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به نام جان جهان، فعال و ناظر یگانه

انتشار دو کتاب جدید از شهید هدی صابر
دفتر دیگری از مجموعه مباحث تاریخ معاصر ایران شهید صابر )هشت فراز، هزار نیاز( مقارن با 
پنجمین سالگرد شهید صابر منتشر میَ شود. این دفتر که به فراز مبارزاتی 42-39 اختصاص دارد 
حاوی نشست های چهل و دوم تا چهل و هشتم مباحث »هشت فراز، هزار نیاز« است. در نشست 
سخنرانی  میثمی  لطف الله  مهندس  و  سحابی  عزت الله  مهندس  زنده یاد  مجموعه  این  نخستین 
محورهای  ذیل  مبارزاتی  فراز  این  از  صابر  هدی  تحلیل  به  نیز  بعدی  نشست  شش  کرده اند. 

بیست گانه ی مباحث هشت فراز اختصاص دارد. 
هدی  شهید  سالگرد  پنجمین  با  مقارن  بگشا«  »باب  مباحث  سلسله  از  دفتر  سومین  همچنین 
یازده نشست و  بر  ارائه شده که مشتمل  ـ 2«  این دفتر ذیل عنوان »تبیین  صابر منتشر می شود. 
حاوی بحث و بررسی شهید هدی صابر حول دو داشته و کارکرد خدا در طرح »باب بگشا« است: 
»نگرش روندی و سامان مرحله ای« که مربوط به توان مرحلهّ بندی خداوند است و در دو نشست 
نامش  از  که  همان گونه  که  تاریخی«  تحلیل  ـ  تاریخی  دید  صاحب  »خدای  است؛  شده  طرح 
پیداست به واکاوی اهمیت بینش و نگرش تاریخی به عنوان یکی دیگر از داشته های خدا می پردازد 
و در هشت نشست مورد بحث قرار گرفته است. همچنین این دفتر حاوی سخنرانی و گفت وگو با 
یکی دیگر از فعاالن میدان اجتماع )مؤسس »خانه ی مادر و کودک«، سرکار خانم قندهاری و دو 
تن از همکاران این مؤسسه( نیز هست که مابین دو سری نشست فوق برگزار شده و مطابق همان 
با  مقارن  کتاب  این  الکترونیکی  نسخه  )نشست سی ام(.  است  گرفته  قرار  در جای خود  ترتیب 

سالگرد شهادت در پایگاه شهید صابر )www.hodasaber.com( منتشر خواهد شد. 
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هجرتى که ابدى شد. . . 
و  از جسمت  هدى عزیز، حال فرسنگها دورتر 
نه روحت با َتن فرطوِط خویش چندصباحى قلم 
و کاغذ را به اشکم مزین مى کنم. سالیان اول 
دورى تو سرگشته و مضطرب دنبال نور امید و 
دادرسى بودم که مبادا خون پاکت در دیار کفر 
تلف نشود. به مانند خودت به این قاضى و آن 
بازپرس َتَشر زدم، دنبال قاتل گشتم و به ناگاه 

ضارب را در منزلم یافتم! 
٢ سال تمام پیگیر چرایى کشته شدن ناجوانمردانه 
شب  و  روز  هر  بودم؛  قدرت  به  مسِخ  قاتل  از  تو 
کابوس قصاص و امید یافتِن قاضى عادل التیامى 
فرزندانم،  و  خود  شده  دار  جریحه  غرور  براى  بود 
اّما نشد که نشد، خدا نخاست که نخاست و من را 

سرافکنده کرد در برابر خون پاک تو. 
بود  ُپر  روحم  و  جسم  نبود،  اینجا  ماجرا  پایان  اّما 
به  در  انتقام، در موطن خویش  و  از کینه و خشم 
ناجى  کرد،  احضارم  ناجى  ناجى،  دنبال  در گشتم 
ُخردم کرد و َخالصم کرد، ناگاه صدایت در ذهنم 
تو  ناجى  من  قاتل  جان  فریده  گفتى:  که  پیچید 
اهل  که  ماست  رقصاِن  خداى  تو  ناجى  نیست، 
معامله است. تلنگرم زدى که خودت را تحقیر نکن 
اینان  رها کن؛ خداى  را  اینان  بازنشسته  و خداِى 
تنها دست اندرکارِى است َخشن براى از بین بردن 

انسآن هاى پاِى کاِر َتخته فرِش َهستى. . . 
به  و  خالى  کینه  از  را  قلبم  داد،  تسکینم  صدایت 
آینده امیدوار، آینده اى که سند قتل تو در تاریخش 
با  آیندگاِن  ولى  نباشم  است، شاید من  حک شده 
جرم  به  تنها  که  دانست  خواهند  تاریخى  حافظه 
دغدغه دارى مردم و مظلومین چه نامروتى هایى 

که در حق تو روا نداشتند. 
سالها به این زندان و آن زندان رفتن، سالها تحقیر 
غرق  جسد  دیدن  سرآخر  و  چشیدن  مرامى  بى  و 
اثر ضرب و شتم در زندان، روحم را  بر  تو  درخون 
مچاالند، فرارى ام داد و هم تو و هم مرا خالص 

کرد از دستگاه بى قوه قضا. 
خودساختِه  حباب  در  غریب،  سرزمینى  در  حال 
منهاى سیاست و منهاى مردم بى حافظه تاریخى 
سخت مشغول مداواى درِد کهنه خویشم و دیدن 
موفقیت فرزندانت مسکنى است بر ترکشهاى ناشى 
و  است  جارى  همچنان  زندگى  اّما  ام،  بیمارى  از 

»رفیق« تیماردار است. . . 

جهان چرخان است
میل ها پویان است
و آینده، امیدواران

روشنى فردا از درز سلول ها و قبرستآن ها ، بس 
هویدا. . . 

پنجمین بهار تلخ پاییزى، 
خرداد ٩٥
فریده جمشیدى
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به نام خدا
5/2 شنبه – 17/55 دستگیری/ حکم جلب/  ▪

2 الف/ انفرادی راهرو2/ سلول با سرویس
نوبت  ▪  2 بازجوئی/  بدون  یکشنبه-   5/3

هواخوری
▪  70 رسول-  با  دادسرا  ظهر  دوشنبه-   5/4

بازگشت  نبود-  حکمی  بند-  چشم  با  دقیقه 
+بازجویی اول                               حمام

5/5 سه شنبه- صبح و عصر بازجوئی ▪
5/6 چهارشنبه – صبح و عصر بازجوئی- جمع  ▪

کردن وسائل- قرنطینه 18/30 با چشم بند- جلب 
 20/30   ( ها     پول+تلفن   + وسایل  توجه      

سه ماه آغازین زندان
دست نوشته های زندان هدی صابر در حدفاصل مرداد تا آبان 1389 

 شهید صابر در پس از بازداشت در روزهای آغازین مرداد 89 مدتی را در بند 2 الف گذراند 
و سپس در حوالی 17 مرداد به بند عمومی 350 منتقل شده و مورد استقبال زندانیان سیاسی 
این بند قرار گرفت. در این مدت وی کوشید تا کارگاه های مباحثه ی تاریخ و اقتصاد در بند دایر 
کند و به تعامل و گفت وگو با همبندیان بپردازد. بند 350 زندان اوین در سال 1389 تجمعی از 
زندانیان با گرایش های فکری و سیاسی متفاوت بود. گرد هم آوردن افرادی با اتهامات مختلف 
و مشی سیاسی متنوع و گاه متضاد در یک بند می تواند مسائل و چالش های زیادی به بار آورد 
که به گفته ی شاهدان، بخشی از وقت و انرژی شهید صابر مصروف کوشش برای مدیریت این 

چالش ها شده بود. 
آنچه در ادامه می آید دست نوشته های هدی صابر از سه ماه آغازین بازداشت و زندان آخر ایشان 
 اجمالی است و گاه موجب بروز ابهام می شود، اما 

ً
است. گرچه این نوشته ها تیتروار و کامال

از خالل آن ها می توان درکی کلی از مختصات این برهه از حیات شهید صابر و روحیات وی 
به دست آورد. تنوع نکات یادداشت شده توسط صابر که مسائلی از قبیل خوراک بند، روابط با 
همبندیان، رفت وشدها به بند، امور خانواده، ورزش، شوخی ها، خواب ها و ... را در برمی گیرد، 
بیانگر روحیه ی چندوجهی شهید صابر است؛ چنانکه سبب شده در دست نوشته های زندان نیز 

 به ثبت مسائل سیاسی یا فکری محدود نماند. 
ً
صرفا

پیشتر بخش دیگری از دست نوشته های شهید صابر در روزهای پایانی حیات ایشان که منجر 
به اعتصاب غذا و شهادت شده بود، در یادنامه ی سومین سالگرد انتشار یافت؛ اکنون بخش 
دیگری که به برهه ی آغازین زندان آخر اختصاص دارد، در یادنامه ی پنجمین سالگرد شهادت 

انتشار می یابد. 
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تغییر  دستی-  نامه  با  رسمی  نامه  بدون  مراقب   –
سلول: راهرو 1 )...( با سرویس(

5/7 پنج شنبه- بدون بازجویی/ دو هواخوری/  ▪
شب تلفن

5/8/ جمعه- هواخوری- ناهار- جمع آوری-  ▪
افسرنگهبان- به عمومی می روی گفتن....   – حل 
تغییرات  با  می شود- اطمینان؟/ سوئیت           
 2 سوئیت   / )وحید+حسین(  دونفر  با  کثیف  و 

)امین زاده + حیدر عساکره(

نقد حسین
و درخوابی/  ▪ : ای که 50 رفت  5/9/ شنبه- 

سیر وحید/ نظافت سوئیت/ ت
آزمایشگاه- چربی و قند

5/10/ یکشنبه- بحث شب بر سر احمدی نژاد ▪
بحث  ▪ حیاط-  در  صبحانه  دوشنبه-   /5/11

به  جابجائی  شب  احمدی نژاد(-  )عدالت/  آرامتر 
سوئیت جدید

برای  اول کار- روپرت حسین  حیدر عساکره- 
من/ ابتدا انتقال وحید به سوئیت

من-  انتقال  و  وحید  بازگشت  سپس  حیدر- 
انتقال امین زاده به 350 

نبوی و .....  – برای تغییر کاغذدیواری
بازجویی  ▪ عصر  و  صبح  شنبه-  سه   /5/12

)استودیو/ سه کنج( – فردا می آیم
5/13/ چهارشنبه- بدون بازجویی ▪
5/14/ پنج شنبه-  بازجویی صبح         انتقال  ▪

حیدر
5/15/ جمعه- شستشوی حیات و سرویس ها ▪
5/16/ شنبه- بدون بازجویی        روزه ▪
بازجویی          ▪ عصر  و  صبح  یکشنبه-   /5/17

عصر- توضیح    - انتقال به عمومی
امروز فردا مالقات/ نامه خواهر/ تلفن

350- تحویل سرچاهی/ تابلو- اتاق1- ورود به 1 
و استقبال- عماد/ فرید/ 2 محسن

حنیف/  ▪ مالقات-  اولین  5/18/دوشنبه- 
شریف/ فریده/ فرشته/ فیروزه
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اعتصابیون-  ▪ بازگشت  چهارشنبه-   /5/20
اتاق1- 

اتاق 1- همه  کرمی           صفائی  و  +صفائی 
کف خواب شدیم )بحث با دانشجویان(

بازگشت  ▪ رمضان-  آغاز  شنبه-  5/21/پنج 
عبداله و کیوان/ شب بی برقی  جشن اتاق 5

فاتحه مادر شریفی- اتاق 4
5/25/دوشنبه- دومین مالقات  ▪
5/30/شنبه- انتقال به اتاق 7- نرفتن- شب  ▪

افسر نگهبان و نگهبان- انتقال امشب
بازگشت فردا  : حکم داری؟        

ــا رئیــس  ▪ ــت ب ــح صحب 5/31/ یکشــنبه- صب
ــه ســوئیت        بنــد- بازگشــت ب

اســامی/  اتــاق/  بحــث  قبــل-  روزهــای 
3/800/000 تومــان- بــدون اطــالع/ انتقــال

عذرخواهی
آزادی بهزادیان نژاد

 /7 اتاق  فایر-  آمپلی  رئیس.  مداح.  نمازخانه- 
نرفتم        6/7

مشابه- نرفتم         6/9
رفتم-    ▪ اولیه   مراسم  از  پس  یکشنبه-   6/7

شعر مولوی/ َدم
یکشنبه 6/7 شب قدر سوم  نمازخانه  / عتاب  ▪

در حیاط
6/9 سه شنبه- شب قدر دوم/  ▪
6/11- قدر سوم ▪
کالس ها-  ▪ و  بند  رئیس   –  6/13 شنبه 

درخواست کتبی-    2 نفر به مرخصی

6/14 یکشنبه – شب خداحافظی با قائمی-6  ▪
ترکمن-  ▪ بندر  قائمی-  تبعید  دوشنبه-   6/15

گنبد
دوشنبه 6/15- مالقات آقای آقایی رفت- 1  ▪

آزاد شد- جوان آمد و ماند-   .... از قدس-  جوان 
                 89/5/6 نامه  تاریخ  ماه   6 و  سال   5 آمد  پرینت 

به بچه ها- شریف سر کار رفت- افطار خ. پ 
ها-  ▪ اتاق  روسای   آمد/  فوتبالدستی    6/16

عقل جمعی- نظارت و .....   – غروب و اشک
6/17 تماس مددکار: وسایل پیدا شد  / فرش  ▪

و CD ما آمد  / کالس با اسم آغاز شد / عروسک 
)2مگنا(    تماس با خانواده– آستان آزادی-    فینال 

فوتبال   – 350   1 ماه تمام
6/18 مرخصی مرعشی، سینا، سبحان – پیام  ▪

نماز/ بحث کالس/  عفو / شب/ شربت/ بحث 
خبر سکته صفائی

6/20- نماز / حیاط و آواز/ دعوت صبحانه/  ▪
اثر  زیست/  اطلسی/  حمام/  صبح   /  6 صبحانه 

تبادل/ تصمیم های 1 اتاق و نماز
دوشنبه 6/22   پاکت شیر   مالقات حضوری ▪
جمعه 6/26  - شورای اتاق ها+ 3 نفر    بحث  ▪

تلفن
دوشنبه 6/29 آقای عبده    )برخورد با وحید  ▪

)202 –
چهارشنبه 6/31- جشن علیرضا و ..... ▪
پنجشنبه 7/1- ضیاء+ علیرضا ▪
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یکشنبه شب 7/4 – نامه و بحث    اصالح ریش       ▪
کالس دین در اتاق 4    صبح ...... در حیاط

آقای  ▪ حیاط     در  نامه  بحث   –  7/5 دوشنبه 
پرویز)مالقات(

سه و چهار و پنج شنبه   - نیامدند
سه شنبه 7/6  با تاجی نیا ▪

از سه شنبه 7/6  - ورزش صبح در حیاط
پنجشنبه 7/8  - دادستان  - کالس  ▪

26×7=182
امکانات حداقلی- خلق

 )علم- روش. منش(
حداقلی- نشریه

موج دوم- عمیق تر. مدرن تر
موج سوم- تکثیر کمی- کیفی- متن- ظرف

Base آماده+ ادامه تولید+ توان  موج چهارم- 
سازمان اجتماعی 

تحکیم – مرامنامه/ ارتزاق/ آموزش موج اول
آموزش موج دوم- سروش

ازمیانه- ناخواننده/ شنونده/ شنونده با واسطه
  سیراستحاله- بازو/ بوروکرات/ رانتی

شرک  )106 یوسف  - 48/116 نساء   - 65 زمر(
▪  /  50 اقتصاد   / تاریخ   -7/13 شنبه  سه 

انتخابات و تنش/ بهشتی رفت/ خواب مامان
عبدالله)تذکر(/  ▪ احضار   -7/14 چهارشنبه 

کوچولو/مرعشی)دادستان({/  بهمن/}محسن 
رضا رجبی)مرخصی(

سعید حالتی 6 رفت – جشن 8/5 – 8/15 رفت 
/ انتخابات – 17 رأی

چهارشنبه 7/14- ورزش خوب: 47/5 دقیقه  ▪

آمد/ سایت  آرمان  قرآن محمد/   / / عصر)چپ( 
خانواده ها جلسه 10 نهضت ملی/ گم شدن ریش 

تراش مرعشی
پنج شنبه 7/15- دیشب خواب فتانه و هادی  ▪

اقتصاد دهه 50/  ادامه بحث  آزادی/  و عمه ها- 
صبح  بازی ها/  گهی  آ درج  و  فوتبال  تیم  انتخاب 

ورزش بد/ صبح بحث مشارکت با اصلی
و  اقبال   ... زمینی-  سیب  و  سوسیس  شام- 

ماه زاده- 
مهدی-  ▪ خواب  دیشب   -7/16 جمعه 

با تیم فوتبال:  بازی تدارکاتی   – نو  خرید کفش 
عاشوری/ پرکار/ کاکائی

نورمحمدی و هدی/ بحث چپ به فردا افتاد/ 
ره پو   طالقانی،  خانواده ها  آب-  مرغ/  چلو  نهار 
/ شب- فیلم فرانسوی- بلوندو و ژان وال ژان 
 ...... ابراهیمی/  )کارگری-  آمدند  جدید   2

1/95 قد( / ریش تراش- شوخی عبداله
▪  / دقیقه(  خوب_50  ورزش   -7/17 شنبه 

صبحانه)پنیر و انگور( / چپ )جایگاه/ وظائف(
اولین پیچ ساعت 11/45: نئوپان / بازی ها شروع 

شد/ پیگیری روزشمار/ تبعید ایوب: 
اولین بحث انتقادی 

اتاق 2 / ارشدی  قرص و مشکالت شب قبل 
شب  دعوای   / نیامد   ....  / آمدند   ماه وش  و 
تمام(  )11 هفته  اتاق 6  به  انتقال  و  ایوب  سر 
پسران-  بازگشت  استانی-  خوب  فیلم   1 شب 

استرالیائی
یکشنبه 7/18 – نهار کم برای بازی/ 13/50  ▪

.... : با ظاهری آراسته- سرچاهی: نوروزی
جواب  و  سوال  و  شیر  پاکت  بحث   4 بازپرسی 
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شفاهی و کتبی- آخر: کالس داری؟
سالم صبح رئیس بند

 / به         1-0 باخت   –  15/30 بازی  اولین 
با  دری  دعوای  کانادایی-  فیلم  یک   20/30
سروصدای  با  بد  خواب   / نظافت  سر  اطلسی 

روزنامه  و فکر
ملوان 3- پرسپولیس 2     / صبا 1- استقالل 

1   / جلسه 11- اتاق 5 
دوشنبه 7/19 – ورزش/ مالقات دور چهارم –  ▪

دادستان،  به  نامه   : فریده، حنیف، شریف  فتانه، 
احضار بسته: پیشنهاد وکیل جدید / 2 دانشجو و 1 
مطبوعاتی آمدند- مطبوعاتی اتاق 3 و دو دانشجو 

اتاق 2  / آستانه اذان- اصالنی مرخصی
روز نظافت ما- آشپزخانه و 2 راهرو / 2 هفته 

دیگر )شب تولد حنیف(
شریف/  سربازی   ..... جواب   –  7/20 فردا 
لطفی- مجله درآمده و حساب شده  / مالقات 

ایوب/ مالقات خلیل
سه شنبه 7/20 ورزش خوب 2/5 – رئیس بند:  ▪

دوری                شوید پاک کنی
به  )میردامادی(  نفر   1   / نشد  برگزار  تاریخ 

دادستان
روز تکلیف سربازی شریف

ساعت   / زدگی    چپ  تا  عموم   – صبح  بحث 
14- 9 نفر +1 نفر میدامادی برای د

نکردم/  ▪ ورزش  صبح   –  7/21 چهارشنبه 
مساوی 1-1 با اختاپوس 

بند- 9 دقیقه  برخورد دادستان / رئیس  ادامه 
آمدم ورزش- : عصر بازی دارم  

دقیقه/  ▪  55 ورزش  صبح   –  7/22 شنبه  پنج 
شام- ورقه/ اقتصاد- دوران هاشمی

تاریخ- کاستی های مصدق/ فیزیک- کوانتوم 
و 2 کتاب / اسفند در حیاط   حمام با کتری

▪  / لوبیا(  )خورشت  نهار   -    7/23 جمعه 
استقالل- پرسپولیس 0-1  مجیدی- نمازخانه تا 

دقیقه 30 بقیه اتاق/ شام- صبحانه
شنبه 7/24- ساعت 6: دری و پرکار می روند-  ▪

کوتاه،  صبحگاهی  ورزش  مجید/  شعر  رفتند:   7
تاجرنیا  و  کیوان  بهمن،  کنسل/  امروز  شطرنج 
احضار برای بیانیه/ فوتبال 0-3 شد 3-7  و روحیه 
یادداشت  شب-  شود/  جبران  باید  بچه ها-  بد 
جلسه  سرماخوردگی/   /  5 اتاق   8:30-9 مجید 

اتاق
سبک/  ▪ ورزش  دقیقه   35  –  7/25 یکشنبه 

 / هاشمی  اقتصاد   / آرایش(  )دارو-  بهداری 
وکیل  بحث   /  -7 اندرزگاه  به  سرچاهی  انتقال- 

بندی/ تاریخ 13- پایان 32-20 در 5
با  دیدار  نفر   9 افتاد/  عقب  احسان-  دادگاه 

جعفری- برخورد +وثیقه و مرخصی
دوشنبه 7/26 – 65 دقیقه ورزش )30 دقیقه(/  ▪

مالقات نوبت آخر- حنیف، شریف، فریده، فیروزه، 
خانواده طاهری و چند خانواده دیگر را دیدم / ثانی 
و ورشوئی- مالقات حضوری/ 14/30 میردامادی 
و امین زاده تا 19  - .... و بحث / شب تولد امام 
رضا / مسجد 20 – برنامه، نرفتم / نظافت شب / 

خانواده پورحیدر نیامدند- 5 روز است که آمده 
اعالم وکیل بندی         رضا رجبی- صبح / حال 

وخیم آقای کریمی اتاق 6
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راه/  ▪ آیات  شروع  صبح   -7/27 شنبه  سه 
اقتصاد نشد/ نهاد در حیاط نرفتم/ 10 نفر در اتاق 
نهار خوردیم/ 11 نفر بازجویی شدند در بند/ عصر 
طرح  خواستند/  پرونده ها  بررسی  برای  را  نفر   12

مسئله- خود پشتوانه حرف- بازگشت و مجدد/ 
خـون/  ▪ آزمایـش  ناشـتا-   -7/28 چهارشـنبه 

بحـث وجـود / بدخوابـی ظهـر / احضـار بهمـن- 
نـوروزی: چـرا از شـما بازجویی نشـد  - پیگیری روز 
شـنبه / فوتبـال نرفتـم/ اعتـراض بـه برخوردهای 
بردنـد/  بچه هـا 2-1   – بازی هـا  برنامـه  بـا  فـردی 

شـام الویـه / پیش بـرد راه/
▪  / دقیقـه   پنـج  و  هفـت   –  7/29 شـنبه  پنـج 

اقتصـاد / شـام خـوراک لوبیـا سـبز / 6 القاعـده 
آمدنـد 

پورحیدر- بیمارستان – قسمت قلب                     یکی 
اتاق 1

جمعـه- نهـار خـورش کـدو بادمجـان / رئیس  ▪
بنـد- گیـر به کالس سیاسـت خارجی بـه وکیل بند 
– هرکـس شـرکت کنـد در کالس هـا- نـه مرخصی 

نه آزادی مشـروط/ شب کالس 
عمومـی اتاق 3

آغـاز  ▪  –  89/8/1 شـنبه 
 60 ام/   91 روز   ،  14 هفتـه 
دقیقـه )100( / ثبـت آیـات راه 
/ تغییـر دوبـاره جـدول بازیهـای 
و  عمومـی  اعتـراض  فوتبـال- 
بازگشـت بـه برنامـه قبلـی/ ظهر 
– بحـث بـا آقـای کبودوند بر سـر 
تلویزیـون هنـگام نهـار و شـام/ 
 / ایمـان  و  زاده  مـاه  مرخصـی 
ورود  2 جدیـد بـه اتاق هـا 4 و 5 
/ وحیـد- دادگاه- فـردا قرنطینـه و آزادی/ جلسـه 
اتـاق- برخـورد: هیـچ مقرراتـی رعایـت نمی کنـم- 

زندان هـا سـازمان  آئین نامـه 
یکشـنبه 89/8/2- کبوتـر/ ادامـه راه/ بـازی  ▪

پنجـم را 0-1 باختیـم / علـی ملـی- بحـث خـوب 
پورحیدر+ایوب+ سـعید ملک پور تلفـن زدند/ آقای 
رباطی 8/15 آزاد / دادسـتانی 10 نفر را خواست/ 
میثـم رودکـی از انفـرادی تنبیهـی و اعتصـاب غـذا 
آمـد/ آقـای باسـتانی، سـینا و کیـارش از مرخصـی 

آمدنـد      ملـی- یاریگـر نـه معلم
تولـد  ▪ تبریـک  کارت   –  92/8/3 دوشـنبه 

پایـان تحصیـل شـریف- رضـا رجبـی-  و  حنیـف 
تأییـد بزرگ نیـا بـه کمـک خـدا / خـوب / نهـار/ 
مالقـات- وثیقه هـا آزاد شـد )شـریف- مخالـف(/ 
 1 جدیـد/  کارهـای  10روزه  ماهشـهر  حنیـف- 
میلیـون تومـان/ نظرخواهـی/ خانواده هـا را دیـدم 
/ برخـورد / پـاره کـردن روزنامـه / شـب )یوسـفی- 

دوشـنبه  نظافـت   /  )......
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به چه  با شهید صابر  آشنایی شما  سابقه 
ایشان  با  کی  از  شما  و  برمی گردد  زمانی 

آشنا شدید؟
نسبت به خیلی از دوستان، شاید من با شهید 
هدی کمی دیرتر آشنا شدم. اولین بار اسمش 
را زمانی شنیدم که قرار بود مجله ایران فردا 
مدنی  سعید  آقای  قول  از  شود.  راه اندازی 
به  شنیدم که فردی به اسم هدی قرار است 
نیفتاد  اتفاق  این  البته  بیاید.  عنوان سردبیر 
و هدی در آن ده ـ دوازده شماره ای که من از 
ابتدا در ایران فردا بودم، حضور نداشت. بعد 
من از ایران فردا رفتم و مدتی بعد از من هم 

آقای علیجانی بودند، ایشان از آن دوران آمد 
ولی من ارتباط مستقیمی با ایشان نداشتم. 
فکر می کنم اولین مواجهه ما سال77  و بعد 
چون  بود،  زنجیره ای  قتل های  داستان  از 
البته  ـ  بودیم  ما هر دو استخدام صداوسیما 
روزی  ـ  شدم  اخراج  اخیر  زندان  این  در  من 
ولی  دیدم.  را  او  بودم  رفته  جام جم  به  که 
از  عمیق  خیلی  و  مشخص  به طور  ما  ارتباط 
انتخابات مجلس ششم شروع شد که من هم 
ما  ارتباط  دوره  آن  از  و  انتخابات شدم  نامزد 
رفته رفته عمیق تر شد. هم با او و هم با دو نفر 

هدی صابر 
و رنج های اگزیستانسیالیستی اش 

گفت وگو با علیرضا رجایی

رجایی  علیرضا  دکتر  میهمان  ساعتی  که  داشتیم  را  آن  بخت  جاری  سال  خرداد  میانه ی  در 
باشیم. رجایی که این روزها به شدت درگیر درمان بیماری های باقی مانده از دوره ی زندان است 
و به لحاظ جسمی وضعیت مساعدی ندارد، با صمیمیت و بزرگواری دعوت ما برای شرکت 
در گفت وگو درباره ی شهید هدی صابر را پذیرفت و نکات دست اول و آموزنده ای را در این 
گفت وگو بازگو کرد. به گفته ی رجایی هدی صابر مخالف تبدیل شدن شورای فعاالن ملی ـ 
مذهبی به حزب سیاسی بوده است، چراکه این جریان را مادون تشکیالت می دانسته است. 
از رجایی که در سال های آخر با هدی صابر بیشتر مصاحب بوده، در مورد تحلیل صابر از 
نیز  را  منشی هدی صابر  و  بینشی  ممیزه های  این گفت وگو  در  رجایی  پرسیدیم.  سبز  جنبش 
برشمرده و جوانمردی، ایران دوستی، احترام و باور عمیق به پیشتازان مبارزه رهایی بخش ایران 
و باورهای ایمانی عمیق را از جمله ی این ممیزه ها می داند. متن این گفت وگو در ادامه می آید. 

