
حاال ما دوباره این بحثها را مطرح بکنیم یعنی برگشــتهایم به سر خانه اول .از

هرچند«جمهوری
اسالمی»،در دیدگاه
بسیاریاز فعالین
سیاسیمذهبیو
حتیمردمعادی،
کهدرگیرحوادث
انقالببودند،نام
مستعاریبود
برایرفعستمو
تبعیضوفساد،
امادر همانحال
برایبرخیدیگر
از دستاندرکاران
انقالبناممستعاری
بودبرایحاکمیت
فقهوفقها.

تجارب گذشته استفاده نمیکنیم و تجارب
گذشته را دوباره میخواهیم تجربه کنیم ...
و این درســت نیســت چه فرد ،چــه جامعه،
چه ملــت در جریان زندگــی خــودش آنچه را
که تجربه میکنــد بایــد در زاویــه محفوظات
و مکنونــات خــودش نگهــدارد و همیشــه از
آن تجربیــات اســتفاده کند  ...بحــث اصلی
در صــدر مشــروطیت ایــن بــود کــه در زمــان
غیبــت معصــوم مــردم بایــد چــه بکننــد .آیا
حکومتی نداشــته باشــند یا به حکومتهای
ظلم و جور و استبدادی که در آن زمان بود و
همیشه در جوامع هست تن به آن حکومتها
بدهند ،یا حال که حکومت معصوم نیست
بــه حکومتــی کــه در راه معصوم باشــد یعنی
شباهت نسبی با حکومت [معصوم] داشته
باشدتنبدهند.بعدبحثبرسراینموضوع
پیش آمــد کــه آن حکومتــی که شــباهت به
حکومــت معصــوم داشــته باشــد ،چگونــه
حکومتیاستوراجعبهاینموضوعمرحوم
نائینــی دالیلــی آوردند ...ایشــان موضــوع را
این طور حــل میکننــد که معصــوم یک فرد
اســت و به دلیل خصوصیــات و خصلتهایی
که به صورت طبیعی یا بــه صورت تربیتی که
در وجــودش هســت ،آنچنــان بــر وجــودش
مســلط اســت  ...کــه وقتــی تمــام قــدرت
سیاسی جامعه در دستش باشد از آن قدرت
سوءاستفاده نمیکند یا حفظ قدرت برایش
هدف نمیشود ،هدف را فراموش نمیکند.
بعد ایشــان میگوید در غیبت معصــوم پیدا
کردن چنین فردی حکــم پیدا کردن کبریت
احمــر را دارد و چنیــن آدمی را مــا نمیتوانیم
در بین افراد عادی بشر پیدا کنیم  ...ما باید
آن کیفیتــی که در نفــس معصوم هســت ...
صورت خارجی به آن کیفیت بدهیم  ...بعد
با اســتداللهایی که ایشــان میکند ســه نوع
قــوه را در نفس معصــوم تشــخیص میدهد
یکی قوه مسدده عاقله است که اینها تطبیق
نگــذار و یکی قوه
میکند بر قــوه مقننه و قانو 
رادعه و مانعه اســت که حمــل میکند بر قوه
اجرایی و قوه قضائیه و میگوید مــا این قوا را
بیائیم در خارج تشــکیل بدهیــم و حکومت
یشــد بیائیم
را که در فــرد معصوم خالصه م 
و در یک هیــأت پیاده بکنیم کــه آن هیأت از
یشــود و بعد این قوا تحت
این قوا تشکیل م 
نظارتآنمقامیباشد کهپیامبرمیفرمایند
«الیجتمع امتی علیالخطا» .چون احتمال
خطایش از افراد و سازمانها و نهادهای منفرد
خیلــی کمتــر اســت .احتمــال خطــای یــک
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ً
جامعهیایکملتاز دیدگاهپیامبراسالممخصوصاامتاسالمیاحتمالخطایش
خیلی کم اســت  ...حاال این پیشنویس قانون اساســی بر این اســاس اســت ...
حضرت علی (ع) موقع وفاتشان به مردم توصیه میکنند «اوصیکم به تقویاهلل و
نظمامرکم»...نظمونظامیکمقدار مقرراتوقانوننوشتناست،یکمقدار اجرا
کردن و یک مقدار هم قضاوت کردن است و اینها چیزهایی است که در این قانون
اساسی مبنای کار بوده و به هیچ وجه مغایرتی با والیت فقیه ندارد .والیت فقیه
در امر استخراج احکام است ،رد فروع بر اصول است .استخراج احکام فرض شرعی
اســت ولی فقیه در مقام اجرا نیســت .والیت فقیــه مرادف با این نیســت که فقیه
ً
حتما در اجرای سیاست و در توزیع قدرت سیاسی در جامعه عمل بکند و نظارت
ً
بکند،اینمطلبنوشتهنشدهمضافابهاینکهفقیهبهسببخصلت کارشاز یک
سلسله خصایص باید برخوردار باشــد که این خصایص الزم هست ولی برای یک
فردی که حا کمیت سیاسی بر جامعه دارد کافی نیست ،یعنی فردی که حا کم بر
مسائلسیاسیجامعههستوقدرتسیاسیراادارهونظارتمیکنداز خصایص
خیلی باالتری باید برخوردار باشد ،آنچنان کسی باید باشد که وقتی قدرت کامله
انحصاری سیاســی و اقتصادی و نظامی در اختیارش قرار گرفت ،منحرف نشــود
یعنی قدرت را به بیراهه نبرد یا برایش وسیله و هدف قرار نگیرد .به این جهت این
قانون اساسی مغایرتی با والیت فقیه ندارد و ما نباید این دو را مقابل هم قرار دهیم
و بیخود هم این را مطرح نکنیم که یا رئیس جمهوری بر طبق این قانون اساسی
یا والیت فقیه ،نه ،رئیس جمهور میتواند کار خــودش را بکند .فقیه هم وظایف
خودش را دارد و تکالیف خودش را میتواند انجام بدهد».
پس از این ســخنرانی آیتاهلل بهشــتی نایب رئیس مجلس بررســی قانون اساسی طی
سخنانی گفت:

«برادرمــان در مطالبشــان اشــارهای به والیــت فقیه کردند کــه من انتظــار دارم
ناطقین بعــدی بیشــتر توضیح بدهنــد .یکــی از نماینــدگان محترم یادداشــتی
فرســتادهاند که خود من این توضیــح را بدهم به هر حال در همین جلســه باید
توضیــح داده بشــود کوتاهتــرش این اســت کــه در دو جمله خــود بنــده توضیح
ً
بدهم که آقای سحابی شما والیت فقیه را با فقاهت فقیه اشتباه کردید بعدا در
مذا کرات مفصل خدمتتان توضیحات کافی خواهم داد».

تا کید بر مبنایی بودن پیشنویس قبلی قانون اساسی
در ادامه کار بابررسیآییننامهداخلیمجلسدر خصوصپیشنویسارائهشدهتوسط
هیأت دولت تصمیم گرفته شد .مهندس سحابی در ارتباط با پیشنویس تهیهشده
قبلی و با این استدالل که این پیشنویس تمام مراحل را طی کرده و برای اطالع عموم
منتشر شده اســت و مردم برای بررســی همین پیشنویس نمایندگان خود را انتخاب
کردهاند در سخنان کوتاهی برای تأ کید بر مبنا بودن پیشنویس مصوب هیأت دولت و
حیطه کار مجلس بررسی قانون اساسی ،چنین گفت:

«پیشنویس پیشنهادی از همه مجراها چه شــورای انقالب و چه هیأت دولت
گذشته و حتی به عرض مراجع هم رسیده و نسبت به آن اظهارنظر کردهاند و بعد
منتشر شــده اســت .این طر حها که حاال ما میبینیم مطابق طرح پیشنهادی
منتشــر شــده اســت .به این ترتیب کــه آن طــرح پیشــنهادی ،زمینه تمــام این
طر حها قرار گرفته اســت و ما به مــردم اعالم کردیم که مجلس برای بررســی این
پیشنویس تشــکیل میشــود و عدهای را انتخــاب کنند که ایــن پیشنویس را
بررسی و رسیدگی و اظهارنظر کنند .بنابراین انتظار مردم این است که ما همان
پیشنویس منتشر شده را بررسی و رسیدگی کنیم».
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اما با تصویب این پیشنهاد که «متن منتشر شده
از طــرف دولــت به عنــوان زمینــه انتخاب بشــود،
منتهی گروهها میتوانند همه نوع تغییر در اصول
آن بدهند .نقش این متن تنظیم است به طوری
که معلوم باشــد که همه گروههــا روی این مطلب
کار میکنند و مطالب پیشنهادیشان را به شورای
ً
هماهنگیمیدهند».عمالپیشنویسارائهشده
توسط هیأت دولت کنار گذاشته شد.

کفایت زودهنگام مذا کرات دربارۀ
اصل پنجم

مهندس
سحابی در ادامه
تالشهایش ،حتی
پس از تصویب اصل
پنجم در مجلس،
این بار موضو ع
را به صورت
گستردهتری در
مراسمهفتمین
روز درگذشت
آیتاهلل طالقانی
در سخنرانیاش
در ترمینال خزانه
مطرح کرده و
میگوید ما بسیار
از جامعه توحیدی
و حکومت معصوم
دوریم و هر کس
که در رأس قدرت
بنشیند بدون تردید
قدرت او را به سوی
حفظ قدرت و
هدف شدن قدرت
میراند و این یعنی
آغاز افول اسالم.

باتصویباجازهاعمالهرگونهتغییردر پیشنویس
ارائه شده توسط دولت موقت ،اصل پنجم قانون
اساســی به والیــت فقیــه اختصــاص مییابــد .در
جلســه پانزدهم این مجلس به تاریخ  21شــهریور
 1358بحــث دربــاره ایــن اصــل انجــام میشــود و
آقایان مقــدم مراغــهای و دکتر بهشــتی بــه عنوان
مخالف و موافق این اصل ســخن میگویند .آنچه
که از البــای ســخنان اظهار شــده در این جلســه
مشخصمیشودایناست کهبحثپیراموناین
اصلدر کمیسیونمربوطهودر جلساتخصوصی
به صورت مبسوط انجام شده و مهندس سحابی
نیــز در آن جلســات فعاالنــه شــرکت کــرده اســت.
متأسفانه بحثهای انجام شده در این جلسات
خصوصی و اســتدال لهای طرفین ماجرا موجود
نیســت .پــس از ســخنان دکتــر بهشــتی بــه عنــوا
موافق،مخالفیندرخواستبحثوبررسیبیشتر
میکنند ،مهندس ســحابی در استدالل خودش
برای مذا کره بیشتر میگوید:

«این اصل ،یک اصل بسیار اصولی و اساسی
است و انقالبی در جامعه ایران ایجاد خواهد
کرد ،بنابراین نگذارید که این اصل سرسری
بگذرد .در جلسات خصوصی بنده به عنوان
مخالف فقــط ده دقیقــه توانســتم صحبت
کنــم ،در حالیکه دهها مطلب دیگر داشــتم
که فرصت نشد و در حدود بیست نفر و شاید
ســی نفــر در دنبالــه حرفهــای مــن جواب
دادند و باز جواب داشت ،ولی به هیچکدام
نوبت نرسید .بنابراین روی این اصل به قدر
کافی در ایــن مجلس خبــرگان توضیح داده
نشده .شما ا گر بخواهید با یک قیام و قعود
مسئله را تمام بکنید ،این در نظر ملت ایران
مسئلهای است که ایجاد مسائل و مشکالت
خواهد کرد و خود جنابعالی [منظور آیتاهلل
بهشــتی نایب رئیس مجلس بررســی قانون
اساســی اســت ].اینجا مطالبی فرمودید که
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این مطالب در آن جلســه گفته نشــده بود و جوابش نیز داده نشده بود ،همین
مطالب شما جواب دارد».
اما نمایندگان مجلس ،بــا ا کثریت آرا ،رأی بــه کفایت مذا کرات میدهنــد و پس از آن با
رأیگیری از نمایندگان ،مهمترین اصل قانون اساسی جمهوری اسالمی با پنجاه و سه
رأی موافق ،چهــار رأی ممتنع و هشــت رأی مخالف به تصویب مجلس بررســی قانون
اساسی میرسد.

سخنرانی خزانه در هفتمین روز درگذشت آیتاهلل طالقانی
مهندسسحابیدر ادامهتالشهایش،حتیپساز تصویباصلپنجمدر مجلس،این
بار موضوع را به صورت گستردهتری در مراسم هفتمین روز درگذشت آیتاهلل طالقانی
در سخنرانیاش در ترمینال خزانه مطرح میکند .متأسفانه متن کامل این سخنرانی
در دسترس نیســت .روزنامه کیهان در تاریخ  27شهریور  58در گزارشــی از این مراسم
با عنوان «طالقانی پریروز در جنوب شــهر بود» خالصهای از این ســخنرانی رانقل کرده
و مینویسد:
«ســحابی در خاتمه ســخنان خود درباره والیــت فقیه صحبت کرد و اشــکاالتی
را به بعضی از برداش ـتها نســبت به این اصل مطرح کرد و گفت که در فروردین
امســال مردم با ا کثریت آرا به جمهوری اســامی رأی دادند .جمهوری اســامی
یعنی نظامــی که محتوای آن اســام اســت و مکتــب و تعالیم اســام و ســازمان
آن جمهــوری یعنــی قوانین مکتبی اســام در قالــب و شــکل آرا مــردم و از طریق
حا کمیت مردم اعمال میشــود و در این نظــام اسالمشناســان واقعی باید یک
نظارت مکتبی بر قوانین و مقرراتی که میگذرد داشته باشند و این امر در نهادی
در پیشنویس قانون اساسی با اصل شورای نگهبان قانون اساسی مطرح شده
اســت و ما اصل والیت فقیــه را که یک اصــل غیر قابل انــکار مکتبی اســت تا این
حد میتوانیم پیــادهاش کنیم ولی آن طرحــی که نوعی حا کمیت و سرپرســتی
بال رقیب یعنی نوعی قدرت در مقابل قدرت حکومت است در شرایط امروز قابل
قبول نمیتواند باشــد زیرا هیــچ فردی معصــوم نیســت و امکان خطا و اشــتباه

مهندسسحابی
در استدالل
خودش برای
مذاکره بیشتر
درباره اصل والیت
فقیه میگوید:
«این اصل ،یک
اصل بسیار اصولی
و اساسی است و
انقالبی در جامعه
ایران ایجاد خواهد
کرد ،بنابراین
نگذارید که این
اصل سرسری
بگذرد .در جلسات
خصوصیبنده
به عنوان مخالف
فقط ده دقیقه
توانستمصحبت
کنم».

م ـیرود .و از طرفــی ایــن قــدرت در مقابــل
قــدرت دولــت وحکومــت ،جامعــه را بــه دو
قطب تقســیم کرده و نظم جامعــه را به هم
میزند و از نظر دینی هــم روحانیتی که طی
 1400ســال در درون مردم بــود و پناه و ملجا
مــردم در برابــر اربــاب زور و ســتم بــود وقتی
در مرکز قدرت قرار گیرد مســئولیت هر آنچه
در جامعــه اتفــاق میافتــد به عهده اوســت
و مردمــی که طــی  1400ســال به علــت ظلم
و ستم نســبت به دســتگاههای حکومتی و
سیاسی بیگانه بودند آن بیگانگی خودشان
را متوجــه روحانیــت خواهنــد کــرد و ایــن
بــرای خــود روحانیــت و برای اســام بســیار
خطرنــا ک اســت .یعنــی اســام بــه صــورت
دیــن دولتــی و رســمی در میآیــد .درســت
اســت که در یــک جامعــه توحیــدی واقعی
بیــن دولت و مــردم فاصلــه و فرقی نیســت،
ولی ما بسیار از جامعه توحیدی و حکومت
معصوم دوریم و هر کس کــه در رأس قدرت
بنشــیند بــدون تردید قــدرت او را به ســوی
حفظ قدرت و هدف شــدن قــدرت میراند
و این یعنــی آغاز افول اســام و در جامعهای
که به دنبــال غربزدگی ،به دنبــال جنایات
رژیم گذشــته و بــه دنبال سیاســت خارجی
که برای محو و نابودی اسالم و جامعه تالش
میکردند و مــردم علیه آن به پا خواســتند و
اسالم را به جامعه بازگرداندند ،پذیرش این
طرحی کــه مطرح میکنند آغاز افول اســام
اســت زیرا بر مشــکالت سیاســی ســالهای
بعد هم میشــود فائــق آمد ولی ا گــر خدای
نکرده به مکتــب ضربهای بخــورد این دیگر
جبرانناپذیر خواهد بود».

جایگاه شورای نگهبان در
پیشنویس قبلی قانون اساسی
در ایــن ســخنرانی منظــور مهنــدس ســحابی از
شــورای نگهبــان قانــون اساســی ،بــر اســاس
پیشنویــس منتشــر شــده ،ایــن بــود کــه مطابق
فصــل دهــم ایــن پیشنویس بــا عنــوان شــورای
نگهبــان قانــون اساســی «بــه منظــور پاســداری،
از قانــون اساســی از نظر انطبــاق قوانین عــادی با
آن ،شــورای نگهبان قانون اساســی بــا ترکیب زیر
تشکیل میشود -۱ :پنج نفر از میان مجتهدان در
مسائلشرعی کهآ گاهبهمقتضاتزمانهمباشند
مجلــس شــورای ملــی این پنــج نفــر را از فهرســت
اسامی پیشنهادی مراجع معروف تقلید انتخاب
میکند -۲ .شــش نفــراز صاحبنظران درمســائل

عزتاهلل سحابی :بیم و امید

حقوقی ،سه نفر از اساتید دانشــکدههای حقوق کشور و ســه نفراز قضات دیوان عالی
کشور که بوســیله مجلس شــورای ملی از دو گروه مزبور انتخاب میشوند ».همچنین
اصول دیگر این فصل نحــوه کار این شــورا را این گونه مشــخص کرده بود که «شــورای
نگهبان به درخواست یکی از مراجع معروف تقلید ،یا رئیس جمهور یا رئیس دیوانعالی
کشــور یا دادســتان کل کشــور ،صالحیت رســیدگی به قوانین را پیدا میکند ،مشــروط
بر اینکــه از تاریخ توشــیح قانون بیش از یک ماه نگذشــته باشــد ...در صورتی که شــورا
قانون ســندی را بــه دلیل مخالفــت صریح با اصول مســلم شــرعی یا ســایر اصــول این
قانون متعــارض با قانون اساســی بداند ،آنــرا برای تجدیــد نظر با ذکر دالیــل تعارض به
مجلس برمیگرداند و مجلس باتوجه به دالیل ذکر شده تجدید نظر به عمل میآورد ...
تصمیمهای شــورای نگهبان با رأی حداقل دو سوم اعضاء معتبر است ».همچنین بر
اساس همین پیشنویس «شورای نگهبان نظارت بر انتخاب رئیس جمهور و مراجعه
به آراء عمومی (رفراندوم) را نیز به عهده دارد .درخواســت مراجعــه با آراء عمومی باید از
طرف رئیس جمهور یا دو سوم از نمایندگان مجلس شــورای ملی باشد و برای اجراء به
شورای نگهبان تسلیم شود».

پیشبینی دونظامی شدن ساخت سیاسی
مهندس سحابی خود نیز در خاطراتش درباره این سخنرانی چنین میگوید:
«من در آن سخنرانی به فرمایشات آقای منتظری که گفته بودند مردم برای والیت
فقیه و روحانیت انقالب کردهاند و میباید قانون اساسی بر اساس والیت فقیه باشد
اشــاره کردم و گفتم من به دالیل شــرعی این مســئله که در صالحیت من نیســت،
وارد نمی شوم .مسئله والیت فقیه از قدیم االیام در میان فقهای شیعه مطرح بوده
اســت .شــیخ الفقها ،مرحوم شــیخ مرتضی انصاری ،رحمهاهلل علیه که از بزرگترین
فقهاییاست کهبهتقوانیزمعروفبودومرجعیتاعلمرانیزایشانمطرح کردونقش
بزرگی در میان فقهای شــیعه دارد ،ضمن طرح مســئله والیت فقیه با آن مخالفت
کرده بود .همچنین مرحوم آیتاهلل بروجردی هم که در زمان خود مرجع کل شیعه
بودند و به دلیل اعلمیت مورد قبول همگان بودند نیز با نظریه والیت فقیه مخالف
بودند.استداللمرحومبروجردیهماینبود کهعلیرغموجوددالیلعقلیبراثبات
نظریه والیت فقیه ،بــه دلیل فقدان دالیل نقلی ،نمی توان ایــن نظریه را پذیرفت.
نظریهآقایخمینیهمدر زمینهوالیتفقیهاز میاننوزدهروایتموجودتنهابهیک
روایت معروف به مقبوله عمربن حنظله مستند است .در ادامه اظهار داشتم من به

طیهمهپرسی
قانون اساسی در
تاریخ  ۱۱و  ۱۲آذر
ماه سال ،1358
قانون اساسی با
تمام تغییراتی که
مجلسبررسی
قانون اساسی
در پیشنویس
ابتدایی داده بود ،با
رأی قریب به اتفاق
(98/2درصد)
مردم به تصویب
نهایی رسید و یک
با دیگر مشخص
شد که در عرصه
تحوالت اجتماعی
تنها ارادهها مؤثر
نیستندبلکهتوازن
قوای اجتماعی نیز
به شدت تأثیرگذار
است.

مهندس سحابی در کنار مهندس بازرگان و دکتر یداهلل سحابی در اولین دوره
مجلس شورای ملی پس از انقالب
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ایندالیلشرعی کهدر صالحیتمننیست،
وارد نمی شوم بلکه استدالل من بر پایه اصل
مدیریتمجموعههاوسیستمهاوبخصوص
مجموع ههــای انســانی اســتوار اســت .در هر
مجموعــه یــا سیســتم و حتــی مجموعههای
فیزیکــی و بیجــان در صــورت حا کمیت بیش
از یک قطب مدیریت یا نظام ،آن نظام یا نیرو
که قویتر است ،سایرین را از بین خواهد برد.
یا ا گر بیــن نظامهای متعــدد تعادل نباشــد،
سیســتم به هرج و مرج و سرانجام به نابودی
یشــود .قرآن نیز به این نکته اشاره
کشــیده م 
کــرده و میفرماید :لــوکان فیهمــا الهــۀ اال اهلل
لفســدتا (ســوره انبیا ـ  ،)۲۲ا گر در جهان بیش
از یک گرداننده ،ناظم یا مدیر وجود داشت،
ً
یشــد و اصــا عالمــی بــر جــای
عالــم فاســد م 
نمیمانــد .در صحنــه نظا مهــای اجتماعــی
یشــود دو یــا چند نظــام یا
و سیاســی هــم نم 
حا کم وجود داشــته باشــد .در سیستمهای
سیاســی جدید ،صحنه سیاســی کشــور یک
دولت مسئول که در قبال مجلس مسئولیت
دارد ،وجــود دارد .مشــروعیت ایــن دولــت از
مجلس و مشروعیت مجلس هم از مردمی که
یشــود.
نماینــدگان آن را برمیگزینند ،اخذ م 
مردم هم نظریات خــود را از طریق جماعات،
مطبوعات و کرس ـیهایی که نماینــدگان آنها
در مجلــس در اختیــار دارنــد ،ابــراز میکننــد.
این سیســتمهای سیاســی کــه مرکب از ســه
قوه مجریه ،قضاییه و مقننه اســت ،سیستم
منسجمی اســت که هر یک مسئولیتهایی
نیــز در قبــال یکدیگــر دارا هســتند .امــا ولــی
فقیه از مسئولیت مبرا است و به لحاظ اینکه
تشــکیالتی نیز در اختیار خواهد داشــت ،این
تشــکیالت حتــی ا گــر قصــد مداخلــه در امــور
جــاری را نیز نداشــته باشــد ،به هر صــورت به
نحوی در امور دخالت خواهد کرد .در چنین
ً
شــرایطی عمــا در کشــور دو نظــام بــه وجــود
خواهــد آمــد و همین مســئله به نابــودی کل
نظام منجر خواهد شد».
تهــا نتیجهبخــش
البتــه هیچکــدام از ایــن فعالی 
ً
نبــود و نهایتــا طــی همهپرســی قانــون اساســی در
تاریخ  ۱۱و  ۱۲آذر ماه ســال  ،1358قانون اساســی با
تمام تغییراتی که مجلس بررسی قانون اساسی در
پیشنویسابتداییدادهبود،بارأیقریببهاتفاق
(98/2درصد)مردمبهتصویبنهاییرسیدویکبا
دیگر مشخص شد که در عرصه تحوالت اجتماعی
تنهاارادههامؤثرنیستندبلکهتوازنقوایاجتماعی
نیز به شدت تأثیرگذار است.
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سرحدات سیاستورزی
ِ
برای عزتاهلل سحابی

از افتخارات بگریز ،افتخارات به دنبالت خواهند آمد.
با مرگ درآمیز ،زندگی به تو داده خواهد شد( .ابوبکر)

سوسنشریعتی

عزتاهلل سحابی میمیرد .از ما و دنیای ما و باقی قضایا ...آرام
آرام کنــاره میگیرد تــا غیبتش را بــرای بازماندگان قابــل تحملتر
کرده باشــد ،تا ما را به نبودنش عادت دهد .او که نیم قرن شاهد
زنــده و وجدان بیــدار حیــات اجتماعی و سیاســی ایــن مرزوبوم
بوده است.

آخرین باری که مهندس سحابی را هوشیار دیدم،
با لبخندی گفت« :این دفعه تقصیر خودم بود».
ُ
صحبت از کــدام قصور بود؟ جرمــی صورت گرفته
بــود :بــا یــک بیاحتیاطــی ســامتی و زندگــیاش
را بــه خطــر انداختــه بــود .کار همیشــگی او طــی
نیم قــرن مگــر همین نبــوده اســت؟ اما مثــل این
ً
بود که میدانســت فعال چنین حقی نــدارد .برای
همین بود که خود را سرزنش میکرد .شاید هم در
نگاه «ما»یی که بر بالینش آمده بودیم سرزنشــی
میدیــد« .مرگ حق اســت» حتــی بــرای اویی که
در شأن زندگی ،زندگی کرده است .مردن حق آدم
استامابرایاستفادهاز چنینحقیبایددر زندگی
کارت تمام باشد و عزتاهلل سحابی در نگاه دیگران
میدیدکــه هنــوز اجتنابناپذیــر اســت :همچون
انسان و همچون سیاستمدار.
ایندورا-انسانوسیاستمدار-همیشهنمیتوان
با هم صرف کرد و بدبینی تاریخی ما نسبت به بی
پدر-مادری سیاست حکایتی طوالنی و همچنان
باقی است .جایی که پای سیاست در میان باشد،
سخن از قدرت است ،صحنهای که «خیر و شر» و
«زشتوزیبا»رایک«مفیدومضر»است کهتعیین
ً
میکند با سه شــعار« :عمل کن و بعدا عذرخواهی
کن»« ،انجامش که دادی ،منکرش شو»« .تفرقه
بینــداز و مســلط شــو» .همانــی کــه بنیانهــای
سیاســت مــدرن خوانــده میشــود ،سیاســت بــا
منطقــی معطوف بــه خود ،بــا هــدف موفقیت به
هر قیمت و با احتساب این امر که انسان ،پلیدتر،
خطرنا کتــر و مذبذبتر از آن اســت که وفــادار به
حقوق و قوانین باشد و برای برقراری حق و قانون،
توسل به زور ممکن است و مجاز .از همین رو میان
انسانماندنوسیاستورزیدنمجبور بهانتخاب
میشویم.در کنار ایننوعصحنهگردانیسیاست،
در این رانده شــدن خیر و شــر از ســاحت عمومی،
میتوان از آن تجربهای نیز سخن گفت که ادعای
آن را داشته است که تابع متغیری به نام واقعیت
نیست و حقیقت را بهتمامی میخواهد و به یکبار،
از حقیقتهــای مطلــق تبعیــت میکنــد و تحقق
آنها را در همینجا و هما کنون پی میگیرد؛ حتی
به قیمــت در هم ریختــن و انهدام جهــان موجود
در دســترس .بازهم همان حکایت دستان آلوده
و اجبار به انتخاب میان انسان ماندن و سیاست
ورزیــدن .گاه چنــان مــواج و بیثبــات کــه هــر دم
لباس عوض میکند گاه چنان ثابت و معطوف به
حقیقتهای الیزال کــه انهدام امر واقــع را تدارک
میبیند .آنچه سیاستورزی را از حیثیت انداخته
اســت مگر همیــن نوســان میــان ایــن و آن نبوده
اســت؟ وقتیکه پــای اخــاق را بــه میان کشــیده
اســت و وفــاداری بــه اصــول را ،ســر از انــکار تنوع و
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تکثر و تساهل سر در آورده و متوسل به روشهای خشــن برای اعمال حقیقت یگانه و
یکپارچهساز شده است(اخالق مستبدانه) و وقتی اخالق را به حاشیه رانده تا جا بر بروز
واقعیت باز شود -با همان منطق ّفرار و پرتناقضاش -از واقعیت محتومیت جدیدی
ســاخته ،محتومیتی که در آن امکان اندیشــیدن به هر تغییری ناممکن گشته است.
تجربهای دوگانه که در هر دو حال نهتنها مانع از پیوند فرد و شهروند شده و او را از برقراری
نسبتی طبیعی با دیگری ،با کلیتی به نام اجتماع محروم گذاشته که سیاستمدار را نیز
متهم و تنها ،گیرم سوار برکرسی قدرت نشانده است ،قدرتی شکننده و ترسخورده که
مجبور استبرایپنهان کردنترسوتنهاییوبیاعتباریخوددر چشمودلشهروند،
خشن گردد و نامهربان .چه فرقی میکند که به نام حقیقت ما را مجبور به انتخاب کنند
و یا به نام واقعیت .محصولش یکی است و آن رانده شــدن از صحنهای است که در آن
پیششرطهای زیست انسانی طراحی میشود :سیاست.
با این همه ،مگر نه اینکه امید به تغییر ،به یک باید باشدی که نیست و باید در تدارک
آن بود ،پیششرط سیاســتورزی اســت؟ خوب چه راهی میماند برای هنوز امیدوار
ماندن؟ بهجز سیاســت ،برای اعتراض به سیاست؟ سیاستی که در این تجربه دوگانه
رئال-پلیتیک و اتوپی ،جا را بر انسان تنگ ساخته و در تجربیات تراژیک ما در بسیاری
اوقات موجبات مرگ انسان را فراهم ساخته؟ چه راهی میماند جز سیاست برای اینکه
بفهمی و بفهمند که تو معترضی به مرگ انســان؟ در همینجــا و هما کنون  ...همین
لحظه اســت که انســان میمیرد یعنی همین لحظه اســت کــه باید اعتراض کــرد .این
تنها نگاه حیثیتبخش است به سیاست .وقتیکه ورود به سیاست با انگیزه حیثیت
بخشیدنبهانسانو کرامتاوانجاممیگیرد.جایی کهایناخالقاست کهتورابهحوزه
قدرت میکشاند و از تو میخواهد که به آن بپردازی و از توزیع عادالنه آن سخن بگویی.
همانی که ژوزف کونراد مجارستانی ،نامش را «ضد سیاســت» مینامد و وا کالو هاول،
«سیاست خارج از قدرت».
در میــان ایــن اشــکال دوگانــه سیاســتورزیهای نــا کام در تاریــخ معاصر مــا کماند
چهرههایی کــه بتوانند به یک «نــه این و نــه آن» مباهات کنند .سیاســتمدارانی که
نیاز به عذرخواهی نداشــته باشــند ،مجبور به انکار صفحهای از اعمالشــان نباشــند
و بــرای مانــدن بــر ســریر قــدرت بــذر تفرقــه نپاشــیده باشــند .یــا برعکــس در گریــز از
توتالیتاریســم حقیقتگرایی گرفتــار نیامده باشــند و تحقق آن را
مصلحتگرایــی بــه
ِ
مشــروط به اجماع عمومی و متکی بر ظرفیتها و اســتعدادهای واقعیت برای تغییر
کرده باشند .سیاست ورزانی بی َ
سیاسی ،بی دن کیشوت بازی .با حضوری مداوم و
بیوقفه بیآنکه خیانتی ،یا رسوایی یا جنایتی بیاید و آنها را از صحنه براند .چریک
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مهندسسحابی
طی نیمقرن،
نماد وفاداری به
حقیقت بود و نیز
سیاست ورزیدن در
مقام اپوزیسیون و
در مقام پوزیسیون
نیز .قبل از انقالب
و پس از آن .در
رفتوآمد مدام
میان دو موقعیت
در هر دورهای:
ضد قدرت و
صاحب آن نیز.
در هیچ موقعیتی
همیشگینماندو
البتههیچگاهمتهم
به اپورتونیسم
نشد .لجباز و
پیگیر ماند بیآنکه
برای پوزیسیون و
یا اپوزیسیون بودن
قدسیتیقائل
باشد.

قهرمــان محبــوب داریــم ،بــا عمرهــای کوتــاه و
مرگهای نا گهان اما سیاســتمدار پیــرو پا کدل و
پا ک -کم داشتهایم .چهرهای که مانده باشد در
مدام در حال تغییر ،بیآنکه دســت
صحنههای ِ
از پیگیــری آرمانهایــش بــردارد .هــم در روش،
هــم در اهــداف .انعطافپذیــر باشــد امــا متلون
خیر .جبههاش را عوض نکند اما اسیر فرقهگرایی
نشــود .وفادار بماند اما تنگنظر خیر .مصلحت
کالن را ببیند اما نه به قیمت ضایع کردن حقوق
ُ
خرد .قدرت را بجوید اما در پی توزیع عادالنه آن
باشد .با قدرت دربیفتد اما نه برای تصاحب آن.
مهنــدس ســحابی طــی نیمقــرن ،نماد وفــاداری
به حقیقــت بــود و نیــز سیاســت ورزیــدن در مقام
اپوزیسیون و در مقام پوزیسیون نیز .قبل از انقالب
و پس از آن .در رفتوآمد مــدام میان دو موقعیت
در هر دورهای :ضد قدرت و صاحب آن نیز .در هیچ
موقعیتیهمیشگینماندوالبتههیچگاهمتهمبه
اپورتونیسم نشد .لجباز و پیگیر ماند بیآنکه برای
پوزیســیون و یا اپوزیســیون بودن قدســیتی قائل
باشد .همیشه در صحنه ماند ،سلولها را تجربه
کرد و کرســیها را نیــز اما نه در هیئــت یک قهرمان
و نه در مقام قدرتمدار .طی این ســالها پیر شد
و تــا خــورده و کوچــک امــا از هیچکــدام کیســهای
ندوخت .هرچه التماس کردیم و متوســل شدیم
تــا بگــذارد فیلمی بــه یــادگار از او ســاخته شــود ،با
تحکم و بیــزاری دســت رد زد .از خــود ناراضی بود
و بیــان یکعمــر را نقد میکــرد و دلخوری نشــان
میداد .سیاستمداری از این دست زیاد دیدهاید؟
هنرمند چرا ،روشــنفکر شــاید ،عــارف و زاهــد و ...
بهنوعــی ،اما سیاســتمدار خیر .تردیدی نیســت،
بایــد از پا کدامنــی و پا کدســتی خــود مطمئــن
باشــی تا قادر به نقد خــود ،شــفافیت و تواضعی از
این دســت شــوی .او ا گرچــه نماد یــک طیف بود
و یا ســخنگوی یک جبهه ،اما به قلــب همه آنانی
کــه بــرای ایــران و آزادی ،ایرانی آزاد و مســتقل دل
ســوزاندهاند و میســوزانند ،راهیافته و اینچنین
نماینده طیف و جبههای وسیع گشته است .ا گر
قرار باشد سیاســتورزی حیثیتی داشــته باشد،
باید آن را در همین نوع نگاه و زندگی یافت .انسان
و سیاستمدار بیآنکه محکوم به انتخاب باشیم.
ً
ا گر هوشــیار بود حتمــا با تشــر و بیزاری و بــا همان
تواضع بی تصنع همیشگی میگفت:
 این حرفها چیســت کــه میزنــی ،دخترجان!
افســوس! چه لذتــی داشــت یکی بــه دو کــردن با
عزتاهلل سحابی .فراموش میکردی کوچکتری،
فراموش میکرد بزرگتر است.
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سعیدمدنی

اگر اصالحطلبی را به منزله یک مشــی سیاســی در نظــر گیریم باید
خاطر نشان سازیم که مهندس سحابی و نیروها و شخصیت های
هم فکر او (ملی مذهبیها) از همان فردای انقالب ردای اصالحطلبی
را بر تن کردنــد و بر پایــه معیارهایی که متاثــر از فهم آنهــا از انقالب و
اهداف آن بــود تــاش کردند تــا از انحرافــات و کجیهــا ممانعت به
عمل آورند و در این مسیر هزینههای بسیار و جدی پرداخت کردند.

مهندس سحابی در سال 1372در سرمقاله ایران فردای شماره 11با عنوان «به کجا چنین
شتابان» نوشت:

«روند کلی جامعه ایــران را جز با یک تغییــر بنیادی نمیتوان متوقف کــرد ،اما تغییر
بنیادی آیا از راه سقوط و واژگونی و انقالب مجدد ،عبور میکند؟ در این راه جز فوران
کینهها و انتق امها و تخریبهای مکرر و سپس ورود بیگانگان و اضمحالل کلی ملیت
و اســتقالل چیزی نمیتوان پیشبینی کرد .در ادامه این روش دیگر کشور ایرانی بر
صفحه جغرافیــا و تاریخ جهان نخواهد مانــد و قومیتی به نام ایرانــی وجود نخواهد
داشت ،تا به کیفیت و نوع حکومت آن اندیشیده شود».
برایناساسرئوسدیدگاهمرحومسحابیدربارهویژگیهایاصالحطلبیعبارتبودنداز:
 )1دعوت به تغییرات بنیادین در ساختار یا اصالح ساختار
 )2مشی خشونتپرهیز
 )3تالش برای تغییر تدریجی و نه یکباره و انقالبی.
دو سال پیش از نوشتن این سرمقاله ،مهندس ســحابی به همراه جمعی از دوستانش در
نامهای با امضای  90نفر از هاشــمی رفســنجانی ،رییسجمهور وقت ،خواســت به اصالح
ســاختار سیاســی در کنار اصالحــات اقتصادی توجــه و اقدام کنــد و به ســبب همین نامه
نزدیک یک ســال را در زندان انفرادی به ســر بــرد .در آن مقطع ا گرچه شــخصیتها و افراد
درون نظام در مورد چگونگــی اداره امور اختالف نظراتی داشــتند ،اما هنــوز نیرویی تحت

مهندس
سحابی بارها
در مصاحبهها،
مقاالت و
سخنرانیها
تالش کرد تا این
ضعفنظری
اصالحطلبان که
تصور میکردند
بدون اصالحات
جدی اقتصادی
و صرفا با پیشبرد
اصالحات سیاسی
میتوان راه توسعه
را پیمود ،به آنها
گوشزد کند.

عنوان اصالحطلب در درون ســاختار شکل نگرفته
بود .در نامه مورد اشاره سه مطالبه مشخص مطرح
شده بود:
 -1جلوگیــری از خالفهــا و خرابیهــا و انعقــاد
قراردادهایاسارتآوربابیگانگانبدوننظارتملی؛
 -2بازگردانــدن حقــوق قانونــی مردم کــه در فصول
سوم و پنجم قانون اساسی تصریح گردیده به مردم
و جلوگیــری از سیاس ـتهای ســرکوبگرانه بعضی از
نهادها؛
 -3آزاد گــذاردن و تامیــن فعالیــت احــزاب و
تهــای سیاســی و مطبوعاتــی کــه فعالیــت
جمعی 
قانونی و علنی دارند؛
 -4امکان استقرار حا کمیت قانونی ملت.
ایــن خواســتهها که  7ســال پیــش از خــرداد 1376
مطرح شده بود ،جز مطالبه توسعه سیاسی در کنار
توسعه اقتصادی معنای دیگری نداشت.
پس از پیــروزی انقــاب نیز مهندس ســحابی در هر
جایگاه و منصبــی درون یا بیرون از ســاختار و نظام
حکمرانی تالش کرد با نقد سیاس ـتها و برنامهها،
از انحرافــات ممانعــت بــه عمــل آورد و راه اصــاح
امور را نشــان دهد .تــاش او برای انصــراف مجلس
خبرگان قانون اساسی از تصویب اصل والیت فقیه و
گفتوگوهای او برای متقاعدسازی مسئوالن وقت
برای توقف جنگ پس از فتح خرمشــهر از مصادیق
مشی اصالحطلبانه او بود.
بنابرایــن مهندس ســحابی پس از پیــروزی انقالب
همــواره بــه عنــوان یــک اصالحطلــب (بــا همــان
مفهوم که در ابتدا آمد) بــرای بهبود اوضاع و اصالح
امــور تــاش کــرد .از همیــن رو نیــز در ســال  1376از
شــکلگیری جریانــی اصالحطلــب در درون نظــام
استقبال کرد؛ بهویژه آنکه تالشها و فعالیتهایش
با دیگر فعاالن ملــی و مذهبی بــرای اصــاح امور در
دوران ریاس ـتجمهوری هاشــمی رفســنجانی نیــز
نتیجهای به بار نیاورده بود.
مهنــدس ســحابی بــر پایــه نقدهایــی کــه بــه
سیاس ـتهای دولت هاشمی رفســنجانی داشت،
از فــردای دوم خــرداد  1376انتظــار داشــت آن
سیاس ـتها و برنامههــا اصــاح شــوند .او دولــت
اصالحاترابرآمدهاز نارضایتیعمومیاز سیاستها
و برنامههای پس از انقالب به ویژه دولت سازندگی
میدانستوبنابراینباآغاز فعالیتدولتاصالحات
بــه انتقــادات خــود در همــه حوزههــای سیاســی،
اقتصــادی و اجتماعــی دولت ســازندگی ادامــه داد
و همیــن مواضــع تــا حــدود زیــادی مرزهــای او را با
اصالحطلبان پررنگ و پررنگتر کرد.
محوریت هــر تغییــر اصالحطلبانــه از منظــر مهندس
سحابی رشــد و تقویت جامعه مدنی بود .او از همان
آغازین روزهــای جنبــش اصالحی در ســال  1376به
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مرحوم مهندس سحابی و مرحوم دکتر یزدی در کنفرانس مطبوعاتی جبهه
دموکراسیخواهی و حقوق بشر

اصالحطلبانهشدار میداد کهتنهابهاتکایمردموباتقویتجامعهمدنیمیتوانندبرموانع
توســعه ایران فایق آیند .بیتوجهی به نقش و اهمیت جامعه مدنــی و اتکای بیش از حد به
البی قدرت از انتقادات جدی سحابی به اصالحطلبان بود .از این رو در سرمقاله شماره 36
ایران فردا تحت عنوان «شرایط نوین ،اندیشه و ایدئولوژی نوین» در شهریور  1376یعنی سه
ماه پس از پیروزی آقای خاتمی نوشت:

«آقای خاتمی در تبلیغات انتخاباتی و برنامههای ارائهشده خود ،آشکارا وعده تحقق
جامعه مدنی را داده اســت .البته تحقق جامعــه مدنی یک امر آنی و لحظهای نیســت
که با یک تصمیم فورا به اجرا در آید .... .به طور خالصه ،جامعه مدنی از افکار و عقاید،
منافع و مصالح متکثر و متنوع کل فرا گیری به نام ملت تشکیل میشود .در این جامعه
گروههایمتنوعملتبهطور مسالمتآمیزباهمزندگیمیکنندوامور مربوطبهخودرابا
وفاقواشترا کوقراردادهایمتقابلپیشمیبرندودر واقعهمه کموبیشبهاینرشد
رسیدهاند که منافع آن كل فرا گیر را در نظر بگیرند و آن را بر منافع خود تقدم بخشند».
در دو مقطع متفاوت اولی در جریان بازداشت کرباسچی شهردار تهران و دومی در انتخابات
سال  1384و رد صالحیت دکتر محمد معین ،با فشار اصالحطلبان آقای خاتمی ناچار شد
از روشهای غیرشفاف از جمله درخواست حکم حکومتی به حل منازعات کمک کند .این
رویه مورد انتقاد مهندس ســحابی بود .وی تا کید داشــت چنین روشهایی نه تنها نقض
وعده آقای خاتمی برای توسعه روشهای مدنی است ،بلکه در نهایت به کاهش شفافیت
در جامعه منجر خواهد شد .وی در همین زمینه و در ســرمقاله ایران فردا شماره  42تحت
عنوان «نه آشوب ،نه سکوت» در اردیبهشت  1377نوشت:

«آیا روش کدخدا گــری و میان ـهکاری از بــاال و پنهان از مــردم همواره پاســخی مثبت و
موفقیتآمیــز خواهد داشــت؟ به نظر میرســد همیشــه به این شــکل نباشــد  ....آیا
اقتضای رشــد دموکراســی و مدنیت در جامعه شــفاف بودن با افکار عمومی نیست؟
پنهان کردن مسائل از مردم و الپوشانی موانع موجود در مسیر حرکت دولت به سوی
توسعه سیاسی و فرهنگی و اقتصادی ،چه مشکلی را حل می کند؟»
در واقع مهندس ســحابی تالش داشت به اصالحطلبان و آقای خاتمی نشــان دهد که برای
تحققدموکراسیوجامعهایبازترنمیتواناز روشهایغیرمدنیسودجستواصالحطلبان
نباید به امید تداوم حضور در قدرت یــا در چارچوب منافع گروهی ،حزبی یا جناحی بر خالف
وعدههایی کهبهمردمدادهاندتسلیمروشهاورویههاییشوند کهقرار بودهدر فرایندجنبش
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محوریتهرتغییر
اصالحطلبانه از
منظرمهندس
سحابی رشد و
تقویتجامعه
مدنی بود .او از
همان آغازین
روزهای جنبش
سال  1376به
اصالحطلبان
هشدار میداد
که تنها به اتکای
مردم و با تقویت
جامعهمدنی
میتوانند بر موانع
توسعه ایران فایق
آیند .بیتوجهی
به نقش و اهمیت
جامعه مدنی و
اتکای بیش از حد
به البی قدرت از
انتقادات جدی
سحابیبه
اصالحطلبان بود.