از خداوند سالمتی و بهبود کامل دکتر علیرضا رجایی را دعا می کنیم. 
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دیگر از کسانی که آن زمان به هدی نزدیکتر 
بودند، یعنی آقای علیجانی و آقای رحمانی. 
ولی چون بحث در مورد شهید هدی هست، 
را  سازماندهی  و  انضباط  و  نظم  آنجا  در  من 
رفاقتی  کم کم  آن  اثنای  در  و  دیدم  هدی  از 
بین ما شکل گرفت. هدی تعیین می کرد که 

ما برای تبلیغات مجلس کجا صحبت کنیم. 
بعد از آن هم بحث بر این شد که این چیزی 
که اآلن شورای فعاالن ملی ـ مذهبی هست، 
تشکیالتی ای  شکل  چه  در  و  عنوان  چه  به 
زیدآبادی  و دکتر  پدارم  و دکتر  کار کند. من 
شویم.  حزب  به  تبدیل  که  بود  این  نظرمان 
و  نفر  سه  این  جمله  از  دوستان  از  خیلی 
هست  یادم  نبودند.  موافق  گوارایی  خانم 
مذهبی  ـ  ملی  می گفت  صابر  هدی  که 
تحلیل  در  مزیتش  و  است  تشکیالت  مادون 
قرار  و  نشد  پذیرفته  ما  نظر  به هرحال  است. 
ـ مذهبی تبدیل  شد که شورای فعاالن ملی 
فراکسیون  به  هم  ما  و  شود  فراکسیون ها  به 
آنجا  در  رفتیم.  هدی  و  علیجانی  و  رحمانی 
 79 سال  دستگیری های  تا  بودیم  مدتی 
و  هدی  سحابی،  مهندس  خود  شد.  شروع 
علیجانی را گرفتند و بعد هم ما را گرفتند. اما 
بیشترین ارتباط من و هدی به طور مشخص 
سال های  یعنی  آخر  سال  دو  یکی  همان  در 
سال   89 سال  مخصوصًا  بود.   89 تا   87
دستگیری هدی و سال 90 که من دستگیر 
آخرین  شد.  عمیق  کاماًل  ما  دوستی  شدم، 
هم  با  بود.   90 سال  مرخصی  هم  ما  دیدار 
مدنی  آقای  دیدن  به  بعد  و  خوردیم  ناهاری 
نمی دانستم  هنوز  که  روز  آن  صبح  رفتیم. 

خواب  من  بیاید،  مرخصی  به  است  قرار  او 
قهوه خانه  یک  مثل  جایی  در  که  بودم  دیده 
یا آالچیق هدی دارد زیر باران می آید. گفتم 
بیدار  از  بعد  می کنی؟  کار  چه  اینجا  هدی 
به  سری  و  بروم  کردم  فکر  خواب  از  شدن 
هم  خودش  که  دیدم  و  بزنم  خانواده اش 
آنجاست! این را به فال نیک گرفتیم که البته 
وقایع بعد از آن خیلی هم نیک نبود و سال 

90 سال تلخی برای ملی ـ مذهبی بود.

مخالفین  جزو  صابر  آقای  که  فرمودید 
بودند.  حزب  به  مذهبی  ـ  ملی  تبدیل 

استدالل ایشان چه بود؟
تشکیالت هستیم. چون  مادون  ما  می گفت 
برای کار تشکیالتی وزن و انسجامی قائل بود 
که این را در جریان ملی ـ مذهبی نمی دید. 
حرف درستی هم بود. ما سه نفر که به طور 
بود  حزب  به  شدن  تبدیل  نظرمان  مشخص 
هم نظرمان پذیرفته نشد. بعد ما به فراکسیون 
آن ها رفتیم که البته بعد از ماجرای زندان 80 

داستان های متفاوت دیگری پیش آمد.

که  بود  این  هم  مهندس سحابی  موضع 
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تبدیل به حزب نشود؟
 82 سال  مقطع  از  من  بله.  سال  آن  در 
علیجانی  و  )صابر  دوستان  این  دوباره  که 
 84 سال  تا  شدند،  دستگیر  رحمانی(  و 
و  اصرار می کردم  به مهندس سحابی  خیلی 
پیشنهاد می دادم این چیزی که اآلن اسمش 
شورای فعاالن است، سر جای خودش باشد 
و ایشان حزب خودش را تشکیل بدهد. این 
آقای  بعدی  سال های  در  ولی  نیفتاد،  اتفاق 
مهندس سحابی و آقای رحمانی و علیجانی 
کمی به این فکر تمایل پیدا کرده بودند. ولی 
خاطرم نیست که هدی هیچ وقت تمایل پیدا 
دو  یکی  آن  در  که  به خصوص  باشد.  کرده 
داد.  استعفا  فعاالن  شورای  از  هم  آخر  سال 

نحوه و شکل کارش به گونه دیگری بود. 
فعاالن  شورای  از  شدن  جدا  از  بعد  هدی 
مسائل  برخی  خاطر  به  که  استعفایی  و 
ـ  کار هویتی  یکی  بود.  کار  دنبال چند  داد، 
مذهبی  ـ  ملی  هویت  بازخوانی  و  اعتقادی 
و  جریان  این  پدران  و  بزرگان  آثار  خواندن  با 
جمع بندی مجدد. این کار را به من و برخی 
دوستان پیشنهاد داد که با هم موافق بودیم. 
و  نبود  موافق  ایشان  تبصره ای گفتم که  من 
با ما منصرف  این کار  ادامه  از  باعث شد که 
شود. آن هم اینکه من گفتم اگر ما شروع به 
بازخوانی کنیم ممکن است به نتایج جدیدی 
است.  متفاوت  قبلی  نتایج  با  که  برسیم 
من  وقتی هم  نپسندید.  را  این  هدی خیلی 
کار  حاضرم  شرایطی  هر  در  که  بودم  مصر 
و  ادامه دهد  با من  را  کنم، نخواست که کار 
به دنبال این بود که با عده ای از جوانان سر 
کند.  کار  اعتقادی  مسائل  و  هویتی  مسائل 

همان طور که خودتان مشاهده کرده بودید، 
باور ایمانی مستحکمی داشت و می خواست 
کردن  روشن  و  گذشته  تاریخ  بازخوانی  با 
را  مسیر  این  آن،  در  مذهبی  ـ  ملی  جایگاه 
ادامه دهد. البته ارتباطاتی که بعد از آن ما با 
هم داشتیم دیگر در این حوزه نبود و بیشتر 
روابط دوستانه ای بود که به طور منظم با هم 
داشتیم. ولی ایده هایی که او داشت، همه را 

به تنهایی انجام داد.

یادتان می آید چه زمانی از شورای فعاالن 
استعفا داد؟

تاریخ ها خیلی خاطرم نیست. شاید سال 87 
یا 86 بود. 

دلیلش قابل بیان هست؟
اتفاق  فعاالن  شورای  در  که  نوساناتی  شاید 
البته  بود.  شده  او  نارضایتی  باعث  می افتاد 
روابطش را با بدنه دوستان کاماًل حفظ کرده 
سال  چند  به خصوص  هم  با  ما  رابطه  بود. 
آخر خیلی عمیق شده بود. با آقای مهندس 
موضع  از  اگرچه  بود،  همیشه  سحابی 
ـ مذهبی هم کاماًل  مهندس در جریان ملی 
به  نسبت  هیچ وقت  ولی  نداشت،  رضایت 
جایگاه مهندس اظهار تردید نکرد و همیشه 
روابطش را با مهندس حفظ کرد و تا آخر برای 

او جایگاه ویژه ای قائل بود.

با هم  در مرخصی سال 90 که فرمودید 
از  تحلیل خاصی  ایشان  داشتید،  دیدار 

جنبش سبز یا زندان داشت؟ 
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ما از جریان سال 88 به بعد خیلی همدیگر را 
می دیدیم. الزم نبود سال 90 از زندان بیاید تا 
در این مورد صحبت کنیم. اگر اشتباه نکنم 
یک بار هم رفت و میرحسین را دید. در خیلی 
را  هدی  من  تصادفی  به طور  تجمعات  از 
می دیدم. از جمله روز 7 تیر در تجمع مسجد 
فرار  عده ای  یک  با  ما  و  کردند  حمله  که  قبا 
کردیم و در یک خانه پناه گرفتیم، یا در نماز 
دیدم.  را  او  تصادفی  طور  به  هاشمی  جمعه 
نقطه چین  می گفت  که  داشت  اصطالحی 
می کرد  شرکت  تجمعات  در  می گذاریم، 
این  داشت  اعتقاد  نمی داد.  را  شعارها  ولی 
این ها در مورد جنبش  شیوه پست مدرن که 

به  را  جنبش  این  می گویند، 
نتیجه نمی رساند. 

حرکت  اصل  با  گرچه 
ولی  بود،  موافق  اعتراضی 
به عبارت  یا  تشکیالت  نوع  با 
یا  تشکیالت  فقدان  دقیق تر، 
تشکیالت افقی خیلی موافق 
نبود. ولی در تجمعات شرکت 
در  بار  را یک  می کرد. پسرش 
آبان(   13( تجمعات  از  یکی 

یک  افسرها  آن  از  یکی  با  رفت  و  گرفتند 
صحبت پهلوانانه کرد و پسرش را نجات داد. 
موافق  اعتراضی  حرکت  آن  کلیت  با  طبیعتًا 
اینکه انسجام الزم را  بود، ولی با شکل آن و 

ندارد، موافق نبود.

در  زندان  از  ایشان  تحلیل  درخصوص 
خاطرتان  چیزی   1390 سال  مرخصی 

هست؟ 

کرده  راه اندازی  کالس هایی  هم  زندان  در 
تا  جوانان  از  گروهی  بین  در  هم  آنجا  و  بود 
 350 زندان  ترکیب  ولی  بود.  موثر  حدی 
خیلی متنوع بود، البته اآلن که ده ـ دوازده 
لزومًا  متنوع  ترکیب  آن  نیستند.  بیشتر  نفر 
ـ  ملی  سخت  و  سفت  خیلی  بحث  یک  با 
مذهبی همراهی نمی کرد و ضمنًا زمانی که 
هدی آنجا بود، هنوز آن میزان گشایشی که 
بعدًا در زندان اتفاق افتاد، اتفاق نیفتاده بود. 
تعریف می کرد، بعضی  این جور که سال 90 
کرده  تعطیل  زندان  مسئول  را  کالس ها  از 
بود و اینها دور هم در حیاط جمع می شدند. 
تحلیل  فقدان  مورد  در  می کرد  که  صحبتی 
نیروها در زندان بود. می گفت 
نیروهای  از  بسیاری  که 
خیلی  زندان  درون  سیاسی 

تحلیل جدی ندارند. 
ـ  ملی  در  فراکسیونی  ما 
کاماًل  که  داشتیم  مذهبی 
بود.  سبز  جنبش  طرفدار 
بودند  افرادی  فراکسیون  این 
همگی  نفر  یک  جز  به  که 
دستگیر   88 سال  از  بعد 
از جنبش  باید  که  اعتقاد داشتیم  ما  شدند. 
هم  تحلیلی  بیانیه  یک  و  کرد  حمایت  سبز 
مرحوم  کردیم.  آماده  سبز  جنبش  مورد  در 
مهندس سحابی و آقای علیجانی و رحمانی 
]انتشار  به  نسبت  و  نبودند  ما  فراکسیون  در 
در  بار هم  آن[ کمی مالحظه داشتند. چند 
مالقات هایی که آقای بسته نگار با بازجوهای 
داده  جدی  هشدارهای  آنها  داشت،  الف   2

هدی بعد از جدا شدن از 
شورای فعاالن و استعفایی که 

به خاطر برخی مسائل داد، 
دنبال چند کار بود. یکی کار 

هویتی ـ اعتقادی و بازخوانی 
هویت ملی ـ مذهبی با 

خواندن آثار بزرگان و پدران 
این جریان و جمع بندی مجدد.
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بعدی  اتقاقات  در  و  بودند 
نیست.  بلوف  که  شد  معلوم 
کاری  شما  با  ما  می گفتند 
درگیر  را  خودتان  ولی  نداریم، 
چندین  نکنید.  مسائل  این 
بودند  داده  را  هشدار  این  بار 
و  فشار  این  دیدیم  وقتی  ما 
انتشار  مورد  در  مالحظه  این 
هست، گفتیم ما فقط به اسم 
می کنیم.  منتشر  خودمان 
نمی خواست  مهندس  آقای 
پس  گفتم  بیفتد.  اتفاق  این 
مرور  را  این  بنشینیم  دور  یک 

کنیم و در نهایت با تغییراتی به اسم شورای 
فعاالن منتشر شد و بخش چشم انداز آن کاًل 
فراکسیون هم خیلی  البته خود  حذف شد. 
روی بخش چشم انداز و تحوالت آینده توافق 
نداشت. این مهم ترین عاملی شد که جوانان 
بیانیه  این  که  شوند  مطلع  قضیه  این  از 
تحلیلی از کجا منشاء گرفته و دستگیری های 
ما شروع شد. در یکی از نهادهای امنیتی از 
این بیانیه به عنوان »مانیفست جنبش سبز« 

نام می بردند. هدی این را دیده بود. 
با  که  بودیم  کرده  هم  دیگری  کارهای 
مسعود  دستگیری  با  بعد  و  من  دستگیری 
همراه  هاشمی  ناصر  و  مدنی  سعید  و  پدارم 
را  ما  هم  از  کوتاه  فاصله  با  لزومًا  البته  شد. 
نگرفتند، ولی تقریبًا همه در یک فراکسیون 
به  نوروز 90  بودند. خود هدی هم وقتی در 
خوردیم،   ناهار  رفتیم  هم  با  و  آمد  مرخصی 
ـ  ملی  پرونده ی  بازجویان  از  یکی  قول  از 

مذهبی که اآلن دیگر در 2 الف نیست، گفت 
ما رجایی را هم می گیریم. من خیلی جدی 
نگرفتم تا اردیبهشت مرا گرفتند. سلولی که 
مرا به آنجا بردند، همان سلولی بود که هدی 
را قبل از بردن به 350 آنجا نگه می داشتند. 
دستخطش را دیدم که نوشته بود »جرم من، 
بودم  مترصد  قرآن«.  تفسیر  کالس  تشکیل 
که هر وقت به 350 رفتم به او بگویم که این 
دستخط را روی دیوار دیده ام. بعد از یک ماه 
مرا از انفرادی درآوردند و به سلولی بردند که 
دو نفر دیگر هم بودند. یکیشان همان آقای 
بسیار  »ظهور  دی  سی  که  بود  سیرجانی 
بود که دو روز  را درست کرده  نزدیک است« 
هم  ساده ای  بسیار  انسان  شد.  آزاد  هم  بعد 
بود. دوست دیگری که آنجا بود از من درباره 
ملی ـ مذهبی می پرسید، یکدفعه یک روز به 
من گفت هاله را کشتند! گفتم چی؟! گفت 
خبرش از تلویزیون پخش شده و من خیلی 
متأثر شدم. بعد از چند روز که دوباره داشتم از 
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فردی به اسم هدی صابر و جوانمردی هایش 
و ایمانش برای این دوست تعریف می کردم، 
ورق  داشتم  من  و  آوردند  ما  برای  روزنامه ای 
می زدم که دیدم نوشته خواهر هدی صابر او 
را شناسایی کرد. همه خبرها از فوت مهندس 
سحابی و شهادت هاله و هدی، زمانی که من 

در 2 الف بودم پشت هم به من می رسید.
بودند،  داده  مالقاتی  الف   2 در  ما  به  وقتی 
سربازجو، قبل از اینکه من خانواده را ببینم، 
بود که هدایتان هم  این  اولین حرفی که زد 
که رفت. وقتی من با خانواده مالقات کردم، 
سعی می کردند به روی من نیاورند چون فکر 
نیست  الزم  گفتم  نمی دانم.  من  می کردند 
است.  رفته  هدی  می دانم  من  کنید.  پنهان 
خاطر  به  نفر   12 بردند،   350 به  مرا  وقتی 
عدم رسیدگی به هدی اعتصاب کرده بودند. 
ولی من چون خیلی ضعیف شده بودم، توان 
همراهی با آنها در اعتصاب را نداشتم و فقط 

روزه می گرفتم. 

 80 دهه  صابر  که شهید هدی  فرمودید 
به این نتیجه رسیده بود که روی مباحث 
هویتی و اعتقادی کار کند و ماحصل آن 
می خواهم  شد.  قرآنی شان  مباحث  هم 
در  اینکه  و  چیست  شما  ارزیابی  بدانم 
وجود  که  مقتضیاتی  آن  با  و  آن شرایط 
داشت، روی آوردن به مباحث هویتی و 
اعتقادی را راهبرد درستی می دانستید؟
تا آنجا که به قضیه ملیـ  مذهبی برمی گشت، 
بله. چون از دهه هفتاد، نسبت به بنیان های 
کنار  یا  عقب گردها  و  پرسش ها  دینی،  فکر 
گذاشتن هایی در فضای کلی جامعه و نه فقط 

در یک جریان خاص جامعه شروع شده بود. 
و در دهه هشتاد گسترش پیدا کرده و اآلن 
هم ادامه دارد. یادم است با یکی از دوستان 
با  نگرانم  من  گفتم  می کردم،  صحبت  که 
ایران  این وضعی که دارد در فضای عمومی 
دوباره   54 شبیه  رخداد  یک  می رود،  پیش 
اتفاق   54 گفت  ما  دوست  آن  بیفتد.  اتفاق 
افتاده است. بنابراین کار هویتی و اعتقادی 
و هر روز هم  بود و هست  در آن شرایط الزم 
بنابراین  می شود.  احساس  بیشتر  نیازش 
او  و  بود  درستی  تشخیص  هدی  تشخیص 
هم به سهم خودش سعی می کرد قدم هایی 
که  اآلن می دانیم  ولی  بردارد.  این مسیر  در 
قضیه نسبت به سال هفتاد پیچیده تر است. 
بخصوص با نوع حکومتی که در ایران هست 
نیز  و  می داند  دین  به  منسوب  را  خودش  و 
طالبان  مانند  دیگر  جاهای  دینی  تجربیات 
و القاعده و داعش و... متأسفانه ضربه زننده 
نیست. پس حداقل،  مثبتی  تجارب  و  است 
جریانی که خودش را ملی ـ مذهبی می داند 
باشد  داشته  زمینه  این  در  توضیحاتی  باید 
و  بربیاید  بنیان برافکن  وقایع  این  عهده  از  و 
گونه ای از روایت و تفسیر از دین ارائه بدهد 
همچنان  وقایع  این  مقابل  در  بتواند  که 
هدی  تشخیص  دارد.  نگه  زنده  را  خودش 
صابر تشخیص درستی بود ولی این مستلزم 
تنهایی  به  نفر  و یک  کار همه جانبه ای است 

نمی تواند آن را پیش ببرد.

تحت  بوده  مطرح  افواه  در  دوگانه ای 
واقع گرایی. کنش  و  آرمان گرایی  عنوان 
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با  یا  آرمان گرایانه  می تواند  سیاسی 
زاویه  این  از  باشد.  واقعیت ها  پذیرش 
هدی  رویکرد  بر  نقدی  است  ممکن 
نمونه همان  عنوان  به  باشد.  وارد  صابر 
شهادت  به  منجر  که  غذایی  اعتصاب 
این  درباره  را  شما  نظر  می خواهم  شد. 
دوگانه سازی و نقدی که مطرح می شود 
نگاه  آرمان گرایانه  که هدی صابر خیلی 
واقعگرایی سیاسی  و مقتضیات  می کرد 
قرار  مدنظر  خود  سیاسی  کنش  در  را 

نمی داد، بدانم.
بحثی  بود  آرمان گرا  یک  هدی  اینکه  در 
به  نسبت  و  بود  آرمان گرا  واقعًا  نیست. 
اعتقادات خودش عمیقًا مستحکم و شاید تا 
البته خیلی ها  بود.  انعطاف ناپذیر  حدی هم 

خود  کردند.  غذا  اعتصاب 
 28 قضایای  از  بعد  هم  ما 
فروردین اعتصاب غذا کردیم. 
افرادی هم مثل من بودند که 
خیلی  هدی  از  بنیه  نظر  از 
نمی شود  بودیم.  ضعیف تر 
افتاد  اتفاق  آن  چون  گفت 

نباید اعتصاب می کرد. او از کجا می دانست 
از  قبل  بیفتد؟  اتفاقی  چنین  است  قرار 
دستگیری هم هدی با توجه به اینکه برادرش 
قلبی  بیماری  دلیل  به  صابر  مهدی  مرحوم 
بیمارستان  در  آزمایشی  بودند،  کرده  فوت 
آنجا  اینکه  حاال  بود.  سالم  قلبش  و  داده 
البته  است.  دیگری  بحث  افتاد  اتفاقی  چه 
دلیرثانی  آقای  جمله  از  دوستان  که  روایتی 
دو  یکی  آن  که  می دهند  نشان  می گفتند، 
بهداری  اگر  و  نبوده  آخر حالش مساعد  روز 

تشخیص  را  قلبی  نارسایی  کمی  حداقل 
می داد، شاید واقعًا اعتصابش را می شکست. 
دوستانی  رفتم،  آنجا  من  که  هم  بعدًا  چون 
که آنجا بودند از جمله خود خسرو دلیرثانی 
مراقب  می گفتند  او  به  وقتی  می گفتند 
یعنی  هست.  حواسم  من  می گفت  باش 
و  برود  خط  ته  تا  بخواهد  که  نبوده  این طور 
نباشد. ولی نسبت  برایش مهم  سالمتی اش 
انعطاف ناپذیر  خیلی  ایمانی اش  باورهای  به 
اندازه  از  بیش  شاید  وقت ها  گاهی  بود. 
سال  دو  یکی  در  چون  می شد.  سخت گیر 
آخر، مرا هم در کارهای صنفی مثل مالقات 
با خانواده زندانیان و برخی کارهای دیگر که 
برای رشد ملی ـ مذهبی بود، سهیم می کرد. 
خاطرم هست که سر قضیه ای 
هدی  خود  با  طراحی اش  که 
بود و با مجموعه ای از دوستان 
تا جایی هم پیش رفت، وقتی 
قرار شد تغییراتی در آن ایجاد 
شود، کل پروژه را ترک کرد و 
کردم  سعی  من  هم  هرچقدر 
این  می گفت  نیفتاده،  خاصی  اتفاق  بگویم 
خالف توافق اولیه است. راست هم می گفت. 
خالف توافق اولیه بود ولی می شد کار را ادامه 
خود  و  نشد  ادامه  به  حاضر  هدی  ولی  داد. 
آن چیزی  انصافًا  ولی  دادند،  ادامه  دوستان 
قضایا  این  در  نشد.  می خواست  هدی  که 
شاید  باشد.  منعطف تر  کمی  بود  الزم  شاید 
خیلی هم ربطی به آرمان گرایی اش نداشت. 
شخصیتی اش  انعطاف ناپذیری  به  بیشتر 
مربوط بود که وقتی به پدیده ای باور داشت، 

هدی یک آرمان گرا بود بحثی 
نیست. واقعاً آرمان گرا بود 
و نسبت به اعتقادات خودش 
عمیقاً مستحکم و شاید تا حدی 
هم انعطاف ناپذیر بود.
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حاضر نبود به آن تبصره و حاشیه بزند. این از 
یک جهت در استحکام شخصیتی و استمرار 
در مسیرش مثبت بود، ولی گاهی اوقات در 

کار مشترک اینها بازتاب های منفی دارد. 