دوم خــرداد اصالح شــوند .از همیــن رو برای خــروج از
بحران روی ـهای مدنی را پیشــنهاد کرد کــه چندان به
مذاقاصالحطلبانخوشنمیآمد.
مهنــدس ســحابی بارهــا در مصاحبههــا ،مقــاالت
و ســخنرانیها تــاش کــرد تــا ایــن ضعــف نظــری
اصالحطلبان کــه تصــور میکردند بــدون اصالحات
جدیاقتصادیوصرفاباپیشبرداصالحاتسیاسی
میتوان راه توسعه را پیمود ،به آنها گوشزد کند .وی
در سرمقاله ایران فردا نوشت:

«تحوالتاجتماعی،بهخصوصتوسعهاجتماعی،
امرینیست کهخطکشیشدهوفصلبندیشده
باشند یا در یک گوشه از جامعه توسعه سیاسی و
در جایدیگرشتوسعهاقتصادیمستقلاز همو
بدونتاثیروتعاملبریکدیگرصورت گیرد(».ایران
فردا،شماره،41فروردین)1377
سحابی در همین سرمقاله به رییسجمهور خاتمی
هشدار داد کهمبادابهخاطرعشقبهتوسعهسیاسی
تحــرک و پویایــی اقتصــادی و اجتماعــی مواعیــد
خودشــان در زمینه توســعه درونزا ،نگاه به داخل،
ایجاد کار و اشتغال مولد و  ...را که قبال نوید آن را داده
بودنــد فراموش کــرده یــا در درجــه دوم اهمیــت قرار
دهند و توسعه سیاسی را از پشتوانه یا اسکلتبندی
مــادی -اقتصــادی آن خالــی کننــد .تا کیــد مرحوم
سحابی بر این بود که توسعه سیاسی و اقتصادی دو
روی یک سکهاند و از هم تفکیکناپذیرند و باید پا به
پای هم پیش روند تا امر توسعه تحقق یابد.
از تفاوتهــای مهــم دیگــر اصالحطلبــی ســحابی و
اصالحطلباندامنهنقدوضعموجودوحوزههاینقد
ً
بود .در این زمینه سحابی کامال رادیکال بود .از نظر او
هیچ جایگاه ،نهاد یا قانون و مقرراتی نمیتوانست از
نقد و نظر مصون باشــد .برای او اصالح امور حدیقف
و خــط قرمــزی نداشــت .او از موضــع دینــی ،ملــی و
انسانی هر امر بشری را قابل نقد میدانست و در امور
یشــناخت و هر
حا کمیتی تقــدس را به رســمیت نم 
گونه مطلقیت را برای افراد یا نهادها شرک میدانست
و خــاف عقــل متعــارف .از همیــن منظــر ســحابی،
اصالحطلبان را بــه نقد بنیادین و ســاختاری دعوت
میکردوباتوجهبهعمقشناختاز بحرانهایایران،
میانهایبارفرمیسماصالحطلباننداشت.مهندس
ســحابی ا گرچــه از حضــور اصالحطلبــان در ســاخت
قدرت استقبال میکرد ،اما همواره به آنها انذار میداد
که ا گر بــه اصــاح بنیادین و ســاختاری نیندیشــند و
اقدامنکنند،خودنیزدر دامبحرانهاینظاماز جمله
بحران مشــروعیت ،بحران نا کارآمدی ،بحران فساد
و دهها بحران دیگــر خواهند افتاد .حــوادث بعدی و
وضعیت امروز اصالحطلبان شاهدی است بر صحت
ادعاهای او.
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ملیت ،هویت ملی و امکان
بازخوانی پایههای مفهومی
از نظر مهندس سحابی جریان ملی-مذهبی ادامه حرکت سید
جمالالدین اســدآبادی اســت که با رفتار سیاســی سیدحسن
مــدرس بــر آن تا کیــد و تصریح شــده اســت .همچنین تــا قبل از
انقالب بــا حکومت مصــدق و نهضت ملی شــدن صنعت نفت،
بعد ملی یافته و با آراء مهندس بازرگان و تاسیس نهضت آزادی
بعــد آزادیخواهانــه آن عمــده و بــا اندیش ـههای شــریعتی بعد
فاطمه گوارایی
عدالتخواهی آن تحقق یافته است .با انقالب ۵۷بستری فراهم
میشود که این نیروها که خاستگاه فکریشان بر اساس نقد سنت و مدرنیته شکل یافته،
از زمینه گســترش و توسعه بیشــتری برخوردار شــوند .این مجموعه دارای ویژگیهای
کالن و خرد مشترکی بوده که آن را از سایر نحلهها متمایز و برجسته میساخت:
 -1برخورداری از تفسیری معنوی از جهان ،انسان ،تاریخ و جامعه
 -2برخاسته از سنت اندیشگی و تعلق خاطر به گوهر و میراث اصیل سنتی
 -3دارای تحصیالت عالیه و آشنایی با علوم جدید و آشنایی با مبانی مدرنیته و تجدد
 -4نقد توامان سنت و مدرنیته
 -5اهمیت به برخورداری از ایرانی آباد و آزاد و مستقل و توسعهیافته
 -6پیشــینه ،فرهنگ عمومی و وجوه تاریخی مشــترک ،تعلق خاطر بــه نهضت ملی
محمــد مصــدق ،تفاهم بــر روی چنــد چهــره مشــترک (مصــدق ،بــازرگان ،طالقانی،
شریعتی) ،عدم اعتقاد به براندازی ،نفی خشونت و اعتقاد به مدارا گری ،مرزبندی با
نظام مستقر و عدم مشارکت در روندهای خونین و. ....
ملی-مذهبیها بــا اعتقاد به مذهــب و منافع ملــی در الگوی دولت ـ ملــت مدرن که
برپایه دموکراسی و عدالت تعریف میشود ،هویت خود را بر دو بازوی مذهب و ملیت
استوار کردند.

مذهبی بودن به معنای برخورداری از نگاه دینی
به مسائل اجتماعی ،سیاســی ،جهان ،جامعه،
سیاســت ،مســئولیتها و پیمانها کــه مجموع
افــراد شــاخص ایــن مجموعــه از جایــگاه و منظر
نواندیشــی دینــی در پاســخگو نمودن آن بــه نیاز
زمان دســت داشــته و به ســهم خود تالش کرده
تا دیــن اســام را بــه مثابــه مذهبــی روزآمــد وکارآ
بازخوانی نمایند.
آنهــا بــا مبانــی مدرنیتــه برخــوردی دینامیــک
داشــته و تــاش نمــوده تــا وجــود مثبــت آن را در
مبانــی نظــری اندیشــگی مذهبــی خــود دخالت
داده و نتایــج آن را نیــز ارزیابــی نماینــد .از نظــر
آنهــا تفکر توحیدی ریشــه در تاریــخ تحول فکری
جوامع دارد کــه در رابطه بــا ایران بر بســتر منافع
ملــی ،جنبشهــای مردمــی و اســتقالل ایــران
تکامل یافته و رشد کرده و مفاهیم خدشهناپذیر
استقاللطلبی ،عدالتخواهی و اقتصاد مستقل
درونزا را رقم زده است.

هویت ملی ـ مذهبی :از مدرس و
مصدق تا بازرگان و شریعتی
بازوی دیگر هویتی این جنبش فکری و سیاســی
یعنــی ملیــت کــه در ایــران همــواره درآمیخته به
دین بــوده اســت ،همانگونه که ســحابی معتقد
اســت در دوره معاصر با مــدرس شــکل گرفته ،با
مصدق بعــد ملی و اســتراتژیک یافته ،بــا بازرگان
بعد آزادیخواهی و با شریعتی بعد عدالتخواهانه
یافته اســت؛ مدرس ایرانیت ما را از اســامیت ما
مســلمان ایرانی و
جدا ندانســته ،مصدق خود را
ِ
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ایرانی مســلمان میخواند و بازرگان در کتاب انقالب ایران در دو حرکت تصریح دارد
ِ
که ما اسالم را برای ایران میخواهیم و همچنین شریعتی که ملیت را بر پایه تفاوت و
تمایز و نه بر اساس خا ک و خون تبیین مینماید.
مهندس ســحابی در تبیینهــای متعدد خــود از وجوه هویتــی ملی-مذهبــی آغازگر
اولویــت منافع ملی بر منافــع جهان اســام در دوره معاصر را مرحوم مــدرس میداند
تا جایی که معتقد اســت این رویکرد جدا نبودن ملیت و ایرانیت از اسالمیت رویکرد
نوینی در نوگرایی دینی بوده است .به باور سحابی مصدق نیز هویت ایرانیان را ترکیبی
از اسالم و ایران و جداییناپذیری آن دو دانسته است .منتها هم استبداد و هم مقابله
با استعمار و نیز مقابله با تسخیر فضا توسط ایدئولوژی رقیب و نیاز به تقابل فرهنگی
با آن ،ضرورت عمده شدن بعد ملیتخواهی را در دوران معاصر به اندازه بعد مذهبی
آن در قبل از انقالب  -البته به استثناء دوران نهضت ملی شدن صنعت نفت -فراهم
نیاورده بود.
سحابی در قبل از انقالب در مقدمهای بر «خدمات مقابل ایران و اسالم» نوشته مرتضی
مطهری ضمن تعریف احساس ملی یا ناسیونالیسم به معنای وجود احساس مشترك
یا وجدان و شعور جمعی در میان عدهای از انسانها که یك واحد سیاسی یا ملت را می
سازند ،در ریشهیابی پدیده ناسیونالیسم و ملیگرایی ،عناصر هویتی ایرانیان را برگرفته
از دو عنصر ماقبل ورود اسالم و بعد از ورود اسالم برمیشمارد .وی همچنین در جایگاه
روشــنفکر زمانه خــود معیارهای ناسیونالیســمی را کــه بر زبــان و نژاد و شــرایط اقلیمی
وطبیعی تکیه کرده غیراصیل دانســته و وجدان جمعی و همبستگی ملی ناشی از درد
مشترک و احســاس ظلم و اراده نفی آن و طلب عدالت را در برابر امر بیرونی و غیر ،معیار
شــکلگیری هویت ایرانیان برمیشــمارد که این عامل هویتی شــکلگرفته را در قبل از
انقالب در سرزمینهای اسالمی منجمله ایران« ،اسالم» بر میشمارد.

ضرورت بازخوانی امروزین از ملیت
اما بعــد از انقالب  ۵۷با عمده شــدن انترناسیونالیســم اســامی و ناسیونالیســم ضد
اســتعماری و ســرریز نتایج پرهزینه آن در سیاســتهای داخلی و خارجی ،بازخوانی
امروزین از ملیت را در برابر برداشتهایی که با منافع ملی مغایرت دارد ،بسیار بیش از
گذشته ضرورت بخشید .مهندس سحابی به صراحت عنوان کرد که در شرایط کنونی
هیچ مکتــب و ایدئولوژیای منجمله دین به واســطه این که یک امر ذهنی اســت،
نمیتواند محور وحدت در جامعه ایران باشد ،بلکه امروزه باید حول یک محور عینی
که آن نیز خود ایران است به وحدت رسید.
از آنجایــی که خــود ملی-مذهبی از بســتر یــک جنبش فکــری ،سیاســی و اجتماعی
برخاســته که تحول و دگرگونی در مبانی متناســب با نیــاز و زمان ،یکــی از ممیزههای
آن از ســایر جریانات به شــمار می رفته اســت ،در هر دوره بنــا به ضرورت ،حــوزهای از
زیرمجموعههــای هویتــی تشــکیلدهنده آن یعنــی مذهب و ملیــت باز و گســترده و
کوچک و فشرده شده اســت .همانگونه که مذهب و نقش آن از امتزاج با سیاست در
مقطعی به دورانی رســید که خدا و آخرت به عنوان تنها برنامــه و هدف انبیاء تبدیل
شد ،ملیت نیز از مفهوم باز و گسترده برخوردار است.
ا گر همانگونــه که در قبــل از انقالب انترناسیونالیســم اســامی ـ امت و ناسیونالیســم
ضداســتعماری از ممیزههای نواندیشــان دینی محســوب میشــد ،امــروزه حتی ا گر
نتوانیم به روشــنی ترســیم نمائیم که قالب اســتقاللخواهی ،توســعه متــوازن ،نگاه
بــه درون ،ایــران بــرای همــه ،ســازماندهی ســرمایهداری ملــی و عدالــت طبقاتی که
همانا تقــدم منافع ملی بر ســایر منافع جهانی و منطقهای اســت ،چگونه اســت ،اما
ً
میتوانیم قطعا بگوییم که دیگر آن تعابیر گذشــته در دســتور کار نیســت و نمیتواند
پاسخگو باشد.
به نظر میرســد ا گر خــود هویــت را مقولــهای مدرن فــرض کنیم ،هــر دو پایــۀ آن باید
تغییرپذیــر باشــند و مضامیــن و کارکردهــای آن متناســب بــا زمــان و نیــاز بایــد تغییر
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دهمین سالگرد پرواز عزتاهلل و هاله سحابی و هدی صابر

مهندسسحابی
به صراحت عنوان
کرد که در شرایط
کنونیهیچمکتب
و ایدئولوژیای
منجمله دین به
واسطه این که یک
امر ذهنی است،
نمیتواند محور
وحدت در جامعه
ایران باشد ،بلکه
امروزه باید حول
یک محور عینی
که آن نیز خود ایران
است به وحدت
رسید.

معنایــی یابنــد .زیــرا آنچه کــه تغییرناپذیر اســت
وجه انسانگرایی آن است.
امروزه چگونگی احراز ملیت مستلزم پاسخهای
جــدی و اساســی اســت؛ زیــرا نظریههــای نویــن
درباره وابســتگی و اســتقالل پدید آمده و جهانی
شــدن نیــز یــک توطئــه اســتعماری صــد در صد
نیســت ،بلکــه ارتباط بــا جهــان نتایــج و الزامات
عملــی و عینــی در زندگــی روزمــره بســیاری از
کشورهای در حال توســعه به وجود آورده است.
پــس ضــرورت بازخوانــی تولیــد فکــری و معرفت
گذشــته و دســتیابی بــه هویــت و معرفتهــای
جدید نشــان میدهد آنچه اهمیــت دارد تعریف
ملیت بر اســاس حق مــردم در تعیین سرنوشــت
خــود ،وحدت ملــی برای دســتیابی به توســعه و
پیشرفت و استقالل ملی اســت .از این منظر نقد
انترناسیونالیسم با هر لباســی که در عمل منافع
ملــی مــردم مــا را نادیــده بگیــرد ،اهمیــت بســیار
مییابد.
ضــرورت دارد در مــورد کیفیــت مفهــوم هویــت
بازنگری شود و اصول غیر اعتباری آن قالبی نوین
برای عرضه بیابد.
چهل ســال تجربــه حضــور همهجانبه و پرفشــار
دین در قدرت ،بازخوانی اصول و مبانی گذشته
هویتــی را با توجه بــه ســازوکار نظــام بینالملل و
بومی کردن آن ضرورت بخشــیده اســت .در این
فرایند تغییر و تحول ،عدم تباین مذهب و ملیت
و محوریت انسان در آن را میتوان از جمله موارد
غیر قابل تغییر و ثابت هویت دانست .اما به قول
محمدجــواد غالمرضــا کاشــی ا گــر ایــن روایــت از
ملیگرایی بخواهد در ایران امروز معنادار باشــد،
بایــد بتواند بــه منزلــه یــک کل چهــره بنمایاند و
ظهور به معنای کل نیز معنایی جز این ندارد که
دین ،جهانشمولگرایی ،فردگرایی و عدالت در
آن نادیده گرفته نشده و امکان ظهور پیدا کنند1
و نیز باز به گفتــه ســعید درودی بازخوانی فردی
این مســئله تنهــا در صورتــی میتواند راهگشــا و
موثر باشد که به مدل و قالب قابل استناد جمعی
تبدیل شود2.

منابع
« -1ناسیونالیسم ایرانی ،تبارگرا یا دموکراتیک».
فصلنامه مطالعاتی پویه ،شماره  3و  ،4ص 45
« -2ملی و مذهبی؛ گرایش یا نهاد؟ جریان ملى-
مذهبى :گذشتههاى روشن ،آیندههاى مبهم»،
سعید درودی
 -3خدمــات متقابــل ایــران و اســام .مرتضــی
مطهری
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نواندیشی دینی و روش نوین
تفسیر «کتاب با کتاب»

شــرایطی کم و بیش مشــابه از جهت وضــع جهان
اســام ،مردانی دیگر از زمره نواندیشی دینی سعی
کردهاند پروژه احیا و نوسازی فلسفه دینی اسالم و
نگاهنوبهعالموآدمبرمبنای1ـقرآنوسنتاسالمی
و 2ـ در نظر گرفتــن ترقیات علم و معرفــت در دوران
ً
جدیدراپیگیری کنندومهندسسحابیقطعایکی
از این بزرگان است.

بررسی مقاله «سه کتاب» اثر مرحوم عزتاهلل سحابی

«سه کتاب»حاصلیکعمرزیستمؤمنانه

محمد اقبال الهوری

مقدمه :اقبال الهوری و منابع معرفت
کمتراز یکصدسالپیشودر شرایطی کهجهاناسالمدر وضعیتی
بسیار تأسفبار و نابسامان به ســر میبرد که به قول معلم شهید
ما «عصری ...که مزرعه فرهنگی اســام را آفت گرفته و در سکوت
غمانگیز و مرگبار پاییزی فرو رفته و در همین حال ،نا گهان سیل و
جمشید دیوانی طوفان ریشه برانداز استعمار از غرب برآن تاخته و این مزرعه آفت
گرفته پاییززده را سراسر آب گرفته بود و دهقانان مصیبتزدهاش
را هم خواب و داروغههایش تنها غارتگرانش و مزرعهدارانش همه گلههای یورشکننده
گرگان و روبهان و کفتاران به گفته حافظ:
1
از این سموم که برطرف بوستان بگذشت/عجب که رنگی گلی ماند و بوی نسترنی»
در چنین فصلی نا گهان ســرو آزادی قامت برکشــید ،مردی که «مرد دیــن و دنیا ،ایمان و
درد جانکاه
دانش ....مرد دیروز و امروز ،پارسای شب و شیر روز بود ،مسلمان بود» ،2و چاره ِ
«بازسازی»چارچوبهایفکریمسلمیندر نگاهبهخدا،طبیعتوانسان
جهاناسالمرا
ِ
و رابطه بین آنها دانست و خود ،در این راه آستین همت باال زد و پیشگام ارائه نگاهی نو به
عالم و آدم بر مبنای آموزههای قرآنی و دینی شد و بدینسان «به قیام انقالبی سیدجمال
3
قوام ایدئولوژیک بخشید و درخت برومند و سرکش او را ریشههای عمیق فکری داد».
اقبالدر پروژهبازسازیاشسعی کردهاست« ...کهباتوجهبهسنتفلسفیاسالمیودر نظر
گرفتنترقیاتاخیررشتههایجدیدعلمومعرفت،فلسفهدینیاسالمرااحیاونوسازی» 4کند.
خســاز این نابغه بزرگ جهان اسالم و در
و اینک دهها ســال بعد از بیان اندیش ـههای تاری 

بر اساس رویکرد
تفسیری مرحوم
مهندسسحابی
(سه کتاب)،
کتابهای
طبیعت(علوم
مثبته) و تاریخ
(علوم انسانی
و اجتماعی) نیز
ً
کامال درون دینی
و درون قرآن است.
خروجی هر سه
کتاب ،هدایت و
تکاملبخشیو
تعالی آدمیان است

زندگــی پرفــراز و نشــیب مهنــدس ســحابی تجربــه
یک زیســت مؤمنانه و عدالتجویانــه در زمینهای
از نجابــت و صداقت همیشــگی اســت و ایــن مهم
را فطــرت پــا ک و خداجــوی وی از رشــد و نمــو در
خانوادهای که سمبل ایمان و علم و مبارزه بود و نیز
ّ
همنشینی و َت َعلم از بزرگانی چون آیتاهلل طالقانی،
مهندس بازرگان و پدر بزرگوارش دکتر سحابی و...
در مسیر زندگی و مبارزهاش کسب کرده بود.
ا گر بخواهیم به سیاق معلم شهیدمان در تمجید از
اقبالالهوریاز اوسخنبگوییم،مهندسسحابی
بودن
«کسی است که نهتنها با سخن خویش که با ِ
خویش»  5به ما آموخت.
«او مردی اســت با یــک روح و در چندین بعد و این
6
تصادفی نیست .روح اسالمی چنین است».
«وینشانداد کهاسالم،علیرغمجهلورکودداخلی
و...همچناناستعدادآنرادارد کهنبوغهایبزرگ
7
پدیدآورد،روحهایعمیقونیرومندبپرورد».
«چقدر شــنیدنی و قابل تأمل اســت سخن وی که
«مرد دین و دنیا ،ایمان و دانش ،عقل و احساس،
ِ
عرفان و سیاســت ،خدا و مردم ،پرســتش و جهاد،
مــرد دیــروز و امــروز ،پارســای شــب و شــیر روز بود و
8
مسلمان بود».
مرحوم مهندس سحابی در اواخر عمر پربرکت خود
اقــدام بــه انتشــار دیدگا ههــای خــود دربــاره یکی از
مهمترینمباحثاندیشهاسالمییعنیوحی کتاب
مقدس کرد .این دیدگاهها که به اختصار در مقاله
«سه کتاب» در کتابی با همین نام نگارش یافته به
بررسی معنای واژه «کتاب» در قرآن مجید پرداخته
و با معرفی «قرآن مجید»« ،طبیعت» و «تاریخ» به
عنوان معانی مختلف ولی متناظر به یک حقیقت
واحد از این لفظ ،رویکرد تفسیری نوینی ارائه داده
اســت .براســاس این رویکرد تفســیری کتابهای
طبیعــت (علــوم مثبتــه) و تاریــخ (علــوم انســانی و
ً
اجتماعی) ،نیز کامال درون دینی و درون قرآنی بوده
و اســتفاده از دستاوردهای بشــری از این دو کتاب
بــرای فهم حقایــق قرآنــی توصیــه شــده و برعکس
استفاده از کتاب آسمانی قرآن نیز در کارهای علمی
و تاریخی تجویز شده است.

عزتاهلل سحابی :بیم و امید

روش نوین تفسیری

در جستجوی منابع معرفت

تفسیر «قرآن با قرآن» :یکی از مهمترین شیوههای
تفســیری که بالفاصلــه نام مفســر عالیقــدر جهان
اسالم ،مرحوم عالمه طباطبایی را به ذهن متبادر
میسازد ،روش تفسیر «قرآن با قرآن» است .مرحوم
عالمه در توضیح این شــیوه معتقد اســت که برای
تشخیص مقاصد عالیه و فهم حقایق قرآن به جای
انجامبحثهایعلمییافلسفیوحملنتایجآنها
برآیاتقرآنمجید کهدر موردقرآنمجیداینروش
وافی به مقصود نمیباشــد از روش تفسیر «قرآن با
قرآن» که به معنای تفکــر در هر آیه و نیــز آیات دیگر
است و معلوم کردن مصادیق آیه باید بهره جست.
تفسیر «کتاب با کتاب» :اما دســته دیگری از مفسرین
و مترجمین قــرآن مجیــد ارجاع صــرف به آیــات کتاب
ملفوظ را کافی ندانسته و معتقدند باید به همه منابع
معرفت توجه و مراجعه کرد چرا که عدم خروج از کتاب
ملفوظ و مراجعه نکردن به کتابهای دیگر (طبیعت
و تاریــخ) مــا را در نهایــت گرفتــار دور نمــوده و واصل به
مقصودنخواهیمشد.اینروشرا کهشایدبیمناسبت
نباشد که به آن عنوان روش تفسیری «کتاب با کتاب»
بدهیمبراینخستینبار بهصورتروشومتدینوین
توسطعالمهاقبالالهوریدر کتاب گرانقدر «بازسازی
فکر دینــی در اســام» مطرح شــد و توســط تعــدادی از
اندیشمندانومتفکرینمعاصربهشکلهایمختلفی
کتاب» هدایت توسط
بیان شد اینک و در قالب «ســه ِ
مرحوممهندسسحابیمطرحشدهاست.

دعاوی به قول ایشــان
مرحوم ســحابی در ابتدای مقاله «ســه کتاب» با طرح نظرات و
ِ
خشک و تحجرآمیز برخی از فرقهها و نحلههای اسالمی که با استناد به جمله «حسبنا
کتاب اهلل» ،کتاب قرآن را تنها منبع معرفت و استخراج احکام برای خود میشناسند،
ضرورت پژوهشــی قرآنی را در همین باب متذکر و پس از آن با بررســی مــوارد کاربرد واژه
«کتاب» و با توجه به ســیاق آیات و آیات قبل و بعد از آن ســه فرض اولیه خود برای ســه
9
کتاب (کتابی آسمانی ،کتاب طبیعت و کتاب تاریخ) را پذیرفتنی و مقبول مییابد.
ایشــان در ادامه ،همین روش را برای اجــزای «کتاب» یعنی «آیــه» و «کلمه» هم اعمال
کرده و پیشفرض سه کتاب (آسمانی ،طبیعت و تاریخ) را برای آنها نیز آزموده و مقبول
مییابد.
بر این اساس و با بررسی مجموع  252موردی که واژه «کتاب» در آنها مورد استفاده قرار
گرفته است سه معنای زیر را بیان میکند:
1ـ کتاب به معنای کتب آسمانی ادیان توحیدی چون قرآن ،انجیل و تورات و...
2ـ کتاب به معنای عالم طبیعت یا کل نظام آفرینش
3ـ کتاب به معنای سرگذشت یا نامه اعمال فرد یا جامعه انسانی و به عبارت دیگر کتاب
تاریخ .البته ایشان در ادامه به موردی از کاربرد واژه کتاب که بر معنای مشترکی بین موارد
فوق داللت دارد نیز اشاره میکند.
بدینســان صاحب کتاب شــریف «ســه کتاب» با بررســی آیاتــی از قــرآن مجید کــه در آنها
واژههای «کتــاب»« ،آیه» و «کلمه» به کار رفته اســت به این نتیجه میرســد که «در فهم
آیات و آموزههای قرآنی یا تفسیر قرآن ،افزون بر منابع معمول و سنتی ،یعنی قرآن و حدیث
و عقل فلسفی یا کالمی میتوان از کتاب طبیعت و کتاب تاریخ و آنچه در علوم مربوطه،
در روزگار فعلی یا در آینده کشف یا اثبات م 
یشــود ،نیز کمک بگیریم و از این پس کسی از
اصحاب دین ســنتی نمیتواند بگوید که کمــک گرفتن از کتاب طبیعــت (علوم مثبته)
و کتاب تاریخ (علوم انســانی و اجتماعی) مراجعه به منبع برون دینی است ،بلکه بر این
مراجعه برای فهم حقایق قرآن و نزدی 
کشــدن درون قرآنی است و برعکس در کار علمی
با جامعه و تاریخ خود ،برای فهم پدیدهها از کتاب آسمانی قرآن نیز میتوانیم راهنمایی
10
فکری دریافت کنیم».

کلمهسازی ،نفس خالقیت خداوند

خروجیهای سه کتاب :هر سه کتاب منبع شناخت و هدایت و تعالی
مهندس سحابی معتقد اســت «قرآن ،صرفنظر از وحدت تعبیر یا نامگذاری برا ین سه
کتابمحصولیاخروجیهای کموبیشمشترکیهمبرایآنهامیشمارد 11».ایشانآنگاه
با ذکر مثالهایی از کتاب آســمانی و کتاب تاریخ و نیز کتاب طبیعت نتیجه میگیرد که:
«میبینیم که محصول و خروجی تحقیق در کتاب طبیعت هم مثل کتاب تاریخ یا کتاب
12
قرآن هدایتگر و تکاملبخش و موجب تعالی آدمیان است».

کتاب مثانی :معانی سیال و نوشونده آیات و کلمات کتاب قرآن و
طبیعت و تاریخ
نویسنده محترم «سه کتاب» در بحثی پیرامون دلیل اصرار قرآنی بر اشترا ک لفظ «کتاب»
واقعیت کتبآسمانیوطبیعتوتاریخبهبیانویژگیهای کتابپرداختهوانتخاب
برسه
ِ
این کلمه را نشان و حکایتی از شعور و احاطه و اشراف الیتناهی واضع آن دانسته است و با
بودن
تأ کید بر یکی از ویژگیهای کتاب یعنی طوالنیمدت بودن اعتبار و صحت و بدیع ِ
آن تا مرز بینهایت ،با توجه به آیات مبارکه  23ســوره زمر که در توصیف قرآن آمده اســت
ً
ً
«اهللنزلاحسنالحدیث کتابامتشابهامثانی»...بحثجدیدیراباتوجهبهمعنیمثانی
ً
ً
مطرحنموده کهمعنیمثانی کههمواره«یتجددوحاال فحاال»...یعنیهمیشهنووبدیع
است .مؤید معانی سیال و نوشونده آیه یا کلمه قرآن (کتاب آسمانی) و نیز همین معنای
ً
ً
یتجدد حاال فحاال در خصوص طبیعت و تاریخ است.
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روش تفسیری
«کتاب با کتاب»
نخستینبار به
صورت روش نوین
توسط عالمه اقبال
الهوری در کتاب
گرانقدر «بازسازی
فکر دینی در اسالم»
مطرح شد و اینک
و در قالب «سه
کتاب» هدایت
ِ
توسط مرحوم
مهندسسحابی
مطرح شده است.

مرحوممهندسسحابیبابررسی 75مورد کاربردواژه
کلمه و مشتقات در قرآن مجید ،کلمهسازی را نفس
خالقیتخداوندخالقعالموجودتلقی کرده کهبرای
آنحدوحصریزمانییامکانییاعددیوجودندارد.
ایشان با اســتناد به آیات 109ســوره کهف« :قل لو کان
ً
البحرمدادالکلماتربیلنفدالبحرقبلانتنفذ کلمات
ً
ً
ربیولوجئنابمثلهمدادا»؛ا گردریاهای(طبعادریاهای
روی زمین یعنی سه ربع ســطح آن) کره زمین ولو آنکه
نظیریایکبرابرآننیزبه کمکشآید،یعنیدوبرابر کل
دریاهای زمین ،مرکبی شوند که کلمات پروردگار عزیز
حکیم عالم را بنویسند ،این مرکب عظیم و بینهایت
تماممیشود،ولی کلمهسازیخداوندتمامنمیشود.
و آیه27سوره لقمان« :ولو انما فی االرض من شجره
اقــام والبحر یمــده من بعده ســبعه ابحــر مانفدت
کلمــات اهلل ان اهلل عزیز حکیــم»؛ «ا گر تمــام آنچه از
درختان که در روی زمین روییده است قلم شوند و
دریاهاوهفتدریایپساز آنمرکبباشند ،کلمات
پروردگار متعال تمام نمیشوند».
نتیجهمیگیرد کهاینتفاسیرحاکیازبینهایتبودن
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جایگاه پایهای و مبنایی «کلمه« در
خلق «آیه» و «کتاب»
واقعیــت چیــزی جــز خالقیــت مســتمر و بیحــد و
حصر زمانی یــا مکانی یا عــددی خداوند ،نیســت و
این برعهده خلیفه اســت که با آنچه آموخته است
و توســط خداونــد در نهــادش بــه ودیعــه گذاشــته
شــده (و علــم آدم االســماء) این خلــق را از زیــر پرده
بیخبری و فراموشــی بیرون آورده و هر دم الیهها و
حجابها را کنار زده و شــکوه و جــال و جمال عالم
را آشکارتر سازد.
همچنین مبنابودن کلم هســازی خداوند در خلق
هر ســه کتاب و ضرورت مراجعه مســتمر به هر ســه
کتابجهتشناختبرتروهدایتوتعالیو کنارزدن
حجابها و ،...از چارچوب فکری نوینی در قائلین
به روش تفسیری سه کتاب پرده برمیدارد.
آیاتو کتابحاصلخالقیتمستمرخداونداستو
بنابراین در مشاهدهای که از طبیعت و آیات طبیعی
خدا میکنیــم (همانگونه کــه در تالوت آیــات کتاب
آســمانی) در واقع جویــای پیوند نزدیکــی با خدای
خالق آن هستیم و به قول عالمه اقبال الهوری این
چیزی جز ش کل دیگری از عبادت نیست.
مهندس سحابی پس از بیان نظر خود در خصوص
معنای «کتاب» و ارائه روش تفسیری نوین خود که
برای آن عنوان تفســیر «کتــاب با کتاب» پیشــنهاد
یشــود ،در دو بخش بعدی کتاب ارزشمند خود
م 
به تحقق عملــی روش مورد نظر خــود پرداخته و در
مقاله «بحثی پیرامون مســئله وحی» آیات قرآنی را
با کمک گرفتن از کتاب طبیعت یا علوم مشتبه و نیز
مقاالت«اسالموحقوقبشر»و«تقوادر اجتماع»رابا
یاری جستن از علم تاریخ ،جامعهشناسی و حقوق،
به نگارش در آورده که امید است در فرصتهای آتی
از آنها بیشتر بیاموزیم.

کلماتپروردگار عظیمالشأناستودر نهایتاینکه«کلمهدر قرآنجایگاهیفراتراز کتابیاآیه
ً
دارد .کلمهسازی انحصارا کار خداوند است که در ورای هر کتاب آســمانی و خارج از ذهن هر
انسانبهطور مستمرودائم،در حالتحققاستولحظهایوآنیدر عالموجودنمیگذردمگر
ً
بروز کلمهایاز ذاتپروردگار واصوال خالقیتپروردگار از طریقتحقق کلماتصورتمیگیرد.

کلمهسازی انسان
«اما در میان جمیع مخلوقات عالم ،انسان است که صاحب اختیار و حملکننده امانت
پروردگار است .این موجود نیز در قرآن به صفت کلمهسازی متصف شده است «الرحمن،
علم القرآن ،خلقاالنسان ،علمه البیان» (الرحمن 1 :تا  )4و یا «و علم آدم االسماء کلها ...و
ما کنتم تکتمون» (بقره 31:تا)33
علم اســماء یا نامگذاری بر اشیا و اموری که انسان با آنها ســروکار دارد ،همان کلمهسازی
ُ
است .زیرا اسم هر شیء ،پدیده ،امر و یا رفتار عبارت است از عالمت یا کد و رمزی که چون
گویندهایآنرابه کار َب َرد،شنوندهیاخوانندهتمامصفاتوویژگیهاومشخصاتآنشیء
وپدیدهرادر ذهنخودبازسازیوبهاصطالحعلومسایبرنتیکامروزی ،کشفرمزمیکندو
در واقعآنشیءیاپدیدهیاموضوعراشناساییمینمانید .کلمههمهمیننقشرادارد...
بنابراین نامگذاری همان کلمهسازی است که منشأ ســخن گفتن و تفکر در انسانهای
13
امروزین یا بنی آدم شده است».
در توضیح و تکمیــل مطلب فوق شــاید هیچ چیز رســاتر از نظر مفســر کبیر قــرآن ،آیتاهلل
ـرت جوینده چــون با قدرت
طالقانــی در همین مــورد نباشــد ...« :این قــدرت تعلم و فطـ ِ
اختیار و تصرف در پدیده آدمی به هم پیوست صاحب مقام خالفت میگردد .زیرا خلیفه
دومین کسی است که جای نخســتین بنشــیند و کارویرا انجام دهد و تکمیل نماید .ا گر
چنین موجود ّدرا ک و متصرفی در جهان سر برنمیآورد همه آفریدگان زیر پرده بیخبری و
فراموشی میماندند آنگاه عالم نه شکوه و جالل و جمالی داشت و نه هیچ آفریدهای به ثمر
ونتیجهمیرسید.ارزشوبرتریهریکبردیگرینمایاننمیشد.دستقدرتنخستین
میسازد و دست خلیفه میپردازد .حکمت نخســتین هر چه را با خواص و آثار میآفریند
14
حکمت و عقل دومین آن را آشکار میسازد و به راه میاندازد».

کلمهسازی
خداوند که همان
نفسخالقیت
الهی است با
کلمهسازیخلیفه
خدا یعنی انسان
که همان ابداع
و سخن گفتن و
تفکر و کنارزدن
حجابهاست ،از
پرده بیرون افتاده
و شکوه و جمال و
جالل خود را آشکار
میسازد

پینوشتها
 - 1ما و اقبال ،دکتر علی شریعتی ،ص .15
 - 2همان ،ص .19
- 3همان ،ص .149
- 4احیــای فکر دینــی در اســام ،محمــد اقبــال الهوری،
ترجمه احمد آرام ،ص 2
- 5ما و اقبال ،دکتر علی شریعتی ،ص .17
- 6همان.
- 7همان.
- 8همان ،ص .19
- 9سه کتاب ،مرحوم مهندس سحابی ،ص .10
- 10همان ،ص .33
- 11همان ،ص .30
- 12همان ،ص .31
- 13سه کتاب ،ص .34
- 14تفسیر شــریف پرتوی از قرآن ،سیدمحمود طالقانی،
ذیل تفسیر آیه علم آدم االسماء ،چاپ قدیم ،ص .118

عزتاهلل سحابی :بیم و امید

گشایش افقها
در «سه کتاب»
مهندس سحابی
دغدغه بنیادیــن ایده «ســه کتــاب» بر این
اســتوار اســت که از طریق تبیینی قرآنی به
نقد این دیدگاه کالســیک مسلمین بپردازد
که همه چیز (هر تر و خشکی) در درون کتاب
(قرآن) اســت ،بهطوری که گویــی به منابع
ابوطالبآدینهوند معرفتی دیگری برای فهم جهان و تبیین آن
و همچنیــن تنظیم رابطه با خدا و انســان و
جامعه نیازی نیست .این پیشفرض ،منطقهالفراغ اندیشه
را تحدید نمــوده و تکثــر منابــع را به رســمیت نمیشناســد و از
ایده «جامعیت قرآن» بــه این باور ره میبرد که قــرآن تنها منبع
معرفتی مــورد نیــاز اســت و مســلمین را کفایت میکند .شــکل
افراطی این تلقی در نیروهای قشــری واپسگــرا و بنیادگرایان
نمایان است.
بــدون اجتهاد نظــری در جهان طبیعــی و تاریخــی ،انگاره قــرآن به مثابــه تکمنبع
افقها را تنگ نموده و راه را بر چشماندازهای فراخ و گشوده بسته و بر مبادله معارف
تنگ میکند.
مهندس سحابی در اینجا در قامت یک روشنفکر مذهبی با پروبلماتیک نمودن این
مساله به تامل در متن قرآن پرداخته تا بتواند به کاوش در این مساله بپردازد که آیا
این مدعای مسلمانان و پارهای از متفکرین اسالمی بر انگاره جامعیت قرآن درست
اســت یا مســلمانان بینیاز از معارف و علوم طبیعی و انســانی دیگر و دســتاوردهای
آن هستند؟
که «… و
دارد
اشاره
انعام
ســوره
۵۹
آیه
به
اثر
این
مقدمه
بخش
در
ســحابی
مهندس
َّ
ََ
ْ َْ ََ
َ َ ْ ُ ُ ْ َ َ َ َّ َ ْ َ ُ َ َ َ
ُ ُ
ّ
َ
ْ
َ
َ
َ
َ
س ِإل ِفی
ما تســقط ِمن ورق ٍۀ ِإل یعلمها ول حب ٍۀ ِفــی ظلم ِ
ض ول رط ٍ
ــب ول ی ِاب ٍ
ات الر ِ
ِك َت ُ
ین»؛ «… و نمى افتد برگى از درختان ،مگر اینكه او از افتادنش با خبر است ،و
ٍ
اب م ِب ٍ
نیست دانه اى در تاریكیهاى زمین و نیست هیچ ترى و خشكى ،مگر اینكه در كتاب
مبین خدا است».
در آراء بسیاری از مفســرین این آیه و نیز آیه «تبیان لکل شی» جامعیت قرآن را تایید
میکند؛ بدیــن معنی که معرفــت قرآنی فرا گیر و شــمولیت آن در حــوزه معرفت همه
معــارف را در بر میگیــرد .به طــوری که تبیین هــر چیزی را شــامل شــده و در ادبیات
کثیری از مسلمانان در قالب دعوی «حسبنا کتاباهلل» مطرح میشود.
مهندس ســحابی در بخــش مقدمه کتــاب بــا تامــل و وا کاوی در کاربردهــای زبانی
ســه کلیدواژه؛ «کتاب ،آیه و کلمه» به این نکته بنیادین توجه میدهد که این ســه
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سحابی هر سه
کاربرد معنایی واژه
کتاب را ،یعنی کتاب
آسمانی ،نظام
طبیعت و کتاب
تاریخ را فی الواقع
یک حقیقت واحد
قلمداد میکند.
چنانچه در نظرگاه
اقبال الهوری نیز،
هستی و آفرینش،
حدیث خداوند
بوده و قرآن تکوین
یافته است.

کلیدواژه بهرغم اشترا ک لفظی در موقعیتهای
گونا گــون ،فضــای مفهومــی متفاوتــی دارنــد و
هــر کــدام در کاربردهــای گونا گــون اســتفاده
شــدهاند ،از ایــن روی میتــوان چنیــن گفت که
هر واژه در هــر موقعیتــی در بافتــار متــن ،در پرتو
فهم همنشــینیها و قرائن ،معنــای خاص خود
را آشــکار میســازد .در ایــن پژوهــش مهنــدس
ســحابی این ســه کلیــدواژه را بــا ذکر آیاتــی چند
در ذیل ســه کاربــرد معنایــی دســتهبندی کرده
اســت :کتاب بــه معنای کتــاب وحیانــی (تورات
و انجیــل و قــرآن و…) ،کتاب به معنــای طبیعت
(نظــام طبیعــت و نظــام خلقــت و…) و کتــاب به
معنــای تاریــخ (نتیجــه عمــل فــرد و جامعــه در
پهنــه تاریخــی) و البته یــا در قالب ترکیبــی از این
معانی .او همچنین دو واژه آیه و کلمه را که مورد
اســتعمال برای اجزای قــرآن هســتند ،در تعداد
کثیری از آیــات مورد بررســی معنایی قــرار داده و
کاربردهــای مختلف آن را طرح نموده اســت .در
برخی موارد ،در آیه در کاربرد نشانههای طبیعت
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و یا کلمه در کاربرد انســان (مســیح)… اســتعمال داشــته اســت .به عبــارت دیگر و با
توجه به دستاوردهای این پژوهش میتوان گفت که معنای متن در سیاق و بافتار
انکشاف یافته و رخ مینماید و کاربرد زبانی خود را در بیناالذهان نمایان میسازد و
صرف معنای لغوی ما را به قصد گوینده رهنمون نمیســازد .به طور مثال مهندس
ســحابی معنای کتاب در آیه  ۵۹ســوره انعــام را با توجه بــه همســایگیها و و قرائن و
فضای مفهومی ،نه کتاب آســمانی بلکه اشــاره به نظام طبیعــت میداند .میتوان
چنین برداشت کرد که او در این فقره با توجه به حمل کاربرد معنایی نظام طبیعت
در این آیه ،انگاره جامعیت قرآن را به چالش میکشد.
در اینجا بهتر است که اشاره شود ،مهندس سحابی هر سه کاربرد معنایی واژه کتاب
را ،یعنی کتاب آسمانی ،نظام طبیعت و کتاب تاریخ را فی الواقع یک حقیقت واحد
قلمداد میکنــد .چنانچــه در نظرگاه اقبــال الهوری نیــز ،هســتی و آفرینش ،حدیث
خداوند بــوده و قــرآن تکویــن یافته اســت .او بــر این باور اســت کــه این ســه کاربرد،
«دارای حقیقت واحد هســتند» کــه در هدایت و افزایش دانــش و تعالی آدمی نقش
ایفا میکنند.
مهنــدس ســحابی بــا تامــل در آیــات مربــوط بــه ســه واژه «کتــاب ،آیــه و کلمــه» و
دستهبندی آنها در کاربردهای زبانی متفاوت و البته اذعان به حقیقت واحد بودن
آنها چنین میگوید:

«طرحــی کــه در ایــن نوشــتهها بــه خواننــدگان ارائــه شــد بــه منظــور کشــف
رهنمودهایــی از خــود قــرآن در ترجمــه و تفســیر آیــات آن اســت کــه در آنها
واژههای کتاب و آیه و کلمه به کار رفته اســت .به نظر نگارنده این ســطور ،ما

سحابیدر «سه
کتاب»در قامتیک
روشنفکرمذهبیبا
پروبلماتیکنمودن
اینمسالهبهتامل
در متنقرآنپرداخته
تابتواندبه کاوشدر
اینمسالهبپردازد
کهآیااینمدعای
مسلمانانوپارهای
از متفکریناسالمی
برانگارهجامعیت
قرآندرستاستیا
مسلمانانبینیاز
از معارفو علوم
طبیعیوانسانی
دیگرو دستاوردهای
آنهستند؟

در فهم آیات و آموزههای قرآنی و یا تفســیر
قرآن ،افزون بر منابع معمول سنتی ،یعنی
قــرآن و حدیــث و عقــل فلســفی و کالمــی
میتوانیم از کتاب طبیعت و کتاب تاریخ،
و آنچــه در علــوم مربوطــه ،در روزگار فعلــی
یــا در آینده کشــف و یا اثبات میشــود ،نیز
کمک بگیریم و از این پس کسی از اصحاب
دیــن ســنتی نمیتوانــد بگویــد کــه کمک
گرفتــن از کتــاب طبیعــت (علــوم مثبته) و
کتــاب تاریــخ (علــوم انســانی و اجتماعی)
یک مراجعه به منبع (بروندینی) اســت،
بلکه این مراجعه برای فهــم حقایق قرآن
و نزدیــک شــدن بــه تفســیر قابــل قبول …
کامــا دروندینــی و آن هــم درونقرآنــی
اســت و بالعکــس در کار علمی بــا جامعه و
تاریخ خــود ،برای فهــم پدیدههــا از کتاب
قرآن نیز راهنمایی فکری دریافت کنیم».
(سحابی ،عزت اهلل ،سه کتاب ،انتشارات
صمدیه ،صص  ۳۶و)۳۷
در اشاره باال از مهندس سحابی میتوان چنین
دریافت که او هم برای فهــم متون دینی و برای
فهم اجتماع بــه تبــادل دانشها و معــارف باور
دارد و آن را توصیــه قــرآن میدانــد و حتــی خود
ساختار قرآن را نیز واجد سازگاری چنین ترکیبی
میداند .آیات کتب آســمانی و طبیعت و تاریخ
انسان ،همه نشانههای درهمتنیدهای هستند
که با اشــارهای از مهندس ســحابی به ولفهارت
پاننبرگ متأله مســیحی همراه اســت کــه در آن
تاریــخ انکشــاف و تجلــی تدریجــی ذات یگانــه
خداوند تحقــق مییابد ،به طوری کــه او درباره
وحــی میگوید کــه «وحــی تاریــخ اســت ،تاریخ
انکشاف حضرت پروردگار» (همان،ص.)۵۳
میتــوان چنیــن اســتنباط کــرد کــه ایــن نــگاه
نواندیشــانه در پــی ایــن اســت که بــا نقــد نگاه
کالسیک به منابع شناخت و تصورات مسلمین
و متفکــران دینــی از جامعیــت قــرآن ،افقــی را
تبییــن کند کــه بــه رویکــردی تعاملــی و تبادلی
به معارف دنیــای جدید باور دارد و آن را ســازگار
بــا توصیههــای قــرآن میدانــد .او در ایــن اثــر
مســاله نیاز بــه تعــدد و تکثر منابــع معرفــت را با
یــک تبییــن قرآنــی صورتبنــدی میکنــد و در
جمعبندی خواننــده را میهمان افقی گشــوده
قرآن میسازد.
ایــن یادداشــت کوتــاه فــی الواقع دعوتی اســت
بــرای خوانــدن ایــن کتــاب و تامــل مجــدد در
فا کتهــا و بهرهمنــدی از آموزههــا نواندیشــانه
مهندس عزتاهلل سحابی.

عزتاهلل سحابی :بیم و امید

محسن کدیور در حال برگزاری نماز میت بر پیکر پا ک دکتر یداهلل سحابی

هدایتشدگان به سبلالسالم
مقدمه
در ایــن مقالــه قصد بــر آن اســت کــه احســاس درونــی ،منطق
عقالنی و برداشت دینی نویسنده از یک مصداق عینی از فرازی
از آیات کتــاب الهی بیان گــردد« :خاندان ســحابی مصداقی از
آیه  16مائده» .البتــه اهلل اعلم« :کل یعمل علی شــا کلته فربکم
جالل یوسفی
اعلم بمن هو اهدی سبیال :هرکس بر اساس شا کله خود عمل
میکنــد ،و پــروردگار شــما بهتر میدانــد چــه کســی راه یافتهتر
اســت ».در واقــع محتــوای ایــن مقالــه در میان گذاشــتن یــک فهــم اســت .در ابتدا
مختصری آیه  16ســوره مائده توضیح داده میشــود و ســپس چرایــی مصداق بودن
خاندان سحابی برای این آیه بیان میگردد.

سبلالسالم
در آیــه  15ســوره مائــده خداوند اهــل کتــاب را مخاطب خود قــرار میدهــد و آنها
را متوجــه جایــگاه تبیینگــری پیامبــر میکند و بــه اهل کتــاب میگوید کــه محمد
بن مصطفی کتاب آنهــا را تبییــن میکند« :قد جاءکم رســولنا یبین لکــم .»...در
انتهای این آیه مبین بودن قرآن نیز اذعان میگردد« :قد جائکم من اهلل نور و کتاب
مبیــن» .آیه بعــد در ادامــه این آیه بــا هدایتگــری خدا به وســیله حضــرت محمد و
قرآن آغاز میشــود« :یهدی به اهلل» البته با یک شــرط« :من التبع رضوانه :هرکس
از خشــنودی او پیروی کند» و خداوند اینان را به «سبل السالم :راههای سالمت»
هدایت میکنــد .این تابعان رضــوان الهی بــه اذن او از ظلمات به ســوی نور خارج
میشــوند« :و یخرجهم من الظلمات الی النور» و پیروان خشنودی او به راه راست
هدایت میشــوند« :و یهدیهم الی صراط المســتقیم» .نگاهی پیوسته به این فراز
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دهمین سالگرد پرواز عزتاهلل و هاله سحابی و هدی صابر

در هر سه نسل
خانواده سحابی،
متن قرآن نقش
بازی میکند و
هر سه تن در هر
سه نسل کتابی
از خود در زمینه
برداشت فکری و
عملی از قرآن به جا
گذاشتهاند .هر سه
نسل در پرتو نگاه
دینی و قرآنی به
فعالیتاجتماعی
و فرهنگی
میپرداختند.

فهم را منسجمتر میسازد:
« ...قــد جاءکــم من اهلل نــور و کتــاب مبیــن ()15
یهدی اهلل به من التبع رضوانه الی ســبل السالم
و یخرجهم من الظلمات الی النــور و یهدیهم الی
صراط مستقیم (»)16
« ...قطعــا بــرای شــما از جانــب خــدا روشــنایی
و کتــاب روشــنگر آمــده اســت .خــدا هرکــه را از
خشنودی او پیروی کند به وسیله آن به راههای
سالمت رهنمون میشود و به توفیق خویش آنان
را از تاریکیها به سوی روشــنایی بیرون میبرد و
به راه راست هدایت میکند».
در ادامــه بــرای درک بهتــر آیــه ،عبــارت «ســبل
السالم» وا کاوی میشود .در قاموس قرآن قرشی
آمــده «ســبل بضــم ســین و ب جمــع ســبیل بــه
معنای راه است و سالم به معنی سالمتدهنده
یــا ســالم از هــر عیبــی اســت کــه در صــورت اول از
صفــات فعــل و در صــورت دوم از صفــات جــال
اســت ».از دید عالمه طباطبایی سبیل در اینجا
از آن روی جمع آمده است که بندگان به حسب
اختالفی که در ســیر به ســوی او دارنــد ،راههایی
بســیار دارنــد .البتــه در ســوره حمــد آمده اســت
الصراط المســتقیم که نشــان میدهد همه این
راهها به یک راه میپیوندد و آن یک راه منسوب
به خداونــد اســت .البته بحــث پیرامون ســبل و
صراط بسیار است که خارج از هدف این نوشتار
اســت .پس «ســبل الســام» را میتــوان راههای
ســامت و ســالم از انحــای شــقاوتها دانســت.
کســانی که بــه ایــن راههــا رهنمــون شــوند چون
ســامت مییابنــد ،امــکان سالمتبخشــی بــه
پیرامــون خــود را نیــز دارنــد؛ چــرا کــه شــرط الزم
سالمتبخشی فعال ،سالمت بودن است.

سحابیها
یداهلل ســحابی ،عزت اهلل سحابی و هاله سحابی
ســه فــرد از یــک خانــواده در ســه نســل متفاوت
هســتند که از ابتــدای قرن چهاردهم شمســی تا
انتهــای دهه نهم این قــرن یعنی نزدیــک به یک
قرن با زیست در «سبلالسالم» به قدر توان خود
به جامعه ایــران سالمتبخشــی میکردند .دکتر
یــداهلل ســحابی در خانــوادهای مذهبی در ســال
 1284به دنیا آمد .وی در یک مسیر علمی زندگی
خود را طی کــرد و اولین دکتــرای علوم ایــران را با
خود از فرانســه به ایران آورد .او خانــوادهای را بنا
نهاد که کمــا کان فعالیتهــای مذهبی ،علمی و
اجتماعی آن تاثیرگذار است .برای وضوح بیشتر،
این موضوع در قالب جدولی به نمایش گذاشته
میشود.
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یداهلل

عزتاهلل

هاله

تولد و وفات

1284-1381
 97سال
درگذشت به علت طبیعی

1309-1390
 81سال
درگذشت به علت طبیعی

1336-1390
 54سال
درگذشت مشکوک در مراسم
خا کسپاری مهندس سحابی

تحصیالت

اولین دکترای علوم ایران از دانشگاه
لیل فرانسه

مهندسی مکانیک دانشکده فنی دانشگاه تهران

فیزیک دانشگاه تهران

برخی از کتابهای علمی

زمینشناسی عمومی

برخی از مکتوبات مذهبی

قرآن مجید؛ تکامل خلقت انسان

سه کتاب

 25سال استاد دانشکده علوم دانشگاه
تهران
عضو کمیته دانشگاهی نهضت مقاومت ملی در ابتدای
ریاست اداره فرهنگ به مدت چند ماه در
دهه 30
سال 1325
عضو نهضت مقاومت ملی
تاسیسدانشسرایمستقلتعلیمات
عضو شورای انقالب
برخی از فعالیتهای
دینی
عضو خبرگان قانون اساسی
فرهنگی ،مذهبی ،اجتماعی
تاسیس نهضت آزادی ایران همراه با
عدم حضور در خبرگان قانون اساسی پس از تصویب
و سیاسی
مهندس بازرگان و آیت اهلل طالقانی 1340
اصل والیت فقیه
موسس دبیرستان کمال و دبیرستان کوثر
نماینده اولین دوره مجلس شورای اسالمی
وزیر مشاور دولت موقت
رئیسس سازمان برنامه و بودجه
عضو شورای عالی انقالب
انتشار مجله ایران فردا
نماینده اولین دوره مجلس شورای
ریاست شورای فعاالن ملی مذهبی
اسالمی
برخی از محدودیتهای
پیش از انقالب

احد ،قله بحران ،قله مدیریت

حضور در جبهههای جنگ
دفاع از حقوق زندانیان سیاسی

محروم از خدمت در دانشگاه در سال
 1333تا پایان صدارت زاهدی

جلوگیری از حضور در جبهههای جنگ
در عمل بعد از دور اول مجلس شورای
برخی از محدودیتهای پس
پس از انقالب و بعد از مجلس اول عمال فعالیتهای
ایجاد محدودیت برای فعالیت سیاسی
اسالمی فعالیتهای سیاسی وی
سیاسی و اجتماعی وی از جانب حا کمیت محدود شد.
از انقالب
و اجتماعی
توسط حا کمیت محدود شد.

برخی از زندانهای پیش از
انقالب

برخی از زندانهای پس از
انقالب

 4سال زندان در دهه  40شمسی

 1333به زندان افتاد
 1342به  6سال زندان محکوم شد
 1350به  15سال زندان محکوم شد
 1369به علت انتشار نامهای خطاب به هاشمی
در سال  88به دو سال زندان محکوم شد.
رفسنجانی به زندان افتاد،
الزم به ذکر است که در سال  90مهندس
 1379به  11سال زندان محکوم شد که پس از دو سال با
سحابی در بیمارستان بستری شد
قید وثیقه آزاد شد،
ولی چون ماموران امنیتی از وی تعهد
در سال  1389به دو سال زندان محکوم شد که با در میخواستند و او قبول نکرد اجازه حضور بر
گذشت او در خرداد  1390حکم اجرا نشد.
سر بالین پدر را ندادند.

عزتاهلل سحابی :بیم و امید

جدول صفحه قبل گوشهای بسیار بسیار کوچک از زندگی ســه فرد از سه نسل از
یک خانواده را به تصویر میکشد .ا گر به آن دقت شود همین مختصر خود گویای
چند شاخص در زندگی این سه تن است:
الف) انس با قرآن و داشتن دغدغه دینی و اجتماعی
در ســوره مریــم خداونــد خطــاب بــه حضــرت یحیــی میفرمایــد« :یــا یحیی خذ
الکتاب بالقوه» یعنی «یحیی کتاب را با جدیــت و همیت در خود نهادینه کن».
در ســوره فاطر نیز آمده اســت ...« :ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینــا من عبادنا
فمنهم ظالــم لنفســه و منهــم مقتصد و منهــم ســابق بالخیرات بــاذن اهلل ذلک
هوالفضــل الکبیر :ســپس این کتــاب را به آن بنــدگان خود کــه [آنــان را] برگزیده
بودیم ،به میــراث دادیم؛ پس برخی از آنان بر خود ســتمکارند و برخی از ایشــان
میانهرو ،و برخــی از آنان در کارهای نیــک به فرمان خدا پیشــگامند؛ و این خود
توفیق بزرگ است».
بــا نــگاه بــه ایــن دو آیــه بــار دیگــر جــدول را مــرور کنیــم جدولــی کــه بســیار زیــاد
مختصرنویسی شده و به حداقلی از موارد اشاره شده است .علیرغم این میزان
انس این خانواده با قرآن و تالش آنها برای نشر و گسترش آن ،واضح است در هر
سه نسل متن قرآن نقش بازی میکند و هر سه تن در هر سه نسل کتابی از خود
در زمینه برداشــت فکری و عملی از قرآن به جا گذاشــتهاند .هر سه نسل در پرتو
نگاه دینی و قرآنی به فعالیــت اجتماعی و فرهنگی میپرداختند.
ب) الحکمۀ الضالۀ المومن (حکمت گمشده مومن است)
هــر ســه تــن در فرا گیــری علــوم جدیــد و نیــز در مباحــث دینــی تــاش فراوانی
داشــتند .دکتر یداهلل ســحابی در کتاب «قرآن مجید؛ تکامل و خلقت انســان»
بــه ســازگاری نظریه تکامــل دارویــن و بیان قــرآن از خلقــت انســان میپردازد.

این خانواده
هرچند در دنیای
سیاستحضور
جدی و فعالی
داشتند ،ولی
هیچگاه اخالق را
فدای دنیای خود
و دیگران نکردند.
هیچگاه خود
را وابسته هیچ
حاکمیتینکردند.
در زندگی این سه
سحابی ذرهای
از سهمخواهی
و قدرتطلبی
نمیبینید.

مهندس سحابی در کنار همسرش زریندخت عطایی
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دهمین سالگرد پرواز عزتاهلل و هاله سحابی و هدی صابر

مهندس ســحابی در «ســه کتاب» ،اشــاره به
کتــاب وحــی ،تاریخ بــه مثابه کتاب و هســتی
نیز به همین صورت میکند و این ســه متن را
در ســازگاری با هم میداند .هاله سحابی نیز
در کتــاب «احــد؛ قله بحــران ،قلــه مدیریت»
همراه با دو نویســنده دیگر برداشتی متدیک
و اســتراتژیک از تجربــه جنــگ احــد ارائــه
میدهند.
مهندس سحابی در سال آخر حیاتش به دنبال
این بود کــه بفهمــد در فیزیک معاصــر چه خبر
است و از اصول آن آ گاهی پیدا کند .هاله خانم
نیز با شرکت فعال در مجموعهای از نشستها
کــه خــودش نیــز عضــو فعالــی از آن بــود ،ســعی
میکرد دانش خود را از روند تاریخ علم افزایش
دهد .به این کوتاهتوضیح ا کتفا میشود.
پ) استواری و مقاومت
سیر زندگی این ســه بزرگوار بدون شرح گویای
اســتواری و مقاومت آنها اســت .همین جدول
نیز خود دلیلی بر آن است.
ت) عاش سعیدا و مات سعیدا
هین بگو ،که ناطقه جو میکند
تا به قرنی بعد ما آبی رسد
گرچه هر قرنی سخن آری بود
لیک گفت سالفان ،یاری بود
این خانواده هرچند در دنیای سیاست حضور
جــدی و فعالی داشــتند ،ولــی هیــچگاه اخالق
را فــدای دنیای خــود و دیگــران نکردنــد .دکتر
یداهلل ســحابی راهی را باز کرد که در نسلهای
بعد از خودش نیــز آن ادامه پیدا کــرد .هیچگاه
خود را وابســته هیچ حا کمیتــی نکردند .یداهلل
ســحابی بــه هنــگام محرومیــت از خدمــت در
دانشــگاه در زمان پهلــوی ،با دوســتان خود از
جمله مهنــدس بازرگان شــرکت یاد را تشــکیل
دادند کــه اختــال در درآمد ،ســبب آســیب به
راهی که در پیش گرفتهاند نشود .این خانواده
اهل تاسیس بودند که در جدول برخی از آنها
آمده است .مطالعه زندگی آنها میتواند بسیار
آموزنده باشد.
در زندگــی ایــن ســه ســحابی ذر های از
سهمخواهی و قدرتطلبی نمیبینید .زندگی
افقداری را میبینید که ســه نســل آن را حمل
کردهاند بیهیچ پشیمانی! حتی نگاه اجمالی
به این زندگی ســه نســلی ،حال آدمــی را خوب
میکند و این است که این سه تن هدایت شده
به «سبل السالم» هستند که هم خود سالمت
بودند و هم سالمتبخش به دیگران.
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مهندس سحابی در آینه پژوهشهای دانشگاهی
هرچند میدان روشنفکری ،دانشگاه و کارشناسی هر یک منطق و قواعد
درونی ویژۀ خود را دارد ،اما شکاف بین عرصۀ روشنفکری و آکادمیک در
ایران از موضوعات مورد تامل و دغدغه برخی پژوهشــگران بوده اســت.
میدان روشــنفکری ایران اغلب پیوند ارگانیگ با میــدان آکادمیک ندارد و
این سبب میشود که هر یک از این دو مسیر خود را بروند .همین مسئله
در مورد نسبت میدان کارشناسی ،میدان دانشگاهی و میدان روشنفکری
هم وجود دارد .بــه این معنا کــه یافتههای پژوهشهای دانشــگاهی در
کمترمواردیواردتامالتوبررسیهای کارشناسیشدهتااز خاللآنوارد
حوزۀ سیاستگذاری شود .همچنانکه تامالت روشنفکران نیز تبدیل به
مباحث کارشناسیمشخصبرایرقمزدنتغییراتمشخصنمیشود.
یشــود تعامل و رفت و آمد اندکی میان این سه حوزه
این نقیصه سبب م 
وجود داشته و چگالی روابط به میزان مطلوب نباشد.
فردای
ایران
های
ه
در نتیجۀ همین شکاف مباحث کارشناســی و دغدغ
ِ
ِ
مرحوم مهندس ســحابی نیز مانند بســیاری از کارشناس-روشنفکران،
تاکنون کمتر مورد توجه پژوهشهای دانشگاهی بوده است .با این حال
در اینیادداشتبرآنیمتا کاستیهایاینمفروضراباارجاعبهچندمتن
مهم پژوهشــی-اعم از پایاننامه و مقاله -که به ویــژه به جایگاه فکری و
نظری مرحوم مهندس پرداخته را نشان دهیم.

علل و عوامل عقبماندگی و توسعه ملی در ایران از
نگاه عزتاهلل سحابی

گفتمان هویت ملی جریان ناسیونالیسم قبل و بعد از
انقالب اسالمی

مقالهدیگر،باعنوان«عللوعواملعقبماندگیوتوسعهملیدر ایراناز نگاهعزتاهلل
سحابی» ،توسط آقایان داوود بیات و احمد موثقی ،به تاریخ پاییز  1399در فصلنامه
سیاست دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران(دوره ،50شماره ،)3انتشار
یافته اســت .مفروض نویســندگان مقالــه این بــوده که مهنــدس ســحابی در عرصه
نظــری ،از آموزههای مکتب فردریک لیســت آلمانــی و از حیث عملــی ،وامدار الگوی
نظام برنامهریزی متمرکز و دولتمحور و تجربه اقتصاد بدون نفت دولت دکتر مصدق
بوده است .از نظر او ،در جهان مبتنی بر استثمار و غارت ،برای ایران راهی جز حرکت در
مسیرتوسعهملی،همراهباتکوین«دولتملی»«،بورژوازیملی»واتکابهسرمایههای
داخلیوتقویتحسوطندوستی،در عیننظارتبرارکاندولت،وجودندارد.از این
رو ،بسط و تقویت دموکراسی و آزادیهای عمومی بخش انفکا کناپذیر پروژه توسعه
ملی در نگاه مهندس ســحابی به شمار میروند .نویســندگان مقاله کوشیدهاند تا با
تقســیم زندگی مهندس به ســه دوره مبارزه و زندان ،دوره مســئولیت اجرایی و دوره
تأمالت نظری در خصوص مباحث بنیادین ملی ،ســیر تطور اندیشــه و عمل ایشــان
را ترســیم کنند .از جملــه علل عقبماندگــی ایران نیــز میتوان به مــواردی همچون
موقعیتژئوپلیتیکی،استبداد،عنصرضدتوسعهاینفت،استعمار،ساختار قببلهای
و ملوکالطوایفی ،فقدان روحیه وطندوستی و  ...در اندیشه سحابی اشاره کرد.

مقاله «گفتمان هویت ملی جریان ناسیونالیسم قبل و بعد از انقالب اسالمی» که
به قلم آقایان محمدباقر خرمشــاد ،علیرضا کالنتری و حســین صولتی در شــماره
بهار  1397دوفصلنامه علمی-تخصصی جستارهای سیاسی معاصر ،پژوهشگاه
علومانسانیومطالعاتفرهنگیبهچاپرسیده،بهتطبیقاندیشههایمهندس
سحابی و احمد کسروی در خصوص هویت ملی پرداخته است .نویسندگان این
مقاله عزتاهلل سحابی را نماد جریان ناسیونالیسم پس از انقالب اسالمی معرفی
میکند کهدر میاننقشدینبهعنوانیکیاز دالهایفرهنگی،در اندیشهایشان
برجسته است .البته فاصلهگذاری با حکومت دینی توسط مهندس سحابی ،به
معنای حــذف دین از عرصــه عمومی نیســت .در خصوص ملیگرایــی ،مهندس
سحابی ملیگرایی را نه به منزله ملتپرستی که به «ملت دوستی» تعبیر میکند.
به باور نویســندگان مقالــه ،ســحابی ،هویت ملی را بــا مفاهیمی ماننــد ضدیت با
استعمار ،استقالل سیاسی ،اولویت منافع ملی و یکپارچگی ملی و از همه مهمتر،
باتوسعهملیپیوندمیزند(.ص)39همچنین،اینگونهبهنظرمیرسد کهسحابی
و کسروی ،ضعف هویت ملی ما را در گسست اجتماعی و چندپارگی میدیدند و به
همین سبب نیز از «توسعه اخالق» و «وحدتگرایی» به عنوان عناصر الزم جهت
بازسازی گفتمان هویت ملی سخن میگفتند(.ص)42

عزتاهلل سحابی :بیم و امید

زندگانی سیاسی عزتاهلل سحابی()1358-1332
یکی از پایاننامههایی که به سلوک فکری و زندگی مرحوم مهندس سحابی
پرداخته« ،زندگانی سیاســی عزتاهلل ســحابی( »)1358-1332است که در
مقطع کارشناســی ارشد توســط ســمیه درزی حســین پور با راهنمایی دکتر
محسن بهشتی سرشت و مشاوره دکتر حجت فالح توتکار در بهمنماه 1393
در دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه بینالمللی امام خمینی قزوین،
به انجام رسیده اســت .نویســنده این پژوهش ،در گفتار نخست به پیشینه
خانوادگی و مطالعات و تحصیالت مهندس ســحابی پرداخته اســت .پس از
آن ،فضای عمومی ایران پس از شهریور  20و رابطه مهندس سحابی و انجمن
اسالمی ترســیم شــده اســت .ســپس به حضور مهندس در نهضت مقاومت
ملی ،اولین سابقه بازداشت در  1332و دســتگیری مجدد در  ،1334شرکت
یاد ،تأســیس نهاد صنفی(متاع) ،شرکت سهامی انتشــار و نقش مهندس در
تشکیل جبهه ملی دوم پرداخته شده اســت .در گفتار چهارم ،به مسائلی از
جمله تأســیس نهضــت آزادی ،کنگره جبهه ملــی دوم ،مدافعــات مهندس
ســحابی در دادگاه ،تبعید به دژ برازجان و زندان قصر پرداخته شــده اســت.
در دو گفتار پایانی نیز نویســنده کوشــیده تا شــمایی کلــی از انتقال مهندس
از زندانهای قصر و عاد آباد شــیراز ،انشــعاب از نهضت آزادی ،حضور ایشان
در شــورای انقالب و دولت موقت ،نقش او در تدوین قانون اساسی ،ریاست
ســازمان برنامه و بودجه ،نماینده نخســتین دوره مجلس شورای اسالمی و
 ...به دست دهد.

بررسی مقایسهای وقایع سیاسی ایران در سالهای
 1357-1368براساس خاطرات سحابی
پایاننامه دیگر« ،بررســی مقایســهای وقایع سیاسی ایران در ســالهای -1368
 1357براساسخاطرات(سحابی،مهدوی کنی،محمدیریشهری،منتظری)»
است که توسط انسیه دهقانی با هدایت دکتر امیر روشن و مشاوره محمد عابدی
اردکانــی در ســال  1398و در مقطــع کارشناســی ارشــد در پردیس علوم انســانی و
سیاسیدانشگاهیزدبهانجامرسیدهاست.نویسنده
اجتماعی گروهحقوقوعلوم
ِ
ِ
در این پژوهــش بر ایــن نظر بــوده که خاطــرات و یادداشــتهای رجل سیاســی،
منابعی هستند که در روشنی بخشیدن به حوادث و تحوالت سیاسی نقش مؤثر و
مهمی دارند .اهمیت آنها از این روست که میتوانند کاوشگر و راهگشای مسائل
تاریخیایرانباشد.نوشتنخاطراتوانتشار آن کهیکیاز عاداتجاافتادهرجالو
شخصیتهایسیاسیمیباشد،بهمعنایثبتوضبطحوادثوجریاناتروزمره
زندگیآنشخصیتهانیستبلکهبیشترروایتیاز دورانزندگیسیاسیآنهاست
و یا به عبارت دیگر ،روایت شــخصی و فردی آن شخصیت از مسائل و رویدادهای
مهم دوران زندگی سیاســی وی میباشــد .نویســنده در معرفی مرحوم مهندس
سحابی مینویسد« :عزتاهلل ســحابی یکی از زندانیان سیاسی سرشناس ایران
بود که بیش از دوازده ســال عمر خود را در زندانهای پهلوی سپری کرد .او مدیر
مسئولنشریهایرانفردابود کهدر سال 1388جلداول کتابخاطراتخودرابانام
«نیم قرن خاطره و تجربه» و چندی پس از آن نیز جلد دوم را در سال  1392منتشر
کرد.آثار دیگروی«نا گفتههایانقالبومباحثبنیادی»(«،)1390مصدق،دولت
ملی و کودتا»( )1394و «دغدغههای فردای ایران»(مجموعه سرمقالههای نشریه
ایران فردا)( )1385میباشــند .او در تاریخ  10خرداد  1390پس از  60ســال فعالیت
سیاسی درگذشت».
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ت ــوسعـ ـهنیــافتگ ـ ــی،
فـقـ ـ ـ ــر و ت ـب ـع ـیـ ـ ــض
راه عزت
فرشاد مومنی

نولیبرالیسم ناقص و
ِ
بحران انباشت در ایران
پساانقالبی
علیرضا رجایی

عکس یادگاری با
جمهوری اسالمی
علیرضابهشتی

علیرضا رجایی:
مطالبات جنبش  ۵۷پاســخ دهد و مجموعۀ این
"بلوک قدرت ایران نتوانستهاســت به هیچیک از
ِ
ِ
ناتوانیها در حول مفهوم توسعهنیافتگی خالصه میشود .شتاب توســعهنیافتنی در ایران طی
یک دهه گذشته ،بر درجه نابرابری و فقر عمومی افزودهاســت و فقدان صالحیت الزم برای اجرای
برنامههای توســعه شــتابان ،الجرم باعث شدهاســت که بــه واکنشهای ناشــی از فقــر و نابرابری
ً
پاسخهای سرکوبگرانه داده شود .مسالۀ توســعهنیافتگی در اینجا صراحتا یک مسالۀ بهتمامی
سیاسی دولت،ریشههای آن پنهان میماند".
سیاسی است که بدون درک اقتصاد
ِ

توسعهنیافتگی ،فقر و تبعیض

راه عزت
زیرسیســتم اقتصادی به مثابه فوریترین ،حیاتیترین،
ملمو ستریــن و شــفا فترین عرصــهی حیــات جمعــی
انسانهاست و به مثابه کانون تمرکز همهی کوششهای
اصالحی در نظر گرفته میشود.
در شــرایط کنونــی ،بــه اعتبــار مجموعــهی خطاهــا و
ندانمکاریها و فســادها و کوتهنگریها ،این زیر سیستم
فرشاد مومنی
کی کمســابقهای اســت کــه البتــه
دســتخوش آشــوبنا ِ
برمال کننــدهی بحرانهــای متناســب در ســایر عرصههــای حیــات جمعــی ما،
میباشد.
از طــرف دیگــر ،منازعــهی هژمونیک میان چیــن و آمریــکا ،همراه با شــوکهای
زای کرونا و تحریمهای بازگشته ،به طرزی حیرتانگیز ،آسیبپذیریهای
برون ِ
متعارف اقتصاد و جامعهی ما را به رخ کشیده و بر حساسیت و شدت اهمیت
غیر
ِ
انتخابهای راهبردی جهت نجات کشور ،بسی افزوده است.
اقتصادی عــزت و پیونــد آن با وجوه
در چنیــن شــرایطی ،وا کاوی اندیشــههای
ِ
سیاسی ،اجتماعی و فرهنگی اندیشــههای او را میتوان روزنهای به سوی امید

واکاوی
اندیشههای
اقتصادی عزت را
ِ
میتوان روزنه ای
به سوی امید و
مسئولیتشناسی
و تالش
آرمانخواهانه
برای برونرفت از
بحرانها در نظر
گرفت.

نولیبرالیسم ناقص و بحران انباشت
ِ
در ایران پساانقالبی
مطالبات
بلوک قدرت ایران نتوانستهاست به هیچیک از
ِ
ِ
جنبــش  ۵۷پاســخ دهــد و مجموعــۀ ایــن ناتوانیهــا در
حــول مفهــوم توســعهنیافتگی خالصه میشــود .شــتاب
توســعهنیافتنی در ایران طی یک دهه گذشــته ،بر درجه
نابرابــری و فقــر عمومــی افزودهاســت و فقــدان صالحیت
الزم بــرای اجــرای برنامههــای توســعه شــتابان ،الجــرم
علیرضا رجایی
باعث شدهاست که به وا کنشهای ناشی از فقر و نابرابری
پاسخهای سرکوبگرانه داده شود.
ً
مســالۀ توســعهنیافتگی در اینجا صراحتا یک مســالۀ بهتمامی سیاســی اســت
سیاســی دولت،ریشــههای آن پنهان میمانــد .در یک
که بــدون درک اقتصــاد
ِ
ّ
برآورد کلی مناســبات سیاســی و اقتصادی در ایران ،نمونهای اســت پیچیده از
ّ
تاریخی ویژه خود و انباشته از نوسانات
مختصات
یک شالوده ســرمایهدارانه با
ِ
ایدئولوژیــک و در اغلب اوقــات واپسگرایانه؛ در کنار زیرســاختهای اقتصادی
ً
اجتماعی نســبتا پیشــرفته که ملغمهای از مدرنیسم افسارگســیخته و توام با
ِ
کنــار ارتجاع ایدئولوژیــک رقم زده و
در
را
شــهری
فضای
و
زیســت
محیط
ویرانی
ِ
سیاسی
عمل
منجر به
ازخودبیگانگی بازتولیدشونده و ســرکوب و خنثی ِ
سازی ِ
ِ
ِ
آ گاهانه شدهاست.
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مناسباتسیاسی
و اقتصادی در
ایران ،نمونهای
استپیچیده
از یک شالوده
سرمایهدارانه
ّ
مختصات
با
تاریخی ویژه
ِ
خود و انباشته
از نوسانات
ایدئولوژیک.

و مسئولیتشناســی و تــاش آرما نخواهانــه
برای برونرفت از بحرانها در نظر گرفت .در این
مســیر ،محورهای زیــر در حد تــوان و امــکان ،به
بحث گذاشته خواهد شد:
پــس از طــرح مقدمــهای در بــاب ابعــاد اهمیــت
اندیشــهی توســعه و خلعهای معرفتی پرشــمار
در ایــن زمینــه ،حتــی در میــان دلســوزان و
داران کشــور ،جریــان
اندیشــهورزان و دغدغــه ِ
اجرایــی عــزت ،در پنج
تالشهــای اندیشــهای و
ِ
محور به شرح زیر به بحث گذاشته خواهد شد:
 -۱پدیدهی مبارک روشنفکری به مثابه وا کنش
اجتنابناپذیر نسبت به شتاب تاریخ و ضرورت و
اقتضائات زمانه.
بدیل فهم
ِ
منزلت بی ِ
ای
 -۲مســئلهی توســعه و چند آســیب اندیشــه ِ
مهم در میان
روشنفکران ما.
ِ
 -۳هزینههایــی کــه نظام ملــی و آیندهی کشــور
بابت آن آسیبها ،پرداخته و میپردازد.
مالی
رفتارهای
 -۴در ضرورت و اهمیت تمرکز بــر
ِ
حکومت.
اصلی عزت.
نگرانی
مثابه
به
ایران
ی
ل
د
 -۵آینده
ِ

مفهومــی که طی ایــن ســالها در ّ
ــت خویش
کلی ِ
تمامی ایــن ویژگیها را در یک بافــت اقتصادی-
سیاســی توضیح میدهــد ،مفهوم نولیبرالیســم
است کهدر محتوایاجتماعیخودچیزینیست
جز ابزار بلوک قدرتی که موفق به مصادره انقالب
 ۵۷شــد تــا بــا خصوصیســازی ،نظارتزدایــی،
موقتیسازی کار و سلب مالکیت گسترده ،تکوین
داری پســاانقالبی و رانتی
طبقــه جدیــد ســرمایه ِ
مســلط برخوردار
ایران را شــکل دهد تا بــه طبقه
ِ
نولیبرالیسم
از انحصار سیاسی تبدیل شود .این
ِ
ّ
سیاســی
تضادهای
ناقص هنــوز موفــق بــه حــل
ِ
خود نشدهاســت و علیرغــم پتانســیل فرامرزی،
ّ
بلندمدت
ادغام تضمینشــده و
قادر به ارتباط و
ِ
ً
در بازار جهانی نشده ،از اینرو عمیقا درگیر بحران
ّ
انباشــت اســت و با وجود تســلط بر منابــع ثروت،
ً
نتوانستهاست بر دامنۀ انباشت بیفزاید و متعاقبا
جامعــه را نیز دچار بحــران و رکــود و فقــر روزافزون
تولید
کردهاست .این سطح از بحران که تداوم و باز ِ
هر نظام سرمایهداریی را مورد تهدید قرار میدهد،
درونی نظم ناپایدار موجود
درعینحال تناقضات
ِ
را نیز برمال میکند که به شکل رقابتهای سیاسی
گســیختگی بلــوک قدرت و
علنی و افشــا گرانهتر و
ِ
نظم مستقر خویش را
هژمونی
َت َرکهای آشکار در
ِ ِ
نشان داده است.
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ذرهبین

عکس یادگاری با جمهوری اسالمی
یادبود دهمین سالگرد درگذشت زندهیاد عزتاهلل سحابی و شهادت فرزند فرزانهاش

ده سال از آخرین نگاه تیزبین و نگران زندهیاد مهندس عزتاهلل
ســحابی به آب و خا کــی که سراســر عمــر پرفــراز و نشــیبش را با
دغدغهمندی نســبت به سرنوشــت آن گذراند سپری شد .ده
ســال از شــهادت فرزنــد فرزنــهاش ،قرآنپــژوه و کنشــگر عرصۀ
اجتماعی ،هالــۀ ســحابی نیز گذشــتّ .
قصۀ خاندان ســحابی
برای ما ّ
قصۀ دلنگرانی برای توســعۀ کشــوری اســت که باید با
سیدعلیرضابهشتی
تکیۀ همزمان بر دانش جهانی و ارزشهای ملی و مذهبی رقم
بخورد؛ پیشــرفت کشوری که شایســتۀ جایگاه جهانی بسی باالتر اســت و مردمی که
مستحق برخورداری از شــرایط زندگی بس بهتری هســتند .باور به این قانونمندی
آفرینش که آفریدگار بشــر ،سرنوشــت هیج مردمــی را تغییر نمیدهد مگــر آن که خود
بدان دســت یازند و نعمتی را که بر مردم ارزانی داشــته از آنان نمیگیرد و وضع آنان را
دگرگون نمیکند مگر خودشــان در پیتغییر آن باشــند ،پشــتوانۀ اساســیترین اصل
قانون اساسی جمهوری اسالمی ،که ســحابی خود از تدوینکنندگان آن بود ،است؛
اصل پنجاهوششم:
حا ّ
کمیــت مطلق بــر جهــان و انســان از ِآن خداســت ،و هــماو انســان را بر سرنوشــت
ّ
اجتماعی خویش حا کم ساخته اســت .هیچکس نمیتواند این حق الهی را از انسان
سلب کند یا در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد و ّملت ،این ّ
حق خداداد را

موازنۀ میان
دولت ،قوانین و
پاسخگویی ،به
منزلۀنیاز عملی
و اخالقی همۀ
جوامع بشری
شمرده می شود.

از طرقی که در اصول بعد میاید ،اعمال میکند.
در طــول تاریــخ بشــرّ ،
حــق عــام و جهانشــمول
تعییــن سرنوشــت جوامــع انســانی بهدســت
خودشــان ،فراهمساز بســتر پیدایش نظامهای
مردمســاالر بــوده اســت .جمهــوری اســامی که
شــکلگیری مرد مســاالری دینــی را بــر اســاس
گفتمان نواندیشی دینی بهمثابه کانون گفتمان
انقــاب اســامی بهعنــوان نقطــۀ عزیمــت خــود
برگزید ،با هــدف برپایی چنین نظامــی پیریزی
شــد و اهــداف توســعۀ سیاســی خــود را در ایــن
ّ
تحقق ّ
حق تعیین
ســامان تعریف کرد .بنابراین،
سرنوشــت در گرو تالش برای حرکتی پیشرونده
بهسوی تحکیم نهادهای مردمساالر است.
حــال ا گــر بــا رهیافــت نهادگراییجدیــد بــه ایــن
موضــوع نــگاه کنیــم و توســعۀ سیاســی را تغییــر
بلندمــدت نهادهــای سیاســی تعریــف کنیم ،به
سه نهاد اساسی که هر نظم سیاسی بر آن استوار
اســت برمیخوریــم :دولــت ،حا کمیــت قانــون و
سازوکارهای پاســخگو بودن .از این منظر ،دولت
نهادی متمرکز و مبتنی بر سلسلهمراتب شمرده
میشــود از ّ
حق انحصاری بهکارگیری زور مشروع
برخــوردار اســت ،حا کمیت قانــون بــه مجموعۀ
قواعدی اطالق میشود که از اجماعنظر گسترده
در جامعــه مبنــی بر ضــرورت ّ
مقیدســازی قدرت
ســطوح مختلف حکمرانــی در چارچوبــی معین
حکایت دارد ،و پاسخگو بودن از طریق رویههای
نظارتــی مســتمر شــهروندان آزاد و آ گاه اعمــال
میگــردد .از ایــن رهگــذر ،موازنــۀ میــان دولــت،
قوانیــن و پاســخگویی ،بهمنزلــۀ نیــاز عملــی و
اخالقی همۀ جوامع بشــری شــمرده میشود که
همانا حرکت بهسمت «نظامهای دسترسی باز»
و اســتقرار «لوایاتان ّ
مقید» ،و گریــز از «نظامهای
دسترســی بســته» و «لوایاتان مســتبد» ،و پرهیز
از افتــادن بــه دام «لوایاتــان کاغــذی» و ســپس
«لوایاتان غایب» و درغلتیدن به پرتگاه فروپاشی
و «زوال سیاســی» و تبدیل به «نظــام فرومانده»
است.

توسعهنیافتگی ،فقر و تبعیض

ّ
همانگونه در مقدمۀ قانون اساسی نیز آمده اســت ،قانون اساسی جمهوری اسالمی
ایران ّ
مبین نهادهای فرهنگی ،اجتماعی ،سیاسی و اقتصادی بر اساس خواست مردم
است .تأ کید بر شایستهساالر بودن دولت یا حکومت صالحان(مقدمه) ،اهتمام دولت
بر مشــارکت ّ
عامۀ مردم در تعیین سرنوشت سیاســی ،اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی
ّ
خویش(اصل ســوم) ،ادارۀ کشــور با اتکای بــه آرای عمومی(اصل ششــم) ،برخورداری
از حقوق برابر(اصل نوزدهــم) ،نظارت همگانــی مبتنی بر اصــل تعطیلیناپذیر «امر به
معروف و نهی از منکر»(اصل هشتم) ،نفی هرگونه ســتمگری و ستمکشی و سلطهگری
و ســلطهپذیری(اصل دوم) ،نشــانههای آشــکار عزم تدوینکنندگان قانون اساسی بر
تحکیم مردمساالری و جمهوریت نظام است .شناسایی این سویههای مردمساالرانه
در سه نهاد پیشگفته دشوار نیســت .از این رو ،بنمایههای توسعۀ سیاسی در قانون
اساسی بهمثابه چشمانداز و نقشۀ راه نظام جمهوری اسالمی یافت میشود.
هرچنــد زمینههــای غلبــۀ ســویههای اقتدارگرایانــۀ قانــون اساســی بــر ســویههای
ّ
اســامیت نظــام از همــان ابتدا در
مردمســاالرانۀ آن ،کــه با دغدغــۀ تضمین و تأمین
آن گنجانده شــد ،موجب گردید ســاختار سیاســی که پس از آن بر کشــور حا کم شــد
ً
ّ
و نهادهــای سیاســی منبعــث از آن عمــا از تحقــق حقــوق و تکالیفــی کــه بــه تحکیم
مردمساالری میانجامید باز ماند و از آن روی گرداند ،ماجرای بازنگری قانون اساسی
ّ
جمهوریت
در ســال  ۱۳۶۸را باید گامی بلند در عقبنشینی رســمی و نهادی نظام از
بهنفع تمرکــز بیشتر قدرت در ســطوح باالتــر تصمیمگیری دانســت .از آنجــا که رفتار
حکومتها بهطور همزمان به دو عامل ساختار و کارگزار وابسته است ،تحوالت بعدی
در مسیر گریز از «حا کمیت قانون» بهسوی «حکومت کردن از طریق قانون» که نمونۀ
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ّ
قصۀ خاندان
سحابی برای ما
ّ
قصۀ دلنگرانی برای
توسعۀ کشوری
است که باید با تکیۀ
همزمان بر دانش
جهانی و ارزشهای
ملی و مذهبی رقم
بخورد؛ باور به
این قانونمندی
آفرینش که آفریدگار
بشر ،سرنوشت
هیج مردمی را تغییر
نمیدهد مگر آن که
خود بدان دست
یازند ،پشتوانۀ
اساسیترین اصل
قانون اساسی
جمهوری اسالمی،
که سحابی خود
از تدوینکنندگان
آن بود.

بارز آن را در اعمال «نظارت اســتصوابی» شورای
نگهبان میتوان مشاهده کرد ،ساختار سیاسی
و نهادهای برخاســته از آن را به وضعیتی کشاند
که بخشهــای منتخب نظام سیاســی در ســایۀ
بخشهای انتصابــی و غیرانتخابی قــرار گرفت و
در نتیجه ،مهمترین سازوکار مردم ساالری یعنی
مشــروط بــودن مشــروعیت نظــام بــه مقبولیــت
تصمیمــات از ســوی شــهروندان ،در عمــل بــه
محاق رفت و منتخبین مردم ،جــز کارگزارانی که
مســئولیت اجــرای تصمیماتــی کــه از بــاال گرفته
شده بر دوش آنان است بهشمار نمیآیند .پیامد
گریزناپذیــر تــداوم چنین وضعیتــی ،قــرار گرفتن
در سراشــیبی زوال نظم سیاســی اســت که همۀ
شــواهد و قرائن نشــان از آن دارد که طی دهسال
گذشــته ،بهطــور فزاینــدهای نظــام را در مســیر
فروپاشی قرار داده است.
در پرتــو چنین فهمی از کارنامۀ توســعۀ سیاســی
دهسالۀ اخیر ،تأ کید بر عزم ملی برای شکلگیری
حرکتــی ّ
تحو لخــواه (در تمایــز بــا ســه جریــان
محافظــهکاری ،اصالحطلبی رایــج و براندازی) و
تالش برای اصــاح بنیادین ســاختار و نهادهای
اقتصادی ،سیاسی ،فرهنگی و اجتماعی برآمده
از آن ،ضرورتــی گریزناپذیــر و ّ
فوریتــی انکارناپذیر
بهنظر میرسد.

هالهسحابی

مـه ـ ـ ــر و ص ـلـ ـ ــح
پردهای از حضور هاله
در جبهه های جنگ
اکرم مصباح

بخت پیروز هاله
مینومرتاضی

هاله سحابی ،انسان
مدنی
محترم رحمانی

دلنوشتهای از پس ده
سال
آسیه شامخی

بینشمصدقیهاله
سحابی
محسن زمانی

هاله سحابی:
تهــا را فرامــوش کردنــد ،ولــی یــاد و راه مصدق به
"مــردم ،بســیاری از دول 
عنوان بنیانگذار و مجری سیاستی که به موازنه منفی معروف شده است
و سیاســت نگاه بــه درون و اتکا به نیــروی مردمــی هی ـچگاه از حافظه این
ملت پاک نشده و نخواهد شد .مردم اگرچه به دلیل جبر شرایط سیاسی و
اجتماعیخاموشند،امادر درونوجدانخود،طالبهمینسیاستهای
ملی میباشند و الغیر .آنان در واقع توسعه و ترقی مادی و رفاه و پیشرفت را
در پرتو این گونه سیاستها می جویند و دیدیم که مردم تمدن بزرگ شاه را
هم کهمیخواستبهدروازههایآنبرسدبرنتابیدندوپساز کمتراز ربعقرن
از سقوط مصدق جوشش همان حافظه و وجدان ملی به انقالب اسالمی
سال 1357منتهی شد و همان استقالل و آزادی و همان پرهیز از وابستگی و
اتکا به هر قدرت خارجی جوهره و مبنای انقالب را تشکیل داد".

هاله سحابی :مهر و صلح

هاله؛چشمخیربین

لطفاهللمیثمی

چشمخیربینیاصطالحیاستکهمرحومطالقانیدر «پرتویاز قرآن»
آوردهوآنویژگیکسانیاستکهدر هرانسانوهرامریبهنقطهقوتها
و بالندگیها توجه دارند و به کمک این بالندگی است که با نارساییها
برخــورد تعالیبخش میکنند .بــه نظر مــن در پرتو این ویژگــی بود که
سایر کماالتش رقم میخورد که جایگاه انســان متکامل و فرهیخته را
پیدا کرد که به او غبطه میخوردم و یک بار به او گفتم با این روندی که
طی میکنی خود را برای رئیسجمهور شدن در آینده ایران آماده کن.

بهیاددارم کههالهششسالهبود کهپدر وپدربزرگشدر پاییزسال 1342در دادگاهنظامیجزء
سراننهضتآزادیایرانمحاکمهمیشدند .گاهیبادوچرخههالهرابهاینطرفوآنطرفدر
تهرانمیبردم.یکروز اوراهمبهدادگاهپدر واقعدر عشرتآبادبردم.هنگامی کهدادگاهتنفس
داد،زندهیادمهندسسحابیپشتمیزخطابهرویصندلینشستهوهالههمرویزانویاو
قرار گرفتهبود.درحالیکههالهرویمیزخطابهدر حالنقاشیبود،عکاسانروزنامهاطالعاتاز
اینمنظرهعکسزیبایی گرفتهبودند.حیفوصدحیف کهاینعکسوسایرعکسهایدادگاه
سرانتوسطساواکهمراهباآلبومهایزیبایی کهبرایوکالتهیهشدهبود،توسطساواکیهابه
غارترفت.هالهدر نبودپدر وپدربزرگدر پرتومهربانیهایمادر رشد کرد.دبستان،دبیرستان
ودانشگاهراطینمود.آخرینخبری کهدر سال 57از اوداشتمبهجمعهخونینمیدانسرخ
شــهدا برمیگردد ،یعنی هفده شــهریور  ،57که مــادران و خواهــران در معرض رگبــار نظامیان
حکومتنظامیقرار گرفتندوهالهخودرادرجویآبیانداختبهطوریکهسفیررگبارهاراازباالی
سرشمیشنیدوزرینخانممادر اوبهدنبال گمشدهخویشیعنیهالهمیگشت.
بعد از هفده شهریور مهندس را از زندان شیراز به زندان قصر آورده بودند تا زمینه آزادی او
فراهمشود.از شهریور  52کهدر زندانشیراز بامهندسخداحافظی کردم،اوراندیدهبودم
و بنابراین داستانها و درددلها داشتیم.
هاله دانشگاه را رها کرده بود و به پاریس رفت و در نوفل لوشاتو در محل اقامتگاه مرحوم امام
از نزدیک فعالیت میکرد و مدتی پــس از پیروزی انقالب ،دوبــاره او را در منزل پدری و مادری
دیدم .چندی بعد هم که با دکتر تقی شامخی ازدواج کرد .از آن به بعد ارتباط ما بیشتر شد.
پساز انقالبمنودوستانمدوماهنامهایبهنام«راهمجاهد»منتشرمیکردیم کهمدت12
سالدوامداشتوباحکمدادستاندادگاهویژهروحانیتبهمدتچهار سالمتوقفشدودر
آستانهخرداد 76تبرئهشدیم.برایادامه کار نشریهدنبالجاومکانمیگشتم.البتهاینبار
نامنشریهرابهپیشنهادمهندسسحابیبه«چشماندازایران»تغییردادم.یکیازهمبندهای
سابق مهندس اتاقی از دفتر خود را در اختیار ما گذاشت .صبحها روی پله مینشستیم تا او
بیاید و کلید بیندازد و وارد اتاق شویم .یکی از این روزها بود که هاله و همسرش دکتر شامخی
در دفتر دیدم .هاله مایل بود یک کار فرهنگی عمیق داشــته باشــد و من به ایشــان
را مقابل ِ
پیشنهاد کردم کهمنومهندسقیداریدر حال کار روییکیاز جنگهایپیامبر،یعنیاحد
هستیم .خوشبختانه صاحب دفتر دائم شدیم و سه نفری مدت هفت سال روی آیات قرآن
و تاریخهای مربوط به جنگ احد تحقیق میکردیم .کمبودهایی که در تاریخ وجود داشت
در قرآن یافتیم و آنچه در قرآن ذکری از آنها نشده بود در تاریخ .کار تطبیقی خوبی بود .ضمن
تحقیقات متوجه شدیم که آیات مربوط به احد بعد از پایان جنگ به پیامبر ا کرم(ص) نازل
شده و محمد(ص) بدون دریافت وحی مســتقیمی از جانب پروردگار به طراحی جنگ احد
پرداخته و در مرحله اول هم آن طراحیها به پیروزی چشمگیر انجامیده است و مهاجمین
ّ
مکی بار و ُبنه خود را گذاشــته و فرار کرده بودند که البته با رها کردن تنگه توسط تنگهداران،
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اصلیترین
دستاورد ما از ّ
تدبر
در آیات مربوط
به جنگ احد،
«عقالنیت وحی»
بود .بدین معنا
که بشری به نام
محمدبن عبداهلل
نخستاینکه
آموزههای وحی
را فهم کرد و دوم
اینکهبرهمین
اساس به طراحی
دفاع پرداخت و
سوم اینکه مورد
رضایت خدا قرار
گرفت.