بارز  ویژگی  یا  ممیزه  چند  بخواهیم  اگر 
شهید صابر که قابل توجه است را برای 
این  شما  نظر  از  بگوییم،  جدید  نسل 

ممیزه ها چه هستند؟
به  از امور جزئی تر  چون گفتید نسل جدید، 
جدید،  نسل  نمی گفتید  اگر  می روم.  کلی تر 
من اول می گفتم باورهای ایمانی. ولی برای 
زیادی  رونق  این  است  ممکن  جدید  نسل 
که  چیزی  اولین  بنابراین  باشد.  نداشته 
عالقه ای  است.  هدی  جوانمردی  می گویم 
زبانزد  داشت  ایران  پهلوانی  سنت  به  که 
شوخی  او  با  پهلوانی  عادت  همین  سر  بود. 
آقای  بودیم،  زندان  ما  وقتی  می کردند.  هم 

از  عکس  یک  کاظمیان 
کرد  منتشر  هدی  و  من 
شدت  به  داریم  دو  هر  که 
می خندیم )در خانه مرحوم 
سحابی بود که آقای مدنی 
تولد  سحابی  آقای  برای 
خنده  آن  بود(  گرفته 
است  خاطر  این  به  شدید 
سر  وقت ها  خیلی  من  که 
می گذاشتم  هدی  سر  به 
جواب هایش  منتظر  و 
جدی  حالت  آن  می شدم. 
خیلی  می داد  جواب  که 

شدت  به  من  بعد  می شد.  ملیح  و  مظلومانه 
می خندید.  هم  او  متعاقبش  و  می خندیدم 
من یک تکه هایی به او می انداختم و وقتی او 
جواب می داد خیلی جالب می شد. در مورد 
ما  بار  یک  بگویم.  خاطره ای  جوانمردی اش 
نزدیک خانه آقای بسته نگار بودیم، در دربند 
از  یکی  از  هست.  فاخری  خیلی  خانه های 
خانه ها خانمی که ظاهرًا خدمتکار بود بیرون 
بود  معلوم  که  بود  دستش  چیزهایی  و  آمد 
خانه  خیابان  است.  داده  او  به  صاحبخانه 
دارد.  تندی  سرباالیی  هم  بسته نگار  آقای 
رفت  سرعت  به  دید  که  را  خانم  این  هدی 
و  بگیرد  او  دست  از  را  اینها  کند  کمک  که 
آن خانم به او نداد. وقتی برگشت من سر به 
تو می خواستی وسایلش  سرش گذاشتم که 
آن  ولی  نگذاشت!  او  بقاپی،  دستش  از  را 
جوانمردی و حس عمیقی که نسبت به مردم 
بود.  شگفت انگیزی  چیز  داشت  محرومان  و 
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این در خیلی از جنبه های شخصیتی هدی 
بارز بود. 

خیلی ایران دوست بود. واقعًا ایران را عمیقًا 
قدیمش  شکل  به  را  تهران  داشت.  دوست 
خیلی دوست داشت. گاهی که برای صرف 
بازار  در  و  می رفت  می رفتیم،  بیرون  ناهار 
پیدا  را  گمنامی  و  قدیمی  جاهای  تجریش، 
ناهار  و  بنشینیم  تخت ها  روی  که  می کرد 
هم  آنها  می شناخت،  را  آنها  همه  بخوریم. 
گرمی  علیک  و  سالم  و  می شناختند  را  او 

حرص  و  می کردند  هم  با 
می خورد از اینکه بافت تهران 
بی هویت  دارد  شکل  این  به 
به  عمیقی  عالقه  می شود. 

ایران داشت.
به  عمیقی  باور  و  عالقه 
رهایی  برای  مبارزه  پیشتازان 
بنیانگذاران  به  داشت.  ایران 
خلق  مجاهدین  سازمان 
عالقه  مصدق  مرحوم  و 

و  هست  خاطرم  من  داشت.  چشمگیری 
داشت  بار  یک  که  کرده ام  نقل  هم  بارها 
تدوین  طول  در  را  غیرمستقیم  خاطره ای 
می کرد  نقل  عشق«  هم پیمان  »سه  کتاب 
وقت  چند  که  خزعلی  ابوالقاسم  آقای  که 
پیش فوت کرد، به حنیف نژاد گفته بوده که 
وقتی  می زند«.  تو  قلب  با  من  قلب  »محمد 
و  افتاد. عالقه  به هق هق گریه  را گفت  این 
باوری که به پیشتازان مبارزه رهایی بخش در 

ایران داشت خیلی عمیق بود.

بنابراین جوانمردی، ایران دوستی و عالقه به 
همه کسانی برای ایران فداکاری کرده بودند 
هم  فقط  بود.  هدی  شهید  ممیزه های  از 
بحث مبارزه  سیاسی نبود و عالقه عمیق او 
شامل کسانی که کار علمی کرده یا کارهای 
آن  می شد.  هم  بودند  کرده  ملی  بنیانی 
ویژه نامه ای که برای سازمان برنامه در ایران 
یا  است.  همین  از  حاکی  کرد،  منتشر  فردا 
برای دکتر شبیری نژاد که به این معنا مبارز 
بود،  ملی  علمی  چهره  یک  و  نبود  سیاسی 
چشم انداز  در  ویژه نامه ای 

ایران منتشر کرد. 
چهارم باورهای ایمانی عمیق 
اآلن  عرفانی  کلمه  است.  او 
شده  دستمالی  متاسفانه 
ایمان خیلی  است. ولی یک 
غریبی داشت. من دیده بودم 
که گاهی به تراس خانه آقای 
روی  و  می رفت  بسته نگار 
زمین بدون زیرانداز شروع به 
هاله  شهادت  از  بعد  می کرد.  خواندن  نماز 
هم، دوستانش در بند 350 می گفتند که در 
آن روزهای گرم خردادماه روی آسفالت نماز 

خوانده بود و این به او تسلی می داد. 
البته شاید این یک ویژگی روحی است که به 
جوانان قابل توصیه نیست. ولی اگر بخواهم 
جور دیگری بگویم، ایمانی که در وجود هدی 
بود، یک جور رنج اگزیستانسیالیستی در او 
ایجاد می کرد. نسبت به وقایع ناگوار خیلی 
می کشید.  رنج  خیلی  واقعًا  و  بود  حساس 

جوانمردی، ایران دوستی و 
عالقه به همه کسانی برای 
ایران فداکاری کرده بودند از 
ممیزه های شهید هدی بود. 
فقط هم بحث مبارزه  سیاسی 
نبود و عالقه عمیق او شامل 
کسانی که کار علمی کرده یا 
کارهای بنیانی ملی کرده 
بودند هم می شد.
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قلب سالم و ورزشکار هدی چیزی نبود که به 
خاطر یک اعتصاب از کار بیفتد. این رنجی 
بود که از ناروایی ها می دید. گاهی بازتاب این 
رنج برای بعضی ها این بود که رفتارهای تند 
هدی را می دیدند و فکر می کردند که خیلی 
خلیق نیست. در حالی که عمیقًا رئوف بود 
و متأثر می شد و از ناروایی های محیط از هر 
لحاظ عذاب می کشید و نمی توانست نسبت 

به آنها بی تفاوت باشد. 
در عین حال در دوستی پایدار و صادق بود و 

در رفاقت صرف نظر از مسائل 
هزینه  پرداخت  سیاسی، 
می کرد. در آن دیدارهایی که 
زندانیان  خانواده های  با  ما 
مالقات ها  داشتیم،  سیاسی 
و  بود  هم  پشت سر  خیلی 
مالقات  چند  که  روز  یک 
دیروقت  بودیم،  داده  انجام 
برویم  حاال  گفت  و  بود  شده 
مرحوم  داماد  دیدن  لواسان 

ـ  محققی  مهندس  آقای  بازرگان،  مهندس 
که ما خودمان با هم مدتی در زندان بودیم ـ 
گفتم هدی اآلن دیگر برای لواسان رفتن دیر 
است. گفت اگر تو نمی آیی من بروم. گفتم 
من که تو را تنها نمی گذارم. اینها را در حکم 

وظیفه برای خودش می دانست. 
دانشجویی  فراکسیون  دوستان  از  یکی 
قصد  بود،  زندان  در  که  ششم  مجلس 
داشتیم به خانواده اش سربزنیم. ما داشتیم 
ایستاد  فخرآباد  میوه فروشی  دم  می رفتیم، 
آنجا  به  وقتی  خرید.  میوه  صندوق  یک  و 

رسیدیم، دختر خردسال زندانی به طرف او 
پرید و معلوم بود که بارها به آنجا رفته است. 
من بار اولم بود و به خاطر این رفتم که هدی 
می خواست برود. خودم به اندازه او احساس 
مسئولیت نداشتم. از این جهت واقعًا انسان 
از جمله  برای آدم های عادی  و  بود  عجیبی 
این  بود.  دست نیافتنی  خلقیاتش  این  من 
این  در  مرا  او خودش  بود که  اقبال من  هم 
کارها سهیم می کرد. وگرنه شاید من در این 

حد خودم را مسئول نمی دانستم. 
در این زمینه هم برایش فرقی 
به  متعلق  فرد  که  نمی کرد 
است  جریان  و  گرایش  کدام 
مرزبندی هایی  چه  قباًل  و 
گرچه  است.  داشته  او  با 
زندان  در  را  مرزبندی ها  این 
این  و  می کرد  رعایت  کاماًل 
یک  که  بود  شده  باعث 
فاصله  بقیه  و  او  بین  مقدار 
بود  بیرون  وقتی  ولی  بیفتد، 
این  اصاًل  زندانیان  خانواده  مسئله  مورد  در 

مرزبندی ها را لحاظ نمی کرد. 
خیلی  مثل  بود  ویژه ای  انسان  حال  هر  به 
دیده ایم.  ما  که  ویژه ای  انسان های  این  از 
این  می دهد  ترجیح  خدا  وقت ها  گاهی 
این  از  کوندرا  میالن  قول  به  را  افراد  گونه 
بار  این  که  آن قدر  کند.  خالص  هستی  بار 
برایشان سنگین است و برای خود احساس 

مسئولیت های بزرگ می کنند.... 

ایمانی که در وجود 
هدی بود، یک جور رنج 

اگزیستانسیالیستی در او ایجاد 
می کرد. نسبت به وقایع ناگوار 

خیلی حساس بود و واقعاً خیلی 
رنج می کشید. قلب سالم و 

ورزشکار هدی چیزی نبود که 
به خاطر یک اعتصاب از کار 
بیفتد. این رنجی بود که از 

ناروایی ها می دید.
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به نام خدا
صابر  شهید  اعتراضی  غذای  اعتصاب  موضوع 
در اعتراض به شهادت مظلومانه هاله سحابی، و 
اعتصاب  این  نتیجه  در  هدی  رسیدن  شهادت  به 
و  دوستداران  همه  توجه  کانون  و  محور  همواره 
عالقمندان ایشان و افکار عمومی بوده است. این 
این حرکت اعتراضی  مسئله ضمن جاوید ساختن 
ظلمی  و  هاله  مظلومیت  بر  تأکید  و  حق طلبانه  و 
همواره  است،  رفته  خانواده اش  و  سحابی  بر  که 
به این موضوع جلب کرده  تمرکز و توجه عموم را 
که اعتصاب غذا عامل اصلی شهادت هدی بوده 

است. 
غذا  اعتصاب  گرفتن  قرار  محور  دیگر  سوی  از 
و  از پاسخگویی مسئولین زندان  برای فرار  عاملی 
قوه قضائیه قرار گرفته و آنان برای سلب مسئولیت 
از اعتصاب غذای  ناشی  را  از خود شهادت هدی 
ایشان می دانند و این گونه خود را از پاسخگویی در 
اتفاق  این  از  پس  که  رویدادهایی  و  اتفاقات  مورد 

و  مسئولین  تعهد  یا  و  کوتاهی  درنتیجه  و  افتاده 
روشن  برای  می کنند.  مبری  بوده،  زندان  عوامل 
توجه  مورد  نکاتی  است   الزم  موضوع  این  شدن 
قرار گیرد و به سئواالتی پاسخ داده شود تا حقیقت 

ماجرا روشن شود. 

تأکید شهید صابر بر عدم تندروی در دوران 
اعتصاب غذا

هدی از ابتدا به موضوع اعتصاب غذا به دید یک 
مسئله اعتراضی می نگریست و می خواست از این 
راه اعتراض خود را نسبت به تعدی انجام شده به 

راز شهادت
نکاتی در مورد روزهای پایانی اعتصاب و شهادت شهید صابر

امیرخسرو دلیرثانی
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حق حیات هاله و خانواده سحابی نشان دهد و پیام 
بنابراین  برساند،  افکار عمومی  به  را  اعتراض  این 
رسیدن  بین  ساعته   48 حدودًا  زمانی  فاصله  در 
چندین  با  اعتصاب  اعالم  و  هاله  شهادت  خبر 
مختلف  راه های  و  کرد  مشورت  مورد  این  در  نفر 
برای چگونگی این اعتراض را سنجید و درنهایت 
رسید  نتیجه  این  به  جوانب  همه  گرفتن  درنظر  با 
بیانیه ای جهت  به همراه  غذا  اعتصاب  اعالم  که 
از  و  بهترین شیوه اعتراض است  توضیح موضوع 
زحمت  همبندیان  سایر  برای  می خواست  که  آنجا 

و دردسری در این رابطه ایجاد نشود به 
باید  این تصمیم رسید که این اعتراض 
محدود به خانواده ملی ـ مذهبی باشد و 
ـ مذهبی  نماینده ملی  به عنوان  ایشان 

در بند 350 آغازگر این اعتراض باشد. 
همه روزه  اعتصاب،  شروع  از  بعد 
بین  ساعت  یک  مدت  به  جلسه ای 
هماهنگی های  آن  در  و  بود  برقرار  ما 
برخورد  نحوه  و  کار  ادامه  برای  الزم 
را  مختلف  پیشامدهای  در  موضوع  با 
روزها،  این  از  یکی  در  انجام می دادیم. 
من  اعتصاب  چهارم  یا  سوم  روز  شاید 
این پیشنهاد را مطرح کردم که با توجه 
ماه  روزهای  ویژه  حساسیت های  به 
پایان  تا  حداقل  اعتصاب  این  خرداد، 
افکار  در  آن  تأثیر  تا  یابد  ادامه  خرداد 
این اعتراض  عمومی گسترده تر شود و 
موثرتر باشد، هدی با شنیدن این مطلب 
برآشفت و در پاسخ من گفت که هدف 
ما از این اعتصاب به هیچ وجه تندروی 
نیست و ما نمی خواهیم از راه آسیب وارد 
بلکه  برسیم،  نتیجه  به  خود  به  کردن 
این منظور  برای  هدفمان اعالم اعتراض است و 
به  اعتصاب  پایان  برای  و  برگزیده ایم  را  اعتصاب 
و کالم  توجه می کنیم  ـ مذهبی  ملی  بزرگان  نظر 
آن ها برای ما مالکی برای نقطه پایان خواهد بود. 

شهید صابر در پی صدمه به جسم و جان خود 
نبود

سوی  از  نامه ای  می دانیم  امروزه  که  این  وجود  با 
تعدادی از بزرگان ملی ـ مذهبی در چهارمین روز 
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عدم  دلیل  به  ولی  بود،  شده  صادر  غذا  اعتصاب 
از  محرومیت  و   350 بند  از  تلفنی  ارتباط  امکان 
تلفن و تماس با خانواده که حق قانونی هر زندانی 
فراهم  زندان  به  پیغام  این  انتقال  امکان  است، 
بیستم  جمعه  صبح   4/5 ساعت  متأسفانه  و  نشد 
غذا،  اعتصاب  روز  هشتمین  با  مصادف  خردادماه 
هدی بعد از نماز صبح با اولین حمله قلبی مواجه 
اتاق یک )که هدی ساکن آن بود(  شد و در کف 
بر روی زمین خوابید و تعدادی از همبندیان دور او 
حلقه زدند تا افسر نگهبان درب را باز کند و او را به 

بهداری منتقل کنند. 
در این وضعیت هدی اصاًل حال مساعدی نداشت 
و درد شدیدی در ناحیه سینه و دست چپ احساس 

از  ایشان  شرایط  این  در  می کرد. 
که  خواست  همبندیان  از  یکی 
بیاورد  »رانی«  نوشابه  او  برای 
درحضور  را  آن  از  جرعه  چند  و 
قراری  به  توجه  با  نوشید،  جمع 
که با هم داشتیم و قرار بود به جز 
آب، چای، قند و نمک در دوران 
استفاده  از چیز دیگری  اعتصاب 
از سوی هدی  اقدام  این  نکنیم، 
اعتصاب  رسمی  پایان  منزله  به 
اولین چیزی  این شرایط  در  بود، 
بود  این  کرد  خطور  ذهنم  به  که 

پایبند  و  معتقد  که هدی یک مسلمان  آنجا  از  که 
به اصول مذهبی است وارد کردن هرگونه صدمه 
به جسم و جان را براساس نص کالم وحی حرام 
می داند، بنابراین با اعتصاب غذا به استقبال مرگ 
ضداعتقادی  عمل  یک  و  بی معنا  او  برای  رفتن 
است و از سوی دیگر در صحبت هایمان به صراحت 

گفته بود که هدفش از این اعتصاب تندروی نیست 
ادامه  برای  را  خود  تحمل  حد  اینکه  به  توجه  با  و 
اعتصاب بیش از چند روز می دانست، این اقدام را 
و  کرده  بروز  قلبی  حمله  که  اکنون  ولی  کرد  آغاز 
به  توجه  با  است  جدی  آسیب  معرض  در  او  حال 
این تصمیم که در چنین  اعتقادات هدی، گرفتن 
شرایطی ادامه اعتصاب ممکن نیست و باید برای 
برای  داد  خاتمه  آن  به  بیشتر  آسیب  از  جلوگیری 

ایشان امری اعتقادی و دور از انتظار نیست. 

وخامت حال و انتقال به بهداری
اول،  نوبت  در  بهداری  به  ایشان  انتقال  از  بعد 
با  و  نشد  رسیدگی  ایشان  وضعیت  به  متأسفانه 
خاص  وضعیت  به  بی توجهی 
و  بی احترامی  ضمن  ایشان، 
در  آن  شرح  که  شتم  و  ضرب 
گزارشی که قباًل در این خصوص 
نوشته شده آورده شد، ایشان را با 
بند  به  نگهبان  همراه  پیاده  پای 
بعد  از ساعتی  و کمتر  برگرداندند 
به  ایشان  ورود  صحنه  با  مجددًا 
و  زمین  کف  بر  خوابیدن  و  اتاق 
درد شدید در سینه مواجه شدیم. 
هدی در این حال شرحی از نحوه 
او  با  بهداری  مسئولین  برخورد 
ارائه داد و تأکید کرد که به دلیل بی احترامی هایی 
که به او شده به هیچ وجه به بهداری برنمی گردد 
و فقط باید او را به بیمارستان منتقل کنند. مجددًا 
با افسر نگهبان تماس گرفتیم و از او خواستیم که 
بیاید و موضوع برخورد ناشایست بهداری را با هدی 
همراه  که  خواستیم  او  از  و  کردیم  تشریح  برایش 

 اولین چیزی که به ذهنم 
خطور کرد این بود که از آنجا 
که هدی یک مسلمان معتقد و 
پایبند به اصول مذهبی است 
وارد کردن هرگونه صدمه 
به جسم و جان را براساس 
نص کالم وحی حرام می داند، 
بنابراین با اعتصاب غذا به 
استقبال مرگ رفتن برای او 
بی معنا است و از سوی دیگر 
در صحبت هایمان به صراحت 
گفته بود که هدفش از این 
اعتصاب تندروی نیست
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به بیمارستان  او  بر اعزام  هدی به بهداری برود و 
بهداری  به  برانکارد  با  ایشان  مجددًا  و  کند  تأکید 
این  با  شود.  فراهم  اعزامش  ترتیب  تا  شد  منتقل 
اینکه  تا  نبودیم  او مطلع  از وضعیت  تا ظهر  وجود 
نیاز  و  بود  از هم اتاقی ها  یکی  که  ظهر »پ، ک« 
به تزریق روزانه انسولین داشت به بهداری رفت و 
ساعتی بعد برگشت و گفت هدی را دیده که روی 
و  بوده  مساعد  حالش  و  نشسته  بهداری  تخت 
برگه ای گرفته تا در حضور افسر جانشین نسبت به 

برخورد ناشایست بهداری شکوائیه بنویسد.  
اینکه  اول  این خبر دو چیز روشن شد،  با شنیدن 

بعدازظهر  یک  ساعت  تا  حداقل 
از  ساعت  هشت  از  بیش  یعنی 
به  هدی  قلبی  سکته  اولین  زمان 
است،  نشده  منتقل  بیمارستان 
دوم حمله قلبی سحرگاه در حدی 
درآورد  پای  از  را  ایشان  که  نبوده 
نیز  نوشتن  به  قادر  که  به طوری 

بوده است. 
ساعتی بعد از این خبر، »پ، ک« 
که هم اتاقی ما بود و روزی سه بار 
بهداری  به  انسولین  تزریق  برای 
تمام  با  انتظار  برخالف  می رفت، 

وسایل برای مدت نامعلومی به بهداری اوین منتقل 
بهداری  با  ارتباطی  مسیر  تنها  این ترتیب  به  و  شد 
در روز جمعه که کسی را به بهداری نمی فرستادند 

قطع گردید. 