حادثــه جانگــداز جنــگ مغلوبــه رخ داد .نــام کتاب
«تحلیلیبرجنگاحد؛قلهبحرانقلهمدیریت»شدو
مهندسسحابیمقدمهزیباییبرآننوشتوبهیکی
از کتابهایمرجعدر تاریخاسالمتبدیلشد.هالهدر
ســفر حج خود به منطقه کوه احد رفت و عکسهای
زیادی گرفت و نقاشیهای خود را هم بر کتاب افزود.
اصلیتریندستاوردمااز ّ
تدبردر آیاتمربوطبهجنگ
احد «عقالنیت وحــی» بود .بدین معنا که بشــری به
ناممحمدبنعبداهللنخستاینکهآموزههایوحیرا
فهم کرد و دوم اینکه بر همین اساس به طراحی دفاع
پرداختوسوماینکهموردرضایتخداقرار گرفت.در
آخرین روزهای حیات هاله کتابی از جانب پدرش به
نام«سه کتاب»چاپومنتشرشدوهالهاز خوشحالی
در پوست خود نمیگنجید .شبی که مهندس وفات
یافتهالهباتلویزیون«راهسبزامید» گفتوگوداشت
وبهشکلظریفیخالصهایاز کتابرادر آن گفتوگو
مطرح کردوعلتنامگذاری کتابراتوضیحداد :کتاب
اول ،کتابمکتوبوملفوظقرآناست کهدر دستما
قرار داردوبهپیامبرا کرم(ص)وحیشدهاست .کتاب
دوم ،کتابطبیعتو کتابسوم ،کتابتاریخاست.
هاله در آن وقت کم در گفتوگو با تلویزیون نشان داد
کهوحی کهبهپیامبرشدههمزماناستباسرفصلها
و نقطــه عطفهایــی در تاریخ و طبیعت کــه منجر به
تغییراتیشدهاست .هالهدستاوردهایقرآنیزیادی
داشت کهبحثمستقلیمیطلبد.
***
روز واقعه  11خرداد  ،90در آخرین ساعتهای شب،
مراسم دفن هاله با فریادهای «یا زهرا یا زهرا» همراه
بود .کــه مراســم دفــن حضــرت زهــرا (س) را تداعی
میکرد .هاله به تاریخ اســام پیوند خــورد .روحش
شاد و راهش گرامی.
مرگ دانه در درون خاك
مژده درخت سایهگستری است
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پردهای از حضور هاله
در جبهههای جنگ
انسانهای خوب هرگز نمیمیرند و همیشــه عطر تفکراتشان در بین مردم
ساریوجاریاست.انگار دیروز بودکههالهاز منخواستتهرانرارهاکنیم
وبهکمکجنگزدگانبهمناطقجنگیبرویم.حاال حدودچهلسالاز آن
روزهاگذشتهودهسالاستکههالهنازنینپیشمعبودشرفتهوجسمش
دیگراینجانیستمرگناگهانیگاهیچنانداغیبردلمینشاندکهقلبرا
اکرم مصباح
مدتهاسردوافسردهمیکند.هالهنوریبوداز خدا کهبهخدابازگشت،او
چگونهزیستنوچگونهمردنراخودانتخابکرد.حاال منهمفرتوتومریضوخستهاینبازی
زندگیراهنوز دنبالمیکنم.چهپیچوخمهاییرادر اینتاریخچهلسالهاز سر گذراندیم؛«به
سختجانیمااینگماننبود».هالهعزیزمکوچتودهسالهشدچهزودرفتیوچهحیف.همه
مابهتودر اینسالهاخیلینیاز داشتیمفقدانتهمهجامحسوساست.چقدر میتوانستی
بامهربانیهاوآرامشوآزادیخواهیوانصافوصلحطلبیالگویانسانیترابههمهمادائما
متذکرشویوهمهاطرافیانترابهدوستیواتحادهدایت کنی.

دوســت خوبــم یــاد روزهــای جنــگ میافتــم در
اردوگاههای مختلفــی که بودیم خســتگیناپذیر
در خدمت مــردم محروم ســر از پا نمیشــناختی،
همزمــان چندیــن مســئولیت بــر عهــده مــا بــود؛
تشــکیل کالسهــای درســی ،ایجــاد کتابخانــه،
ضدعفونــی موهای پر از شــپش دختــرکان زیبای
جنــگزده ،تقســیم ارزاق و خریــد احتیاجــات
جنــگزدگان ،مســئولیت درمانــگاه بهداشــت
و تزریقــات در کانتینرهــا ،کوتــاه کــردن موهــای
دختــران و چقدر زیبا موهــا را کوتاه میکــردی! به
طوری که همیشه چند نفر در صف کوتاهی مو در
انتظار بودند.
روزهایــی کــه در گرمــای  ۵۰درجــه بیابانهــای
خوزســتان در حــال روزه در تابســتان ســوزان چه
دنیای عارفانهای برایمان ســاخته بــودی و موقع
غــروب نزدیــک اذان در کپرهــا بــه تفســیر قــرآن
برای مــا میپرداختــی ،چه فضــای عرفانــی در آن
غروبهــای زیبا شــکل میگرفــت .هیــچ وقت آن
حس تکرارنشــدنی یادم نمیرود .خاطرهها هرگز
نمیمیرند و چه خوب کــه این اتــاق تاریک ذهن
آزادترین جای جهان است.
یــادم هســت قبــل از رفتــن بــه مناطق جنگــی در

هاله سحابی :مهر و صلح

بیمارستان طالقانی بعنوان داوطلب کار میکردیم تو همیشه میخواستی که داوطلب
شبکاری باشیم چون معتقد بودی شبها بیشتر احتیاج به نیروی کار است؛ زیرا همه
در طی روز خسته هســتند و بیماران شبها دردهایشــان به اوج میرسد .وقتی صبح
سحر بعد از طلوع باشکوه خورشید کمکم کار را تحویل روزکارها میدادیم ،تو سرزنده و
شاداب و راضی هیچوقت گله از بیخوابی شب نداشتی.
هاله! تو رفتن به مناطق جنگی را هجرت میدانستی ولی همیشــه این سوال را پیش
روی ما میگذاشتی آیا این سفر انسانساز است؟ اولین سفر اردوگاهی در حومه برازجان
بود (اردوگاه دالکی) .آنجا آقای ســاجدی از مجروحین بیمارســتان طالقانی را دیدیم.
دنیا چقدر کوچک است .ســوار بر یک موتورسیکلت چقدر دیدن آشــنا در روحیهمان
اثر مثبت گذاشــت .غروبهــای زیبــای اردوگاه دالکــی ا کثر غروبها بــا اصرار تــو بعد از
پایان کار با بچههای جنگزده به کنار شط میرفتیم .غروبهای آن منطقه بینظیر
بود ،همیشه سایه یک نخل بلندتر از نخلهای دیگر در آخرین ساعات تأللو خورشید
ً
خودنمایی میکرد .یادم است دایما گوشزد میکردی ما برای هدفهای بزرگ به این
منطقه آمدهایم ،فقط انجام وظایف مکانیکی نیست .در واقع میگفتی «کجا دهد این
بادهها کفاف مستی ما را».
باید میتوانســتیم در ارتقاء ســطح فرهنگ هم تاثیرگذار باشــیم کتابخانهها را در همه
اردوگاهها تــو اداره میکــردی ،کــه از طرف بچهها و جوانها بســیار اســتقبال میشــد.
افسوس کتابهای خوب خیلی کم بود .ولی تو با اهمیتی که برای خواندن کتاب قائل
بودی ،تاثیر مثبتی روی مراجعین داشتی.
یادشبخیرسفرمانبهمنطقهاردوگاهآزادینزدیکرامهرمز.میگفتینمیدانمچرابرای
این سفر ذوق و شوق زیادی دارم که انگار میخواهم به عروسی بروم ،ولی دلشوره دارم که
چه کار میتوانیم بکنیم ،آیا کار درست و حسابی هست؟ آیا مثمر ثمر خواهیم بود؟ عشق
به انسانیت و احساس مسئولیت تو ستودنی بود؛ در واقع این متن زیبا مانیفست تو بود:

هاله! تو رفتن به
مناطق جنگی را
هجرت میدانستی
ولی همیشه این
سوال را پیش روی
ما میگذاشتی آیا
این سفر انسانساز
است؟ یادم است
ً
دایما گوشزد
میکردی ما برای
هدفهای بزرگ
به این منطقه
آمدهایم ،فقط
انجام وظایف
مکانیکینیست.
در واقع میگفتی
«کجا دهد این
بادهها کفاف
مستی ما را».
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«عشق شادی است ،عشق آزادی است ،عشق آغاز
آدمیزادیســت ».هاله جانم دیگر آدمهای مثل تو
کم شــدند ،دیگر کمتــر آدمهایــی مثل تو بــه دنیا و
هستی و انســان نگاه میکند« .از شمار تن یک تن
کم  /از شمار چشم هزاران بیش».
درگیری و جدل در این اردوگاه زیاد بود .سرپرست
اردوگاه جــوان حزباللهــی جویــای جــاه و مقام از
ما پرســید چه کتابهایــی خواندهایــد و تو گفتی
بیشــتر کتابهای دکتر شــریعتی .پوزخندی زد و
گفت اصول کافی ،عقاید شــهید مطهری؟ کمکم
احســاس کردم کــه اینجــا هــم در بحبوحه جنگ
تفتیشعقایدآغاز شدهاست.بهزور از ماخواستند
چادر به ســر کنیم ،تو در مقابل بــا او بحث کردی،
ولیعاقبتزور براستداللغالبشد.ولی کما کان
در فلســفه زندگی تو اینطور گفته شــده بود« :این
شــب تیــره ا گــر صبــح قیامــت باشــد  /آخراالمر به
هرحال سحر خواهد شد».
خوشــبختانه تو بــا ناامیــدی زندگــی کــردن را بلد
نبــودی ،در ایــن اردوگاه هــم ایجــاد کتابخانــه و
تشویقجوانانبه کتابخواندن ،کار در درمانگاه،
کالسهای گلــدوزی و خیاطی ،و کارهــای فراوان
بهداشتی انجام دادیم.
***
در مجموع هالــه در چهار اردوگاه فعالیت داشــت
اردوگاه دالکی ،اردوگاه آزادی ،اردوگاه شهرک ابوذر
و اردوگاه شــهرک فجر .در همۀ این اردوگاهها بعد
از ســه چهار ماه عذر ما را میخواســتند؛ به دالیل
فکری و مســائل ظاهری .شــرایط و اوضاع بســیار
نا گوار شــده بود و تاثیر مســائل پایتخت و شــرایط
سیاسی جامعه حتی در اردوگاههای جنگزدگان
خودش را نشان میداد .البته نباید از انصاف دور
شــد که تاثیــر زیــادی در تمــام آن اردوگاههــا به جا
گذاشــتیم .همانطــور کــه میخواســتی مثمرثمــر
بودیم.روزهایتلخوشیریندر اردوگاهها گذشت؛
ســختیها و گرمای پنجاه درجه و مــاه رمضان در
بیابانهای پــر از عقرب و رطیل جنــوب .ولی عزم
آهنین هاله برای خدمت به محرومین هیچوقت
این تشنه راه آزادی و عدالت را خسته نکرد و تا آخر
عمرهمچناندر رسیدنبهاهدافخودمستحکم
ایســتاد .او داغــدار رنــج بشــر بــود .هاله بــه عنوان
الگــوی صبــر و مــدارا و پا کــی و صداقــت و ســادگی
بیانــدازه در یاد همــه باقــی خواهد مانــد .او اهل
همین دنیای بیرحم بود ،ولی با مهربانی جهان
زیبایــی در اطــراف خود ســاخته بود .انســانیت و
مهربانی خط قرمز هاله بود.
«گفتا چرا رفتی تدبیر نه این بود /گفتا چه توان کرد
که تقدیر چنین بود /گفتم که نه وقت ســفرت بود
چنینزود /گفتا کهمگومصلحتحقچنینبود».
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بخت پیروز هاله
ً
هالهغالبادر برابرآنهایی کهبههردلیلرنجشیدر اوپدیدمیآوردند،
واکنشی از ســر بخشــندگی و مهربانی داشــت .هر بار ســیاهیها به او
یبــرد .در یکی از این پناه بردنهایش به
هجوم میآورد ،به قرآن پناه م 
قرآن ،قرآن را باز میکند آیه  ،۶۳ســوره فرقان اســت کــه او را به مهربانی
مینوازد.هالهاز اینتجربهبهزبانشعرچنینمیگوید:
«از پی ابر غلیظ شــک و نومیدی  /قــرآن را باز کردم /جوابــم داد /گفت
مینومرتاضی
«سالم »  /ســام  /گفت ســام باید بود بر مردم جاهل /گفت «فروتن»
بایدبود/وازمیانبیهودگی/به کرامتبایدرفت».
ً
ً
ُ
ُ
ُ
َ
َ
وعباد الرحمن َ
االرض هونا اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سالما( .بندگان
یمشون علی
الذین
ِ
ِ
خدایرحمان کسانیاند کهرویزمینبهنرمی گامبرمیدارندوچوننادانانایشانراطرف
شوندبهمالیمتپاسخدهند().سورهفرقان،آیه)۶۳
هاله همــواره از دریچه رحمت و عشــق به زندگی مینگریســت .بخشــش و گذشــت از ارکان
ً
باورهایاخالقیودینیاوبود.ژستبخشندگینمیگرفت،بلکهواقعامیبخشیدوفراموش
میکرد.مجازاتو کینجوییراآ گاهانهردمیکرد.چونمیدانست کمتر کسیقدرتاینرا
دارد کهخودرااز آتشخشمخویشتندر امانبدارد.اجازهنمیداد کینهقلبپاکوروشنش
را تیرهوتار کند .کینجویی و انتقامگیری را کار جباران میدانست .او نیک میدانست و باور
داشتبخششاثرگذاریبهمراتبقویترینسبتبهتقابلوانتقامدارد.صدالبته کهعمل
به باور بخشایشــگری بدون رنج و مبارزه با برداش ـتهای رندانــه و ریا کارانه مقدور و ممکن
نمیشد .هاله در هر چالش این چنینی با خودش و خدایش و کتاب محبوبش قرآن خلوت
و تمرکز میکرد تا نیرو و قدرت الزم را برای بخشیدن و فراموشکردن در خود تجدید و تقویت
کند .از این رو سعی میکرد از رنج بردن هراس به دل راه ندهد.
او باور داشت خمیرمایه زندگی انسان رنج است .رنج ابزار آشنایی انسان با انسان و با معنای
زندگی انســانی اســت .رنــج مبنــای خودآ گاهــی اســت و خودآ گاهی هرگــز منجر بــه کاهش
یشــود؛ بلکه انســان را برای درک ابعاد وســیعترآ گاهی و شــناخت خود آمــاده و مهیا
رنج نم 

هاله باور داشت
خمیرمایه زندگی
انسان رنج است.
رنج ابزار آشنایی
انسان با انسان و
با معنای زندگی
انسانی است .رنج
مبنای خودآ گاهی
است و خودآ گاهی
هرگز منجر به
کاهش رنج
نمیشود.

میسازد .به این ترتیب انســان در پرتو هر رنجی که از
سر میگذراند قدرت بقایش بیشتر میشود .به کرات
از رنجهایش شوخی و لطیفه میساخت .لطایفی که
خنده و اشک را در مخاطب توامان میکرد .به گمانم
آنان کهاز معدنرنجخودودیگران«آ گاهی»استخراج
کنند،قادر خواهندبود کهرنجهایشانرابهبازیهای
کودکانه تبدیل کنند .هاله با ابزار طنز و رویا به مصاف
و مقابله با رنجها میرفت .او در شعرگونهای رویارویی
سنگ و تفنگ در فلسطین اشغالی را همچون بازی
کودکان تصویر میکنــد .هاله آرزوی خــود برای پایان
یافتناینرنجبیپایانراچنینتصویرمیکند:
«سربازی تفنگ را به سوی نوجوان فلسطینی نشانه
میرود .نوجوان سنگی به طرفش پرتاپ میکند .هر
دو همسن و ســال یکدیگرند .در یک آن ســرباز به یاد
دورانشادوسادهوبینفرت کودکیمیافتدوفرمانی
که از اتــاق جنگ میآیــد را فراموش میکنــد .تفنگ را
واژگونهمیگیردوباقنداقتفنگسنگرادفعمیکند.
ســنگی دیگــر میآیــد و قنــداق تفنــگ آن را هــم دفــع
میکند.نبردسنگوتفنگبرایخاموش کردن کینه
فیمابیناشغالگرواشغالشدهبهبازیسنگودسته
تفنگتبدیلمیشود.آنگاهدونوجواندیگردوخصم
نیســتند ،به ســمت یکدیگر میدوند و دستهاشان را
باال برده و با شــادی بر هم میزنند و به طعنه سنگ و
تفنگ،وبرحماقتجنگاز تهدلمیخندند».
انسانی که به مدد برخورداری از پدر و مادر روشنفکر
و تربیت خوب و عالی و داشتن اســاتید بنام و هوش
بسیار فرصت این را پیدا کند که از دست و پنجه نرم
کردن بــا رنجهایش به شــناخت خود برســد انســان
خوشاقبالی اســت .البته هاله خوشاقبال بود .اما
به این خوشاقبالی بعضا قانع نبود .او با فراتر رفتن از
خودوباسهیمشدندر رنجهاو گرفتاریهایدیگران
در جستجوی چیزی فراتر از خوشاقبالی خدادادی
بود .رنجها و دغدغههای مشترک او با ستمدیدگان
کیفیت زندگی او را متمایز از کنشــگرانی ســاخته بود
کهبهرغمخیرخواهیاز دوردستیبرآتشداشتند.
چنیناست کههالهاز یکزنخوششانسغنودهدر
یکخانوادهوفامیلخوبودرخشان،تبدیلبهیک
کنشگر خیرخواه و ســرمایهای اجتماعی و خویشاوند
مردم ســرزمینش میشود .شــهادت معصومانه هاله
داغی عمیق بردل مردمان ســرزمینش نهــاد .در عین
حال در مقــام زنی آرمانخــواه و مدافــع مــردم در تاریخ
و یاد مردمانی که دوستشــان میداشــت و دوســتش
میداشتند،ثبتوجاودانهشد.چنینانسانیشانس
اینراپیدامیکند کهتبدیلبهسرمایهاجتماعیامینو
خویشاوندمردمسرزمینششود.بختپیروزیارچنین
یشــک پیروزبختی وضعیتی به
انسانهایی است .ب 
مراتــب باالتــر از خوشاقبالی و احســاس خوشــبختی
گهگاه است .با این اوصاف هاله هم خوشاقبال و هم
بهغایتپیروزبختبود.یادش گرامی.

هاله سحابی :مهر و صلح

هاله سحابی ،انسان مدنی

از آن جا که هاله نســل سوم ســحابیها است ،هم
خود مستعد بوده و هم امکان تربیت و بهرهبرداری
از خانوادهسحابیهارایافتهاست.زیستگاهتاریخی
هالــه مملــو و پــر از لحظاتــی بــوده کــه او بــا آن روح
حساس و طبع منیع و بزرگوارش آنان را درک نموده
است .هاله خود دورانی از زندگی را در انقالب ،نوفل
لوشاتو ،جنگ ،دهۀ پرتالطم  ،۶۰دوران اصالحات
و جنبش سبز گذرانده است.
یهــای مدنی دیگری
اما در هاله خصیص ههــا و ویژگ 
را نیز میتوان برجسته دید و از او آموخت زندگی هاله
تنهانماییسیاسیندارد؛اوتجربۀزیستهاجتماعیو
فرهنگیرانیزدر کارنامهزیستهخوددارد؛بهخصوص
دغدغههاودردمندیهایاینروحظریفوحساس
در رفتارهاودستنوشتههایاوموجمیزند.

جمعگرایی و تشریک مساعی

تهــای مدنــی و جمعی
مشــکالت و موانــع بســیاری بر ســر فعالی 
ایرانیان وجود دارد .علل و عوامل بیرونی و درونی که مدتهاست
دغدغه و دستمایه پژوهشها ،تحلیلها ،تئوریها و کتابهای
بسیاری از صاحبنظران در کشــور قرار گرفته است .در این میان
پرداختن به انسان مدنی و ویژگیهای آن اهمیت انکارناپذیری
دارد و هاله سحابی یک الگوی خوب و مثالزدنی از انسان مدنی
محترم رحمانی
اســت .دهمیــن ســالگرد پــرواز هاله ســحابی فرا رســیده اســت و
نسبت او با انسان مدنی بزرگداشت یادی است که زیستن او را آنچنان مرور میکند تا هم
ساختارها را بکاود و بیابد و هم عاملیت و ارائه انسانهای دگرگونکننده را .نسبت میان
هاله با ویژگیهای انسان مدنی ادای دین ما بر پیکر ناجوانمردانه و نابهنگام رفتۀ اوست.
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آن دســته از جمعیتهایی که هاله ســحابی در آن
حضور داشــته اســت ماننــد نوفــل لوشــاتو ،دوران
جنگ ایران و عــراق ،زنان ملی-مذهبــی و مادران
عگــرا و خالی از
صلح ،حضور هالــه را یک حضور جم 
منیتها برای حفــظ منافع همه ترســیم میکند.
حضوری کهویرابهمحبوبیجامعاالطرافمبدل
میسازد که او و سایر دوستانش میتوانستند یک
امر جمعی را بهتر پیش ببرند.
هاله البته به کمک ســایر بانــوان ملی-مذهبی در
ماجــرای بازداش ـتهای اســفند  ،۱۳۷۹توانســت
تشــده را بــه نفــع منافــع
ایــن روح آموختــه و تربی 
تمامــی زندانیــان و خانواد ههــا بــه کار گیــرد .هاله
بیحاشیه با کمک دوستانش از زخم بازداشتها
و ...پلی ســاخت بــرای همبســتگی خانوادههایی
کــه همسرانشــان را بــه دلیل شــورایی که همیشــه
غیرقانونی شــناخته شده و میشود ســالها درگیر
بند ،زندان و مالقات ببینند .به شــهادت تکتک
ایــن خانواد ههــا هرچنــد هر کــدام خــود مهارتها
بسیاری داشتند ،اما تشریک مساعی و تجاربشان
توانست دورانی از درد و رنج را در چهارچوب قواعد
قانونیوحقوقیآرامتر گذر کنند کهقطعاهالهدر آن
نقش بسزایی داشت و خطرها و خاطراتی بسیار از
خود بر جای گذارده است.

مسئولیتپذیری و تعهد جمعی
مســئولیتپذیری و تعهــد جمعــی در تالشهــا و
فعالیتهای هاله به طور کامل نمایان بود .آنچه در
کالبد نهادهای مدنی در این دهه گاه گم و نامفهوم
شده است ،تعهد و مسئولیت افراد است در جمعی
کهقرار دارندوباتوجهبهرفتارشناسیایرانی کهپست
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و جایگاه را دارد ،اما تالشوتحرک الزمبرای برخوردمتعهدانه رااز خود بروز نمیدهد؛ طوری
کهعنوانمهماست،اماتو گوییتعهدومسئولیتپذیریدر کار نیستواینخودآفتیشده
است که کالبد نهادهای مدنی را موریانهوار میجود .مثالی این مدعی را روشن میکند :در
جمع و انجمنی تقسیم کار صورت میپذیرد و فرد کاری را تقبل میکند و اما درصدد انجام
تعهدووظیفهخودبرنمیآیدودر واقعآنانجمنبابحرانمسئولیتپذیریروبرومیشود.
درحالیکه هاله ا گر مســئولیتی داشــت و مکانی را اشــغال میکرد تمام قد و نیرو درصدد بر
میآمد تا متعهدانه کارش را به نقطه قابل قبولی برساند او نیز چون همگان مشغله داشت
فرزند و همسر و ...اما تعهد و مسئولیت خود را نیز به بوته فراموشی نمیسپرد.

گذشت و نفی خشونت
انتقامجو نبودن ،گذشت ،چشمپوشی و اغماض هاله که البته یک تربیت محکم و دقیق
پشتآنقرار دارددر نامهاشبهنلسونماندال،در پیگیریهایوضعیتزندانیانودر تمامی
رفتارهای هاله سحابی مشاهده شده است .اصوال نفی خشونت لوازمی را با خود به همراه
دارد کهچنینویژگیهاییرامیطلبدولودر میانهجنگ،آتش،خون،اختناقوحذفشدن
مداوم باشیم ،نباید و نمیتوانیم مانند فرد خشــونتطلب  ،آن را باز تولید کنیم! هاله این
افتخار را دارد که انتقامجو نباشد تا خوی خصم دامن پا کش را نیاالید؛ تا ثابت کند گذشت
البته کار هر کسنیستو کار انسانهایبزرگاست؛تاآخرینساعتهایزندگیبرای کسانی
که به قصد کنترل گلوگاه خانه پدری او آمدهاند لقمه نانی برگیرد تا گرسنه نمانند و باالخره
قربانییکخشونتودرگیریفیزیکیشود کههرگزمسئوالن،عواملآنراشناسایینگردند.
آری آری  ...صحن ههــا و زیســتنگاههای هالــه بــا خــود نشــانها از ایــن چشمپوش ـیها،
گذشتها و  ...دارد.

تیماردار دیگری
توجههالهبهاحوالهمهافرادبهخصوصآنان کهاسمورسمینداشتند،همبسیار قابل
لوغشبود.ولیاین کهآدمهاوبهخصوص
ستایشوقابلقبولاست.هالهخا کیوبیغ 
آدمهای دورتر برایش مهم بودند ،نیز یک تربیت وی اخالق ارزشــمند بــود .تا آنجا که در
توان داشت کسی را از قلم احوال گرفتن ،مراقبت کردن و تیمار نمودن نمیانداخت .این
ســبک زندگی و خلق و خوی او دوستداشــتنی بود و غریبنوازانه به نظر میآمد .بنا به
روایت دوستان با آن حال زار و ســاعاتی قبل از پروازش از جهان برای بسیاری از جوانها
برای صبحانه لقمه گرفته تا به قول خودش ضعف نکنند .همچنین در زندگی ا گر کسی
دلخور و یا تنها بود هاله تالش میکرد در کنارش باشد و ا گر کمکی از او بر میآید انجام دهد.

زیست ساده و بدون پیرایه
هاله بسیار ســاده میزیســت و صمیمیت ،زندگی غیرمصرفی او را تزیین مینمود .شاید
این زیست از اخالق و تربیت او باشد یا از زیست دهههای چریکی  40-5۰و ...که به او هم
سرایت داشت .هر چه بود سادگی زیست او زیبا بود؛ به خصوص که نزدیکان هاله از روح
هنرمندانهای کهاینزندگیرابهقالبنقاشیوشعرپیوندمیزدهاست،حکایتمیکنند.
ســادگی هاله را بســیاری کســان بر نمیتابند .باید هم که چنین باشد .انســان ایرانی در
رفتارهایپیداوپنهانخودبهدنبالروشهاییاست کهپیچوتابهایخودرادر زیست
اجتماعی و سیاسی معنا و مفهوم بخشد و به قولی آن قدر مار بخورد که افعی شود .چون
اینچندروییرادر زندگینیازمنداستودر هرجامیتواندیکیاز نقابهارااز چهرهبرکشد
وخودرادر آنقاببازنمایاند.هالهاماچنیننبود؛طراحروراستزندگییابهعبارتیراست
و حسینی و صمیمی بود ولو دیگران ،آن همه یکرنگی را نپذیرند .القصه که زندگی عرصه
یکتایی هنرمندی او بود ،کوتاه و پر از خیر و برکت .جامعۀ مدنی ایران به حضور و همراهی
چنین گوهرها و انسانهایی با ویژگیهای مدنی هاله سحابی نیازمند است.

در خلوت هاله
هاله نماد صلح و مهــر ،اخالص و پا کــی ،نمادی از
پدر ،انســانی مســئول ،مســئول در برابر همگان و
مســئولتر در برابر گمنامان و بینام و نشــانهای
یقــرار بــرای ایــران همچــون پدر،
ســرزمینمان ،ب 
عزت مــا ایرانیان .عیار خلوصــش و مهر و صفایش
را در خلوتش ،در دلنوشتههایش و در تنهایی دل
فیروزه صابر
شبش بیشتر میتوان یافت.
بالهای شکســته را میدید ،اما به پرواز میاندیشــید ،دستهای بسته
را میدید اما داســتان را جســتجو میکرد ،پاهای بریده را میدید ،اما راه را
نظاره میکرد ،زبان دوخته را میدید ،اما پیام را با دل و جان مینگاشت و
بیهیاهو به اعماق قلبها میبرد.
او چشمه زالل حقیقت ،آفتاب مهر ،آب و عشق و قاصد همیشه رویش را
میدید ،ایثار و بیداری یار را بیش از همه میدید.
آفتاب مهربانی ،بوی خوش ،حس آرام و لطیف زندگانی ،آیت صبر و تالش،
ســایه مهر و لبخند ،تپش قلب ،گرمی شــوق شــقایق ،عشــق به آموختن
و دانســتن نو ،عمر باعــزت گویای کمــال و هم جــال ،گل داودی و ســرو،
ســرود ســبز صلح و دوســتی را در زیر ســقف آســمان آبی بیغش خود چه
زیبا میدید.
خسته از نفرت و جنگ ،ترسش از افسردگی و یخزدگی ،دیوار تشنج ،سرود
ناامیدی،حسسردوخالیبیگانگی،بهستمدیدندوست،عادتدست
و پا زدن در تور روزمرگی ،حساب بازکردن در بانک تکرارها ،رهایی عنان در
شیب دشــوار ،دل بســتن به قیل و قالهای پوچ ،پشت پنجره به سکوت
نشستن ،بر جفا دیدن و باز آسودگی ،درد بیدردی امروز بود.
او با دویدن اســبان تیز تک ســفید ،راه افتادن دوباره کاروان ،سوار شدن
رفیقان پا کباز ،بیش از همه حس داشت.
با خدا نزدیک تر؛ «جز توام یاری نیست»« ،من در این گردنه حیرانی ،راه را
بیدغدغه و فلسفه و چون و چرا میخواهم».
همچنان نزدیکتر؛
« نیازمندم کن ،نیاز را گم کردهام؛
تشنهام کن تا بفهمم آب را
آنگاه؛
همچون ابر رحمتی بر من ببار
تشنهام کن تا عطش بکشاندم
پابرهنه تا مروه
تاصفا
تا زالل چشمهای
پنهان در دل خا ک
تا بکاوم با چنگ
و حقیقت را بیابم
حتی در زیر سنگ»
کالم آخر ،باز هم نشانهای از هاله مهربانیها:
«سفرت خوش ای دوست
هجرت باد گوارای وجود
گرچه رفتی ،اما عشق ،میراث تو شد
یادگاری که در این گنبد دوار بماند».

هاله سحابی :مهر و صلح

هاله ای از شور و شعور

چه میکنــد؟ گفــت تدریس زبــان فرانســه و تاریخ
به جوانــان .هالــه هرگــز از آمــوزش به جوانان ســیر
یشــد .او در عیــن حــال شــجاعتی مثــال زرین
نم 
داشــت .یادم نمیرود کــه روزی بــرای اعتراض به
جنگ غزه مادران صلح جلوی نمایندگی سازمان
ملل جمــع شــدیم .قــرار بــود قطعنامــه مــا را هاله
بخواند ،اما پلیــس مانع خواندن آن بــود .هاله اما
علیرغم فشاری که پلیس بر او می آورد آن را تا انتها
خواند و تسلیم نشد.
روز  11خرداد سال  ۹۰هاله که عزادار از دست دادن
پــدر خردمند خود بــود ،هنگام تشــییع پیکــر او در
اعتراض به سختگیریهای لباس شخصیهای
امنیتیباآنهابهبگومگوپرداختودر چندقدمی
پیکر پدر بــا خشــونت زایدالوصف جــان باخت .او
تولدی نــو یافت؛ نــه در چهارچوب خانــواده که در
میان مردم ایران و جهان و او شایســته همین نوع
مرگ بود .نفرت بر ظلم و ستم!

هاله را ســال  86خانه دوســتی دیدم و در همــان دیدار اول
مسحور متانت ،شعور عالی و شــور او برای خدمت به مردم
شــدم .با اصرار دعوتش کردم که به مادران صلح بپیوندد.
به علــت مشــکالتی کــه داشــت نپذیرفت امــا کمی بعــد در
جلسهمانشرکت کرد.فکر کردماواز پدر محبوبشاینهمه
را فرا گرفته است اما بعدها که با زری خانم مادر گرانقدرش
زهره تنکابنی
آشنا شدم ،دریافتم پرورش در دامان چنین مادری بخشی
از خصلتهای خوب مردمدوستی ،معرفت و درخشندگی را ایجاد کرده است.
خرداد سال 90است و هاله برای تشییع و بدرقه پیکر پدر در بیمارستان به مرخصی
از زندان آمده بود .دو سال بود که دستگیر شده بود .چرا که در جریان جنبش سبز
با پال کاردی در دســت که محتــوی آن چنین بود :شــاه دیر صدای مردم را شــنید،
دســتگیر شــده بود .در دیدار قبلی در میان مادران صلــح از او پرســیدیم در زندان

دلنوشتهای از پس ده سال
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دو نقاشی رنگ روغن از هاله سحابی

دهسال گذشت،مثلچشمبرهمزدنی.تواینسالها،تجارب
زیادی کسب کردم؛ چه در طول ســال ،یا ماه و یا حتی در طول
روز .تصمیمات زیادی گرفتم ،کوتاهمدت و بلندمدت .خوب و
بد،مثبتومنفی،ولیهمگیبهنوعیسازنده.افرادزیادیوارد
زندگیمشدن ،کههر کدومبهنوبهخودشونتاثیرمثبتبسزایی
رویم داشتند .قدردان همشون هستم و از بودنشان ممنونم،
آسیهشامخی
ممنونم کهدرهرشرایطیتنهایمنذاشتندودوستیشانراادامه
دادندومنراهمینطور کههستمپذیرفتندوتماماینهارامدیونهالههستم.
حسی در اعماق وجودم همیشــه بهم میگه ،ا گر هاله بود ،ممکن بود هیچکدوم از
این اتفاقات و افراد در زندگیم نبودند و یا ا گر بودند ،به گونهای دیگر بود .باز هم این
حس را دارم که از اون دنیا هر لحظه مراقبم هست.
هالهانسانعجیبیبود،پراز خصوصیاتخاصخوب کهفراموشمیکنیم کههمه
را به یاد بیاوریــم یا حتی بعضیهایش را ندیدیم .این خصوصیــات بهحدی فراوان
بودند که با رفتنش تمام نشــدند .او میتوانست با یه همنشــینی کوتاهمدت هم،
جزیی از خودش را در تکتک افرادی که با او همنشین بودن ببخشد ،بدون اینکه
ش دویده.
کسی متوجه شود چیز خاص زیبایی در وجود 
امسال میخواهم به یکی از همون خصوصیات خاص و زیبا اشاره کنم و آن ،نگرش
مثبت به هر چیزی بود؛ چه جدی و چه ساده .حتی در سختترین شرایط هم ،این
دید را حفظ میکرد .و من خدا رو شکر میکنم که هاله این زیبایی رو به من بخشید.
و من هم همیشه ،ســعی داشــتم که از هر چیزی مثبتش را ببینم و بیان کنم .ولی
هنوز در این مسیر تازهکارم.
تو این روزگار ســخت ملت ایران ،بهترین چیزهایی که میتونه حال همه رو بهتر کنه،

اعتماد و دیــدن اتفاقات مثبته .ولی متاســفانه این
دودر بیشترمردم،خاموششده.دیدن کسایی که
خودشوناز کمترینچیزی کهداشتن،شروع کردن
به کمک به دیگران ،در هر نوعــی ،یکی با کارآفرینی،
یکی بــا بخشــش لــوازم ،یکی با بخشــش پــول ،یکی
بــا فراهــم آوردن آســایش بــرای بیمــاران ،یکی بــا راه
انداختن کاردیگریویکیهمباانصافش .کمنیستند
اینانسانها،ولی کمدیدهمیشوندودر دنیایتلخ
بیاعتمادیو گلهوشکایت گممیشوند.
خدای عزیــزم و هاله بینظیرم ،لطفــا کمکم کنید
تا بتونم این نگاه زیبا را تا جایی که در توانم هست
و از هر راهی که بلدم و میتوانم ،به همه دوســتانم
و اطرافیانم و حتی همه دنیا وســعت بدم تا شــاید
بتونم فرد مفیدی برای جامعهام باشم.
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بینش مصدقی هاله سحابی

گشادهرو بانویی صبور
با چشمانی معصوم
دلی پرستویی
به گفتوگوی ّ
محبت
به جستجوی آزادی
بهروز گرانپایه

ّ
ّ
ّ ّ
عزت عزتمدار ایران زمین ،زندهیاد مهندس عزتاهلل سحابی را از سرمقالههای مجله ایران فردا و دیگر رسانههای در
دسترس از تابستان 78به این سو و جلد نخست خاطراتش کم و بیش ،میشناختم و بهرغم اختالفهای ریشهای
در پارهای موارد ،به دلیل اشتراک نظر در اصول استقالل و آزادی و عدالت و حاکمیت ملی و موازنه منفی به عبارت بهتر
ستونپایههایاندیشهنهضتملیبهرهبریشادرواندکترمحمدمصدقوآموختنبیشاز پیشاز قلمپربارشان،
او را از تبار نهضت ملی ایران و رهبر فقیدش و یکی از رهروان راستین مصدق میشناختم و ارادت میورزیدم.
محسنزمانی
صد البته در آن برهه و هنگام فاجعه خرداد سخت و سنگین 1390خورشیدی ،از دختر گرانقدر و شهیدش شوربختانه
شناخت سزاواری نداشتم .اما هر چه میگذشت از البهالی برخی متون یادبود ،انگیزهای مضاعف برای آشنایی و
شناخت بانویی که نمادی از ملیاندیشی ،آزادگی ،آرمانگرایی و صلحخواهی زنان ایرانزمین همانند قرۀ العین ،صدیقه دولتآبادی،
شهیدان پروانه فروهر و هما دارابی نشان میداد ،پیدا کردم.

هالهسحابی
«مبنا و جوهر»
انقالب را «استقالل
و آزادی و پرهیز از
وابستگی و اتکا به
هر قدرت خارجی»
میدانست و به
همین دلیل به
«حذف حرکت
نهضت ملی» از
«گذشته تاریخی»
ّ
ایران به شدت ابراز
نگرانی میکند
که صد البته
دغدغه بسیاری
از دلسوزان ملت و
میهناست

بــا وا کاوی متــون در دســترس همچــون
یادداشــتهای روزانه و دلنوشــتههای زنده یاد
هاله ســحابی ،دو جلد خاطــرات پدرشــان و ...
بیــش از پیش برایــم اثبــات گردید کــه گوهری از
دســت رفت کــه پیــدا نمــودن جایگزیــن در این
برهــه بیابانســازی اخــاق و فرهنــگ بــه نظــر
میرسد ،کاری بس دشوار است.
 10ســال پــس از خــرداد 90بــه همــراه حســرت
دردنــا ک فقــدان حتی یــک دیــدار و گفتوگوی
چهــره بــه چهــره و آموختــن مســتقیم از بانــوی
عاشــق منش و صلحجو ،زنده یاد هاله سحابی،
بر این باور سرسختانه پایبندم که آن آزادزن نیاز
به سوگواری در آستانه ده سالگی جاودانگیاش
نــدارد؛ ّامــا بــا هــزار افســوس و دریغ ایــن جامعه
ایران بــه ویــژه نیروهای مدنــی و سیاســی ایران
در طیفهای گونا گون هســتند که دراین تاراج
اخــاق و یغمــای منــش ،کــه برخــی بیشــرمانه
شــاخصهای سیاســتورزی اخالقمدارانه ،از
جملــه شــفافیت گفتــار و رفتــار و  ...را به ســخره
گرفتهاند؛ به الگوهایــی نیازمندند که اخالق را از
سیاست تفریق نمی کردند؛ و پایبندی به اخالق
و ارزشهــای انســانی در سیاســتورزی را نــه در
شــعار و موعظه اخالقی که در میدان پرسنگالخ
کنشورزی آشکارا و بی تظاهر و ریا نشان دادند و
پایبندی به آن را حتی تا به پای جان ایســتادند
و اثبات نمودند.
هاله ســحابی بیگمــان چنین الگــوی کارآمدی

هاله سحابی :مهر و صلح

است که آرمانخواهی را در «سیاستورزی اخالقمحور» حد و رسم میساخت.
صد البته به نظر میرسد هاله سحابی الگوی ایدئال «سیاستورزی اخالقمحور» را
در اندیشه سیاسیاش بر پایه «بینش مصدقی» استوار ساخته بود.
با مراجعه به یادداشتهای روزانه ایشان (جاودانگی در سکوت) میتوان مانیفست
اخالقی ایشــان را اســتخراج نمود و بــه افکار عمومی به ســان الگــوی کارآمــد در برابر
مواعظ و ســخنرانیهای متظاهر بــه اخالق اما در عمــل تهی از اخــاق عرضه نمود!
که امیدوارم در نوشتاری دیگر توان و سعادت داشته باشم که به این مهم بپردازم و
وظیفه اخالقی و ملیام را انجام دهم.
اما در ایــن نوشــتار که متمرکــز بر «بینــش مصدقــی» آن آزادزن اســت ،بــا مراجعه به
درآمدی که هاله سحابی بر کتاب «مصدق ،دولت ملی و کودتا» نگاشتند ،به پایگاه
نظری و ستون فکری که منشی اخالقی را برای پیشبرد آرمانهایش تجویز میسازد،
مراجعه و به وا کاوی می پردازیم.
هاله ســحابی به دموکراســی و اصول آن همچون مدارا ،چندگونی فکری و سیاســی
و  ...باور داشــت و به مانند همه رهروان راســتین شــادروان دکتر محمــد مصدق به
آرمانهای اســتقالل و آزادی و عدالت اجتماعی باوری راســخ و بــا ارادهای پوالدین
درصدد دستیابی و تحقق آن تکاپوی فدا کارانه و جانفشانانه داشت.
َ
هالــه ســحابی در امــرداد  1380در یکــی از ســختترین دوران زندگــیاش ،و در برهه
اسارت ســخت و ســنگین پدر و دوســتان و هماندیشــان پدرش و فشــارهای طاقت
فرســای آن دوران ،در مقدمــهای کــه بــر کتــاب «مصــدق ،دولت ملــی و کودتــا» که
مجموعهای گرانبها از تالش و تکاپوی مهندس ســحابی و زندهیــاد مهندس وحید
میرزاده و همکاران ایشان در سرویس تاریخ مجله ایران فردا در طول  8سال فعالیت
مجلــه ،در ارتبــاط بــا دکتر محمــد مصــدق و نهضت ملــی ایران ،نگاشــتند و منتشــر
نمودند؛ خوانش محققانه و رویکرد پندآموزش بر پایه «بینش مصدقی» از ســویی و
وفاداری و پایبندیاش به آرمانهای نهضت ملی ایران از سوی دیگر را آشکارا نشان
میدهد .از نظر او:

«در سیر تاریخ معاصر این مرزوبوم ،دوران کوتاه دو سال و چندماهه دولت دکتر
مصدق ،به دلیل التزام صادقانه به آزادی و استقالل و حا کمیت ملی از سویی،
و از سوی دیگر با توجه به حجم گسترده دسیسه و عملیات براندازانه معاندین،
خواه چهــره بیگانه و خــواه در چهره خودی ،جایــگاه ویژهای را دربررس ـیهای
تاریخ معاصر به خود اختصاص میدهد( ».مصدق ،دولت ملی و کودتا ،رویه )7
هاله ســحابی ،دکتر محمد مصدق را پس از امیرکبیر ،تنها دولتهای دویست سال
گذشــته تاریخ ایــران میداند که «یــاد و راهشــان» در «وجدان تاریخــی» ملت ایران
فراموش نشدنی است .ایشان دلیل فراموشیناپذیری مصدق را چنین میدانند:

«مردم ،بسیاری از آن دولتها را فراموش کردند ،ولی یاد و راه مصدق به عنوان
بنیانگذار و مجری سیاســتی که به موازنه منفی معروف شــده است و سیاست
نگاه به درون و اتکا بــه نیروی مردمی هیچگاه از حافظه این ملت پا ک نشــده و
نخواهد شد( ».همان ،رویه )7
ایشان در ادامه ،دالیل درونیسازی «یاد و راه مصدق» در «وجدان مردم» را دقیقتر
و قابلتأملتر و صد البتــه کاربردیتر و انضمامیتر توضیح و تبیین نموده و از ســوی
دیگر برخالف روایت رســمی کــه تاریخ معاصــر را از  15خــرداد  1342قلمــداد میکند
َ
و گویی پیش از آن نهضــت ملی و کودتای  28امــرداد 1332اصال نبــوده و یا ا گر بوده
اهمیــت چندانی ندارد و  ...نســبتی منطقی و روندی پیوســته میــان نهضت ملی و
َ
کودتای ننگین آمریکایی  -انگلیسی  -روسی  28امرداد  1332و سقوط دولت مصدق
و انقالب ضدسلطنتی بهمن  57ترسیم میکند .به باور هاله سحابی:
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هاله سحابی به
دموکراسی و اصول
آن همچون مدارا،
چندگونی فکری
و سیاسی و ...
باور داشت و به
مانند همه رهروان
راستین شادروان
دکتر محمد مصدق
به آرمانهای
استقالل و آزادی و
عدالت اجتماعی
باوری راسخ و با
ارادهای پوالدین
درصدد دستیابی
و تحقق آن
تکاپوی فداکارانه
و جانفشانانه
داشت.

«مردم ا گرچه به دلیل جبر شرایط سیاسی
و اجتماعی خاموشند ،اما در درون وجدان
خــود ،طالــب همیــن سیاس ـتهای ملــی
میباشــند و الغیــر .آنــان در واقع توســعه و
ترقی مادی و رفاه و پیشرفت را در پرتو این
گونه سیاستها می جویند و دیدیم که مردم
تمدن بزرگ شــاه را هم که میخواســت به
دروازههــای آن برســد برنتابیدنــد و پــس از
کمتر از ربع قرن از ســقوط مصدق جوشش
همــان حافظــه و وجــدان ملــی بــه انقالب
اســامی ســال  1357منتهــی شــد و همان
استقالل و آزادی و همان پرهیز از وابستگی
و اتکا به هر قدرت خارجی جوهره و مبنای
انقالب را تشکیل داد( ».همان ،رویه 7و)8
از ایــن رو ،ایشــان «مبنــا و جوهــر» انقــاب را
«اســتقالل و آزادی و پرهیز از وابســتگی و اتکا به
هر قدرت خارجی» میدانست و به همین دلیل
بــه «حــذف حرکــت نهضــت ملــی» از «گذشــته
تاریخی» ایران به ّ
شــدت ابراز نگرانی میکند که
صد البتــه دغدغــه بســیاری از دلســوزان ملت و
میهن است:

«عجبا کــه امــروز از ســوی برخــی جریانها
ســعی میشــود حر کــت نهضــت ملــی از
گذشــته تاریخی این مملکت حذف شــده
و در محاق قرار گیرد ،اما باید توجه داشت
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که شعار اصلی انقالب بهمن  1357عبارت بود از :استقالل ،آزادی و جمهوری
اسالمی( ».همان ،رویه )8

و منشهای آزادیخواهانه و اتخاذ تدابیری
که متضمن استقالل و حا کمیت ملت بوده،
به عنوان یک راهنمای عمل سیاسی برای
دولتمردانی که عنصر صداقــت در آن یافت
شود و علقهای به مفاهیم آزادی و استقالل
و حا کمیت ملی دارند ،محسوب میگردد».
(همان ،رویه )8

«الگوی اســتقالل و آزادی را ملت ایــران در حقیقــت از نهضت ملــی گرفته بود و
رهبران انقالب نیز در آن روز این مسئله را تأیید مینمودند و ا گر امروز در نهضت
ملی و رهبــری آن تردید پیــدا نموده و یا دس ـتهایی در کار اســت کــه مدافعان
و پرچمــداران آن نهضــت را از تاریخ ایــران محو نمایند ،در حقیقت بر ســر شــاخ
نشستهاند و بن میبرند( ».همان ،رویه )8

بنابرایــن هالــه ســحابی بــر ایــن بــاور پای فشــرد
کــه دولــت ملــی دکتــر مصــدق« ،منبــع معرفتــی
شــیوههای آزادیخواهانــه» و «الگــوی کاربردی»
اتخاذ تدابیر برای «ضمانت استقالل و حا کمیت
ملــت» در جهــت «حکمرانــی دموکراتیــک و
توسعهگرا» است .از این رو هاله سحابی برخالف
جریانهایــی کــه کمــر بــه حــذف نهضت ملــی از
گذشــته تاریخــی ایــران بســتهاند ،دولــت ملــی
مصــدق را دارای اثرگــذاری شــگرف بــر بخشــی از
«هویت ملی» ایرانیان میداند:

هاله سحابی بر این باور است که در بهمن  1357ملت ایران ،الگوی استقالل و آزادی
را از نهضــت ملی ایران گرفتــه بود و به همین دلیل نســبت به حــذف نهضت ملی از
تاریخ گذشــته ایران افزون بر ابراز نگرانی شــدید ،به شدت هم هشــدار میدهند تا
شاید فریادرسی باشد:

او بازگویی عملکرد دولت مصــدق را یک «مرور تاریخی» برای مطالعه به قصد کســب
معلومات و تفاخر و تظاهر به آن نمیشناســد؛ بلکــه آنرا برای ارائــه «راهنمای عمل»
برای «دولتمردانی» که واجد ارزش اخالقی «صداقت» باشند ،میداند:

ٌ
«بازگو کردن عملکرد دولت ملی و خط برخورد سیاســی دکتر مصدق ،صرفا یک
مرور تاریخی بر یک دوره چندساله تاریخ ایران به حساب نمیآید ،بلکه شیوهها

«تجربیــات تاریخــی دوران نهضــت ملــی بــا
توجــه بــه اثرگــذاری شــگرفی کــه در ضمیــر
عالقهمندان بــه ســربلندی ایران گذاشــته
ً
است ،در طول سالیان سپری شده عمال به
صورت بخشی از شخصیت سیاسی ایرانیان
قــرار گرفتــه اســت و بازخوانــی آن تأ کیــدی
ّ
مجدد بر بخشی از هویت ملی این سرزمین
خواهد بود».