پرسش های بی پاسخ در دو روز پایانی 
روز یکشنبه 22 خردادماه خبر شهادت هدی به بند 
350 رسید، تصور همه ما این بود که هدی را روز 

بیمارستان مدرس فرستاده اند و  به  یا شنبه  جمعه 
با توجه به گزارشی که »پ، ک« از دیدار با هدی 
داده بود اصاًل انتظار نمی رفت که اثر حمله قلبی 
باشد. همان روز  او شده  به مرگ  روز جمعه منجر 
22 خرداد یا روز بعد »ج، م« از مسئولین زندان به 
دفتر بند آمد و از من خواست که به اعتصاب خود 
پایان دهم، من ضمن رد این درخواست به او گفتم 
که هدی نیاز به مراقبت های پزشکی داشته، ولی 
تا جمعه ظهر به بیمارستان منتقل نشده بود و حتی 
به نظر من جمعه شب نیز به بیمارستان نرفته و در 
جایی در زندان نگهداری می شده است. »ج، م« با 
با دستپاچگی  این حرف  شنیدن 
جمعه  که  کند  اثبات  کرد  سعی 
شده  اعزام  بیمارستان  به  هدی 
ثبت  به  موضوع  اثبات  برای  و 
انتقال در دفتر زندان اشاره کرد. 
از  که  کسانی  همه  دادم  پاسخ 
بازداشتگاه های  به  عمومی  بند 
هم  می شوند  فرستاده  امنیتی 
ثبت  خروجشان  زندان  دفتر  در 
می شود و این احتمال وجود دارد 
که به جای انتقال به بیمارستان 
او را به انفرادی یکی از بندهای 
سخت  شرایط  در  و  باشید  کرده  منتقل  امنیتی 
انفرادی با حمله قلبی دوم مواجه شده و بعد او را به 

بیمارستان فرستاده اید. 
چند سال بعد در اینترنت دیدم که »م، ت« یک از 
که  نوشته  بند 350  از  خود  گزارش  در  همبندیان 
مدرس  بیمارستان  به  معالجه  برای  ایام  در همان 
منتقل شده و در آنجا پزشک معالج هدی را دیده  و 
از او نقل قول می کرد که وقتی صابر را آوردند، کار 

ظهر »پ، ک« که یکی از 
هم اتاقی ها بود و نیاز به 
تزریق روزانه انسولین داشت 
به بهداری رفت و ساعتی 
بعد برگشت و گفت هدی را 
دیده که روی تخت بهداری 
نشسته و حالش مساعد بوده و 
برگه ای گرفته تا در حضور افسر 
جانشین نسبت به برخورد 
ناشایست بهداری شکوائیه 
بنویسد.  
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از کار گذشته و قابل احیا نبود. همچنین »ح، 
ر« یکی دیگر از همبندیان که در آن هنگام در 
بیمارستان مدرس بستری بود همین موضوع 
را از قول یکی از پزشکان بیمارستان برای من 

نقل کرده بود. 
برای روشن شدن نحوه شهادت هدی و علل 
و عوامل آن باید به سواالت و مسائل زیر پاسخ 

صریح داده شود: 
سحرگاه  ▪ قلبی  حمله  از  بعد  1.چرا 

به  جمعه  ظهر  تا  حداقل  هدی  جمعه، 
بیمارستان منتقل نشده است؟ 

مسئولین  ▪ ادعای  واقعًا  2.آیا 
بیمارستان  به  نامبرده  اعزام  درخصوص 
این  یا  دارد  صحت  جمعه  بعدازظهر  در 
اتفاق در روز شنبه و پس از بروز یک حمله 
موضوع  این  است؟  داده  رخ  دیگر  قلبی 
بیماران  ورود  دفتر  بررسی  طریق  از 

بیمارستان مدرس قابل تحقیق است. 
لحظه  ▪ در  هدی  جسمی  3.وضعیت 

آیا  است  بوده  چگونه  بیمارستان  به  ورود 
یا  نبوده  احیا  قابل  می کنند  نقل  که  همانطور 
وخامت  به  حالش  بیمارستان  به  ورود  از  بعد 

گراییده است. 
بر  ▪ مبنی  به شهادت »پ، ک«  توجه  4.با 

اوین  بهداری  در  جمعه  ظهر  در  هدی  رویت 
در  جسمانی اش  وضعیت  مورد  در  توضیح 
فاصله زمانی بین این دیدار و انتقال هدی به 
بیمارستان مدرس چه اتفاقی افتاده و نامبرده 
و  می شده  نگهداری  وضعیتی  چه  با  و  کجا 
دلیل وخامت حال وی در این فاصله چه بوده 

است؟ 

اعزام  ▪ تا  جمعه  ظهر  زمانی  فاصله  5.در 
اوین  بهداری  در  هدی  مدرس  بیمارستان  به 
نگهداری می شده یا به جای دیگری در زندان 
منتقل شده است و در این صورت آیا تحت نظر 

و مراقبت های پزشکی قرار داشته است؟ 
باز  فضای  برای  شرایط  ایجاد  با  روزی  امیدوارم 
و  تحقیق  امکان  کشور  در  مطبوعاتی  و  سیاسی 
در  ابهامات  و  شده  فراهم  مسئله  این  در  تفحص 
مورد نحوه شهادت هدی و عامل اصلی آن برطرف 

شود. 
امیرخسرو دلیرثانی
95/3/15
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از  پس  که  نوحی  کشتی  ساکنان  می رسد  نظر  به 
انقالب به امید رساندن مردم ایران به ساحل نجات 
و جامعه ای سالم تر، برابرتر، و توسعه یافته تر دل به 
آتش  و  دغدغه  آن  که  منزلی  به  هنوز  زدند،  دریا 
و  هدی  بی تردید  نرسیده اند.  نشاند،  فرو  را  درونی 
بی بازگشت  راه  این  در  که  کسانی  و  عزت  و  هاله 
قدم نهادند، با وجود تفاوت ها در مشی واستراتژی 
و حتی منش ـ که درجای خود از اهمیت برخوردار 
است ـ همه روحی سرکش و یاغی و پر از دغدغه 
ایران داشتند و همین اشتراک همچون نخ تسبیح 

سر نوشت آن ها را به هم پیوند می زند. 
این  در  گاه  که همچون هدی، خودآ همه کسانی 
سبک  می دانستند  کمابیش  شدند،  وارد  کشتی 
گونه ای  و  زده اند  پس  را  متعارف  زندگی  الگوی  و 
متفاوت با زندگی عوام را انتخاب کرده اند. به عالوه 
مسئولیت  اصل  بر  نانوشته  و  ناگفته  آن ها  گویا 
ویژگی همه  شاید همین  و  داشتند  وفاق  مشترک 
و  ارزش  صاحب  تفاوت هایشان،  همه  با  را  آن ها 
در  تا  وامی دارد  را  ما  که  می سازد  ویژه ای  اعتبار 
دل و قلبمان با احترام از آن ها یاد کنیم و از خالق 

برای زندگی، 
عاشق تر از ما در جهان نیست

سعید مدنی
فعندالصباح یحمد القوم السری )امام یلع ع( 

 )صبحگاهان، روندگان شب ستوده شوند( 
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به  نماییم.  آمرزش  طلب  آن ها  همه  برای  هستی 
قول شریعتی: »اینها گستاخی آن را داشته  اند که 
بنویسند،  خود  پیشانی  بر  خود  و  بشکنند  را  تقدیر 
و  روییده اند  کویر  از  که  بودند  لجوجی  درخت های 

در آتش، برگ و بار افشانده اند«. 
در حقوق بین الملل اصلی تحت عنوان »مسئولیت 
مشترک اما متفاوت« که میراث بشریت محسوب 
پذیرفته  مهم  اصول  از  یکی  به عنوان  می شود، 
اگرچه  اشاره  مورد  اصل  اساس  بر  است.  شده 
اتخاذ رفتارهای  ترجیحی برای کشورهای در حال 
اقتصادی  نظم  اصلی  ایده های  از  یکی  توسعه، 
 1970 دهه  طول  در  ملل  سازمان  در  بین المللی 
و 1980 بود، اما با تحکیم رویه های سرمایه داری 
در دهه 1990ایده نظم نوین اقتصادی بین المللی 
تقریبًا از بین رفت و مسئله تخریب محیط زیست 
عنوان  به  جهان  سرتاسر  در  پایدار  توسعه  بحث  و 
بدون  زیرا  شد؛  آن  جایگزین  انکارناپذیر  ضرورتی 
دو  هر  مختلف  نقطه نظرات  در  هماهنگی  ایجاد 
حال  در  کشورهای  و  صنعتی  کشورهای  گروه 
زیست  رعایت مسائل  اهمیت  توسعه در خصوص 
وجود  پایدار  توسعه  به  دستیابی  امکان  محیطی، 
نداشت. از این رو ملل متحد برای ایجاد هماهنگی 
منصفانه  جهانی  مشارکت  بر  مشترک  ارتباطات  و 
از یک طرف و توجه به موقعیت و نیازهای خاص 
تأکید  دیگر  طرف  از  توسعه  حال  در  کشورهای 
این  شکل گیری  رهگذر  از  بدین ترتیب  کردند. 
کشور های  میان  منصفانه  همکاری  و  مشارکت 
مفهوم  که  است  توسعه  حال  در  و  یافته  توسعه 
شکل  متفاوت«،  اما  مشترک  »مسئولیت  اصل 
»میراث  مفهوم  در  ریشه  که  اصل  این  گرفت. 
کلی  اصل  خاص  ظهور  دارد،  بشریت«  مشترک 

عبارت  که  است  بین الملل  حقوق  در  »انصاف« 
است از مسئولیت مشترک کشورها برای حفاظت 
از محیط زیست در سطح ملی، منطقه ای و جهانی 
نظر  در  با  آن ها  متفاوت  تعهدات  حال  عین  در  و 
گرفتن شرایط و اوضاع و احوال متفاوت و خاص 
و  محیطی  زیست  مشکالت  ایجاد  در  کشورها 
برطرف  برای  شان  اقتصادی  و  فنی  توانایی هایی 

کردن مشکالت زیست محیطی. 
اصل مسئولیت مشترک اما متفاوت از دو قسمت 
متفاوت و در عین حال به هم وابسته تشکیل شده 
است: الف )مسئولیت مشترک؛ و ب )مسئولیت یا 

تعهدات متفاوت. 
»مسئولیت  یعنی  اصل  اول  جزء  اساس  بر 
در  دولت ها  متفاوت  سهم  به  عنایت  با  مشترک« 
تخریب محیط زیست جهانی آن ها مسئولیت های 
زیست  به  ناچار  زیرا  دارند،  عهده  بر  مشترک 
از  منظور  بنابراین  خاکی هستند.  کره  در  مشترک 
مسئولیت مشترک، مسئولیت پذیری کشورها برای 
حفظ محیط زیست یا قسمتی از آن در سطح ملی، 
منطقه ای و جهانی است. زیرا محیط زیست بسیار 
فراتر از مرزهای ملی است و هر اقدامی به منظور 
همکاری  و  مشارکت  مستلزم  آن  اصالح  و  بهبود 
تمام کشورها در اتخاذ اقداماتی برای حل مسائل 
از  مشترک  مسئولیت  مفهوم  است.  مشکالت  و 
ماهیت منسجم و به هم وابسته کره زمین و قواعد 
مشترک  »میراث  عنوان  به  که  منابعی  بر  حاکم 

بشریت« شناخته شده اند، ناشی می شود. 
متفاوت«  تعهدات  و  »مسئولیت  اصل  دوم  جزء 
در  و  توسعه یافته  کشورهای  مسئولیت  زیرا  است، 
حال توسعه برای عمل به این تکلیف یا مسئولیت 
تفاوت  این  باشد.  متفاوت  است  ممکن  مشترک 
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ایجاد مشکالت زیست  به دلیل سهم متفاوت در 
از  بی رویه  استفاده  با  تاریخی  لحاظ  به  محیطی، 
ناپایدار  مصرف  و  تولید  الگوهای  با  طبیعی  منابع 
مالی  توانایی های  و  توسعه یافته  کشورهای  توسط 
و تکنولوژیکی این کشورها در جلوگیری، کنترل و 
کاهش مشکالت زیست محیطی توجیه می شود. 
بلکه  است،  متفاوت  سهم  مقدار  نه تنها  واقع  در 
ماهیت آن نیز تفاوت دارد. در تعیین مسئولیت های 
احوال،  و  اوضاع  مانند  زیادی  عوامل  متفاوت 
کشورها،  اقتصادی  توسعه  خاص،  نیازهای 

گروهی  یا  کشور  تاریخی  سهم 
مشکالت  ایجاد  در  کشورها  از 
هستند.  دخیل  محیطی  زیست 
مسئولیت های  شناسایی  اگرچه 
یک  در  کشورها  برای  متفاوت 
ماهوی  نابرابری  حقوقی،  نظام 
حقوقی  نظام  آن  تابعان  میان 
ایجاد می کند، با این همه هدف از 
نابرابری در حوزه حقوق بین الملل 
محیط زیست، تضمین مشارکت و 

)در صورت وجود( انجام تعهدات حقوقی در مدت 
زمان مقرر توسط کشورهای در حال توسعه است تا 
بدین ترتیب نظام حقوقی به اهداف تعیین شده در 

دراز مدت دست پیدا کند. 
اما  مشترک  »مسئولیت  اصل  می رسد  نظر  به 
فرایند های  تحلیل  برای  مناسبی  ابزار  متفاوت« 
کسانی  همه  واقع  در  باشد.  نیز  اجتماعات  درونی 
مطلوب  وضعیت  و  موجود  وضعیت  میان  که 
جامعه قائل به شکاف و گسست هستند، احساس 
که  دارند  تغییر  ایده  به  نسبت  مشترکی  مسئولیت 
ناشی از اعتقاد آن ها به اصول و معیارهای انسانی، 

دینی و امثال آن است. آیا این اصول و معیارها خود 
میراث مادی و معنوی بشری هستند که منجر به 
بر  و جمع  بر خود  دیگران  منافع  تقدم  قائل شدن 
فرد الاقل برای فاعل کنشگر می شود؟ شاید، اما 
هر  بشری  میراث  این  به  اتکا  بدون  حال  هر  در 

تالشی برای ایجاد تغییر بی معنا است. 
میراث  این  اتکای  به  او  چون  بسیاری  و  هدی 
اصل  دوم  جزء  مبنای  بر  داشتند.  تغییر  دغدغه 
در  انسآن ها  متفاوت«  اما  مشترک  »مسئولیت 
و مسئولیت های  تعهدات  عین مسئولیت مشترک 
دارند.  تغییر  به  نسبت  متفاوتی 
می کند  حکم  انصاف  اصل 
نقش  افراد  هرچه  اینکه  بر 
بین  شکاف  تعمیق  در  بیشتری 
مطلوب  وضع  و  موجود  وضع 
بیشتری  مسئولیت  داشته اند، 
و  وضع  اصالح  قبال  در  هم 
آن  انصاف  باشند.  داشته  تغییر 
تغییر،  به  قائل  است که »ما«ی 
به نسبتی که در ایجاد و تحکیم 
فقر، نابرابری، تبعیض و استبداد نقش داشته ایم، 
اصلی  مسیر  به  جامعه  بازگشت  و  آن  رفع  برای 
مبتنی بر میراث بشری مسئولیت بپذیریم. در واقع 
خالف انصاف است که افراد با پیشینه متفاوت در 
یا  موجود  تثبیت وضع  روند  با  و همراهی  موافقت 
احساس مسئولیت  به صرف   ، موجود  تغییر وضع 
مشترک امروز برای تغییر، سهم مساوی از تامین 

منابع الزم و هزینه ها را متقبل شوند. 
هدی و جریان فکری سیاسی که او در آن تنفس 
می کرد و به آن تعلق داشت همواره به دموکراسی و 
عدالت عشق ورزیده و سهمی در تحکیم نابرابری و 

هدی و جریان فکری سیاسی 
که او در آن تنفس می کرد و 
به آن تعلق داشت همواره 

به دموکراسی و عدالت عشق 
ورزیده و سهمی در تحکیم 

نابرابری و استبداد نداشته، 
ازاین رو اصل انصاف حکم 

می کرد تا او و افرادی چون او 
بسیار کمتر از »دیگران قایل به 

تغییر« که چنین پیشینه قابل 
دفاعی نداشتند، هزینه دهند.
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استبداد نداشته، ازاین رو اصل انصاف حکم می کرد 
تا او و افرادی چون او بسیار کمتر از »دیگران قایل 
به تغییر« که چنین پیشینه قابل دفاعی نداشتند، 
هزینه دهند. اما همه می دانیم که هدی و بسیاری 
بر  به استقبال تبعیضی رفتند که  گاهانه  آ او  چون 
نداشتن  حتی  یا  کمتر  سهم  وجود  با  آن  اساس 
سهم در ایجاد وضع موجود، سهم بزرگتری را در 
اصالح و تغییر وضع عهده دار شوند. این تجربه که 
واژه »ایثار« زیبنده آن است، خود منابع بیشتری را 
به سرمایه بشری برای تغییر افزوده است. به نظر 
سحابی  مهندس  مرحوم  اعتبار  و  زندگی  می رسد 
نیز مدیون پذیرش همین تبعیض در رفتار و منش 

سیاسی بود. 
از اهمیت و اعتبار تجربه  اما به نظرمی رسد فارغ 
و  فردی  تجربه  به  باید  هدی  اجتماعی  و  سیاسی 
این  از  داشت.  ویژه ای  توجه  نیز  او  روانشناختی 
زیست  از  تجربه شخصی  چند  به  نیز  اشاره ای  رو 
و  پیش  مفتخرم  می کنم.  اشاره  هدی  با  مشترک 
پس از انقالب در فضا و محیطی تنفس کرده ام که 
آزادگانی همچون هدی در آن می زیسته اند. زیست 
و  پرهزینه  اگرچه  این عزیزان  با  و تجربه مشترک 
و  غنی  اغلب  حال  همان  در  اما  بوده  رنج آور  گاه 

آموزنده نیز بوده است. 
کمابیش  و  دوستانه  رابطه  از سال 1373  پیش  تا 
نزدیکی با هدی داشتم اما هیچ گاه فرصت همکاری 
و تجربه مشترک در پروژه خاصی نداشتیم. وقتی 
با  در مرداد 73 و پس از چند ماه بازداشت مرتبط 
انتشار ایران فردا آزاد شدم، همسرم تعریف کرد که 
و  میوه  و  بسته های گوشت  با  نوبت  هدی چندین 
برنج مراجعه کرده و حال و احوالی پرسیده است. 
واقعیت آن است که در آن روزگار برخالف امروز ـ 

که حتی گرفتن عکس یادگاری و سلفی با زندانیان 
برای انتشار عمومی امری عادی شده ـ هر رابطه 
می توانست  بازداشت شدگان  خانواده  با  تماسی  و 
پی  در  بازداشت  و  احضار  جمله  از  جدی  عواقب 
و  دوستان صمیمی  برخی  کمااینکه  باشد،  داشته 
از  پس  را  رابطه شان  کل  دوران  همان  در  نزدیک 
بازداشت قطع کرده بودند. اما هدی فارغ از همه 
خانواده ام  به  منظمی  مراجعات  ممکن  عواقب 
کمترین  بدون  ـ  آنکه   دیگر  جالب  نکته  داشت. 
اغراق ـ از آن روز تا امروز هیچ وقت گوشت و میوه 
هدی  منش  این  نشد.  ما  خانه  وارد  کیفیت  آن  با 
زندانیان  خانواده های  دیگر  میان  در  نیز  بعدها 
تجربه  چند   73 سال  از  پس  شد.  تکرار  سیاسی 
مشترک بسیار نزدیک با هدی داشتم که بازبینی و 

یادآوری برخی ازآن ها خالی از لطف نیست. 

فعاالن  ستاد  و  ششم  مجلس  انتخابات  اول: 
ملی مذهبی

از  پس   1376 سال  در  ستادی  تجربه  پی  در   
نامزدی  برای  سحابی  مهندس  مرحوم  تصمیم 
ریاست جمهوری، در سال 1378 قرار شد با دعوت 
انتخاباتی  فعالیت های  مذهبی  ملی  دوستان  از 
در  شود.  داده  سامان  و  سر  ششم  دوره  مجلس 
اجماع  و  سحابی  مهندس  پیشنهاد  به  جلسه  آن 
دوستان هدی به عنوان مسئول ستاد انتخاب شد. 
پس از آن حدود سه ماه کار و تالش فشرده انجام 
یا  نابجا، درست  و  بجا  که  از کسانی  فارغ  که  شد 
نادرست به مجلس ششم راه یافتند، جمع کثیری 
ـ  ملی  افکار  و  آرا  به  و عالقمندان  دانشجویان  از 
و  پیوند  نیز  امروز  تا  که  آمدند  هم  گرد  مذهبی ها 
به  همه  و  کرده اند  حفظ  دوستان  با  را  رابطه شان 
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برخورد  تجربه  به خصوص  و  دوران  آن  از  نیکی 
فعالیت  این  در  می کنند.  یاد  هدی  با  گفت وگو  و 
ویژگی های رفتاری هدی عبارت بود از: برنامه ریزی 
جلب  و  گفت وگو  و  تعامل  بودن،  مقتصد  نظم،  و 
رازداری،  شفافیت،  مشورت،  دیگران،  مشارکت 
وقت گذاری، و پیگیری کالفه کننده اما صمیمانه. 

مصادیق  به  می توان  ویژگی ها  این  همه  مورد  در 
از  یکی  به  فقط  که  کرد  اشاره  زیادی  خاطرات  و 
برای  بود  هدی  برنامه  آن  و  می کنم  اشاره  آن ها 
تامین غذای ستاد. در آن دوران غذای ستادهای 
کمتر  و  بیشتر  کمی  پلوخورش،  کم  دست  دیگر 

بود درحالی که ناهار ستاد کوچک 
عبارت  عمدتًا  مذهبی ها  ـ  ملی 
و  کالباس  ساندویچ  لوبیا،  از  بود 
به  دیوار  درحالی که  البته  و  نیمرو، 
عشرت  )میدان  ستاد  محل  دیوار 
تنها  داشت.  قرار  چلوکبابی  آباد( 
که  بود  تبلیغات  شب  آخرین  در 
صرف  برای  ستاد  همکاران  همه 
چلوکباب کوبیده به رستوران جنب 

انتخاباتی  ستاد دعوت شدند. سرجمع هزینه های 
ستاد ملی ـ مذهبی ها در آن انتخابات حدود یازده 
تا دوازده میلیون تومان شد که بخش عمده آن هم 
با  آبی رنگ معروف  بود به چاپ کارت های  مربوط 
عکس های شریعتی، مصدق، بازرگان و طالقانی. 
بازداشت  جریان  در  و  بعد  سال  دو  دارم  خاطر  به 
بازجویی   1380-1379 سال  در  مذهبی ها  ـ  ملی 
به  مالی  را در گزارش  که فهرست کامل هزینه ها 
اعضای ستاد در اختیار داشت، با طعنه می گفت: 
غلطی  چه  می خواستید  میلیون   12-10 با  شما 

بکنید، که بقیه با 10-12 میلیارد نتوانستند؟ 

صد  ضرب آهنگ های  سمینار  برگزاری  دوم: 
ساله نفت به مناسبت صد سالگی نفت 

دلبستگی هدی به مصدق و نهضت ملی به ویژه 
برای آنان که فیلم او را درباره دکتر مصدق را دیده اند 
نشسته اند، مسلم  تاریخ حسینیه  در کالس های  یا 
درصدمین  رسید  نظرم  به   1387 سال  در  است. 
سالگرد اکتشاف نفت، ملیـ  مذهبی ها هم می توانند 
جمع بندی خودشان را از این سده ارائه کنند. موضوع 
را با هدی مطرح کردم که استقبال کرد و پس از آن 
دکتر  آقایان  گرامی  دوستان  از  با مشورت همدیگر 
رییسی طوسی، آقای دکتر رفیعی و مرحوم مهندس 
وحید میرزاده دعوت کردیم تا برنامه ای تدارک دیده 
شود. سمینار در دوروز 8 و 9 آبان 
»ضرب آهنگ های  عنوان  با  و 
حسینیه  در  نفت«  ساله  صد 
مجموع  در  که  شد  برگزار  ارشاد 
آن  در  کیفی  و  خوب  مقاالت 
ارائه شد و پژوهشگرانی همچون 
آقایان دکتر ستاریفر، دکتر فرشاد 
دکتر  حسن تاش،  دکتر  مومنی، 
پیران و بسیاری دیگر که نامشان 
را به خاطر ندارم ـ و امیدوارم عذرخواهی مرا بپذیرند 
در  ارائه کردند. مجموعه مقاالت  را  ـ مقاالت خود 
ویژه نامه  عنوان  به  دوران  آن  روزنامه های  از  یکی 
منتشر شد. مثل همیشه نقش هدی در این سمینار 
نیز محوری و اثرگذار بود. مقاله ای نیز ارائه کرد که 
امیدوارم به همت خانواده بازنشر شود.۱  باز هم اگر 
بخواهم ویژگی های هدی در این تجربه مشترک را 
نظم،  و  برنامه ریزی  کنم:  تکرار  باید  کنم  فهرست 
مشارکت  جلب  و  گفت وگو  و  تعامل  بودن،  مقتصد 
دیگران، مشورت، شفافیت، رازداری، وقت گذاری، 

و پیگیری کالفه کننده اما صمیمانه. 

ویژگی های رفتاری هدی 
عبارت بود از: برنامه ریزی 
و نظم، مقتصد بودن، تعامل 
و گفت وگو و جلب مشارکت 
دیگران، مشورت، شفافیت، 

رازداری، وقت گذاری، و پیگیری 
کالفه کننده اما صمیمانه. 
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در  جماعت گرا  توانمند سازی  برنامه  سوم: 
زاهدان 

محسوب  نو  هدی  برای  جهاتی  از  تجربه  این 
این دلیل که هدی سابقه پژوهشی  به  نه  می شد، 
پروژه  این  در  که  ازاین جهت  بیشتر  بلکه  نداشت، 
»کار میدانی« محور بود و پیشبرد طرح هم تیمی. 
با وجود این بنابرنظر همه کسانی که به نحوی بر 
طرح نظارت داشتند، هدی به خوبی و با موفقیت 
پروژه  در  بنده  حضور  آورد.  در  اجرا  به  را  طرح 
به واسطه مطالعه و تجربه رویکرد جماعت گرایی در 

چند پژوهش دیگر بود. 
بارها  آن  در  هدی  نقش  و  طرح  این  به  راجع 
بنابراین  است،  شده  منتشر  و  نوشته  گزارش هایی 
در این مورد توضیح بیشتر الزم نیست. تنها به یک 
کمتر  نظرم  به  که  می کنم  اشاره  مهم  بسیار  نکته 

صمیمانه  همکاری  آن  و  گرفته  قرار  نظر  مورد 
به  یک  هر  که  بود  دوستانی  جمع  لذت بخش  و 
نحوی شیفته روحیات و اخالق هدی بودند و چون 
احتمااًل راضی نیستند اینجا نامی از آن ها نمی برم. 
اگر بخواهم روحیات و ویژگی های فردی و منش 
هدی را در این تجربه نیز جمع بندی کنم چاره ای 
نظم،  و  برنامه ریزی  کنم:  تکرار  آنکه  جز  ندارم 
مشارکت  جلب  و  گفت وگو  و  تعامل  بودن،  مقتصد 
دیگران، مشورت، شفافیت، رازداری، وقت گذاری، 

و پیگیری کالفه کننده اما صمیمانه. 