به باور هاله
سحابی مردم
اگرچه به دلیل جبر
شرایط سیاسی
و اجتماعی
خاموشند ،اما
در درون وجدان
خود ،طالب همین
سیاستهای ملی
میباشند و الغیر.

از ایــن رو میتــوان بــا اســتناد بــه گزار ههــای
یادشــده از مقدمه کتــاب «مصــدق ،دولت ملی
و کودتــا» خطــوط پررنــگ و پایههــای فکــری
«بینش مصدقی» هاله سحابی را به ترتیب ذیل
جمعبندی نمود:
 -1دولــت ملی مصــدق به دلیــل التــزام صادقانه
بــه «آزادی و اســتقالل و حا کمیــت ملــی» دارای
جایگاه ویژه در تاریخ معاصــر ایران بود که پس از
امیرکبیر در حافظه و وجدان ملی ایرانیان ماندگار
شده است.
 -2فراموشیناپذیری مصدق از حافظه و وجدان
ملت ایران به دلیل پایهگذاری و اجرای سیاست
«موازنه منفی» و رویکرد «نگاه بــه درون» و «اتکا
به نیروی مردمی» است.
 -3بیشــینه مردم ا گرچه به دلیل شرایط تحمیلی
سیاسیواجتماعیخاموشند،امادر درونوجدان
خود خواهــان سیاس ـتهای ملی (موازنــه منفی،
نــگاه بــه درون و اتــکا به نیــروی مردمی) هســتند و
«توســعه و رفــاه» را در پرتــو چنیــن سیاس ـتهایی
میجویند و در تکاپوی دستیابی به آن هستند.

هاله سحابی :مهر و صلح

 - 4انقالب سلطنتســتیز بهمــن  ،57ادامه منطقی و نا گسســته نهضــت ملی ایران
بوده و برنتابیدن سلطنت خودکامه و تمدن بزرگ متوهمانهاش! از سوی ملت ایران،
برخاسته از جوشش حافظه و وجدان ملی دولت ملی مصدق بود.
 -5جوهــر و مبنــای انقــاب « 57اســتقالل ،آزادی و پرهیز از وابســتگی و اتــکا به هر
قدرت خارجی» اســت .این جوهر و مبنا از نهضت ملی ایران اخذ و اســتخراج شده
است.
 -6به دلیل آنکه الگوی استقالل و آزادی ملت ایران در سال  ،57نهضت ملی ایران
بود ،حذف نهضت ملی و مدافعان و پرچمدارانش از تاریخ معاصر به شدت ویرانگر
و به سان «بر سر شاخ نشستن و بن بریدن» است.
 -7بازگویی تاریــخ نهضت ملی فراتــر از یک «مــرور تاریخی» ،بلکــه «راهنمای عمل
سیاســی» برای دولتمردانی اســت کــه واجــد «صداقــت اخالقــی» و دارای علقه به
«آزادی و اســتقالل و حا کمیت ملت» باشــند تــا به پیــروی از آن موفق به کاربســت
شیوهها ،منشهای آزادیخواهانه و اتخاذ تدابیری که استقالل و حا کمیت ملت را
تضمین کند ،شوند.
 -8بــه دلیــل تأثیرگــذاری شــگرف تاریــخ نهضــت ملــی دولــت مصــدق بــر ضمیــر
عالقهمندان به سربلندی ایران ،بازخوانی تجربه نهضت ملی منبع معرفتی بخشی
از شخصیت سیاســی ایرانیان و تأ کید دوباره بر بخشــی از «هویت ملی» ملت ایران
است.
هاله ســحابی بــا بهرهگیــری از «بینش مصدقــی» و راهنمــای عمل قــراردادن آن در

هالهسحابی
بازگویی عملکرد
دولت مصدق
را یک «مرور
تاریخی» برای
مطالعهبهقصد
کسب معلومات و
تفاخر و تظاهر به
آن نمیشناسد؛
بلکه آنرا برای ارائه
«راهنمای عمل»
برای «دولتمردانی»
که واجد ارزش
اخالقی «صداقت»
باشند ،میداند.
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طــول دوران کنــشورزی سیاســی و مدنــیاش
در برهههای مختلف زیست پربارش ،همچون
انقــاب سلطنتســتیز بهمــن  57که بــه همراه
مــادر دردکشــیده و بــرادرش بــه ویــژه در آدینــه
ســیاه و خونیــن  17شــهریور  ،1357دلیرانــه در
کنار دیگر قشرهای استبداد و استعمارستیز ملت
ایران به پیشواز گلوله شتافت ،در دوران حضور
آیتاهلل خمینی در نوفل لوشاتو در کنار بسیاری
از کنشــگران پرشــور و فرهیختــه آرمانخــواه و
اســتقالل و آزادیجــو بــه کار ترجمــه متــون و
مصاحبهها و  ...همت نمود ،اما ای دریغا که به
سان همه عاشقان شکستخورده شوربختانه
نا کام ماند.
در ســالهای آغازین  8ســال جنــگ تحمیلی بر
ملت ایران با حضــور به عنوان نیــروی داوطلب
در بیمارســتانها و کمک به مجروحان جنگی،
حضــور در اردوگا ههــای آوارگان و مهاجــران
جنگی دالکی بهبهان و  ...ایفــای نقش معلم و
یا پرســتار کودکان ،آموزش و تمرین تیراندازی و
 ...فدا کاری و تکاپویی دلسوزانه داشت.
همکاری بــه همراه دیگر مادران مســالمتجو و
هماندیشش از دهه  60به این سو در پایهگذاری
و رشد گروه مانای «مادران صلح» ،عدم هرگونه
همراهی و همدلی با ســرکوبگران دهــه  60و ،...
ایفای نقش مؤثــر در دادخواهی بــه همراه دیگر
بانــوان ملی-مذهبــی پــس از دســتگیریهای
گسترده هموندان شورای فعاالن ملی-مذهبی
در اســپند  ،1379همراهــی بــا اعترا ضهــای
مردمــی پــس از خــرداد 88و  ...بیــش از پیــش
نشــان داد که از تبار قدافراختــگان نهضت ملی
و مصدقیهایی همچون شهیدان پروانه فروهر
و هما دارابی ،زندهیادان مه لقــا اردالن ،پروین
بختیارنــژاد ،اعظــم طالقانــی ،فرشــته بــازرگان
و بانــوان کنشــگر صاحــب پرنســیب و وجاهتــی
همچون فرشید افشار ،محترم رحمانی ،نسرین
ســتوده ،فیروزه صابــر ،فاطمه گوارایــی ،نرگس
محمدی ،مینــو مرتاضی لنگــرودی و  ...بوده و
هست و خواهد ماند.
او به سان کوه بر سر آرمانهایی که باور داشت،
ایستاد و به پیمانی که بســته بود تا پای جانش
وفــادار مانــد .شــادروان هالــه ســحابی در برابــر
اربابــان قــدرت ســرخم نکــرد و بــه ســان همــه
شــهیدان نهضــت ملــی ایران ،به ســان ســروی
ایســتاده ،بــا ســینهای ســتبر و رویــی گشــاده،
چشمانی معصوم و دلی پرستویی به جستجوی
آزادی جاودانه شد.
یادش بــه مهر ،روانش شــاد و راهش مســتدام و
پر رهرو باد.

هدی صابر

آرم ــان و پیم ــان
بررسی مدل روشنفکری
سحابی  -صابر و
آوردههای آن برای
ایران امروز
احسان شریعتی

هدی صابر ،الگویی
خاص از روشنفکر تام
سارا شریعتی

ردپای منش
فیروزه صابر

عسرتها و گشایشهای
عمرانه
فریده جمشیدی

هدی صابر و
مسئولیتپذیری فزاینده
روئین عطوفت

هدی صابر:
« نقطهچین پروژه آدمیت ،باعشق ،امید ،مســئولیت ،خون ،رنج ،اشک،
وضع «بــه از ایــن» ،رقم
عرق ،ســاخت و ســاز برای گــذر از وضــع موجود بــه ِ
خورده اســت .زینروســت که حســین با هزاره هزاره فاصله از ســر سلسله،
«وارثآدم»لقبمیگیرد.مانیزبهرغمهزارههزارهفاصلهباسرسلسلهوسده
حسین مرزدار با وضع موجود و عزمدار برای وضع مطلوب،
سده فاصله با
ِ
شبــرد قابل
هــم وارث «آدم»یــم و هم پیــش برنده پــروژه «آدم»یــت .این پی 
فروگذاشتن و وانهادن نیست .احترام ویژه و خیز تمام قامت ما برای محمد
بار پروژه «آدم»یت ملی و ایرانی است و
مصدق نیز از سـ ِـر پیش برد شــرافت ِ
پیامپرپژواکشبهجهان که«ما»هم«آدم»یهستیم.نفت،مناسبتیبرای
«آدمیت» حکیم جهان ،آدم،
بازیافت آدمیت ایرانی بود .به پشتوانه پروژه
ِ
«فعال اول» و آدمیان از جمله ما فعاالن هستی قلمداد میشویم».

هدی صابر :آرمان و پیمان

ُ
در دهمین یادمان چند «اسوه» :هدی ،هاله و عزت

بررسی مدل روشنفکری سحابی  -صابر
و آوردههای آن برای ایران امروز
در گفتگو با احسان شریعتی

نوشتاری کهدر ادامهمیخوانید ،گفتگوییاست کهبادکتراحسانشریعتیبهمناسبت
دهمینسالگردوفاتمهندسسحابیوشهادتمظلومانههالهسحابیوهدیصابر
صورت گرفته است .احسان شریعتی معتقد است که این سه عنصر اثرگذار ،در حقیقت
ادامهدهندۀ راهی بودهاند که پیشتر توسط خانواده فکری ملی-مذهبی بنیانگذاری
شــده بود .راهی که افرادی چون مهندس بــازرگان ،آیتاهلل طالقانی ،دکتر ســحابی،
دکتر شریعتی و  ،...از نیروهای شناختهشدۀ آن محسوب میشوند .او همچنین هدی
صابر را شــخصیتی میداند که در سه حوزۀ اجتماعی ،سیاســی و فرهنگی بهصورت
بودن نظر و عمل شهید
سامانمند کار میکرده است .شریعتی با الهام از چندساحتی ِ
تهــا و به دلیل
صابر ،معتقد اســت که عمــده نیروهای فکــری در عصر پایــان کالنروای 
تغییر دورانی و شیفت پارادایمی ،با فقدان پروژههای مشخص روبرو بوده و به همین
خاطر نتوانســتهاند وظایف محولۀ تاریخی را بهخوبی انجــام دهند .در نتیجه هدی
صابر ،نمونۀ روشــنی از اصرار بر اســتثنا و تعهد به آن ،در عصری بوده که قاعده کلی و
نوع دیگری از نیروی اجتماعی-فکری را طلب میکرده است .به نظر شریعتی،
عمومیِ ،
میدان مذهب ،حوزه عمومی ،مناطق حاشیهنشین ،فهم زبان عمومی مردم ،تعامل و
مطالبهگری بهعنوان نیروی مســتقل اجتماعی برای محرومیتزدایی و  ،...از جمله
میادینی اســت که مغفــول مانده و به همین ســبب ،امــروزه ،تجربۀ زیســتۀ تیپهایی
همچون سحابی و صابر میتوانند در این میادین ،الهامبخش روشنفکران باشند.
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شــهید هــدی صابــر در بســیاری از آثار خــود با
تعابیری چون «گمگشتگی امید» ،درگیر «ویترین
تاریخی» بودن ،توقف در «تولید دورانی»« ،تفرق
و تفرد»« ،پیچیدهگویی» ،صرف حضور نداشتن
در پروسه اعدامهای دهه  60و  ...روشنفکران را
مورد خطاب و نقد قــرار میدهند و حتی تا جایی
پیش میرود که معتقدنــد برخی نیروهای فکری
ً
از نظام مستقر نیز عقبماندهتر هستند .عمدتا
صابر متأخر»
به همین خاطر هم هست که «هدی ِ
گرایش عمیقی به نیروها و فعالیتهای اجتماعی
ً
پیــدا میکند و اساســا بیــان کاری ایــن نیروها را
مثبت ارزیابی میکند .با این وصف به نظر شــما،
مدل روشنفکری سحابی-صابر ،چه مازادی برای
روشــنفکری امروز جامعه ایران بر جای گذاشــته
اســت و تا چه اندازه امکان بازآفرینی انتقادی آن
مازاد وجود دارد؟

به یــاد دهمین ســالگرد شــهادت هالــه ،هدی و
درگذشــت مهندس ســحابی که ایــن واقعه یکی
از تلخترین وقایع پایان دهۀ هشتاد بود و  10سال
گذشــته را از خود متأثر کرد ،پاسخ به این پرسش
را با مقدمهای آغاز میکنم.
مهندس سحابی در واقع نماد استمرار چند دورۀ
تاریــخ مبارزاتــی ایــران -نهضــت ملی ،مبــارزات
قهرآمیــز و دوران انقــاب -بــود کــه حضــورش
همچون واســطی میــان پــدران فکری نســل ما،
یعنــی «ملی-مذهبی»هــا در مقام یــک خانوادۀ
فکری ،و نسلهای بعد قلمداد میشد .اصطالح
ملی-مذهبــی در آغــاز بــه بخــش مذهبــی-
ایدئولوژیــک جنبــش ملیشــدن صنعــت نفــت
اطالق میشد .پس از کودتای  ۱۳۳۲که «نهضت
مقاومت ملی» به رهبری شــخصیتهایی چون
آیات زنجانــی و طالقانی پا گرفــت ،همین نیروها
بودنــد که اقــدام بــه مقاومــت ورزیدنــد .در دهۀ
چهل نیز بــا آغاز مبــارزات قهرآمیــز و رادیکال این
فرآینــد اســتمرار یافــت .حضــور خانــوادۀ فکــری
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ملی-مردمی موسوم به ملی-مذهبی را در تسلسل این جریانات و ادوار میبینیم.
چنانکه میدانید دو گونه گرایش ناسیونالیستی در ایران معاصر داشتهایم .یکی آن
گرایش قومی-شوونیستی خا ک و خونی که رژیم ســابق مبلغ آن بود و دیگر خانواده
ملی-مصدقی یعنی نیروهایی که در برابر اســتعمار و اســتبداد بر اســتقالل و سیادت
ملی و بر مردمســاالری تأ کید میورزیدند .در نتیجه در مقابله با اســتعمار و سلطنت
مطلقه در آن واحد ملی و آزادیخواه بودند .این جبهه پیش و پس از انقالب در صحنۀ
سیاسی کشور حضور فعال داشته است .برای نمونه ،شخصیتهایی چون مهندس
ســحابی طی دورۀ مبارزات قهرآمیز به دلیل ارتباط با این حرکت بــه زندان افتادند و
پس از طی یک دوره زنــدان طوالنیمدت با وقوع انقالب آزاد شــدند .پــس از انقالب
نیز ایشــان با اینکــه در جایگاههای گونا گونــی نظیر شــورای انقالب ،دولــت موقت،
سازمان برنامهوبودجه حضور داشتند اما در مراحل بعدی نظام با یارانشان چندبار
ً
به زندان افتادند .نیروهایی که بعدا به ملی-مذهبی موسوم شدند هم با نام ایشان
پیوند خورده اســت .بهمعنای سیاســی این نیروها ،نیروهای مستقل ملی و مردمی
آزادیخواه با گرایش سوســیال-دموکراتیک بودند .مهندس سحابی نیز این تداوم
نســلی و دورانی را نمایندگــی میکرد ولــو اینکه از لحاظ رســمی عناوین یــا نقشهای
متفاوتی ایفا میکــرد .برای مثال ،پس از مهندس بازرگان کــه باید نهضت آزادی را به
شــکلی تاریخی نمایندگی میکرد ،از نهضت آزادی جدا شد و نیروهای ملی-مذهبی
را سامان داد؛ اما بههرحال آن سابقۀ تاریخی را نیز نمایندگی میکرد و پس از مهندس
بازرگان ،چهرهای بود که راه دکتر سحابی ،آیتاهلل طالقانی ،مهندس بازرگان و در ُبعد
فکری ،دکتر شریعتی را ادامه دادند.
اما هدی صابر نماینده نسل بعدی و جوانتری بود که بهخصوص در دهههای اخیر
نقش او فعالتر و برجستهتر میشود به این دلیل که در حوزههای سیاسی ،فرهنگی
و اجتماعــی بهطور مشــخص به شــکل منظــم و سیســتماتیک و نهادینــه کار میکرد
و توانســت بســیار اثرگذار شــود .برای مثال در همین دهــه گذشــته هنگامیکه بنده
به ایران بازگشــتم ،شــاهد بودم که چگونه در حســینیه ارشــاد کالسهــای تاریخی و
دینی-عقیدتی را سامان داده بود .در آن کالسها حتی مهندس سحابی نیز حضور
پیدا میکرد .در همان زمان در حســینیه ارشــاد جلساتی از سوی روشــنفکران دینی
برگزار میشد و پس از آن در کالس هدی مشــارکت میکردیم .رابطه این دو بهنحوی
بود که مهندس ،هدی را از لحاظ فکری و شخصیتی و عقیدتی قبول داشت .در ُبعد
اجتماعی نیز شــاهد بودیم که هدی صابــر در مناطق مختلف ایران مانند سیســتان
و بلوچســتان نهادســازی میکــرد و در آنجا ســاختارهایی ایجــاد کرد که هنــوز هم در
فقیرتریــن محــات حضــور دارد و کار میکنــد و تأثیر مثبتی بــر محیط گذارده اســت.
ً
ارتباطی که با توده محروم مناطق دوردســت کشــور برقرار کرده بود ،واقعا چشــمگیر
بود .از لحاظ سیاسی نیز در دورههای متنوع با طیف ملی-مذهبی همکاری میکرد و
حتی وقتی هم که کناره گرفته بود ،چون یک شخصیت سیاسی و تشکیالتی محسوب
میشــد ،تحت نظر و پیگرد و بازداشــت قــرار میگرفت و نمیشــد کــه او را در یک ُبعد
خالصه کرد؛ بنابراین نوعی نقش نمادین برای نسل جوانتر طیف ملی-مذهبی بود.
هاله سحابی نیز شــیرزنی فعال در همین خانواده فکری بود که در حوزههای متعدد
هنری ،فرهنگی ،اجتماعی و سیاســی فعالیت میکرد .همانطور که داستان حسن
و محبوبه را شــریعتی زمانی بهطور نمادین قصهپردازی کرده بود ،این دو شخصیت
هاله و هدی نیز برای امروز ما میتوانند الهامبخش باشــند .اســوه یا ُمدلی که امروزه
عنوان روشــنفکر چندســاحتی مطرح باشــد و در نقطۀ متعــادل و مرکزی
میتواند به ِ
اســت که دچار حاشــیه و افراط و تفریــط و پرتافتادگــی از واقعیت اجتماعــی و از امر
انضمامی نشود .بهنظرم مازاد و میراث یا «باقیات صالحات» این نیروها همین ابعاد
متعددی است که آنها اشاره کردم و میتواند مورد توجه همگانی قرار گیرد .وظیفۀ
ما البته این هم هســت کــه چهرههایی را که الگو و اســوههای خــود میدانیم را مورد
بازخوانی انتقادی نیز قرار دهیم و آنها را مطلق نســازیم؛ اما در عینحال الزم اســت
که جامعــه آنها را بهعنوان «ایدهآل-تیپ»هایی پیش چشــم خود داشــته باشــد تا

یاری و رهنمود و نمادی برای بازآفرینی انتقادی
این ابعاد گونا گون داشته باشد .پس باید میراث
گذشته را در عین الگوســازی ،بازسازی انتقادی
کرد.

در هدی صابر
نوعی انسجام
در ابعاد مختلف
و نوعی وحدت
چندساحتی
را مییابیم که
نزد بسیاری از
روشنفکران وجود
ندارد؛ یا به کار
فرهنگیصرف
اعم از محفلی
و آ کادمیستی
گرایش مییابند و
یا به سیاسیکاری
و ژورنالیستی
کشیده میشوند
و خالصه کمتر در
ابعاد اجتماعی و در
نسبتباجنبشها
و «سمن»های
مردمنهاد گوناگون
حضور دارند.

زیســت شــهید صابــر نوعی زیســت پــروژهای
ا ســت .بهنحو یکــه دو ســتان و یــاران نزدیــک
ایشــان بهصراحــت میگوینــد کــه او را هیــچگاه
بیکار ندیده بودند و در هر لحظه مشــغول انجام
کاری بــوده اســت .طر حهــای متعــدد اجتماعــی
و فکــری ،او را بهنوعــی زندگــی پروژهمحــور بــدل
ساخته است .این بخشی از فعالیتی است که ما
با فقدان آن در برخــی نیروهای فکری مواجهیم.
شــما علل مفروض پرا کندهکاری و عدم انسجام
در پروژههای عمده روشنفکری را چه میدانید؟
بهزعــم شــما ،عــدم تمرکــز بــر پروژههــای فکــری
و کارشنا ســی مشــخص از ســوی روشــنفکران
چیست؟

یکی از علل چنین وضعیتی ،فقدان طر حافکنی
و نبــود «پروژه» نزد بســیاری از نیروهــای فکری و
روشــنفکری اســت .نبود پــروژه ناشــی از نا کامی
و شکســت خــوردن پروژههــای ســابق اســت و
طراحی نشــدن پروژههــای نوین آنچنــان که با
درسآمــوزی از گذشــته ممکــن ،معقــول و مؤثــر
باشــد .چنیــن وضعیتــی موجــب خردهکاریها،
پرا کندهکاریهــا و عــدم انســجام میشــود .در
دورههــای مبــارزات تاریخی ایران ،بــرای نمونه،
نیروهایی را میبینیم مانند حزب توده که نقش
مهمــی در پروژهمنــد و ســاماندهی بســیاری از
روشــنفکران داشــتهاند .گرایشــی کــه بــه دنبــال
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انقالب ا کتبر این امید را آفرید که سوسیالیســم میتواند آرمانی برای رهایی بشــریت
باشد ،بسیاری از روشــنفکران ایران را به خود جذب کرده بود و میبینیم که ا کثریت
آنها از ایــن پروژه کلی که هــم ایدئولوژیک و هم اســتراتژیک بود ،تبعیــت میکردند؛
اما به دلیل نقصهایی که این پروژه داشــت از جمله ،وابســتگی به شــوروی ،در ُبعد
بیرونی ،در مقابل استقالل ملی قرار میگرفت و در بعد درونی منجر به چپرویهای
اولیه و راسترویهای بعدی شد .بهلحاظ ایدئولوژیک نیز نتوانست با فرهنگ بومی
و ملی و مذهبی جامعه ارتباط ســازنده برقــرار کند ،با اینکــه در زمینههای فرهنگی و
فکری شخصیتهای برجســتهای پرورد اما در مجموع توفیق به دست نیاورد .پس
از شکست این رویکرد و انشــعاباتی که از همان آغاز با امثال خلیل ملکی و آل احمد و
گرایش ملی در آن برمیآید ،با دورههای تعلیق و ســردرگمی بعدی مواجه میشویم.
پس از انقــاب نیز میبینیم که روشــنفکران از حــوادث پیشآمــده پیشبینی الزم را
نداشــتند و دچــار نوعی غافلگیری شــدند؛ و ســپس بازیابــی راه و تعریــف پروژههای
تازه خیلی روشــن نبــود .یــا در دورۀ کنونــی از جمله در جنبش ســبز و حوادثــی که در

دهــه  80رخ داد و یــا در بهــار عربــی میبینیــم که
روشــنفکران در آنهــا یــا غایباند و یا درخشــش
الزم و حضــور مؤثری ندارنــد و راهنمای جامعه و
جوانان نیستند؛ آنگونه که امثال مارکوزه و سارتر
در جنبش دانشــجویی می  68و امثال آل احمد
در دهۀ  40و شــریعتی در آســتانه انقالب ایران در
دهۀ  ،50تأثیر بسزایی داشتند و چشمانداز ارائه
میکردند .ا کنــون اما ایــن حضور از روشــنفکران
مشاهده نمیشود.
در هــدی صابر نوعــی انســجام در ابعــاد مختلف
و نوعی وحدت چندســاحتی را مییابیــم که نزد
بســیاری از روشــنفکران وجــود نــدارد؛ یــا بــه کار
فرهنگــی صــرف اعــم از محفلــی و آ کادمیســتی
گرایش مییابند و یا به سیاسیکاری و ژورنالیستی
کشــیده میشــوند و خالصــه کمتــر در ابعــاد
اجتماعی و در نسبت با جنبشها و «سمن»های
مردمنهاد گونا گون حضور دارند.
ا یــن تفــاوت شــهید صابــر بــا بســیاری از
نیروهــای فکــری ،منتــج از روحیــات خصلتــی،
روانشناختی و بســتر تربیتی و خانوادگی ایشان
بوده یا این تفاوت رویکرد را باید در مبانی فکری
و ایدئولوژیک جستجو کرد؟

میتــوان اینگونــه اذعــان کــرد کــه نمونههایــی
چون هدی صابــر اســتثناهای دورهای هســتند
که قاعده آن نســبت بــه پیش تغییر کرده اســت.
در دهــۀ  50میبینیــم کــه چگونــه کادرهــای
چندجانبه مبارز معتقــد و مجاهد چریک حضور
دارند و نقشآفرینی میکنند؛ اما ا کنون در دورانی
هســتیم که بهویــژه در دهههای متأخــر ،قاعده
تعهدزدایی ،ایدئولوژیزدایی و وادادگی مبارزاتی
اســت .از لحــاظ اندیشــۀ جهانشــمول نیــز در
عصر «پایــان و پســا»ها قاعده «ساختگشــایی»
(بهقول دریدا) یا واســازی و بیایمانی نســبت به
فراروایــات و کالن آرمانهاســت (بهتعبیــر لیوتــار
در شرایط پســتمدرن) .فراروایاتی مانند ترقی و
توســعه ،یا خرد و آزادی و عدالت کــه بهنام آنها
نظامهایــی ســاخته شــدند کــه نتایــج منفــی و
ناامیدکنندهای در بر داشتند و نقض غرض پیش
آمد و بــه اســتعمار و امپریالیســم ،از بــردهداری و
نژادپرستی گرفته تا توتالیتاریسمها و جنگهای
جهانــی انجامیــد .در نتیجه مــا به دورۀ موســوم
بــه پســاها و پایانها رســیدهایم که طــی آن همۀ
ایــن غایات بــه انکشــاف و شــکل نهایــی افراطی
خود درآمــده ،از جملــه مدرنیتــه بهغایت مدرن
شــده و قــس علــی هــذا  ،...همهچیــز بــه نهایت
خــود رســیده و دوره پیرســالی خــود را میبیند و
زیر ســؤال میرود .در نتیجه ما در دورۀ واســازی
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برســاختهای ایدئولوژیک گذشــته قرار داریم؛ بنابراین این دوره ،دورۀ انقالبها یا
پروژههای رهاییبخشی که در مرکز آن سوسیالیسم و مارکسیسم بود ،نیست و حتی
در برههای نوعی بازگشــت به و بازخوانی کالســیکهای لیبرال پیش آمد (کنستان و
توکویل و  ،)...و سپس جنبشهای حقوق بشــری بهراه افتاد .بعدها نیز که جنبش
ضد جهانیشدن یا جهانی دگرخواه بهوجود آمد ،این جنبش ایدئولوژیک نبود بلکه
یک جنبشــی چندصدایی با گفتمان نوین چندشــکلی یا ُپ ُ
لی-مرفولوژیک است که
شاخصۀ آن مخالفت با بینشهای سلسلهمراتبی و ساختارهای تمرکز و اقتدارگراست.
«انقالب» نیز بهمعنای تغییر ریشــهای خشــونتآمیز اســتراتژیک و سیستماتیک زیر
سؤال رفته است؛ اما «عصیان»ها (بهمعنای کامویی کلمه ،روولت و نه روولوسیون)
علیه نظم نوین جهانی همچنان شــکل میگیرد .لذا در دورۀ واســازی پسامدرن و یا
وادادگی در گفتمان حا کم نئولیبرال کــه با اینکه خود مادر ایدئولوژیها بوده اســت
گفتمانهای «دیگر» را «ایدئولوژیک» میخواند در سطح جهانی بسر میبریم.
در جامعۀ ایران نیز بهتبع ،بهشــکل وا کنشــی ضد آرمانها و مفاهیم ارزشی از جمله
تعهــد ،مکتب ،عدالــت ،فلســطین و  ،...خلــق میشــود .از جمله روشــنفکر و چپ و
مبارز و مردمی و  ،...زیر ســؤال میرود .خالصه به دورهای رسیدیم که هدی صابرها
یادگاران نادر و کمیاب نسلهای گذشته بودند و انواع در حال ناپدید شدنی محسوب
میشدند که به قاعدۀ حا کم تن درنمیدادند .این است که میگوییم ُمدل و الگویی
بودند در وضعیتــی که تغییر گفتمانــی و پارادایمی و دورانی در آن صــورت گرفته بود.
فهم صورتبندی معرفتی (اپیســتمه) و سرمشقی (پارادایم) هر دوران،
ما باید برای ِ
بهمعنــای هرمنوتیکــی ،آن را «همدالنــه» بفهمیــم ،امــا همزمــان بایــد بــا آن فاصلۀ
انتقــادی نیز داشــته باشــیم چرا کــه گفتمــان حا کــم دوران حقیقت مطلــق و جزمی
نیست و این است که میتوان گفت امثال هدی صابر در دوره خود یک ضدگفتمان
و ضد پارادایــم هم بودهاند .درحالیکه بســیاری دیگــر ،عکس نمونۀ صابــر بودهاند و
به ورطههای انتزاع و پرا کندهکاری و تشکیک و تردید و سردرگمی کشیده شدهاند.
اما اینکه چرا هدی صابرهایی هســتند که در هر دوره خالف جریان حرکت میکنند،
خود
هم به مبانی عقیدتی ایشان بازمیگردد و هم ویژگیهای شخصیتی مختص به ِ
آنها .هــدی صابــر همچنین تــاش میکرد تا ســنت جوانمــردی و فتوت را بهشــکل
پژوهشی و آموزشی بازســازی کند و چهرههایی مانند تختی ،مصدق و  ...را در ایران
جســتجو میکــرد (نگاه کنیــد به کتــاب «میــراث پهلوانــی» تحقیق مشــترک هدی با
ابراهیم مختاری) .این سنت وقتی احیا شود ،در هر دورهای بهشکل متناسب با آن
دوره خود را نشان میدهد .این خصلت و منش جوانمردی همیشه همراه صابر بود.
از لحاظ بینشی نیز اهل نقد تاریخ و پژوهش و گشوده بر افقهای نو بود؛ بنابراین به
ضرورت کار فکری واقف بود و همیشــه از جملــه به ما توصیه میکرد که مراســمهای
یادمان دکتر شــریعتی را منظم برگزار کنیم تا میراث گذشته فراموش نشده و به نسل
جدید معرفی شود و استمرار یابد .این سنت و حافظه و هویت در او زنده بود و در آثاری
حال حاضر به
هم نوشته است این پیوند او با گذشته از دالیلی بود که میتوانست در ِ
رغم تغییر گفتمانی و دورانی ،آن اصالت را حفظ و بازتولید کند.
ِ
افول کالنروایتها اشاره کردید.
به پارادایم واسازی و عصر «پساها و پایانها» و ِ
حال ایــن دوره ،در خصــوص امکان نقشآفرینی روشــنفکران ،چــه میادین
با وصف ِ
تازهای میتواند در برابر آنها گشوده شود و غیبت روشنفکران در آن میادین احساس
میشود؟

ُ
یکی از تغییراتی که صورت گرفته این است که روشنفکر کالن به «خرده روشنفکر» بدل
شده است .در واقع ،ما دیگر با روشنفکر-متفکر پیامبرگونهای که همهچیزدان باشد
امام عصر خویش باشد ،مواجه نیستیم.
و بخواهد در همه حوزهها نظر دهد و نبی و ِ
بلکه همانگونه که متفکرینی چون فوکو میگویند ،هرگونه یا نوعی از اقشار روشنفکر
ً
خود را دارد؛ مثال زنان ،جوانان ،دانشجویان ،کارگران ،اهل رسانه و  ،...روشنفکران
خودشان را دارند .حتی روشنفکران نیز روشنفکرهای خود را دارند .میدانیم که دو

هدی صابر تالش
میکرد تا سنت
جوانمردی و فتوت
را بهشکل پژوهشی
و آموزشی بازسازی
کند .این خصلت و
منش جوانمردی
همیشههمراه
صابر بود .از لحاظ
بینشینیزاهلنقد
تاریخ و پژوهش و
گشوده بر افقهای
نو بود

تعریف از روشــنفکری وجود دارد :یکی روشــنفکر
بــه معنــای «ایدهآلیســتی» پیامبرگونــۀ ژولیــن
بنــدا و دیگــر تعریــف رئالیســتی گرامشــی کــه هــر
قشــر و طبقه را دارای روشــنفکر مختــص به خود
میداند؛ و دو نوع روشنفکر ســنتی فرهنگیکار و
دیگر روشنفکر «ارگانیک» اندامواره که ایدههای
تازه را نمایندگــی میکند ،جلوی صحنه اســت و
«حرفی برای زدن دارد».
تعریف ایدهآلیســتی روشــنفکر زمانی مطرح شد
که در آســتانۀ جنگ جهانی اول ،روشنفکرانی به
محافظهکاری کشیده شده بودند و نقش تاریخی
پیامبرگونۀ تاریخی «عالم» را ایفا نمیکردند(کتاب
«خیانت علما») .بوردیو نیز از روشنفکر «جمعی»
ً
ســخن میگویــد .مثــا در جریــان فکــری و طیف
«نوشــریعتی» طیفهایــی از روشــنفکران کار
جمعی انجام میدهنــد و قطبی مانند شــریعتی
که نماد و اسطوره بود دیگر وجود ندارد.
در چنیــن وضعیتــی ،میادینــی وجــود دارد کــه
روشــنفکران بایــد وارد آن شــوند امــا چنیــن
نمیکنند و این یکی از نقیصههای جدی است.
برای نمونه ،یکی از میادینی که شــریعتی معتقد
بود روشــنفکران بایــد بــه آن ورود کننــد ،میدان
مذهب بــود در جامعۀ مذهبی و ســنتی مــا که تا
آن زمان توســط بســیاری از روشــنفکران مغفول
مانده بود .درحالیکه ســپس مشــخص شــد که
میدان مذهب ،در جامعه سنتی-مذهبی ایران
میدان بســیار تعیینکنندهای بوده است .اینکه
روشــنفکران وارد نشــدهاند ،باعث شده مذهب
در ید نیروهــای ســنتگرا و بنیادگرا قبضه شــود.
نتیجۀ این رویکــرد اصالحگران مصونیت بیشــتر
جامعۀ ما نسبت به سایر کشورها و مناطق جهان
اسالم بود که امروزه شــاهد فجایعی آن هستیم.
پس ورود عناصر گونا گون روشنفکری اعم از هنر،
تاریــخ ،اندیشــه انتقــادی و  ،...در حــوزه دینــی
این عرصه را که نقشــی مرکزی در فرهنگ دارد را
متحول میسازد.
در ســپهر عمومــی اجتماعــی و روزمــره نیــز
ً
روشــنفکران معمــوال حضــور مؤثــری ندارنــد.
درحالیکــه روشــنفکر در مقــام شــخصیتی کــه
نامــش مــورد توجــه عمومــی اســت و «ســرمایۀ
اجتماعی»(بــه معنــای بوردیویــی) دارد ،بایــد
از ایــن ظرفیــت آ گاهیبخــش در عرصــۀ افــکار
عمومــی با نقــد وضــع موجــود و مداخلــه در امر
روزمرۀ اجتماعی اســتفاده کند .در یک جامعۀ
سراســر بحــران اقتصــادی ،آنهــم در کشــوری
که از غنیتریــن کشــورهای خاورمیانه بهلحاظ
منابــع طبیعــی و انســانی بهشــمار میآیــد ،مــا
شــاهد ر خ دادن فجیعتریــن وضعیتهــای
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معیشــتی هســتیم .بهویژه در محیطهــای مرزی یــا نــزد حاشیهنشــینها ،مانند
حومۀ شــهرهایی چون چابهــار و یا مشــهد و ...کــه فقر و فال کــت و زاغهنشــینی به
شکل چشمگیری ریشــه دوانده اســت؛ و یا سیستان و بلوچســتان که هدی صابر
در آنجــا فعال بــود و مناطقی بودند کــه هدی صابــر در آنجا فعالیت میکــرد و حتی
دانشــجویان دانشــگاه زاهــدان میگفتند کــه نمیتواننــد در آن تردد کننــد ،یعنی
ً
به لحاظ امنیت و  ،...نگران بودند و میترســیدند .ایران واقعا ســرزمینی گسترده
و متنوع اســت؛ اما روشــنفکران در ایــن مناطق متنــوع فرهنگی حضــور ندارند .یا
حتی در این کالنشــهرهایی که پس از اصالحات ارضی بهوجود آمده و انواع شهر
در شهر برساخته شده و دنیاهای متنوعی در این داالنهای تودرتو شکل گرفته،
باید دید که روشــنفکران در این موقعیتها چه اندازه حضور دارند؟ این بحرانها
که حتی ممکن اســت به فروپاشــی جامعه منجر شــود .روشــنفکران نمیتوانند در
ً
میادین گونا گــون نقش مهمتری ایفــا کنند و آیا به ایــن توان کامال آ گاه نیســتند و
چرا از آن استفاده نمیکنند؟ برای مثال روشنفکری میتواند ستونی در روزنامهها
بنویســد و در گــزارش شــیوۀ زیســت هرروزیــن در آن گــزارش بنویســد .وقتــی ایــن
روزنوشــتها خواننــده بیابــد و بداننــد که روشــنفکر مســتقل اســت و نمیخواهد
وضعی را توجیــه کند و یک شــاهد و ناظــر ناقد اجتماعی اســت و ســخنان معقول
انتقادی را مینویســد ،بهنوعی مشــکالت متعدد اجتماعی را به شــکل پــروژهوار و
منظم توصیــف پدیدهشــناختی میکنــد و تصویــری کلی از جامعــۀ کل را بــه افکار
عمومی ارائه میدهد و این کار میتواند نقش و تأثیر شــگرفی داشته باشد .فراتر از
این در آسیبشناسی اجتماعی همانند پژوهشهایی که امثال دکتر سعید مدنی
انجام میدهند ،تصویر و درکی علمی از جامعۀ کل و آسیبهایش به دست دهند
و نسبت بحرانهای متعدد را با یکدیگر نشــان دهد تا از دل این نقد ،بتوان بدیل
و راه برونرفتی بهسمت وضع مطلوب و مقبولتر را تصور و ترسیم کرد و این کاری
است که از روشنفکران انتظار میرود؛ اما امروزه چنین است که بسیاری از آخرین
موجهای فکری جهان (بیشتر غرب) سخن میگویند اما نه از مسائل اصلی و عمدۀ
جامعۀ ایران .همچنین درکنار زبان زرگری روشنفکری ،نوعی روحیۀ آ کادمیستی
صوری هم رشد کرده که کار را انتزاعیتر و غامضتر کرده است .درحالیکه آ کادمی
و تخصص الزم است تا راهحلی کارشناختی در هر عرصه پیدا شود اما این راهحلها
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در سپهر عمومی
اجتماعی و
روزمره امروز ایران
ً
روشنفکران معموال
حضور مؤثری
ندارند .درحالیکه
روشنفکر در
مقامشخصیتی
که نامش مورد
توجهعمومی
است و «سرمایۀ
اجتماعی» دارد،
باید از این ظرفیت
آ گاهیبخش
استفاده کند
در عرصۀ افکار
عمومی با نقد
وضع موجود و
مداخله در امر
روزمرۀ اجتماعی.

میبایســت به ســادهترین و روانتریــن وجه به
مردم ارائه شــود و روشــنفکر باید بتواند نظرات
زبان جامعه و
کارشــناختی و فوقتخصصی را به ِ
خود من در موقعیتهایی
همهفهم ارائه دهدِ .
ً
قــرار گرفتهام کــه باید مثــا در روســتاها با مردم
سخن بگویم اما متوجه میشــدم که کار بسیار
دشواری است.
در نتیجه یکــی از میادینی که روشــنفکران باید
به آن وارد شوند ،همین کســب آشنایی با زبان
عمومی و تحوالت آن و بهویژه برقراری ارتباط با
نســل جوانی اســت که زبان او را نمیشناسیم.
به همین خاطر روشنفکران نتوانستهاند بهنحو
مطلــوب حافظــۀ تاریخــی را منتقل کننــد .این
اســت که فاصلــۀ نســلی روزبهروز بیشــتر شــده
بهگونهای که ارزشها و حافظه و هویت گذشته
دیگــر منتقــل نمیشــود و ایــن پدیــده در همــۀ
طیفهــا و خانوادههای فکری دیده میشــود؛
بهویــژه در نــزد «آقازاد ههــا»ی مســئوالن و
دولتمردان از سویی و همچنین در روشنفکران
و اقشار مردمی از دیگر سو.
بنابراین میادیــن متنوعی که روشــنفکران هم
از نظــر روش کار و هم از نظر فرهنگــی میتوانند
بــه آن ورود کنند ،ارتبــاط با نســلهای آینده و
به قول شــریعتی ،آموختن زبانهــای گونا گون
اعم از زنــان ،کودکان ،روســتاییان و  ...اســت.
نهتنها بــرای آموزاندن ،بلکه بــرای آموختن .ما
نباید فقط خــود را در موضع آموزگار برای نســل
جوان قــرار دهیــم بلکــه همزمــان باید از نســل
جوان نیــز بیاموزیم .چرا که بنابه تعریف ،نســل
جــوان ابتکارهایی دارد که نســلهای گذشــته
از آن بیبهرهانــد .بــه این دلیل که نســل جوان
از ســیطرۀ منابــع و نهادهای متصلــب و جزمی
و زنگارگرفتــه آزاد اســت و مــا میتوانیــم از آنها
بیاموزیم و با یکدیگر گفتگو کنیم.
همچنیــن روشــنفکران چنــدان با زبان ســنت
آشنا نیستند و مدرنیته را نیز بیشتر در الیههای
ســطحی و نه در عمق فلسفی آن ،شــناختهاند
و بــا ذات مدرنیته بهشــکل تجربۀ زیســته آشــنا
ً
نشــدهاند .مثال ا گــر خود را بــا ژاپنیها مقایســه
کنیــم ،میبینیــم کــه ژاپنیهــا کــه اغلــب از
دیگــری «عکس میگیرنــد» ،از درون دســت به
رفورمهایی ساختاری زدهاند و به همین سبب
در زمینــۀ فنــاوری پیشــرفته و تکنولــوژی غربی
تــا بــه ایــن حــد پیشــرفت رفتهانــد .درحالیکه
مــا هنگامیکــه غــربزده یــا غــربزدا شــدیم،
نتوانســتیم وارد دیالوگ عمیق فلســفی و حتی
علمی با غرب شویم.
اینها چند زمینهای اســت که عرض کردم و به
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نظرم روشنفکر میتواند و میشاید که وارد شود و فعالیتهای آیندهاش را بهصورت
منظم طرح افکند (پروژه).
آیا میتوان عالوه بر نقادی قدرت ،نوعی تعامل با دولت بهعنوان بخشی از حوزۀ
کنشگــری روشــنفکران در پروندههایی نظیــر مقابله با فقــر تعریف کــرد؟ بهعنوان
نمونــه شــاهد بودیم که هــدی صابــر در پــروژۀ توانمندســازی حاشیهنشــینهای
زاهدان ،بــا بنیاد مســکن که بخشــی از بدنۀ دولــت اســت ،اســتانداری و مقامات
دولتی محلی همکاری میکند تا کار توانمندسازی و مهارتآموزی حاشیهنشینان
به ثمر برسد .آیا اینگونه کنشگری را بخشی از حیطۀ عملی روشنفکری میدانید؟

چنیــن رویکــردی میتوانــد بــه دو شــکل انجــام شــود :زمانــی هســت کــه نیرویــی
میخواهد در کادر و بدنۀ قدرت قرار گیرد تا اجازه یابد که اقداماتی انجام دهد .نوع
دیگر اما این است که بهعنوان نیروی مستقل اجتماعی با نهادهای رسمی قدرت
تعامل کنیــم .برای مثــال در مورد آفــات طبیعی مانند ســیل یا زلزلــه میتوانیم در
قالب سمنهای مردمی با نهادهای رســمی وارد گفتگو و مطالبه و تعامل شویم و

گاه نقش دولت
پسینیاست
و دولت پس از
مردم وارد عمل
میشوند .چنین
روحیهای در
کشور ما نیز باید
شکلبگیرد.

نفس
برای مسئول ِ
سازی مسئولین این نهادها ِ
چنین کاری ضروری اســت .در واقــع میگوییم
که وظیفۀ دولت اســت که باید در برابر خطرات
و آســیبهای ملــی و منطقــهای یار یرســان
ملــت باشــد .آموز شوپــرورش ،هال لاحمــر،
تأمین اجتماعی و  ،...همه این نهادها مسئول
انجــام وظایفی هســتند کــه جنبــش اجتماعی
تحققشــان را میخواهد .در همیــن انتخابات
پیش رو ،هــر کس که در شــهر و دولــت انتخاب
ِ
شــود مســئول خواهد بود و از موضع مــردم و با
اعمال فشار جنبش اجتماعی از ایشان مطالبه
خواهنــد کــرد .زندهیــاد هــدی صابــر بهعنــوان
شــهروند و فعــال در نهادهای مردمی خواســته
و مطالباتــی داشــت و بــه نهادهــای رســمی نیز
خطاب میکرد و با آنها برای حل مسائل تعامل
داشت .ما نیز در اقدامات عامالمنفعۀ اجتماعی
ً
مشــابه مثال در خوزســتان ،بــا مقامات ســروکار
پیدا میکردیم و با اهالی مســتقر در منطقه اعم
از کالنتری ،فرمانداری و شوراهای روستا و شهر
و  ،...مرتبــط میشــدیم و آنهــا نیــز همــکاری
میکردند؛ اما مهم این اســت که از چه موضعی
و با چه پشــتوانهای وارد این دســت فعالیتها
میشویم .ما باید از موضعی اجتماعی این قبیل
ً
فعالیتها را پــی بگیریم و نیاز نیســت که حتما
در جایگاه رسمی و حکومتی اعم از وزیر ،وکیل،
یا مقــام دولتــی و  ،...بــرای رفع مشــکالت ،قرار
بگیریــم .در آمریکا ،برای نمونه ،وقتی مشــکلی
خود مردم وارد عمل میشوند
بهوجود میآیدِ ،
و این یک ســنت در این کشــور بوده اســت .گاه
نقش دولت پسینی اســت و دولت پس از مردم
وارد عمل میشوند .چنین روحیهای در کشور
خود مردم و روشنفکران
ما نیز باید شکل بگیردِ .
به صحنه بیاینــد و ایــن آ گاهی را ایجــاد کنند و
البته نهادهای رسمی را هم خطاب قرار دهند.
شــاید با چنین شیوه و روشــی بیش از یک عضو
دولت بتوانیم مؤثر واقع شویم.
بهعنــوان جمعبنــدی ،میتــوان گفــت کــه از
خالل تجربۀ این سه چهرۀ بزرگوار تاریخ معاصر
ایران میخواهیم به عنوان مدلها و نمادهای
انســانی و معنوی قابل نقــد و بهرهگیــری برای
خودمــان و بــرای جامعــه برســیم و بزرگترین
بزرگداشت آنها ،آموختن از نقاط قوتی است
که برشمردیم و آسیبشناســی اینکه چرا این
تجربیات در گذشته نهادینه نشده و بهصورت
تجربــۀ کادرســازی سراســری و همگانــی در
نیامــده اســت و ایــن موضوعی اســت کــه باید
به عنوان یک برنامه کار بــرای آینده و آیندگان
تعقیب شود.