با  این سمینار  یادنامه: سخنرانی هدی صابر در  ۱. توضیح 
توسعه  نمونه  مشارکتی؛   – وجهی  دو  توسعه  »الگوی  عنوان 
در  صابر  شهید  وب سایت  سخنرانی های  بخش  در   » ملی 

دسترس است.
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پایانی  سال  دو  در  مناقشه برانگیز  پرونده های  از 
با  وی  مواجهه ی  نوع  صابر،  هدی  شهید  حیات 
ترجیح  که هدی صابر  بود؛ جنبشی  سبز  جنبش 
یا  جدید«  »حرکت  عنوان  با   

ً
غالبا آن  از  می داد 

»دوران جدید« یاد کند. تحلیل های ضدونقیضی 
از برخورد صابر با جنبش سبز مطرح شده است؛ 
را  وی  کوشیده اند  ازیک سو  که  تحلیل هایی 
عنصری فعال در این جنبش تلقی کرده و وی را به 
عنوان »زندانی سبز« برساخت و دستگیری وی را 
نیز به عنوان پی آیند جنبش سبز تحلیل کنند؛ و در 
مقابل تحلیل هایی که کوشیده اند وی را مخالف 
تمام عیار و منتقد کلیت حرکت سال 88 تصویر 
کرده و نوعی شکاف و تقابل میان صابر با جنبش 

سبز ترسیم نمایند. 
با  به نظر می رسد تصویر واقعی مواجهه ی صابر 
تحوالت سال 88 را باید جایی در میانه ی این دو 

نقطه ی انتهایی طیف دید. صابر از سویی نسبت 
به  رویکرد  زدن،  بیرون  خود  از  جانفشانی،  به 
گاهی های  معنا، ایده پردازی، رشد تبادل اخبار و آ
سیاسی و اعالم ظرفیت و نوبت خواهی نسل نو در 
جریان جنبش سبز و »ریخته شدن خون سرخ بر 
مخمل سبز« ادای احترام و تجلیل می کرد و این 
نقاط مثبت را مورد تاکید قرار می داد، و از سوی 
حرکت  ضعف های  و  فقدان ها  نارسایی ها،  دیگر 
می کرد؛  بیان  پرده پوشی  بدون  و  صراحت  به  را 
تئوریک  مبنای  فقدان  چون  بنیادینی  ضعف های 
خودبه خودی  تحلیل،  فقدان  اعتقادی،  و  تجربی 
صداقت  و  استراتژی  و  چشم انداز  فقدان  بودن، 
به  کردن  دلخوش  پیش برندگان،  در  متناسب 
و  سازماندهی  فقدان  و  شبکه ای  سامان یابی 

تشکیالت و رهبری حرکت و ... . 
در  صابر  هدی  دوستان  و  عالقمندان  از  برخی 

مواجهه با جنبش سبز
هدی صابر ضعف و قوت حرکت سال 88 را چگونه تحلیل می کرد؟
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مشابهی  روایت های  کمابیش  گذشته  سال های 
و  گفته ها  در  را  سبز  جنبش  بر  وی  نقدهای  از 
می رسد  نظر  به  کرده اند.  بیان  خود  نوشته های 
مواجهند:  با خلل  دو جهت  از  روایت ها  این  که 
و  دوسویه  گفت وگوی  از  گزارشی  اینکه  نخست 
شخصی هدی صابر با راوی هستند که این گزارش 
امانتداری  فرض  با  و  نیست  بین االذهانی   

ً
لزوما

مطلق در بیان روایت، خواه ناخواه از فیلتر ذهن و 
تفسیر راوی عبور کرده و نوعی روایت غیرمستقیم 
آن  از  دست  آن  از  روایت هایی  اینکه  دوم  است؛ 
بیان  علنی  و  عمومی  تریبون های  در  که  جهت 
که  باشد  مالحظاتی  حاوی  است  ممکن  نشده، 
روشن  نباشد؛  صابر  هدی  دقیق  مواضع  بیانگر 
با  عمومی  تریبون های  در  مواضع  بیان  که  است 
سنجش به نسبت دقیق تری حول ابعاد همراه است 
می تواند  دونفره،  گفت وگوهای  با  مقایسه  در  و 
قابل استناد یک  از دیدگاه های  نمایاتری  مصداق 

فرد باشد. 
دفتر  که  اکنون  دیدیم  ضرورت  اساس،  همین  بر 
قالب  در  بگشا«  »باب  سلسله نشست های  سوم 
یک کتاب جدید از هدی صابر منتشر شده است 
سال  با  زمانی  تقارن  سبب  به  که  نشست هایی  ـ 
88 حاوی موضع گیری های عمومی هدی صابر 
گزینش  با  ـ  هست  نیز  سبز  جنبش  خصوص  در 
آن  طی  که  نشست ها  این  از  بخش هایی  تمامی 
تکوین  حال  در  حوادث  به  اشاره ای  صابر  شهید 
و  نقد  از  مستند  گزارشی  داشت،   1388 سال 
پیش  سبز  درباره ی جنبش  وی  داوری  و  سنجش 

روی عالقمندان قرار دهیم. 
ذکرشده،  نقل های  تمامی  منبع  مورد،  دو  جز  به 
همچنان که تصریح شد، دفتر سوم »باب بگشا« 
سلسله مباحث(   38 تا   28 نشست های  )حاوی 

می تواند  نقل ها  این  دقیق  مطالعه ی  است. 
با  از مواجهه ی هدی صابر  کلیشه های یک سویه 
جنبش سبز را شکسته و تصویری مستندتر از درک 
و دریافت و تحلیل این اندیشمند از حرکت سال 
88 به دست دهد؛ تصویری که به نظر می رسد به 
موازات گسترش و تداوم حرکت، حاوی همدلی 
بیشتر هدی صابر بوده و ضمن نقدهای جدی و 
بنیادی، نقاط قوت و فراروی ها را نادیده نمی گیرد.
انتظار بعیدی نیست که مطابق الگویی که شهید 
نیاز«  هزار  فراز،  »هشت  نشست های  در  صابر 
ایران  معاصر  تاریخ  عطف  نقاط  تحلیل  برای 
کرده،  ترسیم  بنیادی  و  متمایز  محور   20 در 
نقادی  و  تحلیل  به  اندیشه ی صابر  به  عالقمندان 
پیش رو  گزارش  بپردازند.  سبز  جنبش  سنجش  و 

کمک کاری برای امر خطیر اخیر تواند بود. 

خلل ها و فقدان های حرکت جدید
1. ضعف دید تاریخی و تحلیل تاریخی 

می کنیم،  درنگ  آن  روی  که  فعلی  »داشته ی 
از  تاریخی« است که یکی  و تحلیل  تاریخی  »دید 
حلقه های مفقوده ی جامعه ی ماست و تا حدودی 
گذاشته  نمایش  به  اخیر  تحوالت  در  را  خود  هم 
این  ]در  »او«  داشته ی  ببینیم  ان شاءالله  است. 
زمینه[ چیست و چقدر می تواند نقیصه ی ما را رفع 
یکم  و  سی  نشست  136؛   ،1395 )صابر،  کند«. 

باب بگشا، 30 تیرماه 1388(

2. خودبه خودی بودن و فقدان چشم انداز، 
استراتژی و صداقت متناسب

که  جلسه ای  بشویم،  بحث  وارد  اینکه  از  »قبل 
داشتیم،  آن  از  پس  تعاقبات  و  انتخابات  از  بعد 
مختصری  بحث  آنجا   ... بود  نیمه کاره  جلسه ای 
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این  از  ]»مختصر«  ـ  شد  ]جاری[  اوضاع  روی 
بنا  نه  و  است  سیاسی  ما  بحث  نه  که[  جهت 
منتها،  ـ  شویم  سیاسی[  ]مباحث  وارد  داشته ایم 
آن  از  بخواهیم  که  نبود  شرایطی  شرایط،  آن 
به شرایط  پرش کنیم؛ ضرورتًا می بایست اشاره ای 
برخی  و  شد  مطرح  نکته ای  آنجا  می کردیم.  هم 
دوستان هم پس از جلسه آمدند و انتقاد کردند که 
آنچه  آنجا،  بود.  تا حدودی درست  انتقادشان هم 
من به کار بردم این بود که ما هزینه ی استراتژی 
نوعی درست  به  این ]سخن[ هم  بدهیم؛  را  خود 
درستش  باشد.  نادرست  می تواند  نوعی  به  هم  و 
برای  حاکمیت  این  که  همچنان  که  هست  این 
از  بخشی  که  است  قائل  طراحی هایی  حق  خود 
این حق، »غصب شده« است و بخش دیگر ظاهرًا 
]البته[  که  است  حقوقی اش  جایگاه  از  ناشی 
جایگاه حقوقی اش هم در شرایط کنونی، زخمی تر 
کار  چه  که  می داند  خودش  حال  شد.  گذشته  از 
می کند. هر حاکمیتی خود می داند که چه می کند 
نیروی  نه  تعیین می کند،  را خودش  و سرنوشتش 
اینجا  بوده،  گونه  این  جهان  جای  همه  مقابلش؛ 
هم، این گونه خواهد بود. نیروهای دیگر هم برای 
خود استراتژی هایی داشتند که عمل کردند، ما هم 
به سهم خودمان ـ نه صاحب قد و قواره ای هستیم 
در  داریم،  و طول گسترده  با عرض  شانه ای  نه  و 
چشم اندازی  می توانیم،  هم  ما  ـ  خودمان  حد 
داشته باشیم. طبیعی است در کشوری که »کشور 
هزینه« است و تنفس، موهبتی است که جمهوری 
این  در  کرده!  عطا  شهروندانش  به  اسالمی 
حتی  استراتژی ای،  هر  که  است  طبیعی  شرایط، 
داشته  هزینه  هم  دانشگاهی  و  علمی  استراتژی 
اجتماعی  فعالیت[  و  ]استراتژی  چه  حال،  باشد. 

که  هم  سیاسی  ]فعالیت[  اولی،  طریق  به  و  و... 
هزینه ی باالتری دارد. طبیعی است که هر کسی 
محاسباتش  برمی گزیند،  خودش  که  را  راهی  آن 
هم  را  تعاقباتش  و  می دهد  انجام  خودش  هم  را 
درست  این حیث  از  این سخن  می پذیرد.  خودش 
است. اما از سوی دیگر هم، اگر حرکتی در جامعه 
خود،  خاص  صالحیت های  از  که  گرفت  صورت 
چشم اندازی،  نبود،  خود به خودی  ـ  بود  برخوردار 
داشت   ... و  متناسبی  صداقت  حداقلی،  سازمان 
ـ می شود با او همراهی کرد و اگر صالحیت های 
هم  را  او  هژمونی  می شود  داشت،  جدی تری 
و  متوسط  که  کرده ایم  عنوان  ما همیشه  پذیرفت. 
مادون متوسط  هستیم و نه محوریم و نه جلودار، 
ولی در خط خودمان، همچنان که این ها با کسی 
تعارف ندارند، ما هم با کسی تعارف نداریم. اما این 
به این منزله نیست که حرکت های دیگری که در 
جامعه صورت می گیرد، نادیده گرفته شود و یا امر 
و اجباری باشد که با آن همراهی نشود«. )صابر، 
1395، 137-136؛ نشست سی و یکم باب بگشا، 

30 تیرماه 1388(

3. تندباد برکننده ی محافل و دستاوردها
سه  در  است.  معضل  همیشه  وقفه  ایران،  »در 
و  خودخواسته  وقفه های  با  هم  گذشته  ماه  چهار 
خودناخواسته مواجه بودیم اما به هر حال معتقدیم 
که وقفه ها موقت است و روند ها پایدار. ان شاءالله 
از سال گذشته شروع کردیم  را که  روندی  بتوانیم 
جلسه  کمیت  از  فارغ  برسانیم؛  سرانجامی  به 
با  که  مفهوم  این  به  نه  پیرامونمان.  اتفاقات  و 
قبالشان هم  یا در  نداشته  پیوند  پیرامون،  اتفاقات 
تا  ایران  در  آن طرف هم  از  ولی  نداریم  مسئولیت 
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به حال هرچه به وجود آمده در 
از  است.  رفته  بین  از  تندبادها 
ایجاب  مسئولیت  دیگر  طرف 
می کند در دورانی که هیچ چیز 
نمی دهند هیچ  اجازه  و  نیست 
چیزی شکل بگیرد و انسان ها 
له  خدا  از  برتر  موضع  از  را 
هر  و  می کنند  خرد  می کنند، 
و  می آورند  تلویزیون  پای  شب 
اعتراف می گیرند و به قربانگاه 
شرایط،  این  در  ما  می برند، 
حداقل بتوانیم محفل خودمان 
را حفظ کنیم و با آن مسئوالنه 
برخورد کنیم«. )صابر، 1395، 

163؛ نشست سی و دوم باب بگشا ، 3 شهریورماه 
)1388

اتفاقات  مثل همه ی  افتاد  که  اتفاقاتی  »متأسفانه 
کرد.  تزلزل  دچار  هم  را  جمع  انباشته های  قبلی، 
با  که  نیستیم  ما مجاز  و  تشکیل شده  اینجا جمع 
هر اتفاقی که بیرون رخ می دهد بضاعت های خود 
می گوید؛  قرآن  که  همان طور[  کنیم.  ]محدود  را 
پنبه  را  نباشید که رشته ها  مانند زن سالخورده ای 
که  اتفاقاتی  این  خاطر  به  ندارد  دلیلی  می کند. 
افتاده ما پروژه های خرد خودمان را زمین بگذاریم. 
را  گروه  چهار  ـ  سه  همان  دوباره  کنیم[  ]سعی 
تجمع  امکان  جمعی،  دوستان  اگر  باشیم.  داشته 
دوباره را دارند، طه یا هر کدام از سوره ها؛ مؤمنون، 
امروز یک بحث  را که  اعراف  انبیاء وحتی  شعراء، 
چه  و  بیاورند  گرفت،  صورت  آن  روی  مختصری 
بحث  بگذارید  کنند،  بحث  جمعی  چه  فردی 
صورت بگیرد«. )صابر، 1395، 190 نشست سی 

و دوم باب بگشا ، 3 شهریورماه 1388(

4. فقدان مالت و مبنای تئوریک
می شود  آن  از  پس  شود،  بحث  در  غوغایی  »اگر 
مالت  بدون  کرد.  ایجاد  اجتماعی  مثبت  غوغای 
وضع  از  جابه جایی  نمی شود  تئوریک،  مبنای  و 
موجود به وضع مطلوب کرد. چند بار این باید ثابت 
شود؟ بدون فرآوری جدید و مالت نو که روی آن 
شود،  سوار  جدیدی  سازمان دهی  و  باشد  پژواک 
امکان پیشروی جدی نیست. شاید امکان پیشروی 
حسی باشد، ولی امکان پیشروی جدی نیست. اگر 
مالت فراهم شود، هیچ جریانی قادر به جلو گرفتن 
نیست. با آوردن و مچاله کردن پیر و خرد و کالن 
]به هدف شان نمی رسند[. شما نمی توانی دانشجو 
را مچاله کنی، سحابی هشتادساله را مچاله کنی، 
ملکی را هم مچاله کنی، حجاریان قباًل مچاله شده 
که  ساله   22-23 دانشجوی  کنی،  مچاله  هم  را 
مچاله  هم  را  انداخته  راه  سبز  موج  و  ستاد  آمده 
مچاله  قدرت  کسی  هیچ  باشد،  اگرمالت  کنی! 
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مگر  شویم.  قدرت  اغوای  نباید  ما  ندارد.  کردن 
را  موسی  مالت  و  محتوا  توانست  مستقر،  قدرت 
پخش وپال کند؟ مگر شد؟ باید مالت فراهم شود. 
دادید  پیشنهاد  خودتان  که  طبیعی  سیکل  همان 
ما  باالخره  کجاست؟  بگیرد.  شکل  جمع هایی  که 
در قبال چیزی که ایجاد کردیم، مسئولیم. آن هم 
در کشوری که هزار بار استارت ایجاد زده می شود، 
رد  آن  روی  از  بولدوزر  و  بوم غلتون  هم  بار  هزار 
یافته های  باید  پاها  و  دست  این  زیر  ما  می شود. 
در  ما  بزرگ  رسالت  شاید  بداریم.  محفوظ  را  خود 
داشته  جدی  عمل  نمی توانیم  خیلی  که  دورانی 
بحث های  همین  و  کتب ها  همین  حفظ  باشیم، 
که  است  این  ما  است. دستاورد  دست وپا شکسته 
 ،1395 )صابر،  کنیم«.  حفظ  را  همین  بتوانیم 
190 نشست سی و دوم باب بگشا ، 3 شهریورماه 
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خدا،  با  جدی  رابطه ی  برقراری  ضعف   .5
خود و کتاب 

ذهن  به  جدی  ضرباهنگ  هم  اخیر  »رخدادهای 
ما وارد کرد که این رابطه می باید ضروری تر از قبل 
و  هستی  مبدأ  با  رابطه  این  چنانچه  و  شود  برقرار 
مبدأ خودمان برقرار نشود، حرکت، حرکت پرتوان، 
پایدار و با فرجام جدی و همه گیری نخواهد بود«. 
)صابر، 1395، 164؛ نشست سی و دوم باب بگشا 

، 3 شهریورماه 1388(
اسـت.  مکتوبـات  مجموعـه ی  از  فراتـر  »کتـاب، 
کتـاب؛ مبنـا، سـکو و پایـه اسـت. مـا هـم ]بایـد[ 
برخوردمـان را بـا قـرآن فعال تر کنیم. طـی اتفاقاتی 
کـه اخیـرًا افتاد، ما بیشـتر بـه ضرورت مبنـا گرفتن 
ـ هـم مبنـا گرفتـن »او«، هـم خودمـان و هـم یک 

مرجـع کـه هر کتابـی می تواند باشـد ـ پـی می بریم. 
اسـت،  همـه  از  پیمان تـر  و  پـر  کـه  کتابـی  امـا 
باشـد کـه سـرجمع همـه ی  آخـر  می توانـد کتـاب 
و  بـوده  الگوهـا  و  گزاره هـا  و  مدل هـا  و  تجـارب 
هسـت«. )صابر، 1395، 188؛ نشسـت سی و دوم 

بـاب بگشـا ، 3 شـهریورماه 1388(
هم  امروز  و  می کند  تأکید  آن  بر  که  بعدی  »وجه 
ذهن  از  اخیر  پرتنگنای  و  سخت  شرایط  این  در 
ان شاءالله  و  ـ  افتاده  دور  مذهبی  روشنفکری 
روشنفکران  اخیر  پرتنگنای  و  سخت  شرایط  این 
مذهبی را مجددًا به سمت کتاب ببرد، نه به شکل 
کردن  تلقی  ]موضع  ـ  استراتژیک  بلکه  تاکتیکی، 
کتاب است[. بحث خدا هم در مخاطب قرار دادن 
فقط  کتاب  که  بود  این   ... موسی  قوم  و  موسی 
خواندنی، ورق زدنی و مطالعه کردنی نیست؛ کتاب 
گرفتنی،  کردنی،  اخذ  موضع  این  است.  موضع 
است«.  قراردادنی  اتکا  مورد  و  تمسک جستنی 
باب  سوم   و  سی  نشست  204؛   ،1395 )صابر، 

بگشا، 10 شهریورماه 1388(
اعتبار  این  به  است.  مرور  قابل  که  هست  »کتاب 
برگش  نیست؛  خواندنی  فقط  کتاب  این  می گوید 
اعتبار  این  به  بچسبید.  و  بگیرید  را  آن  نزنید، 
از  روشنفکری مذهبی  به حال عمومًا  تا  که  است 
که  است  این  تصورش  و  کرده  غفلت  کتاب  این 
دوران کتاب تمام شده است، بخش هایی از کتاب 
کتاب  کتاب،  نیست.  این طور  است!  غیرتاریخی 
همه ی  می گشاید.  سخن  روی  است.  کیفی ای 
)صابر،  هست«.  آن  در  تاریخ  دینامیک  عناصر 
1395، 227؛ نشست سی و سوم  باب بگشا، 10 

شهریورماه 1388(
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6. فقدان متن مرجع تجربی و عقیدتی
ندارد.  مرجع  متن  اما  شده  ایجاد  حرکتی  »االن 
نه متن مرجع چندان  دارد،  نه متن مرجع تجربی 
را  حداقل ها  ندارد؛  هیچ چیز  که  این  نه  عقیدتی. 
دارد اما ]در عین حال که[ وجه مثبت این حرکت 
که  است  این  آمده،  پیش  که  الزمی  اجتماعًا 
اجتماعی است، متن مرجعی می خواهد که می تواند 
آن  داریم  قدیمی ها  قول  به  که  باشد  متن  همین 
کتاب  ندارد.  دم  و  شاخ  که  متنی  می جوریم.  را 
آموزش هایش  و  عقالنیت  اعتبار  به  است.  کیفی 
پروژه ای  تعریف  و  است  و »عهد«  و رهنمونی اش 
در  ان شاءالله  تر.  بزرگ  پروژه های  درون  در  ا ست 
این دوره هم که جامعه ی ایران از دوران تنفرها و 
کینه ی صرف، عبور کرده و به یک عشقی ممزوج 
شده، این کتاب هم ... بتواند برای ما هم »روش 
بگیرد«. قرار  را..«.  بی پا  بود  بخش  روش  عشق، 
پنجم  و  )صابر، 1395، 284-283؛ نشست سی 

باب بگشا، 31 شهریورماه 1388( 
امروز   ... بایستیم.  »متن«  روی  کمی  باید  این جا 
هم حرکتی ایجاد شده که باید ببینیم »متن« دارد 
به  آمد، متن داشت؛  وقتی که  امام حسین  نه؟  یا 
در  داشت  باور  بود؛  متن  خودش  که  مفهوم  این 
متن  و  تاریخ  متن  هستی،  متن  خدا،  متن  کنار 
کتاب آخر، خودش هم یک متن است و خودش 
برای خودش کسی است. ... تصور من این است 
آینده دار  و  زدن  محک  شاخص های  از  یکی  که 
فرد،  یک  یا  جریان  یک  کردن  تلقی  آینده نادار  یا 
را متن  آیا خودش  نه؟  یا  دارد  این است که متنی 
هم  را  »او«  که  این  دوم   ... نه؟  یا  می کند  تلقی 
متن تلقی می کند؟ خدا را هم متن تلقی می کند؟ 
برمی گیرد؟  هم  کتاب  و  تاریخ  و  هستی  متن  از 

نه؟  یا  دارد  متنی  هم  خودش  آیا  که  این  نهایتا  و 
که  متنی  یعنی  است.  مهم  خیلی  خود«  »متن 
است.  پیش برنده  فرد  آن  و  حرکت  آن  به  متعلق 
...اگر بخواهیم به امروز برسیم، تصورم این است 
که امروز چند نقیصه دارد. حرکتی راه افتاده که در 
ایران  جامعه ی  از  ماه گذشته بخش مهمی  شش 
تحت تاثیر خود قرار داده است. ... حرکتی که با آن 
مواجهیم حرکتی است که خیلی متن ندارد؛ یعنی 
متن مرجعی که همه روی آن توافق داشته باشند. 
مصدق چند متن آورد. همه روی آن متن ها توافق 
 ... کرد.  بسیج  متن ها  آن  با  را  ایران  او  و  داشتند 
بار عقیدتی  نداریم؛ متنی که  را  این متن  ما  امروز 
آن مورد پذیرش همگانی باشد که در جنبش حاضر 
هستند و بار ملی آن باز مورد پذیرش همگانی باشد 
که در آن حرکت حاضر هستند. االن، خطری که 
نداشتن  خطر  می کند،  تهدید  را  جدید  حرکت  این 
متن است. متنی وسط نیست. متنی به عنوان متن 
مرجع و قابل رجوع که بشود روی آن تاویل کرد و 
همه به آن متن مرجع، آدرس بدهند، وجود ندارد. 
... متن مرجعی که همه بتوانند آن را خوانش کنند، 
همه بتوانند روی آن به توافق و تفاهم برسند و همه 
بدانند که با رجوع به این متن مرجع، مثاًل »سیزده 
»عاشورا،  دارد؟«،  معنا  چه  بیاییم  خیابان  به  آبان 
تاسوعا به خیابان بیاییم چه معنا دارد؟« و »بیست 
و دو بهمن کجای کار است؟«. ... تصور می شود، 
پاشنه ی آشیل این حرکت جدید، بی متنی است و 
اگر هم روزی این حرکت مورد هجوم جدی تری از 
تهاجم هایی که در این در شش ماه اخیر، صورت 
گرفته، قرار بگیرد و به نقطه ی عدم تعادل خودش 

برسد، ناشی از بی متنی است. )صابر، 1388(
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7. باقی ماندن در مدار خبر، فقدان تحلیل
»در ایـن سـه چهـار ماه گذشـته که جامعـه ی ما به 
فـاز خبـری جدید و جـدی ای وارد شـد، همه ی ماـ  
گاه ـ در فاز خبر  گاه یا بخشـی از مـا ناخـودآ ناخـودآ
و...  دانشـجویی  روزنامـه،  ماهـواره،  از  مانده ایـم. 
خبـری می گیریـم و آن را نقـل می کنیـم. هـم خود 
برخـالف  نایسـتید؛  نقـل،  مـدار  در  خـدا می گویـد 
حـوزه کـه خـودش در مـدار نقـل اسـت و همـه را 
هـم توصیه می کنـد در مدار نقل بایسـتند؛ حوزه ی 
عیسـوی هـم همیـن بـود، حـوزه ی مـا هـم همین 
اسـت؛ هزارسـال دیگـر هـم اگـر روش و اسـلوب 
فکـر این ها، این باشـد، فقـط به نقل می اندیشـند! 
نـه خودشـان بداعتـی دارنـد و نـه اجـازه ی بداعـت 
بـه دیگـران را می دهنـد. آن هایـی هم کـه بداعتی 

داشـته اند، کسـانی بودنـد که از آن اسـلوب بیرون 
آمده انـد. از شـر آن اسـلوب نقلـی خودشـان را رها 
کرده انـد و عقلـی شـدند و از عقـل در خدمـت نقل 
هـم کمـک گرفته انـد. حضـرت علـی هـم همیـن 
را می گویـد. جامعـه ی مـا در حـال حاضـر، نیـاز به 
تحلیلـی کیفـی دارد. کـم در این چند ماه گذشـته، 
تحلیـل بیـرون آمـده اسـت ـ به ویـژه پـس از 22 
خـرداد. خبـر و داده خـوب اسـت، امـا به انـدازه ی 
کافـی ناقـل خبر وجـود دارد. انسـان های حداقلی 
معـدودی بایـد باشـند کـه کار فـرآوری ایـن خبر را 
بـر عهده بگیرنـد«. )صابر، 1395، 355؛ نشسـت 

سـی و هفتـم  باب بگشـا، 7 مهرمـاه 1388( 

8. نیاز حرکت به رهبری و عقالنیت کیفی
»...وجه بعدی امامت است که با دوران جدید هم 
هم خوانی دارد. االن همه تصور می کنند که این 
شبکه  یک  و  می رود  پیش  دارد  خودش  حرکت 
اجتماعی  که  است  درست  است.  ]خودجوشی[ 
شده و ایده ها مشارکتی شده و این مثبت است، اما 
خدا هم چنان که روی اصل هدایت و نبوت، دست 
امامت هم دست می گذارد.  می گذارد، روی اصل 
بخشی از انبیاء صاحب خبر اصلی، هم صاحب خبر 
جلودار....  یعنی  امام   ... جلودار.  هم  و  بوده اند 
نه  است؛  صالحیت دارانه  جلوداری  جلوداری،  این 
این صالحیت، هم  دیگر.  نه چیز  و  است  سلطنت 
تشکیالتی.  و هم  استراتژیک  و هم  است  عقیدتی 
در این دوران هم یک جمع، هسته یا فردی باید سر 
و  به عقالنیت  این حرکت هم  تا  بگیرد  قرار  مسئله 
رهبری کیفی رهنمون شود«. )صابر، 1395، 379؛ 
نشست سی و هشتم باب بگشا، 21 مهرماه 1388( 
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ویژه فرصت ها و فراروی های حرکت جدید 
1. رشـد و رویکرد نسـبی به معنا و بیرون 

زدن از خود
»غنیمـت حضـور »او« در ایـن دوران دود و دم و 
رنـگ  و  سـرکوب  و  اسـتبداد  سـلطه ی  و  ماشـین 
خـون پاشـیدن بـر مخمـل سـبز و... بـرای کسـانی 
کـه می گوینـد باالخـره خـدا کجاسـت، خـدا را کجا 
می َشـود دیـد، حضـور دارد. همچنـان کـه در ایـن 
سـه چهـار ماه اخیـر، همه حـس کردنـد، جامعه ی 
ایـران رشـد و رویکـرد نسـبی بـه معنـا داشـته و از 
خـودش بیـرون زده اسـت ]می تـوان حضـور خدا را 
حـس کـرد[. قبـاًل صحبـت کردیم که انسـان های 
کیفـی انسـان هایی هسـتند کـه یک وجـب از خود 
بیـرون بزننـد و بـه پیرامـون بیندیشـند. جامعـه ی 
ایران باالخره از خودش بیرون زد، همه به پیرامون 
محصـول  رشـد،  ایـن  می اندیشـند.  و  اندیشـیدند 
کـه  ا سـت  پـروژه ای  از همیـن  »او«  حمایت هـای 
جامعـه ی ایـران، تعریـف کـرده، امـا کاسـتی های 
جـدی ای دارد و ان شـاءالله کاسـتی های آن هـم 
آرام آرام بـا تزریـق زمـان و نـه انفجـاری و شـتابان 
و عجوالنـه رفـع شـود؛ آرام آرام ماننـد همـان باران 
مـدرار )بـر وزن ادرار( کـه بـر زمیـن فـرو مـی رود و 
حوضچه هـای زیرزمینـی از آن تشـکیل می شـود و 
ایـن حوضچه هـای زیرزمینـی هـم منشـاء تزریـق 
طـراوت بیرونـی خواهـد بـود. درک کنیـم کـه »او« 
هم چنان کـه در دوران ابراهیـم و انبیـاء اولوالعـزم 
دارد[  مشـارکت  هـم  اکنـون  داشـته،  ]مشـارکت 
....حـس کنیـم کـه خـدای منتشـر از دوران آدم تـا 
بـه ماشـین و دود و دم  االن وجـود دارد و کاری 
و اسـتبداد مذهبـی و غیرمذهبـی و... هـم نـدارد و 
منتشـر اسـت، حضـور منتشـر »او« غنیمت اسـت 
و ایـن غنیمـت می توانـد مبنـای آمـوزش در دوران 

جدیـد قـرار بگیـرد. ایـن کتـاب را جـدی بگیریـم«. 
)صابـر، 1395، 284-283؛ نشسـت سـی و پنجم 

بـاب بگشـا، 31 شـهریورماه 1388( 

2. شکل گیری ایده های خرد
پیـش از ایـن اتفاقـات همـه فکر می کردنـد که ایده 
در ایـران ماسـیده اسـت. نـه؛ ]این گونـه نیسـت،[ 
در  کـه  دارد  وجـود  خـردی  ایده هـای  باالخـره 
سـطح جامعـه آمـده اسـت. ان شـاءالله بـا سـیری 
و مجهزمـان  مـا می دهـد  بـه  تاریـخ  در  کـه خـدا 
بشـود  پرحوصله تـر  و  عقالنی تـر  ایده هـا  می کنـد، 
و خـودش بـه خـودش َترکـه بزند.)صابـر، 1395، 
317؛ نشسـت سـی و ششم  باب بگشـا، 7 مهرماه 
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3. پخش آگاهی ها و خبرگیری ها
»در ایـن سـه چهـار ماه گذشـته که جامعـه ی ما به 
فـاز خبـری جدید و جـدی ای وارد شـد، همه ی ماـ  
گاه ـ در فاز خبر  گاه یا بخشـی از مـا ناخـودآ ناخـودآ
و...  دانشـجویی  روزنامـه،  ماهـواره،  از  مانده ایـم. 
خبـری می گیریـم و آن را نقـل می کنیـم. ... خبر و 
داده خـوب اسـت، امـا به انـدازه ی کافـی ناقل خبر 
وجود دارد«. )صابر، 1395، 355؛ نشسـت سـی و 

هفتـم  باب بگشـا، 7 مهرمـاه 1388( 

و  آب بنـدی  بـرای  مقدمـه ای  تنگنـا   .4
تجهیـز

»در دوران اخیـر دیدیـم خیلـی از جوان هـا بودنـد، 
یکـی دو مـاه بـه زنـدان رفتنـد کـه اگرچـه بـه نظـر 
طوالنـی می رسـد، امـا آن هـا را آب بنـدی می کنـد 
و ]موجـب می شـود آن ها[ بـا تجربه هایـی ]مانند[ 
تجربـه ی بازجویـی، زندگی فردی، خـدای کلوزآپی 
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مجهـز  شـوند و بیـرون  آینـد. دوره ی ایزوله شـدن، 
تـرک برداشـتن و انفـراد، کوتـاه اسـت. هر کـدام از 
مـا در پـروژه ای بـا تنگنـا مواجه شـویم، این شـامل 
حـال مـا می شـود«. )صابر، 1395، 379؛ نشسـت 

سـی و هشـتم باب بگشـا، 21 مهرمـاه 1388( 

5. اجتماعی و مشارکتی شدن حرکت 
»وجـه بعـدی امامت اسـت کـه بـا دوران جدید هم 
هم خوانـی دارد. االن همـه تصـور می کنند که این 
حرکـت خـودش دارد پیـش مـی رود و یـک شـبکه 
]خودجوشـی[ اسـت. درسـت اسـت کـه اجتماعی 
شـده و ایده ها مشـارکتی شـده و این مثبت است«. 
)صابـر، 1395، 379؛ نشسـت سـی و هشـتم باب 

بگشـا، 21 مهرمـاه 1388( 

6. اعالم ظرفیت و نوبت خواهی نسل نو 
»مـا از حقـوق خودمـان صرف نظـر کردیـم کـه این 
اتفاق هـا رخ داده اسـت. اگـر جامعـه ی ایـران در 
می مانـد  خـودش  حقـوق  روی  انقـالب  سـرفصل 
تعریـف  را  پروژه هایشـان  افـراد،  و  گروه هـا  و 
می کردنـد و از آن هـا کوتـاه نمی آمدنـد و از تنگنـا 
کـه  نمی افتـاد  اتفاق هـا  ایـن  نمی کردنـد،  هـراس 
فـرد این چنینـی ریاسـِت جمهـور را به عهـده بگیرد 
کـه اصـاًل حـرف می زنـد، بحـران ایجـاد می شـود؛ 
راه کـه مـی رود، آتـش می بـارد! مشـکل این اسـت 
کـه افـرادی کـه مـا را هم شـامل می شـود،از نوبت 
حرکـت،  ایـن  در  حـال  کردیـم.  صرف نظـر  دوران 
نسـل شـما هـم آمـد و گفـت کـه مـا هـم صاحـب 
نوبـت هسـتیم. اگر به قاعـده ی هر نسـلی که آمده 
بـه نوبـت خـود عمـل کنـد، »او« هـم نوبت گـردان 
مانـد«.  نخواهـد  این گونـه  بـه  وضعیـت  و  اسـت 
)صابـر، 1395، 388؛ نشسـت سـی و هشـتم باب 

بگشـا، 21 مهرمـاه 1388( 

7. مایه گذاری نسل نو 
»مـن تصـور می کنـم کـه مایه گذاری هایـی صورت 
گرفتـه، خون هایـی که از نسـل شـما در ایـن دوران 
ریختـه شـد، ادامـه ی خون هـای دهـه ی چهـل و 
پنجـاه و انقالب و جنگ و امام حسـین و... اسـت. 
آن روح قابـل حلـول ُدزی کـه امـام حسـین در آن 
مایـه پخشـاند و پاشـاند بـه همـه ی تاریـخ، در ایـن 
از   ... می شـود  دیـده  و  دارد  وجـود  هـم  حرکـت 
مایه گـذاری،  می شـود،  حسـین  امـام  حرکـت  کل 
صاحب خبـری و صاحب متنـی را بـه عنـوان تجربه 
بـه دوران جدیـد منتقـل کـرد. همه ی انسـان هایی 
خبـر  دارنـد،  خمیـره  شـد،  عنـوان  بحـث  در  کـه 
دارنـد و مایـه دارنـد، قـدر مسـلم، تاریـخ را متحـول 
می کننـد. االن مایـه هسـت، خمیـره هسـت، ژن 
هسـت، متن نیسـت. اگر متـن بیایـد و پیوند جدی 
برقـرار کنـد بـا عناصـری کـه وجـود دارد، می توانـد 
چسـب اتفـاق و اتحـاد مجموعـه نیروهایـی باشـد 
یـا می پیوندنـد«  کـه بـه حرکـت جدیـد پیوسـته اند 

.)1388 )صابـر، 

منابع
با  ▪ عاشورا  قیام  »بازخوانی   .1388 هدی.  صابر، 

نیم نگاهی به تحوالت جاری«. سخنرانی شهید هدی 
تهران.  دانشگاه  اجتماعی  علوم  دانشکده  در   صابر 
منتشر  آذر( ۱۳۸۸.   ۲۹ )یک شنبه  محرم  اول  دهه ی 
www.hodasaber. فیروزه ای«  »در  پایگاه  در  شده 

 com
سوم:  ▪ دفتر  بگشا؛  »باب   .1395 هدی.  صابر، 

فیروزه ای«  »در  پایگاه  در  شده  منتشر   .»2 ـ  تبیین 
www.hodasaber.com
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در  بگشا«  »باب  مباحث  سلسله  اجرای  و  طرح 
بود که شهید  نیازی  از  تا 89 نشان  سال های 87 
خود  فعالیت های  از  مقطع  آن  در  صابر،  هدی 
برای جامعه و خصوصًا نسل جوان احساس کرده 
نیاز به برقراری رابطه صاف دالنه، همه گاهی  بود. 
فعال  بزرگترین  عنوان  به  خدا  با  استراتژیک  و 
هستی که می تواند ما انسان ها را نیز در حد و مدار 
خودمان فعال کند. کاستی های مهم جریان های 
فکری از سنتی گرفته تا مدرن، در ایجاد طرح های 
تغییر وضع موجود و همچنین  نو و خالقانه برای 

چالش های اخالقی جریانات موجود در جامعه، از 
یا کم شدن  ریشه در قطع شدن  نظر وی همگی 
همین رابطه بود. چه بسا اگر سلسله مباحث باب 
صابر  هدی  شهادت  به  منجر  دستگیری  با  بگشا 
نیمه تمام نمی ماند و می توانست انتشار عمومی تری 
جوان  نسل  که  سال هایی  در  خصوصًا  کند،  پیدا 
تغذیه ای  منبع  نیازمند  و  شده  فعال  تغییر  برای 
برای حرکت رو به جلو بود، اکنون شاهد تغییرات 
ـ  سیاسی  وضعیت  در  بنیادی تری  و  اصولی تر 

اجتماعی ایران بودیم. 

شارحان قدیم، شارحان جدید
نگاه نقادانه هدی صابر به روحانیت و روشنفکران

»ما جریان روشنفکری مذهبی کنونی، در هم اینك مرزی با حوزه های فیکس نداریم. مرز ما 
با حوزه ها چه بود؟ تنفر از آخوند بود؟ نه؛ درگیری با شخص بود؟ نه؛ مرز ما، مرز فیکسیسم 
ایران  نقلند؛  ما چه هستیم؟ روشنفکری مذهبی  اهل  بود.  اسلوبشان فیکس  بود!  دینامیسم   و 
در بیست و پنج سال گذشته جز شارح بودن، شرح دادن و جز موزع بودن، توزیع کردن، »کار 
نیز انجام داده است؟ نمی گویم کار نشده است، کار ویژه؛ از نوع »پرتویی از  ویژه ی« دیگری 
انتها«، از نوع »عشق و پرستش«. سپهر بزند،  قرآن«، از نوع »راه طی شده«، از نوع »ذره ی بی 
طاق ضربی بزند، دوران بسازد، تلنگر بزند، انسان رهنمون کند، شده است؟ نشده است. مرز ما 
با حوزه های فیکس چیست؟ شارح اند، شارحیم. ناقلند، ناقلیم. هر زمان که در ایران واضعی پیدا 
شد، سپهری زد. واضع، شارح و ناقل نیست؛ وضع می کند. ایده وضع می کند. نو می آورد. اندیشه 

وضع می کند. انسان پرورش می دهد. وضع میسر نیست جز با وصل به منشا ایده....« 
)هدی صابر، سخنرانی رفیق رهگشا، مراسم یادبود مرحوم طالقانی، ۲۴ شهریور۱۳۸۵(
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خود  فکری  اسالف  همانند  صابر  شهید  رویکرد 
جامعه  به  انتقادی  رویکردی  دکتر شریعتی،  مانند 
و سیاست بود. انتقادات او فقط یک جریان فکری 
بلکه  نمی داد.  قرار  را هدف  روحانیت سنتی  مانند 
انتقاداتی که از روحانیت در زمینه های  او در کنار 
مختلف می کرد، روشنفکران را هم اگر نه بیشتر، 
تندتر  مراتب  به  الفاظی  با  گاه  و  اندازه  همان  به 
مانند  موارد،  برخی  در  می داد.  قرار  نقادی  مورد 
کتاب  از  شدن  دور  خدا،  کردن  تلقی  دوردست 
شباهت های  جامعه،  به  نسبت  گرفتن  ارتفاع  و 
جالب توجهی میان این دو جریان دیده می شود و 

در  روحانیت  که  میزان  همان  به 
و  است  انحصارطلب  دین  تفسیر 
تلقی آخرت گرایانه از امور سیاسی 
نیز  و اجتماعی دارد، روشنفکران 
به خاطر پیچیده شدن بیش از حد 
لزوم و نداشتن استراتژی و برنامه 
برای تغییر مورد انتقاد او هستند.  
انتقاداتـی  از  بخشـی  ادامـه،  در 
بـه  نسـبت  صابـر  شـهید  کـه  را 

روحانیـت و روشـنفکری در سلسـله مباحـث بـاب 
بگشـا مطـرح کـرده بـود، ذیـل چنـد محـور اصلـی 

کرده ایـم. گـردآوری 

شارحان قدیم: روحانیت
1. دوردست تلقی کردن خدا

»خـدا نزدیکدسـت اسـت؛ از مـا دور نیسـت، مثـل 
خـدای روحانیـت نیسـت که بـه کهکشـانها حوالت 
)بـاب  اسـت«.  دم دسـت  فرسـتاده شـود؛  و  داده 
بگشـا، دفتـر دوم، نشسـت هجدهـم، ص.122(.

2. تلقی آخرت گرا، باطن چسبیده به قدرت
»مبارزه باید اکنونین باشد. استراتژی اکنونی باشد 
خورده  گره  ما  دینی  ادبیات  با  که  فرجام گرایی  و 
هدف  را  فرجام  که  روشنفکری  ادبیات  در  حتی  و 
چه  است؛  نزدیک  مارکسیستی  تئوری  با  میداند، 
و  فرجام  که  روحانیت  اکثر  سنتی  فرجام خواهی 
آخرت را قیامت میدانند و در آن، »اکنون« نقشی 
بیستم،  نشست  دوم،  دفتر  بگشا،  )باب  ندارد« 

ص.258(.
»تلقی ما از گذشته، تلقی ای بود که نوعًا در دیدگاه 
روحانیت سنتی ـ هم مسیحی، هم اسالمی ـ با آن 
دیدگاهی  هستیم.  و  بوده  مواجه 
جهان  تارِک  ظاهر،  به  که  بود 
است، ]اما در عمل بسیار وابسته 
چسبنده ترین  است[.  جهان  به 
نیروها به جهان همین نیروهایی 
بودند که در ده قرن زندگی کردند 
و االن هم در کنار ما دارند زیست 
می کنند. ظاهر، عدم چسبندگی 
نیروها  چسبنده ترین  اما  است، 
امکانات و جهانی هستند که مذمتش  و  به زمین 
می کنند«. )باب بگشا، دفتر سوم، نشست سی و 

یکم، ص 139(
»این تلقی، یک تلقی آخرت گرا است. به رغم این که 
در  روحانیت  و هم  آن سوی جهان  در  کلیسا  هم 
این سوی جهان، اغلب به شدت چسبنده به تاریخ و 
قدرت اند و به شدت اهل تحقیر دیگران و ارتقاء خود 
در ذهن هستند، اما توصیه ی آن ها برای جامعه، 
گذر از جهان و گذر از زمان و چسبیدن به آخرت 
و... است که در فایل های ذهن ما از آموزش های 
دست بردار  البته  ـ  است  پر  االن  تا  کودکی  دوران 

انتقادات صابر فقط یک جریان 
فکری مانند روحانیت سنتی را 
هدف قرار نمی داد. بلکه او در 
کنار انتقاداتی که از روحانیت 
در زمینه های مختلف می کرد، 

روشنفکران را هم اگر نه 
بیشتر، به همان اندازه و گاه با 

الفاظی به مراتب تندتر مورد 
نقادی قرار می داد
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ویژگی  علی رغم  نیستند.  هم 
چسبیدن  که  خودشان  ژنتیک 
کندن  دل  سخت  و  جهان  به 
آخرت  همواره  است،  قدرت  از 
اگر  می کنند.  و  کرده  تجویز  را 
برود،  ما  ذهن  در  تلقی  این 
اختاپوس وار همه ی داالن های 
ما  و  اشغال می کند  را  ما  ذهن 
درمی آورد  خود  تصاحب  به  را 
و  هستنده  ما  که  دیدگاه  این  و 
فعال هستی هستیم و در مدار 

ندارد«.  اثرگذاریم، کاربردی  و  تغییر سیر می کنیم 
)باب بگشا، دفتر سوم، نشست سی و ششم، ص 

)295
»پیشاتبیین ما، وداع با یک تلقی آخرت گرا است. 
قرن  ده  عیسوی  حوزه ی  در  هم  که  تلقی ای 
در حوزه ی هزارساله ی  و هم  داشت  میانی وجود 
ما  برای  ده قرن طول کشیده است،  نیز  خودمان 
هم تا اکنون ده قرن، طول کشیده و ببینیم به کجا 
خواهد رسید و چه قدر شرایط بقاء ـ بقای فکری و 
نه بقای فیزیکی ـ برای آن در این شرایط، فراهم 
و  سی  نشست  سوم،  دفتر  بگشا،  )باب  است؟« 

ششم، ص 295(

3. انحصارگرایی در تفسیر قرآن
»یک روش را هم خودمان می توانیم انتخاب کنیم. 
این روش صراحت ندارد،  »او« ]خدا[ خیلی روی 
تلنگری میزند، ما از تلنگرهای »او« و ظرفیت های 
روش  که  برسیم  روش  یک  به  می توانیم  خودمان 
برخورد با یک کتاب هست. مقدمتًا بپذیریم که این 
انحصار  در  نیست،  طبقه  یک  انحصار  در  کتاب 

مفسر  شده  روحانیت  غلط  به  نیست،  روحانیت 
کتاب! هر کسی میتواند در حد فهم خودش کتاب 
بیست  دهه ی  در  ایران  در  گفتیم  کند.  تفسیر  را 
خورشیدی اتفاق مهمی افتاد. اتفاق مهم این بود 
که مکالهایی ـ و به قول آخوندها فکلیهایی ـ پیدا 
شدند که مستقل از روحانیت آمدند کتاب ]قرآن[ را 
برگ زدند و دست به تفسیرش زدند«. )باب بگشا، 

دفتر دوم، نشست بیست و یکم، ص 267(
»در حد فاصل سال های 1310 تا 1330 در ایران 
قرار  دقت  محل  خیلی  که  افتاد  کیفی  اتفاق  یك 
به  آمدند  غیرروحانیان  که  بود  این  اتفاق  نگرفت. 
َکهَنمویی  مرحوم  تبریز  در  جستند.  تمسك  کتاب 
از  ما هم  آمدند گفتند  و مرحوم حاج یوسف شعار 
لباس  انحصار  در  فهم  داریم.  فهمی  کتاب  این 
مهندس  هم  تهران  در  نیست.  خاصی  طبقهی  و 
بازرگان همین کار را کرد. کتاب برای همه است، 
برای  نیست،  ممتازان  برای  و  طبقه  برای  کتاب 
دوم،  دفتر  بگشا،  )باب  نیست«.  لباس  صاحبان 

نشست شانزدهم، ص 53(
که  گفت  و  گذاشت  وسط  را  شنا  تخته  نو  »نسل 
مخاطب  هست،  همه  برای  کتاب  هستیم.  ما 
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محّمد  هستیم،  هم  ما  نیست؛  محّمد)ص(  فقط 
هست،  سعید محسن هم  هست،  هم  حنیف نژاد 
می توانیم  هم  ما  هست.  هم  بدیع زادگان  اصغر 
در  هم  ما  و  کردند  کار  کتاب  روی  لذا  باشیم، 
قرآن  از  تفسیری  و  درک  ]می توانیم  آنها  ادامه ی 
با  که  هم  روحانیونی  آنها  کنار  در  باشیم[.  داشته 
بر  تاکید  کلمات،  از  بارگیری  تدقیق،  فکر،  تنویر 
شان نزولهای کیفی به وسط آمدند، منبع هستند. 
روحانی  که  تقسیم بندی هایی  برخالف  دیگر  اینجا 
اصاًل  کرده اند،  حاکمیت  انقالب،  از  بعد  و  سنتی 
هم  ما  مقدمتًا  لذا  ندارد.  وجود  مکالیی  ـ  روحانی 
اهل فهم هستیم، منتها در حد توانایی خودمان«. 
)باب بگشا، دفتر دوم، نشست بیست و یکم، ص 

)267

4. تقدیس صوری
»قرار ]این انسان مدار تغییر[ با خدا مقدس است؛ 
قرار  موسی  برگرده ی  است  قرار  خدا  که  پیامی 
مقدس  خدا  با  موسی  تکلم  است؛  مقدس  دهد، 
نه  صوری؛  مقدس  نه  مقدس!  در  مقدس  است. 
مقدس  آخوندی!  مقدس نمایی  نه  مقدس مآبی؛ 
کیفی، مقدس روحی، مقدس روانی«. )باب بگشا، 

دفتر دوم، نشست بیستم، ص 235(

5. رابطه ی حل المسائلی با دینداران
منابع  اصلی  نوع  دو  با  خودمان  پیشاروی  در  »ما 
مواجه هستیم. یکی منابع همین روحانیت خودمان 
با جامعه، نه در  است. منبع اصلی آن در مواجهه 
مواجهه با خودشان ـ بین خودشان ادبیات خاص 
»جامع المقدمات«  می خوانند،  »مکاسب«  دارند، 
می خوانند، سطح می خوانند، بین خودشان دیالوگ 
است[.  عملیه  ]رساله ِ ی  ـ  نه  جامعه  با  اما  دارند 

آنچه با جامعه دارند، رساله است، »تحریرالوسیله« 
است؛ هزار و چهارصد و اندی مسئله است که هیچ 
کند!  تخطی  آن  از  نمی تواند  خوانندگان  از  فردی 
روش خدا اگر روش حوزوی کالسیک ما بود، »او« 
هم به جای قرآن، یک حل المسائل به ما می داد! 
مسئله ای به ما می داد که تا آخر عمر، تکلیفمان با 
آن بر سر مسائل مختلف، روشن است. اما »او« با 
ما این طور برخورد نکرد«. )باب بگشا، دفتر سوم، 

نشست سی و هفتم، ص 353(

6. ارتفاع گرفتن نسبت به جامعه
هود  برادرشان  کردیم  روانه  عاد  سوی  به  »»و 
یعنی  است؛  برادرشان  که  می کند  هم  تأکید  را«. 
هم طراز و هم قدشان است، ارتفاع نگرفته، باد به 
باالی  نیست،  ممتازه  طبقه ی  نینداخته،  غبغب 
از خودشان جوشیده، هم ارز  نرفته،  آخوندی  منبر 
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و هم سایز و هم طراز خودشان است«. )باب بگشا، 
دفتر سوم، نشست سی و سوم، ص 214(

و   66  ،65  ،63 آیـات  در  هـم  بعـدی  »وجـه 
ـ  دینامیسـم  تضـاد  ]بـر  انبیـاء(  )سـوره ی   67
فیکسیسـم[ تصریـح می کنـد کـه همـه بـه نقـل از 
ابراهیـم هسـتند که استوارسـاز و اسـتوانه ی توحید 
فکـری و عملـی اسـت. در آیـات 63 تـا 67 منهای 
نـه  تاریـخ رفتـه اسـت  تریبـون  ابراهیـم روی   ،64
روی منبـر تاریـخ؛ موعظـه ی آخونـدی نمی کند. در 
تریبـون، بعـد از اینکـه بت هـا را شکسـته، خطـاب 
بـه قومـش می گویـد، اگر این هـا )بت ها(، سـخنور 

و ناطقنـد، از خودشـان بپرسـید«. 
)بـاب بگشـا، دفتر سـوم، نشسـت 

سـی و ششـم، ص 305(

7. ایستادن در مدار نقل
»هـم خـود خـدا می گویـد در مـدار 
نقـل، نایسـتید؛ برخالف حـوزه که 
خـودش در مدار نقل اسـت و همه 
مـدار  در  می کنـد  توصیـه  هـم  را 
عیسـوی  حـوزه ی  بایسـتند؛  نقـل 

هـم همیـن بـود، حـوزه ی مـا هـم همیـن اسـت؛ 
فکـر  اسـلوب  و  روش  اگـر  هـم  دیگـر  هزارسـال 
می اندیشـند!  نقـل  بـه  فقـط  باشـد،  ایـن  این هـا، 
نـه خودشـان بداعتـی دارنـد و نـه اجـازه ی بداعـت 
بـه دیگـران را می دهنـد. آن هایـی هم کـه بداعتی 
داشـته اند، کسـانی بودنـد کـه از آن اسـلوب بیرون 
آمده انـد. از شـر آن اسـلوب نقلـی خودشـان را رهـا 
کرده انـد و عقلـی شـدند و از عقـل در خدمـت نقـل 
هـم کمـک گرفته انـد. حضـرت علی هـم همین را 
می گویـد«. )باب بگشـا، دفتر سـوم، نشسـت سـی 

و هفتـم، ص 355(

شارحان جدید: روشنفکران
1. پیچیدگی فزاینده ی ذهنی

»ویژگی هـای الگـو ]ی ابراهیمـی رابطـه بـا خـدا[ 
خیلـی روان بـود. سـاده، فطـری، غیـر فلسـفی و 
غیرروشـنفکری اسـت، پیچ در پیـچ نیسـت، شـکل 
درون  و  شـفاف  و  صـاف  نـدارد.  حلزون ماننـد 
نشسـت  دوم،  دفتـر  بگشـا،  )بـاب   پیداسـت«. 