هدی صابر :آرمان و پیمان

هدی صابر:
الگویی خاص از روشنفکر تام
نوشتار زیر ،پاسخهای خانم دکتر ســارا شریعتی در پاسخ به طرح
بحثی اســت که امســال و مقــارن بــا دهمین ســالگرد وفــات مرحوم
مهندسسحابی،شهادتهدیصابروهالهخانمبهرشتهتحریر
درآمده است .آنگونه که در بخشی از این طرح بحث آمده ،با اذعان
بودن فعالیتهای این ســه چهره برجسته تاریخ
به چندســاحتی ِ
معاصرایران ،کار روشنفکریوتالشبرایطرحافکنی کالنالگوهای
سارا شریعتی
همراه حساســیت روزافزون به نیازهای معیشتی مردم
به
ـت،
ـ
س
زی
ِ
در کنار فعالیت کارشناســی در حوز ههــای تخصصی(نظیر برنامه و بودجــه ،اقتصاد،
نفت ،توســعه ملی و  )...همواره مورد توجه آنان بوده اســت .تالشهای هدی صابر در
گواه
زاهداندر راستایفقرزداییاز حاشیهنشینها،تنهایکیاز دههانمونهایاست که ِ
ساحت روشنفکری ،تعهد اجتماعی به وضعیت زندگی فرودستان و فعالیت
پیوند سه
ِ
پژوهشی-کارشناسی در همان راستاست .به نظر میرسد در این سالها که از وفات آن
عزیزانمیگذرد،بهدالیلمتعددیاز جملهاعمالمحدودیتهاییاز جانبحاکمیت،
رفتنسفرهبخشهای گستردهایاز مردموپیروآن،فروکش کردنمطالباتفرهنگی
آب ِ
یتــر بخشهایــی از طبقه متوســط ،درماندگی جامعــه روشــنفکری از برقراری
و متعال 
رابطهانداموار وارگانیکبامردموانتخابناخواستۀشکلیاز عزلتوانزوا،هرچهبیشتر
امکان«چندساحتی» بودن ،ناتوان بوده و بلکه معاف شدهاند.
روشنفکراناز
ِ
الگوی سحابی-صابر« :تعهد روشنفکری»« ،مسئولیت اجتماعی»
در زمانۀ فردگرایی عمومیتیافته
گونهشناســی جریان روشــنفکری در ایران ،اغلب یا با معیار اعتقــادی صورت میگیرد
(روشنفکران سکوالر و روشنفکری مذهبی) ،یا با معیار سیاسی (روشنفکران انقالبی،
اصالحطلب ،یا محافظــهکار) ،یا با معیار تاریخی و نســلی (چهار نســل روشــنفکری در
ایران از مشــروطه تا کنون) .یکی دیگر از معیارهای متداول در گونهشناسی الگوهای
روشــنفکری ،وقوع انقالب و تقســیم روشــنفکران به قبل و بعد از انقالب است .با این
ایران پسا انقالبی
نوع
آرمانی روشنفکران انقالبی و روشنفکران در ِ
معیار میتوان از دو ِ
ِ
سخن گفت و مقایســهای میان این دو تیپ با موضوعاتی چون نوع ادبیاتی که به کار
میبرند ،مباحثی که بدان میپردازند و همچنین مخاطبانی که هدف قرار میدهند،
انجــام داد تــا دریافت کــه روشــنفکران در هــر دوره تــا چــه حــد از روح زمانۀ خــود تأثیر
پذیرفتند و فرزنــد زمانۀ خود بودنــد و از کجا به بعــد ،با زمانه و میدان روشــنفکری که
بدان تعلق داشتند ،ناهمنوا شده ،در اقلیت قرار گرفته و نقشی پیشگام ایفا کردهاند.
یکــی از مباحــث قابــل مقایســه در ایــن دو دوره ،مســئلۀ تعهــد جمعــی و مســئولیت
اجتماعــی اســت کــه از مفاهیم رایــج حوزۀ روشــنفکری پیــش از انقــاب بــود .در این
دوره ،مباحثــی چــون «ادبیــات و هنــر متعهــد» یا «رســالت و مســئولیت روشــنفکر»،
متداول و معتبر بود چرا که از ســویی به نیاز یک جامعۀ با خواست تغییر پاسخ میداد
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الگوی سحابی-
صابر با ادبیاتی
ً
کامال ناهمنوا با
ارزشهای جدید
حاکم بر جامعۀ
پسا انقالبی و
متفاوت با مباحث
فکری جدید حوزۀ
روشنفکری،
همچنان به کار
جمعی،پیوستگی
نظر و عمل ،بینش
و منش ،اخالق
تعهدو مسئولیت
اجتماعی وفادار
است

ً
و از ســوی دیگر ،با پارادایم جمعگرا کامال منطبق
بــود .درواقــع انتظــار جامعــه از نخبــگان خــود،
تعهد ،مسئولیتپذیری و پاسخگویی به مسائل
اجتماعی بود .انتظاری که جریان روشنفکری که
ً
با اپوزیسیون سیاسی آن دوره کامال در رابطه بود،
برآورده میکرد.
ایــن مباحــث امــا پــس از انقــاب ،بهتدریــج
اهمیت و اعتبار خود را از دســت داده و انتظارات
اجتماعــی در برابــر ارادۀ فــردی رنــگ باختنــد.
ارزشهــای حا کم بر جامعــه دگرگون شــدند .فرد
در برابــر جامعــه ،حــق در برابــر تکلیــف ،آزادی در
برابر مسئولیت و  ...اهمیت یافت و تعهد جمعی،
تهدیــدی بــرای خودمختاری فــرد قلمداد شــد.
ً
شرایطی که صرفا مختص به ایران و در وا کنش به
سرخوردگیهای پس از انقالب نبود بلکه در سطح
جهانــی نیز مســئلۀ افــول مســئولیت اجتماعی و
بحران تعهد در همۀ اشکال آن (فکری ،سیاسی،
انجمنــی ،ســندیکایی و  )...مطــر ح بــود .ایــن
بحــران ،در جامعــۀ دانشــگاهی بــا شــکاف میان
علم ( )scholarshipو تعهــد ( )commitmentخود
را نشــان میداد و در ســطح جریانات روشنفکری
و سیاســی بــا نقــد ایدئولــوژی و نقــد اتوپــی ،و در
سطح جامعۀ کل با کاهش جنبشهای اعتراضی
(علیه نابرابریهای اجتماعی ،علیه نژادپرستی،
علیه تبعیض جنسیتی و  )...و جریانات آلترناتیو
(جهانی شدنی دیگر )...همراه بود.
روشــنفکران هــم از ا یــن شــرایط جدیــد تأثیــر
پذیرفتند و هــم در ایجاد و تقویت آن مســتقیم یا
غیرمستقیم نقش داشتند .مباحث روشنفکری
بیشازپیــش طنینــی فردگــرا ،غیــر اجتماعــی،
تخصصــی و نظــری یافــت تــا حــدی کــه بــه نظــر
میرســید روشــنفکران هر چــه بیشــتر در محافل
فکری و محیطهای علمی خود میدرخشند ،در
سطح کالن جامعه و در میان نیروهای اجتماعی
کمفروغتر میشوند و به میزانی که سطح مسائل
نظــری ،الهیاتــی ،فلســفی و کالمیشــان ارتقــا
مییابد ،در مسائل انضمامی و پروندههای رایج
اجتماعی حرفی برای گفتن ندارند.
در ایــن دوره و در ایــن زمینــۀ اجتماعی اســت که
الگوی سحابی -صابر شــاخص میشود .الگویی
ً
با ادبیاتی کامال ناهمنوا با ارزشهای جدید حا کم
بر جامعۀ پسا انقالبی و متفاوت با مباحث فکری
جدید حوزۀ روشنفکری .الگویی که همچنان به
کار جمعی ،پیوستگی نظر و عمل ،بینش و منش،
اخالقتعهدومسئولیتاجتماعیوفادار استوبر
آنتکیهوتأ کیدمیکندوحتیبیشازپیش،بیانی
جمعگرا ،عملگرا و وظیفه گرا مییابد تا حدی که
بهتدریج حتی از حوزۀ روشــنفکری دور میشــود

77

و به حوزۀ کنشــگری اجتماعــی میپیوندد تا بــه تعبیر هــدی صابر« ،خالق ســرمایه و
درعینحال سازندۀ نهادهای اجتماعی» گردد.
ً
این منش و مشی را میتوان در نمونۀ هاله سحابی و هدی صابر کامال نشان داد .هاله
سحابی که همزمان در حوزۀ فکری ،هنری ،روشــنفکری دینی ،زنان ،حقوق بشر...
فعال بوده ،در چندین محفل فکری و نهاد مدنی برای دفاع از حقوق زندانیان سیاسی
یا مادران صلح و  ...عضویت داشــته ،در متن مطالبات اجتماعــی جریانات اعتراضی
جامعه حاضر بــوده و به اخالق تعهد جمعی و مســئولیت اجتماعی نیز پایبند اســت.
همچنین ،هدی صابــر که در پردۀ آخــر زندگی خــود ،نماینده ،مصــداق و نظریهپرداز
گری اجتماعی است ،مشــی خود را از آنچه خود «روشــنفکری محض» مینامد
کنش ِ
جدا کرده و «روشنفکری درخودمانده» را نقد میکند.
صابر از مســئولیت تاریخی روشــنفکر و مســئولیت او در برابــر جامعه ســخن میگوید و
اعتقاد دارد که «هر نیرو و فردی ا گر بضاعتی به دست میآورد ،آن بضاعت برای انتشار
در میان مردم است ».در این دوره وی از «نیروهای اجتماعی خودانگیخته» نام میبرد
و نقد خود را متوجه جریانات سیاسی و روشنفکری سی سال اخیر میکند که «به بستر
اجتماع وصل نیستند» و «روابطشان را با نیروهای اجتماعی به حداقل رساندهاند».
از نظر وی ،این نیروهای اجتماعی بودند که بیشترین پیوند را با نیروهای سنتی که بی
متولی رها شده بودند ،برقرار کردند؛ نیروهایی که نه مورد هدایت سیاست بودند و نه
روشنفکران و نه حا کمیت .صابر به منش مصدق و حنیف اشاره میکند که از محیط
خود بیرون زدند ،متن جامعه را مورد خطاب قرار دادند ،با اصناف و اقشار و گروههای
اجتماعــی پیوند برقــرار کردنــد و یک تحــرک اجتماعی بــه وجــود آوردنــد .او میگوید:
«حنیف از محیط ســنتی خود بیــرون زد .مصدق ،حقوقدانــی بود که بیــرون زد .راه
همین است .راه انبیا همین است .راه گاندی همین است .راه ماندال هم همین است.
این راهی نیســت که ما بخواهیــم ابداع کنیم .موتــور محرک تحــول اجتماعی همین
تودهای است که بدون آنها هیچ کاری نمیشود کرد».
در نتیجه ا گــر بخواهیم از الگوی ســحابی-صابر در دورۀ پســا انقالبی ســخن بگوییم،

خصوصیاتی که
در هدی صابر
بود ،برخاسته از
حسمسئولیت
فزایندهای بود
که برای خود به
عنوان رسالتی
قائل بود.
مسئولیتشناسی
زیاد در انسان .اما
پرسش این است
که آیا این حس
را باید پذیرفت و
به همگان تسری
داد یا نه؟ من
ً
شخصا به این
خاطر که شهید
صابر احساس
مسئولیت زیادی
میکرد ،نگران
سالمتی او بودم.

میبایســت این الگو را با وفاداری به اخالق تعهد
و مسئولیت اجتماعی تعریف کرد و شاخص آن را
پیوســتگی دو حوزۀ نظر و عمل قرار داد .در زمانۀ
مســئولیتی نهادینــه
تعهدزدایــی همهگیــر ،بی
ِ
فردگرایــی عمومیتیافتــه و در شــرایطی کــه
و
ِ
دگرخواهی و همبستگی ،هم یک وظیفۀ اخالقی
و هــم یــک ضــرورت اجتماعی اســت ،بــا معرفی و
مرجعیت این الگوها و یادآوری این میراث اســت
که میتوان دوباره به بازسازی و توانمند ساختن
جامعه امیدوار بود.

هدی صابر :روایتی خاص از
«روشنفکری تام» :جمع میراث پهلوانی،
سنت مبارزاتی و خودسازی انقالبی
نقــد «روشــنفکر تکســاحتی» و تأ کیــد شــما بــر
«پیوندروشنفکری،تعهداجتماعیوپژوهشگری
و کارشناســی» ،به نظر میرســد کــه با تصــوری از
الگــوی مطلــوب روشــنفکری ارائــه میشــود کــه
بوردیــو از آن تحــت عنــوان «روشــنفکر تــام» نــام
میبــرد و ســارتر نمونۀ اعلــی آن بود .روشــنفکری
که «در همــۀ جبهههای اندیشــه» حاضر اســت،
فلسفه و زیباشناسی و سیاست و ادبیات را در هم
میآمیزد ،در همــۀ پروندههای اجتماعی موضع
میگیــرد و در صحنــۀ عمومــی جامعــه مداخلــه

هدی صابر در حال اجرای طر ح تشکیل گروههای کارآفرینی و آموزش بانکپذیری در سکونتگاههای غیررسمی زاهدان،

هدی صابر :آرمان و پیمان

میکند .در این الگو ،اندیشۀ انتقادی با تعهد اجتماعی ،اندیشهورزی با کنشگری و
آ گاهی با جامعه پیوند میخورد و از روشنفکر به تعبیر شریعتی« ،وجدان آ گاه جامعه»
میسازد.
هــدی صابــر ،در پــردۀ آخــر زندگــی خــود ،مصــداق خاصــی از روشــنفکری تام اســت.
روشنفکری در معنای عام و وسیع خود .روشنفکری حاضر در همۀ جبهههای اندیشه
و مصداق عملی تعهد اجتماعی .هدی صابر نویســنده کتاب اســت ،ســخنران ارشاد
است ،کالس درس تاریخ دارد ،معلمی میکند ،با «ادبیاتی دگرگونی»« ،مابین غلغله و
زلزله» ،همانطور که در خصوص شریعتی یادآوری میکند .او نظریهپرداز نوعی الهیات
اجتماعیو کنشگریجمعیاستودر صحنۀعمومیجامعهحاضرومداخلهگراست.
ً
تا اینجا با تعریف بوردیویی از روشنفکر تام کامال منطبق است.
امــا هدی صابــر نمونۀ خاصــی از روشــنفکری تام اســت .آنچه وی بــر این الگــو افزوده
اســت ،از طرفی «میــراث پهلوانــی» ایرانــی و آئیــن جوانمردی اســت (فتیــان ،عیاران
و جوانمــردان )...کــه تبلــور آن را در چهرههایــی چون رســتم دســتان ،پوریــای ولی و
غالمرضــا تختی میدید و از ســویی میراث مبارزاتی تاریخ سیاســی معاصــر ،از جنبش
تنبا کو تا کنون که تبلــور آن را چهرههایی چون مصــدق ،طالقانی ،محمد حنیفنژاد
و مهندس ســحابی میدانســت .در این نوع الگوی ایرانی از روشنفکری تام ،برخالف
نمونۀ ســارتری ،با درهم تنیدگی ســه ســاحت بینش ،منش و روش روبهروییم که به
روشنفکر هم شأن مبارزاتی میبخشد و هم وزن پهلوانی و از او همچنین بهعنوان یک
اسوۀ اخالقی نام برده میشود .موقعیتی که روشــنفکر تام بوردیویی در نمونۀ سارتر،
فاقد آن است .الگویی با ارادۀ ابداع خویشتن در پاسخ به سؤالی که شریعتی در متنی
که بعدها تحت عنوان خودسازی انقالبی انتشار یافت ،مطرح میکند« :چگونه از خود

هدی صابر ،در
پردۀ آخر زندگی
خود ،مصداق
خاصی از
روشنفکری تام
است .روشنفکری
حاضر در همۀ
جبهههایاندیشه
و مصداق عملی
تعهداجتماعی.
هدی صابر
نویسنده کتاب
است ،سخنران
ارشاد است ،کالس
درس تاریخ دارد،
معلمی میکند .او
نظریهپرداز نوعی
الهیات اجتماعی و
کنشگریجمعی
است و در صحنۀ
عمومیجامعه
حاضر و مداخلهگر
است.
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خویشتن انقالبی بسازیم؟» و این خودسازی
یک
ِ
را بر سه پایۀ کار ،مبارزۀ اجتماعی و عبادت استوار
میکند.
در نمونۀ صابر ،عالوه بر افزودن ســرمایۀ پهلوانی
و مبارزاتــی بــر الگــوی روشــنفکری تــام ،ما بــا این
ـاخت انســانی
خواســت خودســازی و ارادۀ سـ ِ
ِ
همطراز دعاوی خویش روبهرو هســتیم .انسانی
که میخواهد فراسوی قالبهای موجود ،الگوی
جدیدی خلق کند ،ســقف ادعا را باز بلندتر کند،
اســتانداردها را ارتقــا بخشــد و در زمینــۀ تاریخــی
نــوع آرمانــی بســازد .در ایــن جاســت کــه از
یــک ِ
قالبهــای روشــنفکری ،پهلوانــی و مبارزاتــی نیز
ً
فراتر میرود و ایــن احتماال همان مازادی اســت
که شما از آن سخن میگویید .ا گر بوردیو ،امکان
جامعهشــناختی بازتولیــد روشــنفکری تــام را بــه
پرسش میکشد و در مقالۀ «سارتر و ابداع روشنفکر
تــام» ،ضمن «نقــد توهم قــدرت قاهره اندیشــه»
و «اســطورۀ رســالت جهانــی روشــنفکر» ،امــکان
بازآفرینی این الگو را ناممکن میدانست و معتقد
بود که شرایط تاریخی و ســاختاری که زمینهساز
شــکلگیری روشــنفکر تــام بــود ،امــروز در حــال از
بین رفتن هســتند ،در نمونۀ صابر ،این مالحظه
مصــداق بیشــتری مییابــد .از نظر بوردیو ،فشــار
بوروکراسی دولتی و وسوسۀ مطبوعات و رسانه و
بازار اموال فرهنگی اســتقالل حوزۀ روشنفکری را
تهدید میکنند و امکان بازآفرینی نقش روشنفکر
تــام را از بین میبــرد .در نمونــۀ صابر نیــز میتوان
گفــت کــه «امــکان بازآفرینــی» ایــن الگو ،تنهــا در
حیطۀ آن گروه اندکی است که ما کس وبر بهعنوان
«ذوق محوران» از آنها یاد میکند و نسخۀ عام و
فرا گیری نیست.

در نقد روشنفکر -کارشناس ،در دفاع
از «روشنفکر آواره»
ســاحت
در متــن شــما از پیونــد میــان «ســه
ِ
روشنفکری ،تعهد اجتماعی و فعالیت پژوهشی-
کارشناســی» نــام برده شــده اســت .افــزودن این
وجه ســوم که تا بــه امــروز در تعاریف روشــنفکری
رایج در محیط فکری ،غایب بود ،خود قابلتوجه
و تحلیــل اســت .آیــا میتــوان از تغییــر موقعیــت
روشــنفکران در جامعــه ســخن گفــت کــه باعــث
شده است پژوهشگری و کارشناسی نیز بهعنوان
وجه ســومی بــر دو اصل بینــش انتقــادی و تعهد
اجتماعــی افــزوده شــود؟ یا نســبت روشــنفکران
بــا دولت ،فرهنــگ و طبقــات مردمی تغییــر کرده
است؟ بدیهی پنداشتن نوع روشنفکری ارگانیک
چنانچه گرامشــی از آن ســخن میگویــد و اطالق
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«تکســاحتی» بــه نوع روشــنفکری خــاص ،چنانچــه فوکــو از آن بحث میکنــد ،خود
میتواند موضــوع بحث و تحلیل قرار گیــرد .در تعاریف متعدد از روشــنفکران ،تکیه بر
بینش انتقادی و تعهد اجتماعی ،مشترک است اما فعالیت پژوهشی و کارشناسی در
این تعریف غایب است و بهعنوان شاخص کار روشــنفکری قلمداد نمیشود .چرا که
مسئلۀ دولت ،همواره مسئلهای مناقشهبرانگیز بوده است.
درست برخالف نگاه کارشناســانه به روشــنفکر ،یکی از موارد معرف روشنفکر ،همین
است که به حوزههایی سرک میکشد و دخالت میکند که در موردش تخصصی ندارد
و کارشناس نیست .سارتر در اولین نسخۀ مجلۀ «عصر جدید» مینویسد« :من فلوبرت
و گنکور را مسئول همۀ سرکوبهایی میدانم که بعد از کمون اتفاق افتاد .چرا؟ چون
آنها یک کلمه هم بــرای جلوگیری از این ســرکوبها ننوشــتند .خواهنــد گفت :این
مســئله آنها نبود ،حوزۀ کارشــان نبود؛ امــا مگر محا کمه کاال مســئلۀ ولتــر بود؟ مگر
محکومیت دریفوس مسئله امیل زوال بود؟ یا ادارۀ کنگو مگر مسئلۀ آندره ژید بود؟ هر
کدام از این نویسندگان ،در شرایطی خاص از زندگیشان ،مسئولیت خود را بهعنوان
نویســنده ســنجیدهاند ».ادوارد ســعید نیز در کتاب «روشــنفکران و قــدرت» ،یکی از
ویژگیهای روشــنفکری را آماتوریســم میداند و از روشــنفکر آماتور در برابر روشنفکر-
کارشناس حرف میزند .از نظر وی ،تخصصی و حرفهای شدن ،کارشناس بودن و تلقی
کار روشنفکری بهعنوان یک شغل درآمدزا ،یکی از خطراتی است که متوجه روشنفکران
است .این موقعیت کارشناس از طرفی روشنفکر را بهنوعی «خنثی بودن ارزشی» ملتزم
کرده و او را نا گزیر میسازد برای اثبات علمی بودن و غیر جانبدار بودن تحقیقاتش ،به
وادی بیطرفی کشیده شود و دانشی تولید کند که با تعهد و مسئولیت بیرابطه است.
ً
از سوی دیگر ،روشنفکر-کارشناس به ســمت قدرت سیاسی میل پیدا میکند و عمال
در نقش مشاور پرنس عمل میکند .ادوارد سعید روشــنفکر را یک  outsiderمیداند،
«یک حاشیهنشــین و تبعیدی ،آماتور و مؤلف زبانی که میکوشد حقیقت را به قدرت
بگوید ».همین لحن را میتوان در شریعتی نیز یافت ،زمانی که از «روشنفکر آواره» سخن
میگوید-تعبیرینزدیکبهمفهوم«روشنفکرانبدونتعلقمانهایم»-روشنفکری که
در هیچکدام از قالبهای موجود قرار نمیگیرد و نقش «خروس بیمحل» را در آرامش
ً
ظلمانی شــب ایفا میکند ،تصویــری کامــا بیگانه با روشنفکر-کارشــناس .شــریعتی
در کتاب بازگشت به خویش نیز میان روشــنفکر و تحصیلکرده ،تمایز قائل میشود و
مینویسد :روشنفکر «نه فیلسوف است ،نه دانشمند و نه هنرمند و نه جامعهشناس و
ً
نه سیاستمدار و نه اصوال تحصیلکرده ،بلکه کسی است که دارای یک بینش انتقادی
است» و رسالتش خودآ گاهی سیاسی ،اجتماعی و طبقاتی بخشیدن به مردم .همین!
در همۀ این تعاریف که برگرفته از متنهای مرجع در ادبیات روشنفکری بوده و با تکیه
بر نمادهای شاخص روشنفکری -از ولتر گرفته تا زوال و سارتر -طرح میشود ،روشنفکر
دارای بینشی انتقادی اســت ،عرصۀ عملش حوزۀ عمومی اســت ،نوع کارش آ گاهی
ً
بخشی اجتماعی است و کامال مستقل و در برابر قدرت عمل میکند.
ازایــنرو به نظر میرســد اضافه کردن بخش کارشــناس ،بهعنوان ســاحت دیگری در
ً
کار روشــنفکری ،کامال مربوط به زمینــه و بافتار کنونی اجتماعی اســت و تحولی که در
انتظارات جامعه از روشــنفکر پدید آمده است .اغلب اشاره میشود که فعالیت هدی
صابر در سیســتان و بلوچســتان در کادر طرح «توســعه مهارتهای پایه» و «تشــکیل
گروههای کارآفرینی و آموزش بانکپذیری» در سکونتگاههای غیررسمی زاهدان ،با
حمایت بانک جهانی و به سفارش وزارت مســکن بود ،درحالیکه اهمیت نقش صابر
در این مناطق ،نه بهعنوان کارشــناس بلکه به دلیل موقعیت وی در مقام روشــنفکر
آ گاهی اســت که همچون نمونۀ الهیات رهاییبخشــی در آمریکای التین ،زیستن در
میان اقشــار فرودســت اجتماعی ،پیوند روزمره با مســائل جامعه و اســتخدام آ گاهی
خود در خدمــت هدایــت و تربیت مــردم را انتخــاب کرده اســت .چرا که معتقد اســت
روشــنفکر میبایســت «ضمن جذب نیروهای آ گاه جامعه ،نیروهای فرودست را هم
جذب کند تا فرودستان جامعه نیز احساس کنند مخاطب قرار گرفتهاند ».هدف وی،
نه سیاســتگذاری اجتماعی که توانمندسازی و تربیت مردم اســت تا خود سخنگو و

اضافه کردن
بخش کارشناس،
بهعنوان ساحت
دیگری در کار
روشنفکری،
ً
کامال مربوط به
تحولی که در
انتظارات جامعه
از روشنفکر پدید
آمده است .اغلب
اشاره میشود
که فعالیت هدی
صابر در سیستان
و بلوچستان،
با حمایت بانک
جهانی و به
سفارش وزارت
مسکن بود،
درحالیکه اهمیت
نقش صابر در
این مناطق،
نه بهعنوان
کارشناس بلکه به
دلیل موقعیت وی
در مقام روشنفکر
آ گاه است.

نمایندۀ خود باشــند .هدفی درازمــدت ،حرکتی
کند اما زمینهســاز تحوالتــی عمیق ،چــه به گفتۀ
هدی صابر« :حرکــت هر چه قــدر آرام پیش برود،
رسوب آن بیشتر است».
جریان روشــنفکری ایرانی ،در معنای وسیع آن،
با بیش از یک قرن تاریــخ و تجربه و با اهمیتی که
همــواره روشــنفکران در اعتــای فکــری جامعــه
داشــتهاند ،امــروز تکثیر یافتــه ،تکثر پیــدا کرده و
متشکل از پروژههای متعدد و الگوهای بسیاری
است .در هر دوره ،نحلهای از این جریان برجسته
شده و با استقبال روبهرو شده است .در متن و در
مرز این جریان ،الگــوی هدی صابر با فــرا رفتن از
میدان «روشنفکری محض» و پیوند با گروههای
اجتماعــی ،خــود را متمایــز میســازد و بــه حــوزۀ
کنشگری اجتماعــی نزدیک میشــود ،حوزهای
که بهعنــوان میدانی خودمختار بهتدریج شــکل
میگیــرد ،نظریهپــردازی میشــود و نقشآفرینی
میکنــد .در ایــن الگــو ،نقــد روشــنفکری بــا نقــد
اجتماعی در هم میآمیزد و فرهنگ روشنفکری
با نوعــی الهیــات اجتماعــی رهاییبخــش پیوند
میخــورد تا بدیــن ترتیب بتوانــد به تعبیــر صابر،
بذرهای ایــن بینــش و منــش را «در زمیــن ایران
بپاشــد ،شــخم زند تا با هیچ چنگکی نتوان آن را
از زمین بیرون کشید ».وجود این الگو ،با توقعی
که ایجــاد میکند و نســبتی کــه با امــر اجتماعی و
امر مردمی برقرار میســازد ،روشــنفکری ایرانی را
هم به چالش میکشــد و هم ارتقا میبخشــد تا از
«درخودماندگــی» بیرون آیــد؛ همتراز بــا دعاوی
خویش.

هدی صابر :آرمان و پیمان

هدی صابر و مسئولیتپذیری فزاینده
تقریری از گفتوگو با رویین عطوفت
شهید هدی صابر فرد خاصی بود .خصوصیاتی داشت که شاید دیگران فاقد آن بودند
البته این به معنای رجحان و برتری نبود .من به برخی خاطرات و نکاتی که به نظرم
واجد اهمیت هستند ،اشاره میکنم.
شــهید صابر بزرگوار بــود و بزرگــواری او موجب میشــد کــه با برخــی افراد بــرای انجام
کارها ،مشورت کند .ایشــان هم نسبت به من لطف داشــت و ما گاهی با هم صحبت
میکردیم .یک روز آمده بود سمت انقالب و به من گفت ا گر فرصت داری با هم قدمی
ً
بزنیــم .مطمئن بــودم که پیــش از آنکه نزد مــن بیاید ،حتمــا جای دیگری بــوده و به
انجام کار دیگری اشتغال داشــته است .اینگونه نبود که مشــغله نداشته باشد بلکه
زمان خالی به آن معنا وجود نداشت.
برنامهریزی میکرد .در زندگیاش ِ
در خیابان کارگر شــمالی به راه افتادیم .آنجا کوچهای اســت که در آن ،آقای خسرو
منصوریان مؤسســهای به نام توانیاب را مدیریت میکند(.کوچــه جعفرزادگان) بی
آنکه مقصود خاصی داشته باشیم ،به آن کوچه وارد شــدیم .شهید صابر آنجا به من
گفت که در ذهن دارم مه در حسینیه ارشاد بتوانیم کالسهایی برای جامعه و عموم،
امروز ما مفیدتر باشد؟
برگزار کنیم .به نظر شما ،کدام بحثها میتواند برای ِ
من چون میدانســتم که روی قرآن هم کار میکرد و نســبت به خدا و پیامبر حساس
بود و تعمق میکرد ،به او گفتم که شما خوب میدانید که من نسبت به چه مقوالتی
حساســیت دارم و همیشــه همان حسها در من وجــود دارد .من ا گر به شــما عرض
کنم ،همــان تمایالت درونــی خــود را بازگو میکنــم و ممکن هم هســت بــه کار نیاید.
گفت که مــن عالقمنــدم که نظــر شــما را بدانم .گفتــم من نســبت به خداونــد خیلی
حساسم .گفت یعنی چه؟ در همان حال به درب آن موسسه رسیده بودیم .جلوی
پایم یک میله بســیار نازکی و نحیفی به اندازه نخ یک تسبیح دیدم .خم شدم و میله
را برداشــتم .به شــهید صابر گفتم شــما این میله را نگه دارید و ببینیــد وزن آن چقدر
است؟ گفت خیلی سبک و بی وزن اســت .گفتم ا گر به اندازه این بی وزنی و میلهای
که وزن بسیار کمی دارد ،خدا را نیز در زندگیمان حس کنیم و بفهمیم که وجود دارد
و نتوانیم واقعیــت او را انکار کنیم ،جامعــه و زندگی ما متحول میشــود .همین نکته
را که عرض کردم شــهید هدی گفتند که ایــن نکته خیلی قابل توجهی اســت .بعد از
ً
تقریبا به نیم ســاعت خداحافظی کردیم و از هم جدا شــدیم .بعدها شهید هدی به
من گفت که ما قرار است در حســینیه ارشــاد کالسهایی در خصوص رابطه دائمی،
مســتمر و اســتراتژیک با خداوند ،برگزار کنیم .من احســاس کردم که آن مشورتی که
با هم داشتیم ،به احتمال بسیار ارتباط انســان با خداوند را پس ذهن داشت ،اما اثر
داشت و خیلی خوشحال شدم.
همیــن االن نیز مــن معتقدم که عــدم پذیــرش و فقدان حضــور خداونــد در جامعه و
جهان ،ما را با خالء مواجه کرده اســت .ممکن اســت که عدهای بپرســند کــه آیا خدا
حضور ندارد؟ به نظر من حضور داشتن خدا یک چیز است اما حس کردن حضور خدا
چیز دیگری است .این بدیهی اســت که خدا حضور دارد .با وجود بسیاری پیامبران
و متذکرین ،حضور خدا نیز فهمیده میشود .اما این حضور باید توسط آدمیان حس
شــود .پس حضور داشــتن ،توجه به حضور و آن را به رســمیت شــناختن ،در انســان
تحول ایجاد میکند.
ً
معموال شــا گردان و دوستان شــهید صابر ایشــان را به سختکوشــی میشناسند
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عدم پذیرش و
فقدان حضور
خداوند در جامعه
و جهان ،ما را با
خالء مواجه کرده
است .ممکن است
که عدهای بپرسند
که آیا خدا حضور
ندارد؟ به نظر من
حضور داشتن خدا
یک چیز است اما
حس کردن حضور
خدا چیز دیگری
است

و معرفــی میکنند .ویژ گــیای که به نظر میرســد
ً
تقریبــا منحصــر بفــرد بــوده و ایشــان را از ظرفیت
ســترگی برخوردار کرده بــود .در ایــن خصوص نیز
ا گر مالحظهای دارید ،بفرمایید.

ما بــا آقا هــدی همســن بودیــم .خصوصیاتی که
در هدی صابر بود ،برخاســته از حس مسئولیت
فزایندهای بــود که برای خــود به عنوان رســالتی
قائل بود .مسئولیتشناســی زیاد در انسان .اما
پرسش این است که آیا این حس را باید پذیرفت
و به همگان تسری داد یا نه؟ در این خصوص به
خاطره کوچک دیگری اشاره میکنم.
ً
من شخصا به این خاطر که شهید صابر احساس
مســئولیت زیــادی میکــرد ،نگــران ســامتی او
بودم .نــه اینکه از طــرف حکومت یــا دولت مورد
ســوء قصد قرار گیرد .من نگران سالمتی جسمی
ایشان به خاطر انجام کارهای فشــرده بودم .هر
زمان که میخواســتیم با هم صحبت کنیم ،من
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ً
میدانستم که حتما پیش از من کاری انجام داده و پس از من نیز مشغول انجام کاری
خواهد بود .هیچگاه اینگونه نبود که صرف تفریح و  ...زندگی کند.
این ویژگی ایشان رفتهرفته شدت پیدا میکرد و مسئولیتهایش به مرور و به صورت
تصاعدی تشدید میشد .من احســاس میکردم که این میزان از مسئولیتپذیری،
به جسم ایشان صدمه میزند .به همین خاطر ،یک بار با ایشان پیش از آنکه زندان
بروند ،پیشنهادی را در میان گذاشتم .به ایشان گفتم که ما در شهرستان ،دوستانی
داریم کــه در آنجا باغــی دارند .میتوانیم بــه اتفاق برای یــک هفته یــا ده روز برویم در
آن باغ و در کنار دوســتان حضور داشــته باشــیم .اما در این مدت تصمیــم بگیریم در
مــورد مســائل اجتماعــی و مــردم و  ...صحبت نکنیم .شــما فقــط اســتراحت کنید و
فعالیتهایتان را تعطیل کنید.
کس
شهید صابر گفتند چرا؟ گفتم چون با این ســرعتی که شما میروید الزم نیست ِ
توان
دیگری شــما را از پا در آورد .شــما به این شــکل از بین میروید .ســرعت بیــش از ِ
وجودی توست .این سرعت را هر قلب و وجودی نمیکشد .هر انسانی واجد ظرفیتی
اســت .ا گر به خودش نرسد ،نســبت به آن حرکتی که میکند ،خود را بازسازی نکند،
نمیتواند ادامه دهد .شهید هدی گفت من از شما تعجب میکنم که این حرفها را
میگویید! به ایشان گفتم که من متوجه هستم که شما میخواهید بارهای تاریخی
خود ملت اســت .ما هم تنهــا یکی از آنها
ـئول برداشــتن این بارها ِ
را بردارید .اما مسـ ِ
هســتیم و خودمان را بــا این وضعیــت از بین میبریــم .گفت یعنی شــما میگویید در
وضعیتی که جامعه درگیر معضالت بســیار اســت ،ما برویم و تفریــح کنیم؟ گفتم من
میگویم یه مقدار استراحت کنید برای اینکه باز بتوانید فعالیت کنید .تا فکر ،بدن و
وجود شما برای خیز دیگری آماده شود .گفتم اینگونه بیشتر برای جامعه کار خواهید
کرد .ما هــزاران مرتبه هــر روز میمیریم و زنده میشــویم امــا باید شــیوهای را نیز برای
خودمان انتخاب کنیم که از پا نیفتیم .این فــرق میکند با افرادی که ول میگردند و
هیچ احســاس مســئولیتی ندارند .آنها از آن طرف بام افتادهانــد و گویی که جامعه
ایدهالی است و برخی وقتها اظهار نظری هم میکنند .گفتم من این روش را توصیه
نمیکنم اما اینگونه هم که هیچ استراحتی نکنیم ،وضعیت دشوار میشود .گفت نه
آقا روئین ،شما این حرفها را گفتید اما من نمیتوانم بپذیرم .اینقدر کار ریخته شده
اما ما برویم در باغی استراحت کنیم؟ من نمیتوانم بپذیرم.
اما من این ویژگی شهید صابر را برای عموم جامعه خودمان و افراد توصیه نمیکنم.
یعنی من هم ا گر روش شهید صابر را پیش بگیرم ،به زودی از پا خواهم افتاد .چرا که
مشکالت جامعه ما به نحوی است که یک کوه را میتواند جابجا کند .انسان ا گر شرف
داشــته باشــد با خود میگوید ای کاش من مرده بودم و این صحنــه را نمیدیدم .در
همین رابطه ،کسانی که با من مرتبط هســتند را به مسئولیتپذیری دعوت میکنم
اما میگویم که این مسئولیت را از طریق روشهایی به همه مردم و جامعه سرشکن
کنیــد .یعنــی کاری کنیم کــه همه احســاس مســئولیت کننــد ،همه مســئولیتپذیر
باشند ،همه قســمتی از این بار را بدون آنکه زیر آن له شوند ،با خنده و گشادهرویی،
بلند کنند .باید کاری کرد که در عموم مردم این حس ایجاد شــود که برداشتن بارها
وظیفه همه ماست و فقط وظیفه عدهای نیست.
پیشتر که با شــهید صابر در پیســت دومیدانی امجدیه دیداری داشتم ،به من گفت
که ما باید از صندلی تماشا گری بلند شــده و از حاشیه وارد متن شویم .من هم قبول
میکنم .اما فقط نباید عدهای وارد متن شوند بلکه همه مردم باید وارد میدان شوند.
هرکس به انــدازهای که صالحیت دارد ،باید گوشــهای از بار را بــردارد .حتی برخی ا گر
نمیتواننــد بار بردارنــد ،حمایــت کنند .یکی با چشــم خود ،یکــی با قلــماش ،یکی با
قدماش ،یکی با مالش ،یکی با جاناش و  ...باید وارد میدان این مسئولیت شوند .ا گر
ما نتوانیم روشهایی را اتخاذ کنیم که همه را داوطلبانه و آ گاهانه به میدان پذیرش
مسئولیتهای همگانی دعوت کنیم ،کار مؤثری از پیش نخواهیم برد .ما به مشارکت
ّکمی و کیفی همه مردم نیاز داریم و آن وقت اســت که میتوانند در حفظ و نگهداری
آنچه دستاوردشان بوده ،بکوشند.

ردپای منش
حکایتپر گرفتنش،دورهایبود کهدر کودکیباقلم
صمد عاشــق ملت و ماهی ســیاه کوچولو
پر از حس ِ
مانوسشد.ازدردبستان کهخارجشد،تصویرغیرت
قیصر و منش داش آ کل و پا کی رگبار بر ذهنش نقش
بســت و به آوای ناز مریــم و جمعه فرهاد دل ســپرد و
جهانپهلوان صاحــب بازوبند و آن منــش ماندگار،
فیروزه صابر
ذهننوجوانشراتکانداد.
هدی ،در گــذر از نوجوانی به جوانــی ،در بالنده ســرودش ،ممیزههایی یافت
که عشــق بود و جهش ،آموزش بود و جوشــش و روش بود و منــش .این همه
را در حنیفنژاد یافت ،در مصدق و در دوره ایفای وظیفه ملی که توانســت به
خوابدورانپایاندهد،نیزهمینرایافتوبهتصویرش کشید.هرچهرانقش
منش بود ،از زیست طالقانی و شریعتی و سحابیها جورید و بیرون کشید .در
معلمی که بــه او دل داد ،در مربی زمین فوتبال ،در دســتان پا ک پــدر ،در مهر
بیغشمادر ودر دوستانجوانمرد،چههمکالسی،چههمبازیفوتبال،چه
همکار،چههمفکرسیاسیوفرهنگیواجتماعی،چهآشناوخویشاوند،عطر
منشمیبویید.در میدان کار وهمکاری،نظمورفاقتراباهممیطلبید.در
پژوهشگرییاباخطسبزمنش،الگوهاراترسیممیکردویابهصاحبانمنش،
بهنسلهایرنجواشکوخونوعرقازپردهبردارقرآنتازنشهیدفرزندبهبغل
میدانژاله،از پسربچههای کوره کهاز طالیهتاشفقاستعدادشانبهپایتنور
زمانمیسوزدتادختربچگانروستا کهدرپایدارباخونسرپنجههای کوچک
خودبه گلقالیرنگسرخمیزنند،ارزانیمیکرد.باهمینحسوحال«سه
پیمان عشق» و «میراث پهلوانی» را قلم زد .مردان سبزی را که در این خا ک،
وطنرادر آغوش گرفتندوبهدریارسیدندبااشکوچکانچکانقلمستود.
درپیتوسعهجامعهمحلیونهادسازیاجتماعیدرفقرونابرابریشیرآباد،آن
حاشیهمحرومدرسیستانوبلوچستان،افقزیستانسانیوبرحقرابرایشان
گشودوتسهیلگراحیایهویتهایشانشد.آنسان کهدر ردهشهرونددرجه
اولمقامیابند .در دوستیورفاقتهمسختگیربود،امادر مرامدوستی کم
نمیگذاشت.بیصدافرزندسالاولرفیقدر بندشرااولمهربدرقهمیکرد
و آهســته با بنفش ـههای بهاری و ماهیهای پر وجود به خانوادههای نگران
زندانیانسرمیزد .هر گاهبابیمسئولیتیوبیخیالیو گاهبیغیرتیمواجه
میشد ،فریاد منش از دست رفته را ســر میداد .در زمختی حبس و بند هم،
منشرادرالبالیهمبندانجستجومیکردو گاهآنقدرسیرمیکردتاا گرذرهای
از وجودی پا ک در بازجو و زندانبان مییافت ،به رخ میکشــید .در شعرهای
تنهایی و روزنههای دیوار بند ،امید را میدید .در سحرگاه سالروز میالد فرزند
اولش حنیف ،از اویــن پیامی دلنشــین داد« :پا ک بمان ،مرد بمان ،انســان
بمان ،با خدا باش ،مسئول باش ،آرماندار باش بابا ».در دیدارهای کوتاه با
همسروفرزندان،تکجملهشریفنوجوان«بیرونبیاییمردانگیامراخواهی
یافت» ،ضربه خوشنوازی برایش بود .در همان حال در برابر هیچ تبعیض و
اندیشهطبقاتیتابنداشتودرونخودرابهسرعتبااعتراضعیانمیکرد.
خدا را رفیق و مونس میپنداشــت و رفیق رهگشــا مینامیدش .خبــر پرزدن و
چگونه جان باختن هاله تکانش داد و برای این بیدادگری در وانفســای وطن
مصدق-سحابیدر کنجحبساز صفتغیرتخودبهره گرفت.شرفراهدیه
کردودر خلوتخودبارفیقرهگشاپر گشودورباعیاشرابهیادگار برایمانسرود:
به چار عنصر عشق و منش ،مشی و روش
میتوان بدیده عناصر یک رباعی نگریست.

هدی صابر :آرمان و پیمان

عسرتها و گشایشهای عمرانه
زندگی هدی صابر در تکهروایتهایی از فریده جمشیدی (همسر زندهیاد هدی صابر)
تسویه از دانشگاه و بازگشت به تحصیل
آشــنایی ما روی یک تحقیقی در مورد مساله زن شروع شــد .من دیدگاه آقای صابر را
دیدم و این که مومن و مذهبــی بودند برایم خیلــی مهم بود .مــا از بچههای انجمن
اســامی بودیم و آقــای صابر هــم خیلی فعــال بودند کــه در جریــان انقــاب فرهنگی
خطوطشان جدا شد .آقای صابر را هم تسویه کردند .البته آقای صابر از همان موقع تا
این اواخر با همه چپ و راست ارتباط قویای داشتند .بعد از تسویه ،برخی از دوستان
سابق آقای صابر کار ادامه تحصیل او را درست کردند .به علت اینکه هم کار میکردند
و باید اجاره خانه میدادند و هم فعایتهای گونا گون خیلی درسخوان نبودند اما
پیش میبردند .خیلی روی آقای صابر فشار بود.

اولین دستگیری در بهمن 1379و بازنشستگی از صداوسیما
ایشــان از  19ســالگی وارد صــدا و ســیما شــدند .فکر میکنــم در گــروه اقتصــاد بودند.
کارهای ایشان آنجا بیشتر پژوهشــی بود و اواخر هم تهیهکنندگی فیلمهای مستند.
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وقتی به خانهی
ما ریختند ،خیال
کردند ما آنجا
را صحنه آرایی
کردیم .چون
ظاهر زندگیمان
خیلی ساده بود.
آن افرادی که آمده
بودندمیگفتند
خانه آقای صابر
کجا است؟!

وقتی که در بهمن ماه سال  79بعد از دستگیری
آقای مهندس ســحابی بــرای اولین بار ایشــان را
دستگیر کردند حقوقشان را قطع کردند و سمت
سازمانیشــان را گرفتنــد مــا پیگیــری کردیــم.
مــن نامههــای زیــادی بــه صــدا و ســیما نوشــتم
وقتــی کــه ایشــان آزاد شــدند ،آقــای الریجانــی
(رئیس وقــت صداوســیما) اجــازه دادند ایشــان
بازنشســته شــوند .حقــوق چندانــی نداشــتند،
ولی حقــوق جاری بــود .آن موقع مــا در اختیاریه
مســتاجر بودیــم .وقتی بــه خانــهی مــا ریختند،
خیال کردند ما آنجا را صحنه آرایی کردیم .چون
ظاهر زندگیمــان خیلــی ســاده بــود .آن افرادی
که آمــده بودنــد میگفتند خانــه آقــای صابر کجا
است؟! اینقدر مزاحمت ایجاد کردند که مالک
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گرایشهای افراطی فمینیستی و تا کید زیاد روی
مســاله زنانگی مخالف بودند .در حقیقت هدی
نظرش این بود که کسی نباید به زن بودن و مرد
بودنش تا کید کند و باید وارد پروسههای عملی
و همــکاری شــد .در حقیقــت روی انســان بودن
خارج از جنسیت و قابلیتهایی که هر کس دارد
تا کید میکردند .در همیــن پروژههای فکریای
هــم کــه االن کم کــم منتشــر میشــود مشــخص
اســت که همکاری زیــادی بــا خانمها داشــتند.
در ”نواندیــش“ هــم همین ســطح همــکاری باال
را میشد دید.

بعد از سکونت  13ســاله ما در آنجا از ما خواســت که برویم .پســر کوچکم را یک مرتبه
ربودند .خالصه خیلی اذیت شدیم .خصوصا چون من در این زمینه آشنایی نداشتم،
منجر به اذیت بیشتر میشد .اما چون خانوادهها زیاد بودند هم ملیمذهبیها و هم
نهضتیها شــرایط تلطیف میشــد .البته خــدا کمک میکــرد و من هم به خــدا توکل
میکردم .دو سه هفته بود که آقای صابر را دستگیر کرده بودند که مادرم فوت شد به
آقای صابر نگفتم که به ایشان فشار نیاید.
آقاى صابر و مهندس سحابى به اتهام براندازى نظام به بند  ٥٩زندان نظامى عشرت
آباد منتقل شدند .هدى یك سال و خردهای در آنجا در بازداشت انفرادی بود .در تمام
پروژکتور ثابت ،مســتقیما نور به چشم شــان انداخته بودند
طول روز در ســلول با یك
ِ
که منجر به تیک عصبى چشمشان شده بود .ســلولی که در آن بودند آن قدر كوچك
بود كه حتی امکان دراز کشیدن و خوابیدن را نداشت .ســخت ترین دوره بازداشت
ایشان هم همان زمان بود چونكه فشارهاى زیادى براى گرفتن اعتراف تلویزیونى به
ّ
ایشان و خانواده من وارد كردند كه با توكل به خدا این امر تحقق نیافت و هدى در آن
خداى پا كش ،آن سختى ها را از سر گذراند.
تنهایى محض با نزدیكى و ِبده ِبستان با
ِ
تولد ایشان  24اسفند بود و اسفند  80آزاد شدند .چون خانه ما عوض شده بود ،یک
ســری از خود مامورها ایشــان را آوردند که با اصرار آقا هدی آمدند داخل و یک چایی
خوردند و رفتند.

خانهداری و تکریم میهمان
هــر ســال خانهتکانــی را خودشــان میکردنــد.
ظر فهــا را همیشــه خودشــان میشســتند.
برخــی اوقــات آشــپزی هــم میکردنــد .بچههــا را
همینجوری تربیت کردند .مهمان هم که میآمد
خصوصا ایــن اواخر کــه غریبه میآمــد میگفتند
شما با مهمانها بشــینید و خودشان پذیرایی را
میکردند .یا اصرار داشتند که تا وقتی خانمی که
غذا را پخته سر ســفره نیامده است ،غذا خوردن
را شــروع نمیکردنــد .ایــن آداب و رفتــار خیلــی
برایشــان مهــم بود .بــه بزرگتــر احترام گذاشــتن،
بــه خانمهــای خانــهای کــه مهمانــی میرفتنــد
خیلی احترام میگذاشــتند .ا گر یک ســاعت هم
مینشستند تا خانم خانه نمیآمد دست به غذا
نمیزدند.

پایان روز با دکلمههای شاملو یا موسیقی بدون کالم
ایشــان هر وقت در منــزل بودند ،بیــکار نمینشســتند که مثــا تلویزیــون ببینند.
یک میز تحریر از زمان دانشــجویی داشــتیم که پشت آن مینشســتند و کارشان را
میکردند .فقط آخر شب دکلمههای شاملو یا موسیقی بدون کالم گوش میکردند.
اینطور نبود که مانند یک آدم عادی باشند .عالقهای به دیدن تلویزیون نداشت،
شــاید هم برای خانواده ثقیل بود که آقای صابر نمیآمدند بنشینند .یک مواقعی
به صورت تصنعی ا گر ســریالی بود نــگاه میکردند ،اما ما متوجه میشــدیم که این
تصنعی اســت .همیشــه موقع خواب ایشــان آن آهنگها را گــوش میکردند و بعد
میخوابیدند.

سفر به تبریز برای روایت «سه همپیمان عشق»
آقای صابر یک هفته ،ده روز را گذاشــتند رفتند تبریز که راجع بــه حنیف نژاد تحقیق
کنند .همیشه هم در صحبتهایشان یک چیزی از حنیفنژاد میگفتند .اسم پسر
بزرگمان را هم به خاطر عالقه به حنیفنژاد ،حنیف گذاشــتند .اسم پسر دوم را هم
میخواســتند مصدق بگذارند که من موافقت نکردم و اســمش را شــریف گذاشــتیم
که به خاطر اســم شــریف واقفی بود .عالقــهی زیادی بــه این افراد داشــتند؛ خصوصا
بچههای اولیه سازمان البته نه به خاطر منش و روشی که امروز دارند ،بلکه به خاطر
منش و روشــی که آن روز داشــتند .همانطور که گفتــم ایشــان ده روزی رفتند تبریز
و به صورت میدانی در مورد حنیف نــژاد پژوهش کردند که بعدا منجر به کتاب "ســه
همپیمان عشق" شد.

با گرایشهای افراطی فمینیستی مخالف بود
خارج از این موضوع که با کار کردن من گهگاهی مخالفت میکرد اما در کل نگاهشان
به فعالیت زنان خیلــی مثبت بود .همین کــه اصرار کردند که من درســم را تمام کنم
و بعــدا هم بســیار تمایل داشــتند که مــن ادامــه تحصیل دهــم .هیچ فرقــی در عمل
بین خانم و آقا نمیگذاشــتند و نگاهشــان به فعالیت و کار خانمها خیلی مثبت بود.
خیلی از پروژههای مشــترکی هم که انجــام میدادند بــا خانمها بود .البته ایشــان با

هیچ فرقی در
عمل بین خانم و
آقا نمیگذاشتند
و نگاهشان به
فعالیت و کار
خانمهاخیلی
مثبت بود .خیلی
از پروژههای
مشترکی هم که
انجام میدادند
با خانمها بود.
البته ایشان با
گرایشهای
افراطیفمینیستی
و تاکید زیاد روی
مساله زنانگی
مخالف بودند.

در زندان آخر به او خیلی سخت
گذشت
ایشان روی سادهزیستی تا کید بسیاری داشتند
و اینکــه آدم وابســتگی صــرف به کســی نداشــته
باشــد را مهــم میدانســتند .منــش مردانگــی
ایشــان چــه در ورزش چــه در اقتصــاد و چــه در
سیاست بسیار شــاخص بود .در این زندان اخیر
سرشناســان در درون زنــدان در طبقه باالی بند
 350بودند و مسئوالن هم به ایشان توصیه کرده
بودند که بروند باال ولی آقای صابر در طبقه پایین
که امکاناتش کمتر بود ماندند .در این طبقه افراد
کمتر شناختهشده و اصوال با سن کمتر نگهداری
میشدند .شاید ا گر ایشــان طبقهی باال بودند،
دکتر عالئی باال بودند و این مشــکل برای ایشــان
پیش نمــی آمــد .یعنــی میشــود گفت کــه آقای
صابــر روی همین سادهزیســتی و همــراه بودن با
جوانهــا و توده مــردم ،جانشــان را گذاشــتند.
با اینکه خیلی از روشهای جوانها مورد پســند

هدی صابر :آرمان و پیمان

گریه می کردیم آقای صابر در آن طرف شیشه و
من این طرف ،به او مــی گفتم هدی اعتصابت
را بشــکن می گفت نمــی توانم هالــه مظلومانه
کشــته شــد این تنهــا کاری اســت که از دســتم
بر مــی آیــد ،نگــران نبــاش حالــم خوب اســت.
حتی صبح همــان روز بــا بچههــا ورزش کرده و
دویده بودنــد .واقعا نمی دانــم در بهداری چه
اتفاقی افتاد که به اینجا کشیده شد؟! ا گر یک
رسیدگی سطحی هم می شد االن هدی پیش
ما بود...

ایشان نبود ولی با همه مدارا میکردند .گاهی در زندان فضای مشاجره وجود داشت
و ایشان حکمیت میکردند .این بار در این زندان آخر خیلی به ایشان سخت گذشته
بود .هر چه هم که ما به ایشان میگفتیم به طبقهی باال برود اصال گوش نمیکردند.
میخواســتند پایین بمانند چون احســاس میکردنــد بچههای پایین کــه گمنامند
در یک کنجی قــرار گرفتهاند و فراموش شــدهاند .به مــا میگفت کــه بچههای پایین
میگویند همه ژنرالها رفتهاند باال ،تو هم میخواهــی بروی باال؟ و در ادامه میگفت
ولی من اینها را تنها نمیگذارم.

دریافت دستخط اعتصابغذا از زندان
ما متنهای بیانیــه اعتصاب غذا و نامه بــه مهندس ســحابی را روز دوازدهم [خرداد
 ]1390دریافت كردیــم .بعد از اتفاقی كــه برای هالــه خانم افتاد ،وضعیــت روحی ما،
خیلی نامناسب بود و واقعا كشش نداشتیم .برای همین خارج از شهر رفتیم .وقتی
دوازدهــم خــرداد بازگشــتیم ،خانــم یكــی از زندانیــان سیاســی تماس گرفــت و گفت
میتوانی به خانهی مــا بیایی؟ من تصور كــردم حتما نامه یا نوشــتهای دارند .وقتی
مراجعه كردم ،همســر ایشــان به مرخصــی آمده بــود و متنهــای اعتصــاب و نامه به
مهندس را آورده بود و تازه آن روز ما مطلع شدیم .بعد از این قضیه به اتفاق به منزل
آقای شــامخی (همســر مرحــوم هالــه ســحابی) رفتیــم .زری خانم ،همســر مهندس
سحابی هم آنجا بودند .وقتی نامهی اعتصاب غذا را دیدند ،گفتند دستخط هدی
است و رضایت خاطر داشتند از این اقدام .دلخوشی آنها این بود كه هدی از زندان
بیرون بیاید و جای خالی مهندس و هاله خانم را پر كند.

آخرین دیدار در زندان
فریده جمشــیدی :آخرین بــاری که صابــر را دیدم دوشــنبه  ۱۶خرداد بــود ،هر دو

آقای صابر روی
همین سادهزیستی
و همراه بودن با
جوانها و توده
مردم ،جانشان را
گذاشتند .با اینکه
خیلی از روشهای
جوانها مورد
پسند ایشان نبود
ولی با همه مدارا
میکردند .گاهی
در زندان فضای
مشاجره وجود
داشت و ایشان
حکمیت میکردند.
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شریف صابر :امروز دوشنبه است و روز مالقات با
شما .در سالن انتظار چندین نفر که شما محرم
درد دل
رازهایشــان بودهایــد پیــش مــا آمــده و ِ
میکنند .یک دختر جوان به مــا میگوید ،پدرم
 ۵ســاله که زندانه و حکمــش اعدامــه ،یک مرد
جوان میگوید این آخرین مالقاتمه و پدرم قراره
دو روز دیگه اعدام بشــه .من با تمام وجود برای
آنها متاسف شــدم و به نا گاه صدایی ترسنا ک
از قلبم برای تو درآمد و هراســانم کــرد .اما عقلم
دار و
پــدر تــو فــردی اســم و رســم ِ
پاســخ داد کــه ِ
هیچکس نمیتونه بهش حتی دست بزنه و چه
برســه که مثل این افراد زجر کشــیدهی گمنام،
بکشــنش ...پدر نشســت و گوشــی را برداشت.
بــه مــن گفــت چــرا ایــن جــوری هســتی؟ گفتم
هیچی ولی بابا خوش به حالت نبودی،نبودی
و صحنههایــی رو کــه مــا دیدیــم و ،ندیــدی .بــا
تعجــب نگاهــم کــرد ،گفتم بابــا مهنــدس فوت
شــده .چشــمان بغض آلــودش مــن رو همراهی
میکرد .گفتــم خودشــون زیر تابــوت رو گرفتن،
خودشون دفنش کردن و خودشون هم صلوات
میفرســتادند و میخندیــدن .گفتــم بابــا یــک
چیــزی بگــم ناراحــت نمیشــی؟ گفــت نــه بگــو
ســرمزار مهندس بــه حنیف گفتم
باباجان ،بابا
ِ
االن دارم بیست سال دیگه بابامون رو میبینم
کــه همیــن انســانهای باتقوا بــا همین شــرایط
فجیــع و اســفبار دفنــش میکنند .بابــام گفت
حاال چرا بیست سال دیگه؟ با خنده گفتم آخه
خب تو جوونــی ،تازه  ۵۲ســالته؛ خندید و گفت
ادامه بــده ،گفتم ســاعت یازده صبح بــه ما خبر
دادن کــه هاله خانم کشــته شــده ،اشــکهای
پدرم که تا به حال مجال دیدنشان را نداشتم از
چشمان زیبایش سرازیر شد و با بغض گفت که
خیلی نامردن...
* گزیدههایی از مصاحبه با همسر و فرزندان
هدی صابر در یادنامه چهلم ،اولین ،سومین
و هفتمین سالگرد پرواز
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پهلوان ُمرد
از بس که جان ندارد!

یاشار دارالشفاء

«این دوره زمونه كسی حوصله قصه شنفتن نداره!»
(دیالوگ قیصر خطاب به خاندایی ،فیلم «قیصر»)
یک دهه از مرگ رفیق معلم و مبارزی گذشت که خود راوی ماه خرداد
بود؛ راوی حنیف ،راوی همپیمانان عشق؛ و اینک چه سخت است و
دشوار کهمابایدراویاوباشیم؟!راویهمپیمانانعشقیچونخود
هدی صابر ،انسانهایی بزرگ و همپیمان میخواهد و ما کوچکتر از
آنیم که به روایت بنشینیم.

من عشقام را در سال بد یافتم
که میگوید مأیوس نباش!
هنگامــی که مــن بــه زنــدان اویــن (بنــد  )۳۵۰وارد شــدم ،یک ســال و نیمــی از مــرگ او
میگذشت و هنوز نشانههای تأثیری که بر روحیۀ زندانیها گذاشته بود را میشد دید:
گر بدین سان زیست باید پا ک
من چه ناپا کم ا گر ننشانم از ایمان خود چون کوه
یادگاری جاودانه بر تراز بیبقای خا ک
بااینهمهامامیتوانبهضرسقاطع گواهیداد کهصابردستکماز  ۸۸بهاینسو،خودرا
تنها میدید .کوچ به زاهدان و انرژی گذاشتن برای مسائلی که همواره برایش اولویت اول
بودومخالفتشباشرکتدر انتخابات ۸۸ونقدهایشبهجنبشسبزاز حیث کاستیهای
محتوایی و شکلی آن (فقدان عدالتخواهی و فقدان حضور فرودستان) ،باعث شد که
حتی در مجموعۀ دوستان هممسلک خود ،ملی-مذهبیها ،متحدی نیابد.
همینوضعبهنحویدیگردر زندانهمبرقرار بود.فاصلهگذاریواضحاوبااصالحطلبان
در زندان و مقاومت و ایستادگی با روش و َمنشی که برای او نمونهنمایش «حنیفنژاد»
بــود و اصولــش را هر بــار از نو در ســورۀ «طــه» کشــف میکــرد ،او را به همپیمان عشــقی
دستنیافتنی بدل کرده بود.
ً
از این رو عمومــا در مواجهه با او دو دســته بودند :یــا آدمی منجمدشــدهای در دهۀ ۵۰
میدیدنش که دچــار «چپروی کودکانه» اســت و به اصطالح زیادی زنــده مانده ،و یا
عالقهمندان به سبک و سیاقش بیآنکه فلسفۀ نهفته در ُپشت آن را بدانند ،طوطیوار
به تقلید میپرداختند .چنین بود که انگار «با همه بود و هیچ کس با او نبود».
نگاهی که به مرام و مســلک پهلوانی داشــت و سیاســت رهاییبخشــی که از آن بیرون
میکشــید ،در کنــار بازخوانی تاریــخ نهضتهــای مردمــی در َپرتو فضــای بینالمللی،
ایدئولوژی ،استراتژی ،سازماندهی ،ابزاری را برایش میساخت که میتوانست با تکیه
بربینشومنشیمسبوقبهتاریخبلندمبارزه،متناسببازمینهوزمانهتا کتیکراتغییر
دهد :چنین بود کــه از روزنامهنگاری به ســتاد انتخاباتی ،و از مؤسســه پژوهش تأمین
اجتماعی تا زاهدان ،همچون رودی رونده بود که در نشیب دره سر به سنگ میزد.
ُ
صابر حتما کــه عارف بــود اما نــه از آنــان کــه در کنج عافیتــی در پی معبــود بگردنــد و با
دوری از خلق تهذیب نفس کنند .او مصداق این جمله بود که «دل با یار و َســر با کار»؛
و کارش چیزی نبود مگر مهندسی هدف :هندسه دادن به آن و به اعتبار روشن کردن

صابر حتما که
عارف بود اما نه
ُ
از آنان که در کنج
عافیتی در پی
معبود بگردند و
با دوری از خلق
تهذیبنفس کنند.
او مصداق این
جمله بود که «دل
با یار و َسر با کار»؛
و کارش چیزی
نبودمگرمهندسی
هدف.

مختصاتش ،ســوار کردن فیزیکی (ســازماندهی)
روی آن تا که طرحی نو بر پهنهی روزگار درافکنده
شود.
سلوک شخصی او در جریان امر سیاسی ،و
ارزیابی
ِ
چالش تکرارپذیــریاش در زمینه و زمانهای که ما
هستیم ،میتواند میراثی را مبتنی بر روش اندیشۀ
استراتژیمدار صابر صورتبندی کند که به عوض
مداوم شوکه شدن از خیزشها و قیامهای مردمی
و سرکوبهای حا کمیتی ،ابتکار عمل را بهدست
گیریم و سوژۀ تغییر باشیم.
از هنگام مرگش تا به امروز ،چه از رفیقان و یارانش
و چــه آنــان کــه پهلــوان را تاریــخ مصرف گذشــته
میدانســته و میداننــد ،بارهــا و بارهــا بــه گــوش
خوبــش حماقــت خوانــدن مبــادرت کــردن او به
اعتصــاب غــذا در اعتــراض به مــرگ هاله ســحابی
ُ
و کشته شــدنش توســط دژخیمان را شنیدهام؛ و
آنچه در تمامــی این اظهارنظرها فهمیده ناشــده
بوده و هســت ،عبارت اســت از بازخوانی درسی از
یک هم
پیمان عشــق ،رفیق امیرپرویــز پویان ،در
ِ
جزوۀ «مبارزه مسلحانه و رد تئوری بقا»:
«هنگامی که هــر اقــدام کوچک اعتراضــی در یک
وضعیــت بحــرانزده بــرای حا کمیــت ،مطلقیت
توان ســرکوبش را در اذهــان تودههــای به چالش
میگیرد،او(حا کمیت)چونخرسزخمخوردهای
دیوانــهوار حملــه میکند .جز متحدیــن خویش،
یــا در حقیقت منابــع نیــرو و تغذیــه خود بــه همه
مشــکوک اســت .هر نارضائی کوچک ،هــر حرکت
شــکانگیز ،هر سخن ناخشــنودانه ،از ســوی او با
بدترین عکسالعملها مواجه میشود .به زندان
میانــدازد ،شــکنجه میکنــد ،و تیربــاران میکند
به امیــد آنکــه امنیــت گذشــته را بازگردانــد .باری
«لحظــه مناســب» و «شــرایط مناســب» واقعیت
نخواهندیافتمگرآنکهعناصرانقالبیدر هرلحظه
از مبارزه خویش به ضرورتهای تاریخی پاســخی
مناسب دهند .آنچه میتواند اشتباهناپذیری ما
را صددرصد تضمین کنــد ،فقط بیعملی مطلق
است( ».نقل به مضمون)
دســتگیری او در هنگامــهای کــه ضمــن کار
باب
اجتماعــیاش در زاهدان ،درصدد گشــایش ِ
فکری (کالسهای «باب بگشا» ) در میانۀ جنبشی
بود که به زعم او نیاز به ُعمق داشــت ،و همچنین
ُ
کشته شدنش در جریان حرکت اعتراضیای که به
ًُ
اعتبار بیانیهاش عمیقا مهر و نشانی از یک سلوک
شــخصی را در ِپــی داشــت ،گــواه درســتی تحلیل
عمل مهندسیشدۀ صابر بود:
پویان و ِ
ُ
گاه بایــد در هنگامــۀ عمــل ،درگیــر بابگشــایی
فکــری بــود و مهندســی کــرد ،و گاه در هنگامــۀ
دشکنی.
اندیشهورزی ،درگیر َس ِ

هدی صابر :آرمان و پیمان

امیدجویی تاریخی
زیست-پروژه؛
ِ
انسان اندوهگین
و گذر از
ِ
خلق سوژۀ امیدوار در نظام فکری زندهیاد هدی صابر
ِ

وضعیت فسرده؛ ذهنیت سرخورده
فقدان امید و
ِ
ِ
از تغییر
این روزهــا ،یکی از مــواردی که جامعــه ایران از صدر تــا ذیل با
آن روبرو است ،بیشک مســئله امید است .پرســش از امید و
امیدوار بودن یا نبودن ،امروزه به یکی از مبناییترین مسائل
حیات اجتماعی جامعه ایران بدل شــده است .شاید پیش از
حسینموسوی
این ،هیچگاه تا به این اندازه ،یأس بر حوزه عمومی ایران سایه
گشتگی امید» ،مسئله سردرگمی و بیچشماندازی نیز
نینداخته باشد .همراه با «گم
ِ
ً
تقریبا در بسیاری از نیروها مشاهده میشود .از جریانهای حا کمیتی که هر لحظه
درگیر اشــکالی از نا کارآمــدی و خلل در سیاســتگذاریها هســتند ،تا اقشــار متعدد
مردمی که با بحرانهای عدیده بهویژه مســئله معیشــتی و اقتصادی دستوپنجه
بهبود
نرم میکنند ،و تــا روشــنفکران ،که با نگاهــی کلی و بلکــه انتزاعی ،امیدی بــه
ِ
شرایط ندارند.
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یکی از نقدهای
آقا هدی به
روشنفکران
ً
عمدتا به این باز
میگردد که گویی
جانهای فسرده
دارند .صابر این
وضعیت را منتج از
نوعی باور کلی و
انتزاعیاندیشی
در مورد امور و
دوری گزیدن از
عرصه پژوهش و
تعریف پروژههای
مشخص میداند.

مســئله زوال اجتماعــی و بلکــه «حــس زوال
میــان ایرانیــان ،در ایــن ســالها
اجتماعــی» در
ِ
مورد نظر بسیاری از پژوهشگران اجتماعی بوده
اســت .حتی تا آنجا که بتــوان بــه پیمایشهای
ملی «ارزشها و نگرشهای ایرانیان»(موج اول
تــا ســوم) ارجــاع داد ،وضعیت بــه نحوی اســت
کــه قاطبــۀ مــردم بهطورکلــی تصویــر مطلوبــی از
آینــده ندارنــد .در بســیاری از حوزههــا ،امیــد به
دسترســی عادالنه به فرصتها و احقاق حقوق
خویــش را نیــز از دســت دادهانــد .ایــن وضعیت
دالیلی مادی و ذهنی دارد که هر کدام به میزانی
ً
بر این حس جمعــی اثرگذار بوده اســت .طبیعتا
ً
دلیل مــادی عمدتــا متوجــه وضعیت اســفنا ک
معیشتی بخشهای قابلتوجهی از فرودستان
و حتــی بخشهایــی از اقشــار متوســط شــهری
است .اما بخشی از دالیل ذهنی ،به تزریق نوعی
جــان ایرانیــان بازمیگــردد که
فســردگی ملی به ِ
توسط شبکههای خبری خارج از ایران ،به طرز
دهشــتنا کی ،شــبانهروز پمپــاژ میشــود .بخش
دیگری از مردم نیز که اعتماد خود را به حکومت
ً
از دست دادهاند ،بیآنکه از اثرات عمیقا مخرب
این رسانهها مطلع باشند ،به آنها دلسپرده و
از همه تحلیلها و  ...تبعیت میکنند.
شاید در مواجهه انتقادی مدل کنشگری شهید
صابــر بــا مــردم و روشــنفکران ،بتوانیــم بــا ارجاع
مشــخص به برخی پروژههــای او ،از امکان خلق
ایــران امروز
و مقاومت نوعی از ســوژۀ امیدوار در
ِ
سخن بگوییم .ا گرچه این امیدواری بیشک به
رابطه خاص شهید صابر و تأ کید مؤکد او بر رابطه
«مستمر ،صافدالنه ،همهگاهی و استراتژیک»
با خدا بــه عنوان مبنــای تئوریــک و ایدئولوژیک
بازمیگــردد ،امــا تمرکــز مــا بیشــتر بر نوعی ســوژه
خواهد بود که عمر خود را وقف ترسیم پروژههای
ُ
خرد بــا «اســتراتژی کــرم شــبتابی» کــرده بود.
غرض آن اســت که نشــان دهیم چگونــه در این
منظــرگاه ،امکاناتی برای امیدوار بودن ،مســتتر
است و میتوان آنها را فعال کرد و به کار گرفت.
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خلق امید در دل تاریکی
از
ِ
عمل فعال؛ ِ
انتظار منفعالنه تا ِ

ً
یکی از نقدهای آقا هدی به روشنفکران عمدتا به این باز میگردد که گویی جانهای
فســرده دارند .صابــر ایــن وضعیــت را منتــج از نوعی بــاور کلــی و انتزاعیاندیشــی در
مورد امــور و دوری گزیــدن از عرصه پژوهش و تعریف پروژههای مشــخص دانســته و
مینویسد« :جامعه روشنفکری به طور عام به یک یأس فلســفی و تاریخی رسیده و
در ذهن و پس پیشانی به این حقیقت نائل آمده که در ایران نمیشود کاری کرد و با
1
استفاده از امکاناتی که هنوز در اختیار دارد ،سعی میکند این باور را تسری بدهد».
او در نشســت نخســت سلســله بحثهای تاریخ معاصر ایران با عنوان «هشــت فراز
هــزار نیــاز» ،و طی ســر فصلهایی مشــخص بــا عناویــن «غلبه تفســیر بــر پژوهش»،
«تبدیل شدن دور باطل و ســیکل معیوب به ایدئولوژی دورانی» و «یأس تاریخی»،
معتقد است که قضاوتهای تاریخی بیشتر بر نوعی وجوه روانشناختی استوار بوده
و کمتر محصول پژوهش و کنکاش تاریخیاند .شــهید صابر معتقد است که جامعه
روشنفکری ایران به ویژه پس از سرفصل اصالحات ،به این باور رسیدهاند که

طول دوران پس از مشــروطه سیکل
«تاریخ ایران به دور باطل گرفتار آمده و در ِ
ایران ما
در
...
ـاور
ـ
ب
این
متن
در
ـت.
معیوب نا کامــی ،گریبانگیر تاریخ بوده اسـ
ِ
ِ
هیچ روندی بــه فرجام خوش نخواهد رســید ،هیچ نهادی پایدار نخواهد شــد
و افق روشــنی وجود نخواهد داشــت ...این یأس تاریخی که با عناصر فلســفی
نیــز در هــم آمیختــه اســت ،بــه دو جریــان مهاجرتــی در روشــنفکران انجامیده
است :مهاجرت به بیرون و سفر به آن ســوی آبها با نگاه به بیرون برای تحول
اجتماعی در ایران ،و مهاجــرت به دورن ،در ال ک فرو رفتــن و پروژههای فردی
2
را پیش بردن».
در کنار مســئله «گمگشــتگی امیــد» ،تعابیــری از جمله «بیچشــم انــدازی»« ،میل
به روشــنفکری محض»« ،وصل نشــدن به بســتر اجتماع»« ،تقدس عقــل مدرن»،
«ادبیــات پیچیــده»« ،تفرقــه» و «تفرد» نیــز از جمله مواردی اســت کــه در خصوص
توصیــف وضعیت نیروهای فکری ،مورد اســتفاده قــرار میگیرد .در چنین شــرایطی
اســت که هدی صابر ،در تالش برای نوعی فراروی از این یــأس پاندمیک و همهگیر،
بــا معرفی خــدا بــه عنــوان «فعالتریــن عضو هســتی» کــه بــه دنبــال تغییر بــوده ،در
خلق ســوژۀ امیدوار ،رهســپار داالنهــای تاریخ معاصــر ایران شــده و تا
جســتجوی ِ
فرازهــا و توفیقهای دورانــی و ملی را بر اســاس قرائتــی امیدوارانه که «آســتین باال و
پاشــنه ورکشــیده» اســت ،یادآوری کند .در این میان ،امید صابر ،امیدی اســت که
به تعبیر مارتا نوســبام ،رابطه وثیقی با «تعهد به انجام کار» دارد و مشوق و مهیج آن
اســت .این امید« ،یک انتخــاب و یک عادت عملی اســت .هر موقعیت انســانی ،هر
ازدواجی ،هر شغلی و هر رفاقتی ،همواره ترکیبی از خوبی و بدی است .نحوه مواجهه
ً
3
ما با ایــن چیزها غالبا بــه توجه و تمرکــز احساســیمان در قبال آنهــا بازمیگردد».
فرود جامعه ،با
درست از همین
فراز روشنفکری تا ِ
منظرگاه است که صابر با حرکت از ِ
ُ
خالق آن
خود
که
ای
ه
مقول
همچون
را
امید
مشخص،
و
رد
خ
های
ه
پروژ
طر حافکنی
ِ
است ،ایجاب میکند.
آنگونه که مارشــال روزنبــرگ در کتاب «قلــب تغییر اجتماعــی» تصویر کــرده ،به نظر
میرســد که هدی صابر طر حافکنی خود را با نوعی «مبانی معنوی تغییر اجتماعی»
به پیش میبرد .منظور از واژه «معنوی» این اســت که «هر لحظه با زندگی خودمان
و زندگــی دیگــران مرتبــط بمانیــم 4».در ایــن میــان ،هــر کنشــی کــه منجــر بــه تغییر
اجتماعی شــود ،حائز چهار ویژگی خواهد بود که به وضوح در منش ،روش و بینش
شهید صابر دیده میشــود .این چهار بعد عبارتاند از :اول ،داستان یا نوعی الگوی
ذهنی که پرســشهایی نظیر چیستی سرشــت انســانی و زندگی خوب کدام است؟
را مد نظر دارد؛ در ُبعد دوم ،مقوله «دســتهها» و نحوه مواجهه آنها با ساختارهای
ســلطه مــد نظــر اســت .منظــور از دســتهها ،همــان «گروههــای مــردم» اســت .بعد

آنگونه که مارشال
روزنبرگ در
کتاب«قلبتغییر
اجتماعی» تصویر
کرده ،به نظر
میرسد که هدی
صابر طرحافکنی
خود را با نوعی
«مبانی معنوی
تغییراجتماعی»
به پیش میبرد.
منظور از واژه
"معنوی" این است
که «هر لحظه با
زندگی خودمان
و زندگی دیگران
مرتبط بمانیم».

ســوم به آموزش دســتهها و گروههای اجتماعی
مربوط اســت و بعد چهارم نیز بــه قدرتی مربوط
میشــود که گروههای آموزشدیده بــرای تغییر
اجتماعــی تولید کــرده و بــکار میگیرنــد .در این
بعــد ،همچنیــن فرآیند رشــد و تحــول گروههای
اجتماعی در طی ارتباط ،آموزش و پاسخ درخور
5
زندگی خــوب ،مورد توجه اســت.
به پرســش از
ِ
این روند چهارگانه ،به وضوح در نوع کار فکری-
عملی شهید صابر دیده میشود .ناقد پروژههای
فردی اســت ،به ســراغ جمع میرود و بــا جمع و
جماعت مرتبط میشود ،مسئله آموزش را برای
غلبه بر گسســت و فاصله بین نســلی برمیگزیند
و باالخــره از قدرتــی کــه جمــع تولیــد کــرده ،در
«زندگی خوب» در پهنه
خلق شــکلی از
راســتای ِ
ِ
اجتماعی بهره میجوید.
امــکان خلق
هــدی صابــر ،بــه طــرزی شــگفت،
ِ
وضــع
دل
موقعیتهــای تــازه و امیدبخــش در ِ
ِ
موجــود اســت .بــه همیــن ســبب ،بــه جــای در
افتــادن بــه آرزوهــای میانتهــی و دور و دراز ،در
شــکافهای وضعیت زندگی میکند و در همین
شکا فهاســت کــه موفــق میشــود رفتهرفتــه
نظــم موجــود را فرســوده ســازد .ایــن همــان
ِ
الگویی اســت کــه اولیــن رایــت ،در «گذرراههای
بدیــل سوسیالیســتی» ،در میانــه را ههــای
ُ
ردکــردن
5گانــه امــا بینتیجــهای همچــون «خ
ِ
ســرمایهداری»« ،برچیــدن ســرمایهداری»،
«رام کــردن ســرمایهداری»« ،ایســتادگی در برابر
ســرمایهداری» و «گریختن از ســرمایهداری» ،به
راه ششمی توسل میجوید که همانا «فرسایش
ِ
سرمایهداری» است .به گفتۀ اولین رایت« ،ایده
فرســایش ســرمایهداری بر آن اســت که بدیلها
در بلندمدت قابلیــت آن را دارند که به طور مؤثر
بــر حیــات افــراد و جماعات چنــان غالــب گردند
که در نهایت ،کاپیتالیســم نقش مســلط خود را
بر کل نظام از دســت بدهد 6».درســت با چنین
رویکرد موردی ،پژوهشــی ،خــاص و معطوف به
پروژهای مشخص است که شــهید صابر آرامآرام
دل وضعیــت رخنــه میکنــد و ایــن رخنــه را با
در ِ
حوصله و خصلتی ارادهگرایانه ،همراه با آموزش
در فرآینــدی جمعــی ،بــه پیــش میبــرد .ا کنون
میتوان به طور اجمالی بــه پروژههای او نگاهی
گذرا افکند.

ذهن پژوهشی
ذهن انتزاعی به ِ
از ِ

ُ
یکــی از نخســتین پژوهشهــای خــرد امــا واجد
اهمیت شــهید صابر ،پژوهشــی اســت بــا عنوان
«روســتا ،منطقــۀ مغضــوب» کــه در آغــاز دهــۀ

هدی صابر :آرمان و پیمان

شصت صورت گرفته و در فاصلۀ بهمن  ۱۳۶۲تا دیماه  ۱۳۶۳طی ده مقالۀ متوالی
با همین عنوان در دوماهنامه «جهاد (ترویج کشاورزی و توسعه روستایی)» منتشر
گردیده است .این پژوهش برای سیمای جمهوری اسالمی انجام گرفته و مجموعۀ
مقــاالت مســتخرج از آن به طــور تدریجی و بــدون ذکــر نــام ،در مجلۀ جهاد منتشــر
شدهاند(.ســایت در فیــروزهای) آنگونه کــه در مقدمه این طرح آمــده ،این پژوهش
«عنوان مطلبی اســت تحقیقی و پژوهشــی پیرامون اجرای سیاستهای خائنانه و
ویرانگرانه رژیم گذشته مبنی بر ویرانی و خرابی در روســتاهای کشور که بر اثر دیکته
7
نقشههای خبیثانه و چپاولگرانه شیطان بزرگ آمریکا در  25اخیر به فعلیت درآمد».
پژوهش دیگر« ،همپای وقت در بســتر زمان» نــام دارد که با موضــوع اتالف وقت در
ایران ،در تیرماه  ۱۳۷۱توسط یک گروه سهنفره با مشارکت شهید هدی صابر صورت
پذیرفته اســت و گزارش آن در  ۲۴۵صفحه ارائه شــده اســت .آنگونه که در سایت در
فیروزهای اشاره شده ،این پژوهش «تالشی است نسبی برای در پیش روی قرار دادن
مجاری متعدد اتالف وقت ملی که در خالل بخشهــای مختلف آن ،به اوقات تلف
گروهی سه نفره،
شــدۀ «تاریخی» نیز توجه داده شــده اســت .این کنکاش که با کار
ِ
آغاز گردید و بــه انجــام رســید ۲۷۲ ،روز  ۷ -مهر  ۱۳۷۰تــا  ۷تیر  - ۱۳۷۱معــادل ۳۳۰۰
ساعت ،زمان مصرف کرد(.با احتساب روزانه  ۴ساعت کار مفید)» 8در این پژوهش،
به مواردی از جمله وقت در زمان قاجار ،وقت و نفت ،مجاری اتالف وقت ملی ،زمان
در نظام اداری ،وقت در حمل و نقل ،وقت و کار و  ...پرداخته شده است.
یکی دیگــر از پژوهشهای به غایــت واجد اهمیت شــهید صابر« ،نهادهــای تأمینی
و حمایتی در ایــران» نام دارد که با عقد قرارداد میان مؤسســه عالــی پژوهش تأمین
اجتماعی و خانه پژوهش نواندیش به اجرا گذاشــته شد .در چارچوب این پژوهش
و طــی  ۳۰۰جلســه ،بــا  ۶۰نفــر از اســاتید دانشــگاه و صاحبنظــران تاریــخ اجتماعی
ایران ،بانیان و مدیران نهادهای خدمترســان(اعم از وقفــی و غیروقفی) ،مدیران
دستگاههای اجرایی عرصۀ تأمین و حمایت ،مدیران سازمان اوقاف و صاحبنظران
مبانی فقهی -حقوقی ،گفتوگو صورت گرفته اســت .نکته جالب توجه در پژوهش
آن بوده که این گفتگوها با پنج تیپ اجتماعی و سیاسی اعم از «اساتید و پژوهشگران
عرصــه تاریخ اجتماعــی ایران»« ،بانیــان و مدیــران نهادهای خدمت رســان(وقفی
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شاید کمی
عجیببهنظر
برسد که یکی از
انتقادیترین
روشنفکران ایران
پس از انقالب که
همواره نقدهای
بنیادین و جدی به
ساختار و اساس
حاکمیت داشته،
دام طرد
اما به ِ
قدرت سیاسی
نمیافتد و آنجا که
ضرورت مییابد ،از
بسترها و امکانات
همین قدرت
قاهره در جهت
خیر عمومی و
بهزیستی مردم
بهره میجوید.

و غیــر وقفی)»« ،مدیــران دســتگاههای اجرایی
عرصــه تأمیــن و حمایــت»« ،مدیــران ســازمان
اوقاف» و «صاحبنظران مبانی فقهی-حقوقی
وقــف» ،طراحی و انجام شــده اســت .بــه عالوه،
این پژوهــش بــرای بررســی موقعیــت نهادهای
میــدان تهــران ا کتفا نکــرده و
خدمترســان بــه
ِ
موقعیت این نهادها را در قطبهای جغرافیایی
خیرات و مبراتــی ایــران نظیر شــهرهای کرمان،
شیراز ،اصفهان ،مشهد ،کاشان ،یزد ،زاهدان و
9
تبریز نیز مورد مطالعه و وا کاوی قرار داده است.
پــروژه دیگــر« ،مزیتشناســی و فرصتشناســی
اقتصادی در آبادان و خرمشهر» بوده که طی دو
ماه در بهار و تابستان  1385به سرانجام رسیده
اســت .آنگونه کــه در مدخل پــروژه آمــده« ،این
پژوهش که در طرح عمومیتر «ترویج و توســعۀ
کارآفرینــی و توانمندســازی در بنــادر آبــادان و
خرمشــهر» جای دارد و رهیافتهــای نهایی آن
معطوف به بستر سازی برای ایجاد اشتغال در دو
شهر یادشده است ،در سرآمد مدت زمان تعیین
شده ،یافتههایی را به عنوان محصول کنکاش،
دوعنصر
عرضه میــدارد .یافتههایــی را مرکــب از
ِ
توصیــف و تجویــز 10».میــدان ایــن پژوهــش بــه
سه حوزه مطالعه ،مشــاهده و مصاحبه قسمت
میشــود کــه تنهــا در بخــش مطالعــه ،بیــش از
ســی ســند و مدرک مفصل از جمله «مستندات
ســازمان مدیریــت و برنامهریــزی»« ،انتشــارات
مرکــز آمــار ایــران»« ،انتشــارات اداره کل جهــاد
کشــاورزی اســتان خوزســتان»« ،مصوبه هیئت
وزیــران در مورد بازســازی آبــادان و خرمشــهر» و
...مــورد مطالعــه گســترده قــرار میگیــرد .حوزه
مصاحبه نیز شــامل  46گفتگو با مدیران دولتی
محلــی ،تولیدکننــدگان محلــی ،مدیران ســایق
محلی و استانی و کارشناســان بیرون از منطقه،
بوده است.
یکــی دیگــر از پروژههــای مــورد توجــه و پرطنین
شــهید صابر ،کنکاش بــر زندگی اشــخاص از دل
دورههــای تاریخی ایــران بــرای بیرون کشــیدن
و ســاختن نمادهــا و معرفــی الگوهــای زیســت
اســت .ویژهنامه «یاد یار» ،که بــه زندگی مرحوم
ســید علیا کبر شــبیری نژاد(از کارشناسان زبده
و باســابقۀ ســازمان برنامــه و بودجــه) در نشــریه
چشــمانداز ایران پرداخته؛ «جــای خالی ،جای
ســبز» :پژوهشــی در زندگــی و منــش مرحــوم
غالمرضا تختی که در ســه مــدار «هممحلیها»،
«ورزشــیها» و «همفکرها» ســامان یافت؛ «سه
همپیمــان عشــق» کــه بــه زندگــی مجاهدیــن
بنیانگــذار اختصــاص دارد؛ زندگی حاج حســن
رزاز(باســتانی کار و پهلوان تهــران در دوره قاجار
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و پهلــوی)؛ مســتند مصــدق از نگاهــی دیگر که بــه منش مصــدق اختصــاص یافته،
«قربانیمى قبول ایله آراز :صمد ،عاشیق میلت» که به زندگی صمد بهرنگی پرداخته
و  ،...تالشهایی بود که صابر در جهت ارائه «یک مدل زیست جدی» سامان داده
بود .چه به تعبیــر خودش« ،نیروهــا یک مدل زیســت جدی ارائــه نمیدهند؛ مدل
ً
زیستی که صرفا به سادهزیستی منحصر نمیشود؛ مدل زیستی که جهان را بشناسد،
ایران را بشناسد ،دغدغه داشته باشد و به اصطالح بشود با انگشت سبابه نشانش
11
داد؛ مثل این زندگی کن ،مثل اون زندگی کن».
«لهیب جاویدان آذر (گذرى اســتراتژیك بر جنبش دانشــجویى)» نام پژوهشی دیگر
است که توسط شهید صابر در آذرماه  1377و در شماره  49ایران فردا به انجام رسید.
این پژوهش کــه در راســتای تعلق خاطر آقــا هدی به دانشــگاه و پیونــد وثیقی که با
دانشجویان داشت ،سامان یافته بود ،تالش دارد تا جنبش دانشجویی را با خوانشی
تاریخی ،طــی  10برش از ســال  ،1320با شــکلگیری اولیــن حلقههای دانشــجویی و
تأســیس نخســیتن انجمن اســامی ،تا خرداد  1376و پس از آن ،مــورد مطالعه قرار
دهد .او همچنیــن در این پژوهش تالش میکنــد تا از چند حیث ســیر تطور و تحول
جنبش دانشــجویی در ایران را مورد مطالعه قرار دهد :ســیر ّکمی ،ســیر کیفی ،سیر
هویتی ،سیر طبقاتی ،ســیر جنسی و باالخره ســیر هویت اجتماعی به عنوان «عنصر
تحــول» .در نهایت ،تحــوالت مثبت و کاســتیها و محدودیتهای پیــش روی این
12
جنبش از نظر گذرانده میشود.
اما یکی از زیســت-پروژههای آقا هدی که در این ســالها بیشــتر مورد توجه و بر ســر
زبانها بوده« ،طرح توسعه مهارتهای پایه در سكونتگاههای غیر رسمی زاهدان»
اســت که طرحــی در خصــوص فقرزدایی از مناطــق حاشیهنشــین و توانمندســازی
فرودســتان به حســاب میآید .در این پروژه ،هشت ســکونتگاه غیر رســمی زاهدان
از جمله شــیرآباد ،کریمآباد ،مرادقلی ،چلیآباد،پشت فرودگاه ،پشتگاراژ ،کارخانه
نمک و بابائیان مورد مطالعه بوده است .از آسیبهای کلیدی این سکونتگاههای
هشتگانه میتوان به مواردی همچون فقر و اعتیاد ،کمسوادی ،بیکاری ،باال بودن
جمعیت خانواده ،محدودیتهای فرهنگی -اجتماعی زنان ،ناامنی محالت ،یأس
13
و ناامیدی جوانان اشاره کرد.
نکته بســیار حائز اهمیــت این پژوهش آن اســت که طرح توســعه مهارتهــای پایه

در ســکونتگاههای غیر رســمی شــهر زاهدان «با
حمایت بانک جهانی ،به سفارش وزارت مسکن
و توسط شرکت خانه پژوهش نواندیش به عنوان
مشاور» اجرا شد .از این رو ،شاید کمی عجیب به
نظر برســد که یکی از انتقادیترین روشــنفکران
ایران پس از انقالب که همواره نقدهای بنیادین
و جدی بــه ســاختار و اســاس حا کمیت داشــته
و بــه صریحالهجــه بــودن شــناخته میشــود،
امــا بــا تفکیــک میــان نقدهــای ایدئولوژیــک و
اســتفاده از ظرفیتهــای وزراتخانــهای و ،...
دام طــرد قدرت سیاســی نمیافتــد و آنجا که
به ِ
ضــرورت مییابــد ،از بســترها و امکانــات همین
قدرت قاهره در جهــت خیر عمومی و بهزیســتی
مردم بهره میجوید .از این جهت شــاید شــهید
صابر الگویی باشــد برای ســنخی از روشــنفکری
ذاتباور و هویتگرا که هرگونه تعامل و همکاری
بــا قــدرت را مصــداق خیانــت بــه ذات الهــی و
اقدس روشنفکری دانسته و از این جهت ،پروژه
«روشنفکران بیمسند» را از هر گونه ایفای نقش
ِ
اجتماعــی برکنار میکند .آنگونــه که در «خالصه
گزارش مدیریتی» این طرح میخوانیم:

با صابر که قدم
برمیداریم ،آرامآرام
متوجه خواهیم
شد که حل مسائل
اجتماعی ساده
و سهلنیستند،
ساخت رابطه
ِ
اجتماعی و
همیابی محلی،
کار زمانبر و
پیچیدهای
است و مراوده
با اقشار متنو ع
مردمی ،فعالیتی
است سترگ و
البته جانافزا.
داری صابر
میدان ِ
پای کاری او،
و ِ
نسبتی که با دیگران
برقرار میسازد
و هنر استماع و
شنیدن رنجهای
آنها ،خلق حرکت
و امید میکند.