)4 ص  پانزدهـم، 
»سـیر مهنـدس بـازرگان را کـه ببینیـم یک انسـان 
تحققـی بـود. انسـان هایی اهـل خلـق، انسـانهای 
تحققـی هسـتند. روشـنفکری محـض نمی کننـد، 
نمی کننـد،  پیچیـده  مغـز 
گزاره هایـی را مطـرح نمی کننـد 
کـه قابل تحقـق نباشـند. تا حاال 
در  و  هسـتی  در  خـدا  دیده ایـد 
را مطـرح کنـد  کتـاب گـزاره ای 
کـه خـودش نتوانـد آن را تحقـق 
دفتـر  بگشـا،  )بـاب   بخشـد؟« 
ص  هفدهـم،  نشسـت  دوم، 

 )104
اسـتراتژیک  و  تشـکیالتی  توصیـه ی  »خـدا 
روشـنفکری بـه موسـی نمی کنـد. نمیگویـد بگـرد 
چنـد عنصـر مثل هـارون فراهم کن، یـک تریبونی 
صحبت هـای  کـن،  پـا  و  دسـت  خـودت  بـرای 
پیچیـده کـه مـردم عـادی نفهمنـد را اشـاعه بـده، 
فقـط بـه تریبـون و رسـانه فکـر کـن، ابـواب جمعی 
درسـت کـن، سـیاه لشـکر ]گـرد خـود بیـاور[ و ... 
. خـدا ایـن برخوردهـا را توصیـه نمی کنـد« )بـاب  

بیسـتم، ص 246(  نشسـت  دوم،  دفتـر  بگشـا، 
و  مثـل شـتر شـویم  نفـری  مـا هـم  »ان شـاءالله  
کوهانـی را در درون خودمـان داشـته باشـیم ـ نـه 

سیر مهندس بازرگان را 
که ببینیم یک انسان تحققی 
بود. انسانهایی اهل خلق، 
انسانهای تحققی هستند. 

روشنفکری محض نمیکنند، مغز 
پیچیده نمیکنند، گزارههایی 

را مطرح نمیکنند که قابل تحقق 
نباشند.
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برجسـته و نمایـان. نمی خواهیـم گوژپشـت بشـویم 
از  بعضـی  کنیـم.  پیشـه  محـض،  روشـنفکری  و 
روشـنفکران گوژپشـت اند. آن قدر کتـاب روی خود 
سـوار کـرده و ذهنشـان را پیچیـده کرده انـد کـه نـه 
خیـری بـه خودشـان و نـه خیـری بـه پیرامونشـان 
می رسـد«. )بـاب  بگشـا، دفتر سـوم، نشسـت سـی  

)363 ص  وهشـتم، 
»صمدیه اهل زندگی بوده است. آدم دووجهی مثل 
آنان  به  خدا  که  بوده  یعقوب  و  اسحاق  ابراهیم، 
هم  ْبصار«؛ 

َ
اْل َو  یدی 

َ
اْل وِلی 

ُ
»أ می کند؛  یاد  قسم 

اهل بصیرت اند و کار استراتژیک 
و  دارند  دست وپا  هم  می کنند؛ 
نمی خواهند روشنفکری ]محض[ 
کنند که دستشان چیزی را لمس 
روشنی  فکر  این که  ضمن  نکند. 
دارند، می خواهند این فکر روشن 
بگذارند  هم  آزمون  بوته ی  در  را 
و  پیرامون  مسائل  از  مسئله ای  و 
پیله ی  مردم را حل می کنند و در 
این گونه  صمدیه  درنتنند.  خود 

بوده است«. )باب  بگشا، دفتر سوم، نشست سی  
وششم، ص 310(

2. فاصله از هدایت و کتاب
»هدایت هم یک اصل است. تجربهی مجاهدین، 
تجربه ی بقیه نیروها، تجربه ی جمهوری اسالمی، 
این  که  سیری  و  ملی مذهبی ها  اصالح طلبان، 
نیروها طی می کنند، تجارب پیش رو هستند که به 
ما نشان می دهند که اگر ربط کیفی، رفیقانه و توام با 
هدایت که دائم راه و مبدا و هدف را بررسی می کند، 
وجود نداشته باشد، کیفی ترین ها، منحط ترین ها و 

خاله زنکی ترین ها  می شوند.  و  عقب مانده ترین ها 
از  بدتر  خیلی  آنها  تنزل  و  روشنفکری  خاله زنکی 
است.  محله  یک  سرکوچه ی  نفر  دو  خاله زنکی 
برای آن ها اتفاق این هست که وقت عزیزشان را 
این طور طی می کنند، اما سیر انحطاط خیلی مهم 
پانزدهم،  نشست  دوم،  دفتر  بگشا،  )باب   است«. 

ص 8( 
ــروز  ــد و ام ــد می کن ــر آن تأکی ــه ب »وجــه بعــدی ک
ــر  ــای اخی ــخت و پرتنگن ــرایط س ــن ش ــم در ای ه
و  ـ  افتــاده  دور  مذهبــی  روشــنفکری  ذهــن  از 
ــن شــرایط ســخت  ان شــاءالله ای
و پرتنگنــای اخیــر روشــنفکران 
مذهبــی را مجــددًا بــه ســمت 
به شــکل  نــه  ببــرد،  کتــاب 
اســتراتژیک  بلکــه  تاکتیکــی، 
ـ ]موضــع تلقــی کــردن کتــاب 
اســت[«. )بــاب  بگشــا، دفتــر 
ســوم، نشســت ســی  وســوم، ص 

)204
ــان  ــه خودم ــی ب ــاید خیل ــا ش »م
ــم در  ــر می کنی ــاید فک ــم. ش ــا ندهی ــه »او« به و ب
دوران مــدرن، خــدا دیگــر حوصلــه  و وقــت صــرف 
زمان هــای آن چنانــی را نــدارد. خیــر؛ کتاب هســت 
ــد  ــار می گوی ــن اعتب ــه ای ــرور اســت. ب ــل م ــه قاب ک
ایــن کتــاب فقــط خواندنــی نیســت؛ برگــش نزنیــد، 
ــت  ــار اس ــن اعتب ــه ای ــبید. ب ــد و بچس آن را بگیری
ــی از  ــنفکری مذهب ــًا روش ــال عموم ــه ح ــا ب ــه ت ک
ــت  ــن اس ــورش ای ــرده و تص ــت ک ــاب غفل ــن کت ای
کــه دوران کتــاب تمــام شــده اســت، بخش هایــی 
از کتــاب غیرتاریخــی اســت!« )بــاب  بگشــا، دفتــر 

ــوم، ص 227( ــی  وس ــت س ــوم، نشس س

برخی از صاحبنظران که اخالقی 
و مذهبی هم هستند و ما 

هم برایشان احترام قائلیم، 
در همین حسینیه که صحبت 

می کنند تصریح میکنند که خدا 
دیگر در مناسبات زمینی ما 
وجود ندارد؛ دوران، دوران 
قرارداد است و ما خودمان 

مناسبات بین خودمان را تنظیم 
می کنیم



43

3. دوردست تلقی کردن خدا
»یک وجه قدیم دارد که در ادبیات سنتی مذهبی 
سنتی  ادبیات  از  غلیظ تر  اما  هست.  حدودی  تا 
ماست،  روشنفکران  از  مهمی  بخش  در  مذهبی، 
است،  دوردست  ولی  نمی شود،  انکار  خدا  که 
خلق اولی کرده، ولی دیگر جاری نیست. برخی از 
و  هستند  هم  مذهبی  و  اخالقی  که  صاحبنظران 
حسینیه  همین  در  قائلیم،  احترام  برایشان  هم  ما 
که صحبت می کنند تصریح می کنند که خدا دیگر 
در مناسبات زمینی ما وجود ندارد؛ دوران، دوران 
قرارداد است و ما خودمان مناسبات بین خودمان 
را تنظیم می کنیم«. )باب  بگشا، دفتر دوم، نشست 

پانزدهم، ص 11( 
بعضا  که  خدایی  و  ما  سی ساله ی  »ذهنیت 
می کنند  معرفی  کوچک  و  دوردست  روشنفکران، 
و از الین خارج شده، نمی تواند ما را تبدیل به فعال 
نشست  دوم،  دفتر  بگشا،  )باب   بکند«  هستی 

بیست و ششم، ص 500( 

4. فروریختن منش 
به  کجا  از  حاکمیت  رسید،  کجا  به  کجا  از  »توده 
حرجی  چه  دیگر  کجا،  به  کجا  از  روشنفکر  کجا، 
و  البی  کرده،  باز  چشم  نسل  نو؟  نسل  به  است 
دروغ و چانه زنی و رایگیری پشت پرده و قول های 
بیقرار دیده است«. )باب  بگشا، دفتر دوم، نشست 

پانزدهم، ص 23( 

5. فقدان نوآوری
»انجمن اسـالمی های سـال های گذشـته را شـما 
دارنـد!  سـاالنه  دولتـی  بودجـه ی  بکنیـد!  نـگاه 
کامپیوتـر  سـت  اردو؛  بـرای  می گیرنـد  اتوبـوس 

بعـد  می گیرنـد!  دولـت  از  را  تلویزیـون  و  ویدئـو  و 
باشـند.  هـم  حاکمیـت  اپوزیسـیون  می خواهنـد 
چنیـن چیـزی امکان پذیـر نیسـت! االن می بینیـم 
کـه چیـزی پیـش نمـی رود به خاطـر این اسـت که 
انسـان های خالقـی نداریـم! از انجمن اسـالمی تا 
راسـته ی بـازار و روشـنفکر!«  )بـاب  بگشـا، دفتـر 

)106 ص  هفدهـم،  نشسـت  دوم، 
»درسـت اسـت بچه هـا تشـویق می شـوند به نـگاه به 
بیـرون بـه خاطـر یـک سـری از ویژگی هـای موجـود 
و ناتوانـی جریـان روشـنفکری کـه نتوانسـته ایـده ای 
مطـرح کنـد و نتوانسـته طرح نویـی در بینـدازد، ولی 
بخـش مهم، خـود بچه ها هسـتند، مبنا خـود بچه ها 
هسـتند«. )باب  بگشـا، دفتـر دوم، نشسـت نوزدهم، 

ص 210( 
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6. بی دستاورد شدن
احزاب،  ما،  سیاسی  جامعه ی  که  دورانی  »در 
جامعه ی  و  سیاسی  ـ  فکری  نیروهای 
روشنفکری مان عمومًا دستاوردی ندارند، نیروهای 
که  داشته اند  اولیه   دغدغه های  که  ما  اجتماعی 
شده اند  سازمان یافته  است،  شده  تبدیل  تقاضا  به 
است،  کرده  فعال  برخورد  آن ها  تقاضای  با  و خدا 
دفتر  بگشا،  )باب   دارند«.  سترگی  دستاوردهای 

سوم، نشست سی ام، ص 132(

7. فیکسیسم و بسندگی به سرمایه ی اولیه
برای  است،  راه  کتاب  »کتاب، 
و  نشستگی  و  تقاعد  دوران 
مثل  زودهنگام  بازنشستگی 
بازنشستگی هایی از نوع جامعه ی 
که  هست  دورهای  نیست.  ما، 
بازنشسته  طبیعی  طور  به  انسان 
که  هست  دورهای  و  میشود 
موجود،  روشنفکری  جریان  مثل 
تقاعد،  سن  از  پیش  مدت ها 
است.  کرده  بازنشسته  را  خودش 

)باب   نمیخورد«.  دوران ها  این  درد  به  کتاب  این 
بگشا، دفتر دوم، نشست بیستم، ص 220( 

رفتن ام،  اهل  که  مفهوم  این  به  »مذهبی 
بنشینم  نمی خواهم  بنشینم،  یک جا  نمی خواهم 
روشنفکرانه توصیف و تفسیر کنم، انتقاد از دیگران 
کنم، فرافکنی کنم، به خودم نپردازم، به تغییر فکر 
نکنم«. )باب  بگشا، دفتر دوم، نشست بیستم، ص 

)231
انبوه  از نوع روشنفکران  بود،  »اگر خدا کالسیک 
نوع  از  و  می بینیم  پیرامون مان  ما  که  کالسیکی 

اولیه ای  سرمایه ی  یک  کالسیک،  حاکمیت 
امکانی  هر  و  زور  و  ضرب  با  و  می داد  تشکیل 
اولیه  سرمایه ی  و  موجود  وضع  آن  می خواست 
سرمایه ی  به  خدا  که  آن جا  از  اما  کند.  حفظ  را 
اولیه اش بسنده نکرد و اهل سرمایه ی در گردش 
در  خدا  کادرهای  و  پیام دار  زنان  و  مردان  است، 
دینامیک  تاریخ،  با  برخوردشان  مختلف،  اعصار 
خواهد بود«. )باب  بگشا، دفتر سوم، نشست سی  

ویکم، ص 145(

8. علم و عقل در مقابل خدا و قرآن
به  نیز  ما  روشنفکری  »جامعه 
مصرف کننده ی  آنها  از  تبعیت 
پرینت دست چندم دستاوردهای 
به  است.  طرف  آن  فکری 
فکری   محصوالت  هرحال 
این  بر  غرب دستاوردشان است. 
جامعه ی  اآلن  که  است  اساس 
این گونه  روشنفکران عمومًا  و  ما 
فکر می کند که مثاًل علم و عقل 
نشست  دوم،  دفتر  بگشا،  )باب   خداست«  مقابل 

بیست و پنجم، ص 444( 
»واقعًا از انصاف به دور است که در این ده ـ پانزده 
سال گذشته در جامعه ی ما، بخشی از روشنفکران 
پروژه ی  یک  ـ  مذهبی  روشنفکران  به خصوص  ـ 
و  می آیند  آن  روی  هم  جد  به  و  دارند  ویژه ای 
ایستاده اند روی اینکه خدا مقابل علم است و دین 
سوم،  دفتر  بگشا،  )باب   است«.  عقل  مقابل  هم 

نشست بیست ونهم، ص 67(
شکل  به  روشنفکران  اخیر،  سال های  »در 
غیرمسئوالنه و غیرپژوهشی گزاره هایی را ]دال بر 

منبر روشنفکری به نظر من 
بدتر از منبر آخوندی است. 

منبر آخوندی کارکردهای 
سنتی خاص خودش را داشته و 
هنوز هم دارد، نمی گویم خیلی 
قابل سرمایه گذاری است. ولی 
منبر روشنفکری متاسفانه دائم 

به شنزار می رسد
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است[  علم  مقابل  قرآن  و  عقل  مقابل  خدا  اینکه 
پخش کردند. ما ]حتی اگر[ ارزشی هم برای این 
کرده،  آنالیز  را  آن  می توانیم  نباشیم،  قائل  کتاب 
ببینیم عقالنیتی در آن هست یا نه؟« )باب  بگشا، 

دفتر سوم، نشست سی  وهشتم، ص 385(

9. ارتفاع گیری، فقدان استراتژی و طراحی
»ویژگی روشنفکری خاص، با این که انسانی فقط 
بتواند  و  پیچیده کند  را  داالن های ذهنی خودش 
به  را  یافته هایش  معمول،  سطح  از  فراتر  بیان  با 
ارتفاع  از  و  معلمی  و  آموزگاری  موضع  از  جامعه، 
منتقل کند، بیان نمی شود، بلکه روی گونه ای که 
طراحی  توان  و  نافذ  و  استراتژیک  دید  و  بصیرت 
است،  طراحی  آن  پشتوانه ی  نیز  خودش  و  دارد 
کند  طراحی  نمی تواند  روشنفکر  می شود.  تأکید 
کارگر  طبقه ی  و  دانشجو  لشکرش  سیاهی  بعد  و 
و  تشکیالتی  پشتوانه ی  خودش  ]بلکه[  باشند، 
سازمانی و پیش برنده ی ایده هایی است که طراحی 
نشست  سوم،  دفتر  بگشا،  )باب   است«.  کرده 

بیست وهشتم، ص 5(
یعنی،  شماست؛  هم صحبت  محّمد  »می گوید 
محّمد نمی رود در برج عاج روشنفکری بایستید و 
نه!  بخواند؛  بیانیه  و  انشاء  بدهد،  رهنمون  باال  از 
سوم،  دفتر  بگشا،  )باب   نیست«  این گونه  اصاًل 

نشست بیست ونهم، ص 69(
و  تاریخ  سیر  داده،  توضیح  را  همه چیز  که  »وقتی 
سیر انبیاء و مسئولیت تاریخی انسان ها را توضیح 
داده، گفته که تاریخ کار اقلیتی است، حمال های 
کف بازار تاریخ را پیش برده اند نه روشنفکران مغز 
سوم،  دفتر  بگشا،  )باب   حلزونی کرده ی  شعارده« 

نشست سی  ودوم، ص 189(

و  کردیم  را مجهز  او  کردیم،  آماده  را  فرد  این  »ما 
پیام نویی به او دادیم تا او به شما انتقال دهد و این 
مهندسی شدن هم هست  قابل  و  پرپژواک  پیام، 
بی هندسه ی  روشنفکری  گزاره ی  یک  وصرفًا 
بی سر  بی برنامه ی  بی استراتژی  بی سازماندهی 
نیست  این طور  دارد.  و هدف  برنامه  و  سر  نیست. 
که بگویند ما پیامی را می آوریم و این با خود جامعه 
است که چه بخشی از آن را بگیرد و چه بخشی را 
نگیرد«. )باب  بگشا، دفتر سوم، نشست سی  ودوم، 

ص 185(

10. تشریح به جای تبیین
بـاز  تبییـن  از  بشـویم،  تشـریح  اسـیر  اگـر  »مـا 
جامعـه ی  از  بخشـی  متدولـوژِی  می مانیـم. 
آمدنـد،  علـم  و  کـه روی مذهـب  مـا  روشـنفکری 
متدولـوژی تشـریح بـود. تشـریح فقـط سـراغ چنـد 
و چـون مـی رود، ولـی تبییـن سـراغ ُکنـه و جوهـر 
می رود«. )باب  بگشـا، دفتر سـوم، نشسـت بیسـت 

)15 ص  وهشـتم، 

11. منبر بی کارکرد روشنفکری
بـه  سـنتی  شـکل  جلسـه  کـه  بـود  مهـم  »خیلـی 
آخونـدی  و  منبـر  فقـط  سـنتی  نگیـرد؛  خـودش 
از  بدتـر  مـن  نظـر  بـه  روشـنفکری  منبـر  نیسـت، 
منبـر آخونـدی اسـت. منبـر آخونـدی کارکردهـای 
هـم  هنـوز  و  داشـته  را  خـودش  خـاص  سـنتی 
دارد، نمی گویـم خیلـی قابـل سـرمایه گذاری اسـت 
]ولـی بـه هـر حـال کارکردهایـی دارد[. ولـی منبـر 
روشـنفکری متاسـفانه دائـم بـه شـنزار می رسـد ]و 
فاقـد تاثیـر و ثمـره ی الزم اسـت[«. )بـاب بگشـا، 

 )208 ص  نوزدهـم،  نشسـت  دوم،  دفتـر 
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هنگامی که از فلسفه تاریخ، جان تاریخ و مهر تاریخ 
سخن گفته می شود تاریخ دارای سمتی است که 
زمین  تاریخ  به  توحیدی  رویکرد  در  و  دارد  غایتی 
گفته  به  تفسیر  بااین  بود،  خواهد  صالحان  ازآن 
محمد حنیف نژاد جریان حق از عاشورا تا به امروز 
هیچ گاه شکست نخورده است بلکه به یک پایان 
مقطعی می رسد و پس از آن بستری می شود برای 
تاریخ هیچ  بنابراین  باالتر،  مداری  در  ادامه مسیر 
گاه نباید تهی از جریانات حق طلب و پیش برندگان 
به  را  دوران  بار  شرایطی  هر  در  که  باشد  عاشقی 
که  می شوند  الگوهایی  زیست  و  می کشند  دوش 
پس از خود امتداد می یابند برای حق طلبی و مبارزه 
در  که  او  کجاست؟  حنیف  امتداد  اما  ستم،  علیه 
دوران بارکشی کیفی دانشگاه و جنبش دانشجویی 
دانشجوییش  دوران   39-42 سالهای  فواصل  در 
در  دانشجویی  مبارزات  مدار  در  و  کرد  سپری  را 

آمیزش می کوشید. حنیف که جز  مشی مسالمت 
عاشق ترین پیش برندگان تاریخ بود و در زمآن های 
که رژیم شاه تمام راه های مسالمت آمیز مبارزه را 
به بن بست کشاند و رنگ خون در عرصه سیاسی 
کشور در دهه 40 و 50 پاشیده شد با درک صحیح 
به  امپریالیسم   – خلق  تضاد  در  دوران  پارادایم  از 
پرداخت  خودکفا-تیمی  سازمان  یک  سازماندهی 
که در آن آموزش و کارتوضیح به اعضا برای تربیت 

کادر همه جانبه محورفعالیت های مبارزاتی بود. 
حنیف نژاد که زمانی در کادر نهضت آزادی فعالیت 
می کرد نبود آموزش در میان اعضا و عدم ارائه یک 
تحلیل اسالمی از شرایط را از ضعف های نهضت 
و  تاریخ  از  مدون  جمع بندی  با  سپس  و  برشمرد 
بنیان  دیگر  با  همراه  گذشته،  مبارزاتی  فراز های 
در  که  نمودند  را ترسیم  وجهی   6 سازمان  گذاران 
آن به تبیین چرایی عدم توفیق جنبش های رهایی 

امتداد حنیف
جدیت، پشتکار، نظم و انظباط هدی 

لقب »چریک مدنی« را برازنده اش کرد
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بخش در ایران پرداختند. 
انان معتقد بودند که علل آنکه مبارزات پیشین به 
پیروزی نمی رسند را باید در 1- فقدان رهبری 2- 
مبارزه  پیچیدگی  عصر  در  رهبران  پیچیدگی  عدم 
3- حرفه ای نبودن مبارزان 4- فقدان سازماندهی 
و تشکیالت انقالبی 5- عدم نگاه علمی به دانش 
مبارزاتی که نتیجه آن حرکت های بدون استراتژی 
و  مکتبی  گذشته  مبارزات   -6 بود  مشی  خط  و 

ایدئولوژیک نبودند باید کندوکاو کرد 
پیوند  با  زمان  هم  گذار  بنیان  مجاهدین  کنکاش 
میان جمع بندی تاریخ مبارزات مردم ایران و مطالعه 
ویتنام،  فلسطین،  در  بخش  رهایی  جنبش های 
سنت های  کشف  در  سعی  و   .  . الجزایر.  کوبا، 
رهایی  جنبش های  متد  فهم  و  مبارزه  بر  حاکم 
بخش، آنان را به تبیین استراتژی درست در مسیر 