« هــدف اصلــی طــر ح ،توانمند ســازی
و ظرفیتســازی جوا مــع هش ـتگانه
سکونتگاههای غیر رســمی شهر زاهدان به
منظــور ارتقــا ســاماندهی ،بهبود و توســعه
مدیریــت شــهری و ســازگار بــا اولویتهــای
محلــی مناطق مورد نظر اســت .بــه عبارت
روش ـنتر ،هــدف آن اســت کــه  900نفــر از
ســا کنین ســکونتهای هش ـتگانه غیــر
رســمی شــهر زاهــدان (بــا تأ کیــد بــر زنــان و
جوانان) ،بــا کســب مهــارت و آموزشهای
فنی و حرفهای به قابلیتهایی دست یابند
تا بتواننــد برای خــود در بــازار کار محلی و یا
شــهر زاهدان فرصتهای شــغلی و درآمدزا
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ایجاد کنند».
این موارد تنها شمایی کلی از چند طرح پژوهشی
و پــروژهای که شــهید صابر برخــی را بــه تنهایی و
برخی دیگــر را بــا همــکاری جمعی و ســاماندهی
گروهی به انجام رســانده اســت .بر این فهرســت
البتــه میتــوان دههــا طــر ح و کتــاب و مقالــه و
پژوهش دیگر را افزود که مطالعه هر کدام ،مجالی
مفصــل و بهخصــوص میطلبــد .کتا بهایــی
همچون «فروپاشــی؛ نگاهی به درون رژیم شاه»
و « 50ســال برنامهریــزی» کــه یکــی از مهمتریــن
نظــام
مطالعــات و پژوهشهــا در خصــوص
ِ
برنامهریــزی در ایــران ،ســازمان برنامهوبودجه،

هدی صابر :آرمان و پیمان

شــناخت فرآیند تعدیل ســاختاری ،پیامدهای خصوصیســازی و  ...اســت ،انتشار
مقاالت متعدد در ماهنامه ایران فردا با عنواینی همچون «اقتصاد مصدق ،اندیشــه
به جای نفــت»« ،چه مردان ســبزى بــه دریــا رســیدند»(در خصوص زندگــی و منش
شــهدای جنگ)« ،منش از کف رفته»« ،گذر از دوران تفرد و بازگشــت نوســتالژیک»،
«اقتصاد گرفتار نقاهت بیبرنامگی» و  ...به عالوه دو پژوهش متمرکز با عناوین «باب
بگشا؛ ضرورت رابطه صافدالنه ،مستمر ،همهگاهی و استراتژیک با خدا» که به ویژه
به قرآن و بهرهگیری از آن با نگاهی اجتماعی اختصاص داشت و «هشت فراز هزار نیاز»
که بر تاریخ معاصر ایران از نهضت تنبا کو تا دوره اصالحات متمرکز بود« ،اثر انگشتی»
سترگ و چشمگیر بوده که شهید صابر بر پهنه جامعه ایران به ثبت رسانده که پرونده
آن هنوز گشوده است و نیاز به رهروانی جدی و از جنس او دارد.
به همین ســبب نیز هســت که شــهید صابر بــه ویــژه در دو گفتــار «چه باید کــرد؟» و
«وحدت نیروها و نیروهــای اجتماعی جامعه» ،پــس از بازخوانی و نقد روشــنفکری
موجــود و به ویــژه روشــنفکری پســاانقالبی ،در تــاش برای ارائــه طرحــی ایجابی ،از
«مقوم ،شا کلهبندی و انسجام» در معنای نوعی خودسازی و ایجاد ظرفیت درونی
فردی ،سازماندهی و شــکلیافتگی این ظرفیتســازی و در نهایت «وحدت نسوج
ً
ســاحت فــردی اتفاق میافتد.
پود بافتهــا» نام میبرد .این موارد عمدتا در
ِ
و تار و ِ
نوبت «ارتباط با بیرون از خود» است .برای شــهید صابر« ،بود بر نمود» و
پس از آنِ ،
«ظرفیتســازی بر اعالم موجودیت» ،تقدم دارد .به همین ســبب و در همین راستا
نیز هســت که به برای طی این مســیر ،مؤلفههایی چــون «تجهیز فــردی»« ،تعیین
جایــگاه خــود»« ،همیابی»« ،بازگشــت بــه عرصــه مطالعــه»« ،تلفیــق کار اجتماعی
بــا سیاســی»« ،حضــور در متــن»« ،پروژههــای کوچــک» و «آمــوزش» را از ضروریات
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غفلتناپذیر میداند.
وقتی پابهپای هدی صابر قدم برمیداریم ،آرامآرام متوجه میشویم که یک حکومت
«بهتمامه» ستمگر نیســت ،مردم «بهتمامه» ناامیدکننده و فردگرا نیستند ،جامعه
«بهتمامه» یخزده و فســرده نیســت ،محالت« ،بهتمامه» در خویش فــرو نرفتهاند،
دســتگاهها «بهتمامــه» نا کارآمــد نیســتند  ...با صابــر که قــدم برمیداریــم ،آرامآرام
ســاخت
متوجــه خواهیم شــد که حــل مســائل اجتماعی ســاده و ســهل نیســتند،
ِ
رابطه اجتماعی و همیابــی محلی ،کار زمانبر و پیچیدهای اســت و مراوده با اقشــار
متنوع مردمی ،فعالیتی است سترگ و البته جانافزا .با صابر که در کار و میدان قدم
میگذاریم ،متوجه میشــویم که کارهای زیادی بر زمین مانده ،نیروهای بســیاری
پای کاری او ،نســبتی
داری صابر و ِ
نیز حضور دارند که این بارهــا را بردارند ...میدان ِ
که با دیگران برقرار میســازد و هنر اســتماع و شــنیدن رنجهای آنها ،خلق حرکت و
امید میکند ...در همین مدار است که جا و فرصتی برای ناامیدی باقی نمیماند.
همینجاســت کــه از تحلیلهــای کالن ،از فرازهــای بلنــد نظمهــای تئوریــک فرود
میآییم و کمکمک وارد متن میشویم  ...در متن ،هیچ چیزی «بهتمامه» از دست
نرفته اســت .در متن ،فرصتهای بیشــمار و امکانهای بالقوهای هنوز زنده اســت
و نفس میکشــد  ...حتی حاشــیههای متن حضور دارنــد و پابهپا میآینــد ...جمع
منطق
و جماعت ،منتظر قدم نهادن بر آســتانههای کار و تالش گروهی اســت .این
ِ
انســان اندوهگیــن -بوده
مبارزاتی هــدی صابر برای فــرا رفتــن از ُم ِد زمانــه- ،یعنی
ِ
ِ
است .شــبکههای خارجی یکســره دروغ میگویند .به جای خبر پوچ و فسردهساز،
دان پــر و پیمان» و
فعالیتهای هــدی صابــر را میخوانیم و پــی میگیریم« .جامــه ِ
جهان پیچیده ،دشــوار ،صعب و گاه ناامیدکننــده و گاه تاریک و گاه
پرامید ،بر همۀ
ِ
نظم مســلط واجد شــکافهایی اســت که میتوان با درنگ
کرد.
خواهد
تلخ ،غلبه
ِ
تالش توأمان ،فرسودهاش ســاخت .امروز دیگر عیان شده که ما با
و
ها
ف
شکا
در آن
ِ
واقعیتی حی و حاضر روبروییم :جماعتی که با صابر همقدم شدند ،در همۀ زیست-
پروژههایش خالق امید و بازیابی کرامت انسانی بودند.
دیدن واقعیت ،همچون خطوطی در هم تنیده از پیچیدگیهاست .او هیچ
هنر صابرِ ،
کل از دست رفته و مأیوسکننده نمیبیند .به همین سبب ،در هر
یک
چیز را به مثابه
ِ
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موقعیتی که مداخله میکند ،با منطقی متعالی و
رهاییبخش ،هــم از ظرفیتهــای موقعیت بهره
میجوید و هــم آن ظرفیتها را توســعه میدهد.
تــوان مــردم محلــی و ارتباطهایشــان غافل
نــه از ِ
میشود ،و نه مسئوالن فالن وزارتخانه یا دستگاه
قدرت و  ...را به تمامه فاسد میپندارد .او کاشف
و جستجوگر عرصههای هنوز دیده نشدهای است
چشــمان غیرمســلح مــردم و حا کمــان ،دور
کــه از
ِ
مانده .به همین سبب ،ا گر کسی ناامید است ،ا گر
بههردلیلی گرفتار کلیاندیشیوقطعامیدوسیاه
ـران امروز اســت ،باید بی هیــچ درنگی به
دیدن ایـ ِ
ِ
«صابرپژوهی» دعوتاش کرد .با هدی صابر که در
دل محالت ،از تهران تا زاهدان ،از آبادان تا تبریز و
از خوزستان تا لرستان و  ...که سفر کنید ،بیشک
جان دوبارهای خواهید یافت.
ِ
پینوشتها

جمع و جماعت،
منتظر قدم نهادن
بر آستانههای کار
و تالش گروهی
منطق
است .این
ِ
مبارزاتی هدی
ِ
صابر برای فرا
رفتن از ُم ِد زمانه،
انسان
یعنیِ
اندوهگین -بوده
است .شبکههای
خارجی یکسره
دروغ میگویند.
به جای خبر پوچ
و فسردهساز،
فعالیتهای هدی
صابر را میخوانیم
و پی میگیریم.

 -1گفتار چه باید کرد؟ فروردین  ،1385ص .9
 -2هشــت فــراز ،هراز نیــاز .پیــش از آغــاز .ضرورت وارســی
تاریخ .صص  26و.27
 -3نوسبام ،مارتا .)1398( .سلطنت ترس .ترجمه حامد
قدیری .چاپ نخســت .تهــران :انتشــارات ترجمان علوم
انسانی .صص  254و .255
 -4روزنبــرگ ،مارشــال .)1397( .قلــب تغییــر اجتماعی.
ترجمه کامران و کیوان رحیمیان .چاپ نخســت .تهران:
انتشارات اختران .ص .23
 -5همان ،ص .50-29
 -6اولیــن رایــت ،ار یــک .)1399( .گذرراههــای بدیــل
سوسیالیســتی .ترجمــه کمال اطهــاری .چاپ نخســت.
تهران :انتشارات گام نو .صص  86و .87
 -7ســایت در فیــروزهای .پژوهشهــا .عنــوان پژوهــش:
«روستا ،منطقهای مغضوب».
 -8ســایت در فیــروزهای .پژوهشهــا .عنــوان پژوهــش:
«همپای وقت در بستر زمان».
 -9ســایت در فیــروزهای .پژوهشهــا .عنــوان پژوهــش:
«نهادهای تأمینی و حمایتی در ایران».
 -10ســایت در فیــروزهای .پژوهشهــا .عنــوان پژوهــش:
«مزيتشناســی و فرصتشناســی اقتصــادی در آبــادان و
خرمشهر».
 -11بــاب بگشــا .نشســت دوم .خــدا در وضــع موجــود.
مهرماه 1387
 -12ســایت در فیروزهای .مقالهها .عنــوان مقاله« :لهيب
جاويدان آذر (گذرى استراتژيك بر جنبش دانشجويى)».
 -13در فیــروزهای .طــرح توســعه مهارتهــای پایــه در
سكونتگاههاي غير رسمي زاهدان.
 -14گــزارش نهایــی طــرح توســعه مهارتهــای پایــه در
ســكونتگاههاي غيــر رســمي زاهــدان .وزارت مســکن و
شهرســازی .طــرح بهســازی شــهری و اصالحــات بخــش
مسکن .شهریورماه.1389
« -15وحــدت نیروها و نیروهای اجتماعــی جامعه» ،دی
ماه « / 1388چه باید کرد؟» فروردینماه .1385
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بازگشت روشنفکری به اردوی کار
چرا راهبرد روشنفکری ایرانی در حل مسائل نیازمند بازنگری است؟
فرهاد احمدینیا طی یــک دهۀ اخیــر جامعــۀ ایــران وضعیت دشــواری را بــه لحاظ
شاخصهای فقر و نابرابری از سر گذرانده است .دو موج تحریمی
و بحران اخیر همهگیری کرونا ،به سقوط بخشهای زیادی از جمعیت به زیر خط فقر
منجر شده است .این شرایط سبب شده که در تمام این ســالها راهکارهای مقابله با
فقر و تعدیل آن هم در دســتور کار نهادهای سیاســتگذار حکومتی قرار بگیرد و از طریق
برنامههای حمایتی کوشش شود از سیر شتابان گســترش فقر تا حد امکان جلوگیری
شود و هم موضوعی مورد بحث و بررسی محافل نخبگانی و دانشگاهی باشد .در این
بین،جریانهایروشنفکرینیز،بیشاز دهههای 1370و 1380بهابعادمسئلهآفرینفقر
و نابرابری وقوف یافته و بیش از پیش شاهد دغدغه و گفتارهای روشنفکری حول لزوم
مقابلهبافقرونابرابریهستیم.بهاینفهرستبایدتالشهای کنشگراناجتماعینظیر
نهادهای مدنی و خیریه را افزود که به ســهم خود میکوشند به گروههای هدف خود
نظیر کودکان کار ،زنان بیسرپرست ،کارتنخوابها ،ساکنان سکونتهای غیررسمی
و دیگر اقشار کمبرخوردار خدماتی ارائه کنند.
در تحلیــل مســئلۀ فقــر در فضای فکــری ایــران ،گرایــش غالــب در بیــن نیروهــای فکری و
ً
تحولخواهــان ،توجــه به نقــش و مســئولیت حا کمیت در بــروز و گســترش فقــر و متقابال،
مقابله با آن است .چنانکه تصور میشود مسئولیت اصلی تشدید فقر و نابرابری در جامعه،
نا کارآمدی و فساد سیستمی یا سیاستهای منطقهای و جهانی نا کارآمد حا کمیت است
و بدون تغییر ســاختاری ،امکان مقابله با فقر و نابرابری وجود ندارد؛ چرا که هرگونه تالش
نجات بخشی از فقرا از وضعیت فاجعهبار ،همزمان است با
حمایتی در سطح جامعه برای ِ
سقوط جمعیتی بیشتر به زیر خط فقر .در نتیجه باید آب را از سرچشمه بست و با دگرگونی
ساختاری به مصاف فقر رفت .نتیجۀ تلویحی این تحلیل ،بازســازی روزافزون مسئلۀ فقر

و نابرابــری بــه مثابــه امری سیاســی اســت؛ نــه یک
پدیدۀ اجتماعی یا اقتصادی قابل مدیریت در درون
ساختارهای موجود .از طرفی ،از آنجا که این تحلیل
هرگونــه تــاش موثــر بــرای مقابلــه بــا فقــر را در تغییر
ســاختاری جســتجو میکند ،الجرم ،نقطهعزیمت
و خاســتگاه فقرزدایــی را در ســطح کالن حا کمیتی
تعریف میکند و نقش اساسی و اولیه برای اقدام را در
این زمینه به حکومت موکول کرده و برای نیروهای
لخــواه مســئولیتی جــز مطالبهگری و
فکــری و تحو 
اعمال فشــار به حکومــت بــرای انجام این امــر قائل
ّ
نیســت .به عالوه ،از آنجا که تحلیل علی مسئلۀ فقر
و نابرابری از خالل فساد سیستماتیک یا نا کارآمدی
ساختاری صورت میگیرد ،هرگونه اقدام ریشهای و
راهکار «واقعی» برای کاهش فقر ،مالزم با بر هم زدن
اقتصاد سیاســی موجــود نظام جمهوری اســامی،
تغییــر رویکردهــای کالن سیاســی و منطق ـهای و
بینالمللــی و تغییــر اساســی در ســاخت اقتصــادی
موجودتصورمیشود.نتیجۀچنینتحلیلیچنانکه
گفته شــد ،انتقال مرکــز ثقل مســئلۀ مقابله بــا فقر از
یک مســئلۀ اجتماعــی ـ اقتصــادی قابــل مدیریت،
به مســئلهای درتنیده با اقتصاد سیاسی و دگرگونی
ســاختاری اســت و از آنجا که در توازن فعلــی نیروها
ً
میان جامعه و حکومت ،اساســا جامعه و نیروهای
اجتماعی و سیاسی در وضعیتی نیستند که بتوانند
ایــن دگرگونی ســاختاری را به شــکل مســالمتآمیز
و بــدون هزینۀ اجتماعی و سیاســی ســهمگین رقم
بزنند ،نتیجۀ نهایــی این تحلیل ،انفعال و انســداد
ُ
در کنشگری خرد نیروها درون جامعه خواهد بود.
تردیــدی نیســت کــه در دوران مــدرن ،دولتهــا
متکفــل مقابله بــا فقــر هســتند .چنانکــه زیمل در
سنخشناســی تیپ فقیر در جوامع تصریح میکند
فقر زمانی منزلــت یک امــر اجتماعــی را مییابد که
گروهــی در درون جامعه خــود را مســئول کمک به
فقرا و حمایت و دستگیری از فقیران قلمداد کنند.
به عبــارت دیگــر ،فقر یــک پدیــدۀ مبتنی بــر کنش
مقابــل و دوســوی ه میان کســانی کــه فقیــر خوانده
یشــوند و دیگر اعضای جامعــه اســت .در دوران
م 
مدرن ،به تدریج مسئولیت دستگیری و حمایت از
فقرا از افراد منفرد درون جامعه به دولتها منتقل
میشود؛ چنانکه یکی از کارویژههای دولت مدرن،
کاهش فقر و نابرابری و بازتوزیع درآمدها با سازوکار
تســتانی و تنظیم بازار قلمداد شــده اســت.
مالیا 
اما نکتــۀ مهم اینجاســت که موکول کــردن وظیفۀ
ً
کاهش فقر به حکومت ،اوال جامعه را از مســئولیت
ً
مبرا نمیکنــد و ثانیا ایــن وظیفــه را بایــد در عمل و
بطن واقعیتهای موجود شناسایی و تحلیل کرد.
چنانکــه دولتهای مــدرن ،وظایف دیگــری نظیر
ارائه خدمات اجتماعی پایه یا ترمیم خسارتهای
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ناشی از بالیای طبیعی را نیز عهدهدار هستند؛ اما هنگامی که یک کشور با پدیدهای نظیر
یشــود ،نیروهای همگرا کننده و همبستگیبخش
زلزله یا دیگر بالیای طبیعی مواجه م 
درون جامعه فعال شده و میکوشند عوارض ناشی از این وضعیت را ترمیم کنند .به طور
مشــابه وقتی یک کشــور در معرض تهاجم خارجی قرار میگیرد ،با اینکه وظیفۀ اولیه در
ایجاد امنیت بر عهدۀ نیروهای نظامی و ارتش کشور اســت ،اما در صورت بحرانی شدن
مســئله ،نیروهای داوطلب و مردمی نیز به این کارزار پیوســته و از تمامیت ارضی کشــور
دفاع میکنند .همان استدال لهایی که در مورد مداخلۀ اخالقی جامعه در این مقولهها
قابل طرح و ارجاع است ،در مبارزه با فقر و نابرابری روزافزون در یک جامعه نیز قابل استناد
اســت .به ویژه از منظری جماعتگرایانه که در مقابل رویکــرد لیبرالی حقمحور ،دوگانه
حق-تکلیفمحوریراقرار دادهوافرادجامعهرامسئولایفایوظایفشهروندیمیکند.
یشــود ،همکاری میــان جامعه و
بر بســتری که نوعی شــکاف میان دولت ـ ملت تصویر م 
حکومتبرایمقابلهباابعادمسئلهآفرینخطراتمشترکنظیرفقرونابرابریرنگباخته
واحالۀمسئولیتبهحکومتاز سویجامعهتبدیلبهیکهنجار پذیرفتهشدهمیگردد.
مادامی که چنین گفتمانی بر فضای فکری جامعه غلبه داشــته باشد ،هرگونه کنشگری
خالقانه و موثر از ســوی جامعه برای حل مســائل و بحرانها ،منتفی شــده و همه چیز به
تغییرات اساسی در حا کمیت موکول میشود .در نتیجه این گفتمان رایج نیاز به بازبینی
و تجدیدنظر دارد.
اما در ایــن مجــال میخواهیم با اســتناد بــه رویه و راهبــرد هدی صابــر در زندگــی مدنی و
حرفهایوسیاسیاش،بهبازسازیوبازبینیابعادمسئلهمسئلهوارائهمدلیبرایتعدیل
آن بپردازیم.
چنانکه میدانیم مهمترین پروژههای اجتماعی هدی صابر در دوران متاخر حیات وی
سه طرح پژوهشی ـ مداخلۀ اجتماعی به شرح زیر بود:
 .1طرح پژوهشی «پیشینه و سازوکارهای نهادهای تامینی و حمایتی در ایران» که
پساز انعقادقراردادمیان«موسسۀعالیپژوهشتامیناجتماعی»و«خانۀپژوهش
نواندیش» به اجرا گذاشته شد و در حدفاصل آذرماه  ۱۳۸۴تا اردیبهشتماه ۱۳۸۵
اجرا شد.
 .2طرح «مزیتشناسی و فرصتشناســی اقتصادی آبادان و خرمشهر» که در سال
 1385کهدر طرحعمومیتر«ترویجوتوسعۀ کارآفرینیوتوانمندسازیدر بنادر آبادان
و خرمشــهر» جای دارد و رهیافتهای نهایی آن معطوف به بستر سازی برای ایجاد
اشتغال در دو شهر یاد شده بوده است.
تهــای پایــه» و «تشــکیل گرو ههــای کارآفرینــی و آمــوزش
 .3طــرح «توســعه مهار 
بانکپذیری» در سکونتگاههای غیررسمی زاهدان که با حمایت بانک جهانی ،به
سفارش وزارت مسکن و مدیریت هدی صابر از خرداد ماه ســال  ۱۳۸۸با افق زمانی
 ۱۵ماه آغاز به کار کرد.
فعال شدن در این طر حها ،این فرصت را برای هدی صابر در میانۀ دهۀ 1380فراهم آورد که
در بسیاریاز مفروضاتخوددر موردشناختاز جامعه،حاکمیتونیروهایفکریـسیاسی
بازاندیشــی کند .در میانۀ پیگیری و اجرای همین طر حها هدی صابر در حســینیه ارشــاد
دستاندرکار ارائه مباحث «باب بگشا :ضرورت رابطۀ صافدالنه ،همهگاهی و استراتژیک
با خدا» شــد .موضع هدی صابــر در انتقــاد از حکومت از دهههای پیش آشــکار بــود .اما در
بحرانشناسیارائهشدهاز سویصابردر ایننشستها،انتقادهایبنیادیوتندیاز سوی
صابر نسبت به نیروهای فکری ـ سیاسی و برخورد نقادانه با جامعه پدیدار شد .همچنانکه
اندکی پیش از آن ،در 26امین ســالگرد مرحوم آیتاهلل طالقانی ،هدی صابر طی سخنرانی
«رفیقرهگشا»بهتندینیروهایروشنفکریوحتیهممسلکانوهمفکرانخودرابهسبب
فقدانرویکردمولد،ابتکار و کنشگری،رضایتدادنبهشرحوتوزیعدستاوردهایپیشینو
بسنده کردن به ویترین سرمایۀ تاریخی مورد نقد و بازخواست قرار داده بود.
در بحرانشناسیذکرشده(نشستدوممباحثباببگشا)هدیصابردر تحلیلنیروهای
فکری و سیاســی جامعۀ ایــران  16ویژگی را به عنــوان مولفههای کاهنده ایــن نیروها ذکر
میکند که عبارتند از:
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 .1توقف تولید دورانی
 .2فاصله با آخرین دستاوردها
 .3ناقل ـ ّ
موز ع
 .4فیکسیسیم مدرن و عدم مرز با حوزههای
علمیهسنتی
 .5درونپوکی
 .6استعداد فرقه شدن
 .7تلقی از مبارزه مرادف بده ـ بستان
 .8تشکیالت در شیب باند
 .9نهانکاری
 .10فقدان نقش آموزگاری و پدری
 .11منش دستخوش فروکش
 .12فقدان مدل زیست
 .13فقدان ایده ،رهیافت ،بشارت
 .14کمامید ـ ناامید
 .15بسندگی
 .16حس نوستالژیک
در بخشی از همین نشست و متناسب با محورهای
مذکور ،هدی صابر به مقایسه رویکرد مولد و فعاالنه
نیروهای فکری ـ سیاسی در دهههای قبل انقالب با
شرایط متاخر میپردازد:

بر بستری که
نوعی شکاف
میان دولت ـ ملت
تصویر میشود،
همکاری میان
جامعه و حکومت
برای مقابله با
ابعاد مسئلهآفرین
خطرات مشترک
نظیر فقر و نابرابری
رنگ باخته و احالۀ
مسئولیتبه
حکومت از سوی
جامعهتبدیل
به یک هنجار
پذیرفتهشده
میگردد.

«وضعیــت نیروهای ما در دهههــای ،30 ،20
 50 ،40اینگونه بود .دایم اردوی کار تشکیل
میدادند .دایم در کار بودند و به قول مولوی
غوطهور در کار بودند؛ این پروژه تمام میشد،
پــروژۀدیگــر؛ این طــرح تمــام میشــد ،طرح
دیگــر؛ وضعیــت روشــنفکری مــا مثــل دوی
امدادی بود؛ چند نسل کیفی آمدند و جامعه
را متحول کردنــد .ولی االن درونپوک شــده
و کار جــد یای صــورت نمیگیــرد؛ نیرو هــا
اســتعداد فرقــه شــدن دارنــد؛ فقــط اینطور
نیســت کــه جمهــوری اســامی مانــع تحــول
است؛ تحول ا گر بجوشــد و بخواهد باال بیاید
کســی نمیتواند جلویــش را بگیــرد .حال ،در
درون ،جوششــی نیســت؛ ســماوری غلغل
نمیکند .نمیشود مدام با استکان ،آب سرد
از بیــرون داخــل ســماور ریخت؛ بلکه ســماور
یــک آرتزینــی اســت کــه از درون میجوشــد و
ً
باال میآید .جوششی که حدودا پنج دهه در
جامعۀ روشنفکری وجود داشت .االن دوران
بیدستاوردی است و نیروها خودشان دارند
ً
خود را در یک ویترین جــای میدهند .صرفا
مانــع جمهوری اســامی مطــرح نیســت و ما
نمیتوانیم فرافکنی کنیم و بگوییم مشکالت
به خاطر سر کار بودن این نظام است».
ایــن رهیافــت انتقــادی هــدی صابــر  1در مواجهــه
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با نیروهــای فکــری ،امــروز بیــش از پیش مبتالبــه جامعــۀ فکــری اســت و در تحلیلهای
کالننگرانه ،احاله مســئولیت مداوم بــه حا کمیت ،فرو نهــادن رویکرد مولد و کنشــگرانه
ترمیمی،ناامیدیوبیانگیزگیو...بروزوظهور مییابد.نتیجۀقابلبرداشتاز اینرویکرد
صابر در موضوع مــورد بحث این نوشــته ،لزوم بازســازی نقش روشــنفکران در مواجهه با
مسائل و بحرانهایی نظیر فقر و نابرابری در ابعاد مختلف آن (فقر معیشتی ،فقر آموزشی،
فقر بهداشت و سالمت و  )...است .تعریف این نقش به ارائه تحلیلهای کالن و انتزاعی یا
مطالبهگری از حا کمیت ،تکرار یک مسیر چند دههای بیثمر است .بازتعریف مسئلۀ فقر و
کوششبرایارائهراهکارهایواقعیبرایآندر کنشمتقابلبامحدودیتهاوتجهیزهای
ســاختاری موجود ،توصیۀ قابل برگرفتن از رویکرد و رویه هدی صابر اســت؛ چنانکه او در
دورۀ پایانی حیات با اجرای پروژۀ توانمندســازی در ســکونتگاههای غیررسمی زاهدان
میکوشید این رویکرد را در عمل تحقق بخشد .قابل توجه است که پروژۀ مذکور ،در پیوند
وتعاملبانهادهایحاکمیتیوجهانیتعریفشدهبود؛نهادهایی کهدر گفتارهایمرسوم
روشنفکری ،یکی با چوب نئولیبرالیسم و دیگری با چوب خودکامگی و فساد رانده شده و
میدانی برای تعامل با آنها گشوده نمیشود.
نقدهایهدیصابربهفضایفکریبهسببفقدانپروژۀاجتماعیمشخصورویکردبدیلی
کهویدر دورانمتاخرحیاتسعیدر تحققآنداشت،ناشیاز جبرزمانهیاچرخشتاکتیکی
در زمانۀ عسرت و محدودیت کار سیاسی نبود 2.صابر از روی نا گزیری به تجویز لزوم فعالیت
مدنی و بازبینی در نقش و راهبرد مالوف روشنفکری روی نیاورد ،بلکه این بازبینی نتیجۀ یک
جمعبندی راهبردی و غیرتا کتیکی از مسیر طیشدۀ حیات وی در میانۀ دهۀ 1380بود.
از آنچــه در رویکــرد و راهبــرد متاخر هــدی صابــر درمییابیم چگونــه میتوان بــه تحلیل و
بازسازی مسئلۀ فقر و نابرابری پرداخت؟ پاسخ را در چند گزاره به اختصار مطرح میکنیم:
.1فقرونابرابریمعلولساختارهایمعیوبوفقرآفرینهستومسئولیتاصالحاین
ساختارها در وهلۀ اول متوجه حکومت است .اما راهبرد غلبه بر این مسئله ،تجویز
تغییر ساختاری و موکول کردن آغازگری تغییر به حکومت نیست.
ضهــا و تنشهای جدی در کنشــگری ،تولید،
 .2جریانهای روشــنفکری نیز با تعار 
امیدآفرینیوبشارت،ایدهپردازیوبسندگیتاریخیمواجهندوراهبردشاندر مواجهه
با مسائل اساسی کشور به فرافکنی مسئولیت به نظام سیاسی تقلیل یافته است.
 .3بــرای خــروج از این چنبره ،بــه بازبینی نظــری ـ عملــی در راهبرد روشــنفکری نیاز
است .بازگشت به تولید فکر و ایده و ایفای نقش اجتماعی فعال حداقل ضرورتهای
پیشــاروی روشــنفکری بــرای «بازیابــی پــروژۀ آدمیــت ایرانــی» اســت .خاســتگاه و
نقطهعزیمتاینامرنیزنهدر حا کمیتیاجاییبیروناز فضایفکری،بلکهدر کانون
و بطن خود نیروهای روشنفکری است.
سهــای روزمــره و پروژ ههــای عملی خــرد و محدود
 .4نقــش مذکــور را باید بــا پرکتی 
یســازی کرد .بســنده کردن به مــدار نقادی و اندیش ـهورزی و
تحقق بخشــید و برون 
گفتاردرمانی ،راه به جایی نمیبرد .نیاز به فعالیتهای عملی برای مقابله با پدیدۀ
فقر و نابرابری است؛ فعالیتهایی که مدار تعامل را پاس بدارد و در پی تشدید تنش
با نهادهای فراملی و حا کمیتی نباشد.
زیست عملی هدی صابر در دوران متاخر حیات ،تاییدی بود بر این بازبینی و بازسازی از
نقشنیروهادر حلمسائلاجتماعیایران.اودر آخرینسخنرانیهایخوددر سال1388
و 1389نیز راهبرد مشابهی را بسط داده و لزوم تامل و الگوگیری از مدل کنشگری نیروهای
3
اجتماعی سنتی نظیر خیریهها و تشکلهای مدنی را یادآور شده است.
***
در ابتدای دهۀ  1380انتشــار ســخنرانی «مردهریگ ســنت روشــنفکری» مرتضی مردیها در
رســانهها و ســپس انعکاس کامل آن در مجلۀ آفتاب با وا کنشهای منفی زیادی در جامعۀ
روشنفکری مواجه شد .این امر تا حدودی به زبان تند و تیز مردیها در نقد سنت روشنفکری
ایراندر آنسخنرانیبازمیگشتوتاحدیهمبهایماژ لیبرالمسلک گویندۀآنبحث.سخن
مردیها در آن گفتار ،نقد روشنفکری جهان و ایران در فهم مسائل پیچیده میان حکومت و
جامعه و احاله این مسائل به سلطۀ حکومت بود.

اکنوندودههپساز طرحآنبحث،بافرازونشیبهای
جامعــۀ ایــران بیــش از پیــش بازاندیشــی در ســنت
روشنفکریضرورتیافتهاست.فارغازاینکهتعابیرتلخ
وتندمردیهاراصائببدانیمیانقدهدیصابررابرتابیم،
باید بدانیم که راهبرد مالوف روشنفکری در دهههای
اخیر جز بیثمری ،انسداد و ســرخوردگی به بار نیاورده
اســت .نقادی ایــن راهبــرد و تعهــد عمیق بــه آفرینش
ُ
الگوهــای خــرد ،عملــی و شــدنی در تحقــق جامعهای
برابرانهتروعاریاز فقر،ضرورتیپیشرویروشنفکری
وتحولخواهیایرانیدر سدۀپیشرویاست.
پینوشتها

رهیافت انتقادی
هدی صابر
در مواجهه با
نیروهای فکری،
امروز بیش از پیش
مبتالبهجامعۀ
فکری است و
در تحلیلهای
کالننگرانه ،احاله
مسئولیت مداوم
به حاکمیت ،فرو
نهادن رویکرد
مولد و کنشگرانه
ترمیمی ،ناامیدی
و بیانگیزگی و
 ...بروز و ظهور
مییابد.

 -1ایــن نمونــه ،شــاید مالیمتریــن نقــد هــدی صابــر بــر فضــای
روشنفکریاست.اودرپارهایمواقعانتقادهایبهمراتبتندتری
مطرح کردهاست«:تاریخ کار اقلیتیاست،حمالهای کفبازار
تاریخراپیشبردهاندنهروشنفکرانمغزحلزونیکردهیشعارده
وآرو غایدئولوژیکزن![خدا]همهیاینهارامطرحمیکندوبعد
میگوید هر کس که میخواهد باربری کند ،این کتاب هســت،
پیامهست،منهمهستم.منمتولیشماهستم(».باببگشا،
نشستسیودوم:تبیین:دیدتاریخی،تحلیلتاریخی)2-
 -2تقی رحمانی در یاداشــتی که همزمان با رونمایی مستند
«مصــدق از نــگاه دیگــر» هــدی صابــر نگاشــت ایــن انــگاره را
مطرح کرد که ساخت این مستند توسط هدی صابر به نوعی
مشروعیتبخشیهدیصابربهچرخشاز کنشگریسیاسی
به کنشگریمدنیدرنتیجهیمحدودیتهایسیاسیمتاخر
وی بوده اســت« :این مستند نشــان از توجه هدی به جامعه
غیرسیاسیهمدارد.هدی کهبه کار مدنیجلبشدهوهمدر
پروژه ای در زاهدان مشغول شــده است نمیتواند بدون اذن
معبودهایــش به چنیــن کار مدنی دل دهد .مســتند مصدق
برای این است وی مجوز کارش را سندی و کتبی کند و نشان
دهد که طی این مرحله مدنی را در زمــان نا گزیر به اذن یکی از
معبودهایش انجام داده اســت .واال محمــد حنیف را چگونه
رحیمی تختی
کریمی مصدق و
میتوانست پاســخگو باشــد.
ِ
ِ
میتوانســت در برابر ســوال حنیف که چه میکنی هدی؟ کار
مدنی او را توجیه کند .چرا که به ســیاق حنیف و شــریعتی ا گر
در میدان نیستی هر کجا که خواهی باشد به شراب و یا به نماز
به جامعه مدنــی یا چپاول خلــق ،چرا که ا گــر در صحنه اصلی
نیستی مهم نیســت که چه می کنی .این نگاه را امثال هدی
باور داشــتند ،اما به مرور زمان با تکثر الگوهــا به رفتار جدیدی
رســیدند که در رفتار هدی می بینیم .این مســتند به مولف،
ســندی ماندگار و دلگرمکننــده ارائــه میدهد تا بــه محمد آقا
معبودمعبودهایشبگوید کهرفتارشدرستبودهاست،چرا
کهمصدقبزرگدر دورهنا گزیزدر تبعیدبهمردمپرداختهاست
امامنشراحفظ کردهاست.هدینیزدر دورهنا گزیربهجامعه
مدنیروی کردهاستوبامنشمردمدوستیبهزیستانسانی
ادامه داده اســت( ».رحمانــی ،تقی« .1395 ،مصــدق کریم یا
اشرافیتمغلوب؟».سایتملیـمذهبی 24.اسفند)1395
 -3این امر در ســخنرانی هدی صابر با عنوان «وحدت نیروها
و نیروهای اجتماعی جامعه» تشریح داده شده و در مقالهای
با عنوان «از تعارض و وا گرایی سیاســی به وحدت و همگرایی
اجتماعــی» در یادنامــه نهمیــن ســالگرد هــدی صابــر مــورد
بازخوانیقرار گرفتهاست.

هدی صابر :آرمان و پیمان

سوگوارهای برای خرداد شرمگین

رضا زمانی

گر بدینسان زیست باید پست
من چه بیشرمم ا گر فانوس عمرم را به رسوایی نیاویزم
خشک کوچه بنبست
کاج
ِ
بر ِ
بلند ِ
گر بدینسان زیست باید پا ک
من چه ناپا کم ا گر ننشانم از ایمان خود چون کوه
یادگاری جاودانه بر تراز بی بقای خا ک

خرداد پر از حادثه ســال  1390همواره شرمگین سرزمین زجرکشــیده ایرانمان است،
چرا که حدفاصل دهم تا بیست و یکم خردادماه و تنها ظرف یازده روز ،سه نازنین انسان
را با تنبلی ،خشم و حسد در حق مرحوم مهندس سحابی ،شهید هاله سحابی و معلم
شهید هدی صابر از ما ستاند و جای خالی آنان را تا ابد پرناشدنی باقی گذارد.
وجه اشترا ک این سه تن در روش و منش فکری آنان را در نگاه من تبدیل به یک روح در
سه کالبد متفاوت نموده بود و شاید دلیل اصلی در ابدی بودن داغ فقدان آنان همین
موضوعبودهاست.سختکوشیبراینیلبهآرمان،متانت،نگاهداشتنجانبانصاف
در برابرمخالفان،نگاهساختارمندودر یک کالممنشوروشاخالقیمشخصهمشترک
آنان بوده است.
سجایای اخالقی و منش مهندس سحابی از حوصله این نوشته و توان نویسنده خارج
است ّاما مهمترین آموخته من از ایشان ثبات قدم و امید است .مهندس پس از روزهای
ســرد و تاریک مردادماه ســال  1332دریافت تنها راه جان به در بــردن از مهلکه ،حفظ
امید و صرف فعل عمل کردن اســت و به ما که در دهه هشــتاد دوره جوانی خود را طی
میکردیم ،آموخت که برای تغییر نمیبایست خوشبین بود ،بلکه میبایست نیروی
تغییرشرایط کنونیبهیکوضعیتبهتررابا«امید»عملینمود.مهندسسحابیتبلور
«امیدبذر هویتماست»وتاآخرینلحظهزندگیحفظایرانبرایشاوجبواجباتبود
و چه هنرمندانه به ما یاد داد که ایران امید ماست.
هاله ســحابی شــاید در میــان این جمــع کمتــر معرفی گردیــده اســت و ازاینرو بیشــتر
قدرناشناســش بودهایــم .دختــری قــوی ،خواهری فــدا کار ،مــادری مهربان ،کنشــگر
حقوق زنان ،فار غالتحصیل فیزیک ،قرآن پژوه ،شــاعر ،نقاش ،مدرس زبان فرانســه و
ً
 ....ا گر توصیفی برای شخصی ناشناس میبود ،عمیقا ما را تحت تأثیر قرار میداد و حال
این شرحی مختصر از عزت هاله خانم سحابی است .هاله خانم ،این دنیا را ببخش که
قدر ندانست و همواره با زندان و زندانی درگیرتان کرد .هاله خانم ،میدانیم که دکتر و
94

دهمین سالگرد پرواز عزتاهلل و هاله سحابی و هدی صابر

هدی صابر
یک پدیده
منحصربهفرد
در تاریخ معاصر
ماست .برای
اثبات این موضو ع
فقط یک نمونه
کتاب خارقالعاده
«فروپاشی» شهید
صابر است.

مهندس سحابی بخشایش را به شما آموختند اما
ما نیز شرمساریم که اینچنین ظالم بودیم و اجازه
ندادیم این کشــور از هنــر و مهر و دانش شــما بهره
ببرد .ببخشید هاله خانم ...
هــدی صابــر یــک پدیــده منحصرب هفــرد در تاریــخ
معاصــر ماســت .بــرای اثبــات ایــن موضــوع فقط
یک نمونه کتاب خارقالعاده «فروپاشــی» شــهید
صابــر اســت .یــک جــوان در ســالهای آغازیــن
دهه ســوم زندگــی ،در زمانهای که تنــدروی ارزش
بود ،آنچنان با دقــت و عمیق به تحلیــل وقایع و
رویدادها میپردازد که پس از قریب به چهل سال
تأخیردر انتشار تحقیقاتش،ارزشنگاهساختارمند
او بــه وقایــع را درک میکنیــم .ابعــاد وجــودی و
فعالیتهای عملی ،پژوهشــی ،فرهنگی و رفتاری
آقا هــدی آنچنــان گســترده اســت کــه پرداختن
به هــر جنبــۀ آن ،کملطفــی در حــق بقیــه جوانب
اســت .امــا الحــق و االنصــاف کارآفرینی در اســتان
سیستانوبلوچســتان بهعنوان یک مدل توسعه
در مناطق محروم ،نشستهای «هشت فراز ،هزار
نیاز» بهعنوان یکی از منابــع ماندگار تحلیل وقایع
تاریخی بهصورت روشمند اســت .در کنار تمامی
ایــن مســائل ،شــهید هــدی صابــر تجســم واقعی
ایستادگیبرآرمانوپاپسنکشیدناز میدانعمل
بود و به همۀ ما نشان داد که چگونه میتوان یک
جو سخن گفت و صدها خروار عمل کرد.
کوتــاه ســخن آنکــه در این روزهــای محنــتزده،
خرداد چه بیرحمانه سه انسان بزرگ را بهیکباره
از این مردم گرفت و برایمان منش و اندیشــهای را
بازگذارد کهمهندسسحابیفقیدباآنهمهتالش
و مجاهدت بــرای اعتالی وطن با ایــن جمله این
دنیا را ترک نمود« :زندگی مردم سخت شده است.
خدا میداند که من چقدر برای ایران نگرانم! من
دارم میمیــرم و کاری بــرای ایران نکــردم ».و طنز
روزگار این است که عزت سحابی دست در دست
دختر عزیزش هاله و شا گرد نستوهاش هدی ،ما را
مدعیان
ترک نمود ،اینچنین ســخن میگویــد و
ِ
طالبــان نــان آنگونه بــر این ســرزمین منت
نــام و
ِ
میگذارند و ...

چه جای تعجب؟!
که از خشکیده گلدانی
گل زندگی برشکوفد
کافی است؛
دانهای
قطرهای
َ
روزنی
نسیمی
ارادهای

نامشان زمزمۀ نیمهشب مستان باد!
مسعودمیری
مرگبرایهمهنا گوار است.همیشهتاریخرانا گهانبهجاییناشناختهپرتاب
میکند .زمان را در دهان مغا ک خا ک میبلعد ،کلمــات را تهی میکند ،روان را
یســازد .این ســاختن مرگآلود ،ســاختن پایان یک
میخلد و اندوه را ابدی م 
بودناست.بسی کسان کهدر مرگناممیگیرندواز مرگبرنمیگذرند.بسیاری
برای زندگی به دنیــا میآیند و با مرگ خــود زندگی را پــرورده و نیکنام میکنند.
اینان از پرچین مرگ میگذرند و سیاهۀ موت را به روشن زندگی تبدیل میکنند.
این کالمی نو نیست ،حاصل تجربۀ بشر در روزگاران کهن است .خردمندان،
جوانمردانوفتیان،افسرانوسرورانرهاییبخش،دلیرانخیرخواه،شهیدان
مســتیزی ،اینان در طــول حیات بشــر ،همچنــان ســرمدی و جاوید
میــدان ست 
ماندهاند .گواه خویشاند ،شــاهد حقیقت جاودانهای به نام شرافت ،انسان
بودن ،پای برعهدخود فشردن و زندگی را معنای تازه بخشیدن.
یشــود ،و تا
این کلمات هم تازه نیســتند ،اما همچنان تا این بالها بر ما نازل م 
فرمان مرگ از حنجرۀ حا کمان صادر میگردد ،ما هر روز روح شهید رویاهایمان
را بر دوش میکشــیم و در دشــت اللۀ اندوههای خود به جهان گشوده به فردا
میسپریم.
کاش هرگز حیبنیقظانهای آزادی سر بر مذبح جانبازی نگذارند .این لفظها
و کلمات بایســت کــه روزی کهنــه شــود و از صفحۀ ادبیــات ما پا ک شــود .این
کشــتگان که نقششــان بــر آینــۀ روح مــا نشســته ،ایــن باالبلنــدان که بــه جرم
رهایی آدمی ،زخمدار و درفش و گلوله بر بر
و پهلو دارند ،نشــان آن است که جهان ما
فرتوت و نابردبار است ،عالمت پرخشمی
از ســتایش مرگ و ذلت و خشــونت و تحقیر
زندگی و آرامش و مهربانی ســت .ســمپتوم
بدنــۀ حکمرانــی و دولتمندی یک کشــور
مردمگریز است .فیلسوف عجیب هلندی
اســپینوزا میگفــت حکومــت انســانی
حکومتی ســت که قدرت و نیروهــای خیر را
نمایندگی میکنــد و برای بقای خــرد و جان
و بــدن شــهروندان میکوشــد و شــادی را
به ارمغــان م ـیآورد .ا گر چنین اســت ،مرگ
ناخواستۀ شهروندان ،آن هم به تیغ و داغ
و گلولهوحبسنشانیاز بیماریسهمگین
دولت و ملتیست که در روزگاری که صیت
دموکراســی و زندگیخواهــی شــایع شــده
است،در بدترینشکلزندگی گرفتار است.
جامعهای کهسرورانداناییاشرابهحبس
و شکنجه میبرد ،در حبس آنان را میکشد،
در خیابــان بــر ســر و جانشــان ضــرب مــرگ
میانــدازد ،در اعتصــاب غــذا قاضــی مــرگ
میشود ،این جامعه و نظام حکمرانیاش

سخت بیمار و مفلوک است.
شایدهراتفاقی کهدر روشنایتاریخسیاسیجدیدما از مشروطهبدینسو رخ
داده ،بوی مرگ و حصر و حبس داده است .ما به این حوادث در روشنای تاریخ،
تاریخ سیاه سقوط انسان را مالحظه کردهایم .در این شکسته جانیها ،چه
جهانهای جانانی را که از دست ندادهایم .مرثیه نه آغاز تاریخ است و احیانا
یســت و هیچ
نه پایان تاریخ .همین که وجود داریم ،حضور ما نشــانی از زندگ 
مرگی نتوانســته ما را از نعمت بودن بیبهره کنــد .پس حا کمان بایــد بدانند ما
نخواهیم مرد .انقراض نسل آزادگان ناممکن است .روح شادی و رهایی در ذات
آدمی مضبوط است.انسان برای آزادی و شادی نمیجنگد بلکه نهاد او شادی
یســت ،پس هیچ نیرو و قدرتی نمیتواند ظهور این نهاد را ناممکن کند.
و آزاد 
ممکن اســت نیل به آن را بــه تعویق بیندازد ،و این گواهان و شــاهدان  ،شــراب
رنگین جانشان را بر سینۀ افق خواهند پاشید تا رهایی و شادی انسان ایرانی
بهتأخیرنیفتد.
فهــا داســتان جــان مــردم بی زبــان مــن اســت .مردمــی که توتــم قلم
ایــن حر 
آرزوهای کوچکشان در قربانگاه بیسخنی سر بریده میرقصد ،خورشیدهای
نبــه مــرگ و
متفکــر و آزادیخواهــش در کوچــه ،خیابــان و زنــدان ،پیــرش جا 
یشــود ،این ملت و دولت باید از بیماری استبداد رهایی
جوانش جوانمرگ م 
یابد و بــه درمــان تفکــر و تعقل و بــدن و نظــام حکمرانــی خود برخیــزد تــا از این
یهــای مــرگ ،روزی به آخر برســیم و
یادآور 
هرگز داغ دانایانمان را نبینیم.
ما برای یاد ســحابی پــدر ،ســحابی دختر و
هدای صابران چــه میتوانیم گفــت؟ آنان
هر کدام ســحابیای نوربخش در آســمان
پرســتارۀ ایــران بودند .بــودن آنــان تاریخ
را زیبا کرده بــود و زندگــی را پر از رویــا .آنان
بهتربودهمانندهمۀدیگراز دسترفتگان
فرهنــگ و هنــر و دموکراســی ،نامشــان به
دفتــر مقتوالن نوشــته نمیشــد و همچون
همۀ آفرینندگان خیر و خرد ،در جهان آزاد،
در پیــری و فرزانگی ،در بســتر خوشباشــی
میمردند .آنان حق داشتند دروغ و نفرت
و اســتبداد را تحمــل نکننــد و بر عهــد خود
بــا حقیقــت اســتوار بماننــد و بــرای اصالح
نظام حکمرانی و انتخابی شدن حکمران
بکوشــند ،امــا حق آنــان مــرگ نبــود .جان
شیرینشــان برای بدنامــی هر قدرقــدرت و
قویشوکتی گواهی از بقای آدمی در مسیر
خیــر و ســامت و صلــح اســت .یادشــان
گرامــی باشــد و نامشــان را هرگــز از خاطــر
نخواهیم سترد.