مبارزه ای  پیروز رهنمون ساخت. 
حنیف که معتقد بود حفظ نظم انقالبی در سازمان 
و بقای آن وابسته به کار ایدئولوژیک است همراه با 
سایر بنیان گذاران با بازتعریف یک اسالم انقالبی 
و زودودن انگاره های فقهی – خرافی از آن گونه ای 
از اسالم مترقی و پیشرو را ارائه دادند که با تبیین 
عنوان  به  توحیدی  بی طبقه ی  جامعه  گفتمان 
گفتمان دوران ساز حامل ایده و تفکری شدند که از 
دیدگاه مذهبی به نفی استثمار و نفی سلطه منجر 
می شد که با برجسته نمودن تضاد طبقاتی در آن، 

آنان را در مدار مبارزات طبقاتی قرار می داد. 
اما مهم ترین رکن از ارکان مبارزاتی حنیف و سایر 
سان  به  مبارزاتی  منش  سازمان  گذاران  بنیان 
سرخط تحوالت اجتماعی بود. حنیف با منش ویژه 
خود چه در مرحله سازماندهی، چه در مرحله مبارزه 
و چه در زندان همراه با سایر اعضا در مقاومت همه 

جانبه علیه رژیم  و پذیرش همه مسئولیت ها برای 
و در  را معنا می کند  نجات کادر ها منش مبارزاتی 
پهلوانانه  مرگ  شرافتمندانه  شهادت  سرخ  فصل 
تاریخ  تارک  را در  بر میگزیند و مدل مبارزاتیش  را 
به ثبت می رساند. اما محمد حنیف نژاد که حامل 
تبیین  از  پیروز،  مبارزه  یک  شاخصه های  همه 
دوران  پارادایم  شناخت  ساز،  دوران  گفتمان  یک 
سازماندهی  آن،  با  متناسب  استراتژی  تدوین  و 
و عشق  مندی، کوشش  مبارزه، دغدغه  در مسیر 
برای حصول به آرمآن های سترگ انسانی اش بود 
دستاوردهای سرشار از مهرش با دو زخم تاریخی 
چپ  اپورتونیست  جریان  ابتدا  گشت.  مواجه 
ایدئولوژیک  خونین  کودتای  با  که  کودتاگر  نمای 
مذهبی  اعتقادات  جرم  به  را  مجاهد  رزمندگان 
کشاند  خون  و  خاک  به  اصولشان  بر  ایستادگی  و 
که  انقالب  از  پس  طلب  هژمونی  جریان  وسپس 
در هم آغوشی خیانت بار با صدام، آرمآن های ملی 
دار  لکه  را  بنیان گذاران سازمان  و وطن خواهانه 

کرد. 
انقالب مجاهدانی هم چون مرتضی  از  اگر پیش 
شرافت  از  نمادی  مهرش  با  که  لباف  صمدیه 
که  مجاهدی  رزمنده  امینی  فاطمه  بود،  انقالبی 
با دشمن برمی  مقاومت همه جانبه را در مواجهه 
گزیند و مجید شریف واقفی با ایستادگی بر اصول 
را  مبارزه  سیر  در  حنیف  امتداد  عهد،  به  وفای  و 
از  بعد  خاصه  انقالب  از  پس  می شدند.  دار  عهده 
تحوالت دهه 90 میالدی در سطح جهان و تسلط 
سرمایه داری و لیبرالیسم مهاجم و تاثیرات فزاینده 
آن در عرصه سیاسی – فکری – اجتماعی کشورها 
وطنی  مدرن  راست های  از  برخی  ایران،  جمله  از 
گذاران  بنیان  و مجاهدت های  فراموشی منش  با 
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سازمان علیه شان با عناوین سخیفی قلم فرسایی 
چرکین  زخم های  و  سازمان  تحوالت  و  می کند 
را سرنوشت محتوم  بنیان گذاران  از شهادت  پس 
این  اما در  روش و بینش حنیف قلمداد می کنند، 
مجاهدین  از  حیثیت  اعاده  با  صابر  هدی  میان 
صدر و تبیین منش، بینش و روش بنیان گذاران، 
می دانست  فرادورانی  الگوهای  زیست  را  آنان 
داری،  آرمان  دریچه  از  را  دوران  تحوالت  متد  و 

جدیت  و  پشتکار  دغدغه مندی، 
حنیف بررسی می نمود. 

هـدی صابـر در جلسـات هشـت 
جمع بنـدی  بـا  نیـاز  فراز-هـزار 
دقیـق هشـت فـراز مبارزاتی مردم 
ایـران در تاریـخ معاصـر از تنباکـو 
تـا اصالحـات، تاریـخ را نـه صرفـا 
تحلیلـی  بـا  کـه  روایـت  منظـر  از 
دینامیـک بـرای نسـل امـروز کـه 
بی آمـوزگار  و  یتیـم  بـود  معتقـد 
و  می کـرد  آمـوزگاری  اسـت، 
را  بنیادیـن  تحـوالت  متدولـوژی 
صابـر  هـدی  می نمـود.  تبییـن 
تحـوالت را منـوط بـه رعایـت متد 
هایـی می دانسـت که اگـر رعایت 
شـوند تغییـرات کیفـی و روبه جلو 
رخ خواهد داد. او مشـی را شـناور 
و متناسـب با هـر دوره، اما منش، 
بینـش و روش را ثابـت، فرادورانی 

می دانسـت.  شـمول  جهـان  و 
اجتماعـی  عمـل  صابـر  هـدی 
در  صرفـا  را  یارانـش  و  حنیـف 
پارادایـم  در  کـه  سـالح  و  مشـی 
40 و 50 قابـل بحث بـود محدود 
نکـرد و معتقـد بـود کـه ارزش کار حنیـف بارکشـی 
کیفـی دوران اسـت. او بـه درسـتی بدیـن بـاور پای 
فشـرد کـه حنیـف در بـن بسـت اسـتراتژیک مبارزه 
در خـرداد 42 مسـتقل از بـرزگان و واضعـان دوران 
هـم چـون آیـت اللـه طالقانـی، مهنـدس بـازرگان 
و. . . ایـده پـردازی می کنـد و بـا جـان سـختی در 
پـی تحقـق ایـده هایش رونده اسـت، حنیـف در آن 
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سـال ها بـا تلقـی فـاز صفـر، مجاهدیـن را صاحـب 
صالحیـت نمی دانسـت امـا بـر ایـن بـاور بـود کـه 
صالحیت کسـب صالحیت را دارا هسـتند و باید با 
مبـارزه ای تیمـی – خودکفـا اعتمـاد اجتماعی مردم 
را جلـب نمایـد. آنچـه مجاهدیـن صدر را به زیسـت 
الگوهـای تمـام دورانی بـدل می کند آرمـان داری، 
جـان بـر کفـی، خوانـش عمیـق مطالعاتـی بـرای 
ارائـه اسـتراتژی مـدون متناسـب بـا دوران، سـاده 
زیسـتی مطلـق، مسـئولیت پذیـری، مقاومـت همه 
جانبـه و تبییـن گفتمـان مسـتقل و بومیـا سـت کـه 

اگـر هـم چـون حنیـف و یارانـش 
بـا منـش زریـن مبارزاتـی توامـان 
شـود نیـل بـه آرمآن های انسـانی 

امـکان پذیـر اسـت. 
امـا هـدی تنهـا در مقـام توضیـح 
مجاهدیـن  اجتماعـی  عمـل 
بـا  او  نمانـد.  باقـی  گـذار  بنیـان 
ارتقـا  گفتمانـی حنیـف جلسـات 
بـاب بگشـا را از بـن بسـت فکری 
مجاهدیـن در سـال 53 آغاز کرد، 

مجاهدیـن در آن سـال ها و پـس از شـهادت بنیان 
گـذاران بـه یـک پرسـش اساسـی در بـاب توحیـد 
رسـیدند و آن اینکـه خـدا چگونـه بـه مـاده کانـال 
می زنـد؟ صابـر از لـزوم رابطـه اسـتراتژیک، همـه 
بـا خـدا سـخن گفـت و سـپس  گاهـی و مسـتمر 
را  بشـر  بحرآن هـای  بـا  خـدا  مواجهـه  چگونگـی 
توضیـح داد تـا کمـک کاری خدای ناظـر و موظف 

را در مسـیر تاریـخ تبییـن کنـد. 
هـدی هـم چنیـن معتقـد بـود کـه شـناخت تضـاد 
هـر دوره تاریخـی از اهمیـت فـراوان بـرای اتخـاذ 
اسـتراتژی مناسـب برخـوردار اسـت. او بر ایـن باور 

بـود کـه تضـادی که حنیف در آن دسـت بـه مبارزه 
حرفـه ای زد، تضـاد در مدار خلق – امپریالیسـم بود 
کـه در دالدل آن می تـوان تضـاد کار – سـرمایه را 
نیـز تعریـف نمـود و تضـاد برجسـته دوران کنونـی 
تضـاد دمکراسـی – فاشیسـم اسـت امـا هـدی خود 
تضـاد در مـداری ارتقـا یافته تـر را مطـرح می کنـد 
– دینامیسـم کـه در  بـه عنـوان تضـاد فیکسیسـم 
داشـتن  نـگاه  ثابـت  بـا  می خواهنـد  حاکمـان  آن 
و فریـز مناسـبات ناعادالنـه ثـروت و سـرمایه هـم 
چنـان در جهـان حکومـت کننـد و مبارزینـی کـه با 
پویایـی و دینامیسـم خـود در تمام 
تاریـخ در جهت نابودی مناسـبات 
در  می کننـد،  مبـارزه  ناعادالنـه 
دالدل ایـن تضـاد همه تضادهای 
گذشـته تا بـه امروز از تضـاد خلق 
– امپریالیسـم تـا تضاد دمکراسـی 
انسـان  و  دارد  وجـود  فاشیسـم   –
هایـی کـه در درون ایـن تضـاد در 
ناعادالنـه  مناسـبات  تغییـر  مـدار 
مـدار  انسـآن های  می کوشـند 

تغییـر لقـب می گیرنـد. 
بی شـک هـدی صابـر امتـداد امروزیـن حنیف بود 
او کـه هـم چـون حنیـف بـا آرمـان هایش زیسـت، 
مـدار گفتمانـی حنیـف را ارتقـا داد، در منـش هـم 
سـنگ او شـد و پهلوانانـه زیسـت ودر فصـل سـرخ 
پـر کشـید.  شـهادت هـم چـون حنیـف عاشـقانه 
لقـب  هـدی  انظبـاط  و  نظـم  پشـتکار،  جدیـت، 
»چریـک مدنـی« را برازنـده اش کـرد تـا در مـدار 
مبـارزه مدنـی نیـز دغدغـه مندی هـا و کوششـمان 

بـرای بهبـود اوضـاع هـم چـون هـدی باشـد. 

هدی تنها در مقام توضیح 
عمل اجتماعی مجاهدین بنیان 
گذار باقی نماند. او با ارتقا  
گفتمانی حنیف جلسات باب 
بگشا را از بن بست فکری 
مجاهدین در سال 53 آغاز 
کرد،
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1. هـدی، انسـان ویـژه ای 
بود از آن دسـت انسان هایی 
کـه انـگار از جنـس دیگـری 
هسـتند و همیـن دیگربودن 
آن هـا را در مرکـز توجـه قرار 
هـدی  از  آنچـه  می دهـد. 
او،  روش  و  بینـش  نـه  می سـازد  ویـژه ای  انسـان 
ویژگـی اسـت کـه او آن را »منـش« می نامـد؛ امـا 
ایـن منش چیسـت؟ قابـل تکرار و تکثیـر اجتماعی 
اسـت یـا فقـط مختص بـه او اسـت؟ آیا می تـوان از 
هـدی الگـو گرفـت و بـا ارجـاع بـه او گرهـی از کار 
فروبسـته خویـش و جامعـه گشـود؟ در ایـن نوشـته 
تـالش می کنـم در حـد بضاعت و البته شـناختم از 

هـدی بـه ایـن پرسـش ها پاسـخ بدهـم.

2. هـدی تـا آنجـا که نگارنده با آثارش آشـنا اسـت 
مکتـوب  اثـر  هیـچ  در  اسـت  کـرده  جسـت وجو  و 
بحـث  بـه  اختصاصـی  به طـور  خـود  شـفاهی  یـا 
از  امـا  اسـت؛  نپرداختـه  آن  تعریـف  و  »منـش« 
البـه الی آثـار به جای مانـده از او می تـوان این گونه 

هـدی  دیـدگاه  در  »منـش«  کـه  کـرد  اسـتنباط 
»اعتقـاد« بـه ارزش هـای مطلـق و متعالی اخالقی 
و »تـالش« در جهـت »متخلق شـدن« بـه آن ها در 
زندگـی فـردی و اجتماعـی اسـت. »منـش« نوعـی 
زیسـت اخالقـی اسـت کـه قیدهایـی بـرای کنـش 
فـرد در قبـال خـود و جامعـه اش تعییـن می کنـد. 
ایـن قیدهـا، قیدهایـی همیشـگی و دائمی اسـت و 
تحـت هیـچ »مصلحتی« نمی تـوان آن هـا را نادیده 
گرفـت و حتـی بـه صـورت موقـت کنـار گذاشـت. 
اخالقـی  ارزش هـای  هـدی،  منظـر  از  »منـش« 
متعیـن شـده در عمـل فـردی و کنـش اجتماعـی 
اسـت کـه همیشـه و در هر مشـی و بینشـی همراه 
بـرای  شـاخصی  »منـش«  اسـت. همچنیـن  فـرد 
و  نیروهـا  افـراد،  بـه  نزدیک شـدن  یـا  دورشـدن 

اسـت. جریان هـا 

3. بـرای توضیـح بیشـتر »منـش« باید نخسـت به 
توضیـح »اخـالق« و »ارزش های متعالی اخالقی« 
وام  شـریعتی  از  دو  ایـن  توضیـح  بـرای  پرداخـت. 
»بحـث چگونـه  را  »اخـالق«  شـریعتی  می گیـرم. 
زیسـتن و چگونـه بـودن آدمـی« می دانـد و معتقـد 

مواجهه با »منش« و »صاحب منش«
سه راه پیش رو*

محمد رضایی
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معنـای  بـه  ایثـار،  پایـه  سـه  بـر  اخـالق  اسـت 
ترجیـح دادن منافـع دیگـری بـر منافـع خـود بـدون 
داشـتن  مابـه ازا،  داشـتن  یـا  پـاداش  چشم داشـت 
و  شـر  و  خیـر  تشـخیص  و  تعییـن  بـرای  مالکـی 
اعتقـاد بـه یـک ضامن اجـرای خارجـی در انتخاب 
اخالقـی، اسـتوار اسـت؛ امـا از منظـر شـریعتی دو 
نـوع اخـالق داریـم یکی »اخـالق اجتماعی اسـت 
زاده  زیـرا  اسـت،  تبدیـل  و  تغییـر  کـه دسـتخوش 
نظـام اجتماعـی و سـاخته تحـول تاریخـی اسـت و 
بـر حسـب طبقـه، شـکل تولیـد و روابـط جمعـی و 

اشـکال اجتماعی فـرق می کند.« 
امـا نوع دیگـر که اخالق انسـانی 
از  کـه  »ارزش هایی انـد  اسـت، 
سرچشـمه  انسـان  نـوع  فطـرت 
نـوع  تکامـل  درجـه  و  می گیرنـد 
رشـد  درجـه  حسـب  بـر  انسـان، 
ایـن ارزش هـای متعالـی ارزیابـی 
می شـود و تکامـل وجـودی نـوع 
انسـان در طـول تاریـخ، در جهت 
حرکـت  ارزش هـا  ایـن  تقویـت 

ایـن  داشـتن  بـا  انسـان،  نـوع  اساسـًا،  و  می کنـد 
ارزش هـا اسـت کـه آغـاز شـده اسـت، چـه، تنهـا 
همیـن  اسـت.«  ارزش  خالـق  کـه  اسـت  انسـان 
انسـانی« اسـت کـه »منـش« موردنظـر  »اخـالق 

هـدی بـر آن اسـتوار اسـت.

و  شـکل دهنده  عنـوان  بـه  »منـش«،   .4
جهت دهنـده زیسـتن آدمـی بـرای هـر فـرد نتیجه 
برهم کنـش سـه عامـل اسـت: اول خصلت هایـی 
کـه بـه آدمـی بـه ارث می رسـد، دوم خصلت هایـی 
و  اجتماعـی  اقتصـادی،  ویـژه  شـرایط  از  ناشـی 

فرهنگـی کـه فـرد در آن شـرایط متولـد می شـود و 
پـرورش می یابـد و سـوم خصلت هـا و ویژگی هایـی 
یـا  می پرورانـد  خویـش  در  فـرد  خـود  کـه  اسـت 
خصلت هایـی  اول  دسـته  می کنـد.  سرکوبشـان 
کامـاًل غیـرارادی و غیرانتخابی اسـت، دسـته دوم 
خصلت هایـی هسـتند کـه تـا حـدودی انتخابی انـد 
بیشـتر  کـه  هسـتند  خصلت هایـی  سـوم  دسـته  و 
همیـن  دلیـل  بـه  و  غیرانتخابـی  تـا  انتخابی انـد 
جهت گیـری  در  کـه  اسـت  انتخابی بودنشـان 
»منـش« فـرد بسـیار دخیـل هسـتند و می تواننـد 
دوم  و  اول  دسـته  خصلت هـای 
اگرنـه  را  آن هـا  و  متأثـر  نیـز  را 
تصحیـح  زیـادی  حـد  تـا  کامـل، 
یـا تقویـت کننـد. بـه ایـن ترتیـب 
»منـش« علی رغـم آنکـه بخشـی 
وراثـت  از  را  درون مایه هایـش  از 
فـرد  هـر  زیسـت  شـرایط  و 
از  دلیـل آن بخـش  بـه  می گیـرد 
حاصـل  کـه  درون مایه هایـش 
قابـل  اسـت،  انسـانی  اراده 
پرورانـدن و درعین حـال قابـل اسـتحاله و از بیـن 
گفـت  می تـوان  اعتبـار  همیـن  بـه  اسـت.  رفتـن 
پرورانـدن  بـه  نیـاز  کـه  همان قـدر  »منـش«  کـه 
دارد، نیازمنـد مراقبـت اسـت. »منـش« بـا تحقـق 
ارزش هـای اخالقـی در وجـود فـرد متولد می شـود 
و بـا فراموش شـدن یـا اسـتحاله ایـن ارزش هـا در 
قیـل و قـال زندگـی مـادی و تکثیـر نشدنشـان در 
اجتمـاع بـا مـرگ »صاحـب منـش« می میـرد. مـن 
ایـن گفتـه هـدی را که با مـرگ تختی »منـش« نیز 

می فهمـم. این گونـه  شـد  دفـن  ابن بابویـه  در 

»منش« همان قدر که نیاز 
به پروراندن دارد، نیازمند 
مراقبت است. »منش« با تحقق 
ارزش های اخالقی در وجود فرد 
متولد می شود و با فراموش شدن 
یا استحاله این ارزش ها در 
قیل و قال زندگی مادی و تکثیر 
نشدنشان در اجتماع با مرگ 
»صاحب منش« می میرد
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»منـش«،  عوامـل سـازنده  از  عامـل  5. سـومین 
انتخابـی،  ویژگی هـای  و  خصلت هـا  یعنـی 
همان هایـی هسـتند کـه در فرهنـگ مذهبـی ما با 
»خودسـازی« بـه دسـت می آیند. از منظر شـریعتی 
گاهانـه  خودآ عمـل  سـه  حاصـل  »خودسـازی«، 
اسـت، »عبـادت« بـه معنـای »اتصـال وجـودی« 
عنـوان  بـه  خداونـد  و  انسـان  میـان  مسـتمر 
سرچشـمه معنـی، زیبایـی، هـدف، ایمـان و همـه 
برقـراری  هـدی  قـول  بـه  یـا  انسـانی  ارزش هـای 
همه گاهـی  مسـتمر،  صاف دالنـه،  »رابطـه ای 
یـک  عنـوان  بـه  بـا خـدا«، »کار«،  اسـتراتژیک  و 
عامـل مـادی بـرای تحقق عینی اراده و خواسـت و 
ارزش های ویژه انسـان و سـوم »مبـارزه اجتماعی« 
بـه مفهـوم داشـتن بینـش و گرایشـی که فـرد را به 
می کنـد  زندگـی  آن  در  کـه  جامعـه ای  سرنوشـت 
پیونـد می دهـد و طـی آن انسـان می توانـد هـم از 
اندیشـه هایش بـه سـوی راه حـل حرکـت کنـد و در 
ایـن حرکـت بـه تصحیـح اندیشـه اش بپـردازد، هم 
بیابـد و هـم خویشـتن را  از بیمـاری لفاظـی شـفا 
بیازمایـد. بـا متـن مـردم، خواسـت ها، نیازهـا، ایده 
آل هـا و قدرت هـا و ضعف هـای آن هـا آشـنا شـود 
و درعین حـال امکانـات عمـل در برابـرش آشـکار 
گـردد. هـدی بـه بهـای رنج هـای بسـیاری کـه بـه 
ایـن  انجـام  ضمـن  می کوشـید  می خریـد،  جـان 
»اعمـال سـه گانه« بـا وسواسـی شـگرف، پیگیـری 
مثال زدنـی و صبـری بـزرگ، بـه تدویـن و توضیـح 
مبانـی نظـری آن ها بپـردازد. به اعتقاد من سلسـله 
بحث هـای »بـاب بگشـا« و »هشـت فـراز، هـزار 

او در همیـن چارچـوب می گنجـد. نیـاز«  

6. اگـر بپذیریـم کـه »منـش« محصـول اعتقـاد 

در  انسـان  تـالش  و  اخالقـی  ارزش هـای  بـه 
جهـت پرورانـدن ایـن ارزش هـا در وجـود خویـش، 
از  مهم تـر  و  آن هـا  فراموش نشـدن  از  مراقبـت 
همـه مقدم دانسـتن خدشه دارنشـدن ایـن ارزش ها 
در تمامـی کنش هـا و اعمـال فـردی و اجتماعـی 
انسـان اسـت، بـه معنای آن اسـت کـه ارزش های 
اخالقـی نـه مقوالتـی کالمـی و ذهنـی کـه دقیقـًا 
همـان کنش هـای وجـود عینـی و مـادی انسـان 
اسـت. بـه نظـرم بهتریـن مثـال بـرای توضیـح این 
مطلـب ارجـاع بـه قـرآن و الهام گیری از آن اسـت. 
در قـرآن آنجـا کـه می خواهد نیکـوکاری )ِبـّر( را به 
عنـوان یـک ارزش اخالقـی تعریف کند بـه تعریفی 
کالمـی و ذهنـی نمی پـردازد، می گویـد »ِبـّر«، آن 
کسـی اسـت کـه ایمـان دارد، علی رغـم عالقه اش 
بـه داشـته های مـادی آن هـا را می بخشـد، اهـل 
عبـادت اسـت و در سـختی ها صبـر پیشـه می کند. 
آنچـه از ایـن تعریـف می تـوان فهمیـد ایـن اسـت 
کـه نیکـوکاری )ِبـّر( حاصـل »اعمالی« مشـخص، 
عینـی و ملمـوس اسـت. بـه ایـن ترتیـب »منـش« 
»منـش«  نیسـت.  تفکیک شـدنی  فـرد  وجـود  از 

و»صاحـب منـش« یکـی هسـتند.

7. از آنجـا کـه راه تعین بخشـیدن بـه ارزش هـای 
در  و  اسـت  همگانـی  راهـی  اخالقـی  متعالـی 
انحصـار هیـچ فـرد یـا جماعتـی نیسـت، »منـش« 
تکثیـر  ایـن  در  و  دارد  اجتماعـی  تکثیـر  قابلیـت 
آشـکار  »الگو«هـا  نقـش  کـه  اسـت  اجتماعـی 
می شـود. شـریعتی می گویـد »الگو«هـا بـه آن هـا 
رفتـن«  »دانایـی  دارنـد،  رفتـن«  »توانایـی  کـه 
ذهنیـت،  جنـس  از  نـه  دانایـی  ایـن  می دهنـد. 
دانایـی ملمـوس و عینـی اسـت. »الگو«هـا  یـک 
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»انسـانیت«  تحقـق  امکان پذیربـودن  نشـانه های 
اسـت.  افـراد  وجـود  در  انسـانی«  »ارزش هـای  و 
راه  سـر  »عالئـم«  و  »پرچم هـا«  »الگو«هـا، 
هسـتند کـه مسـیرهای اصلـی را نشـان می دهند، 

خطـرات  دربـاره  را  الزم  گاهـی  آ
ادامـه مسـیر می نمایاننـد و شـاید 
»تربیـت  نقششـان  مهم تریـن 
آنـان  روح«  »تلطیـف  و  افـراد« 
باشـد. زمـان، مـکان و علـم تنهـا 
الگوهـا  »بینـش«  و  »روش«  بـر 
آن هـا  »منـش«  امـا  دارد،  تأثیـر 
متعالـی  ارزش هـای  زائیـده  کـه 
ارزش هـای  نـه  و  اسـت  اخالقـی 
همـه  از  بی تأثیـر  اجتماعـی 
هـدی  گفتـه  بـه  اسـت.  این هـا 
»کشـف«  را  »منـش«  ایـن  بایـد 
کـرد. هـدی نیـز بـه عنـوان یـک 
»قابلیـت«  منـش«  »صاحـب 
کـه  دارد  را  آن  »صالحیـت«  و 
»الگـو« باشـد. هـر کـدام از مـا بـا 
توجـه بـه جایـگاه اجتماعـی خـود 
جایـگاه  چندوجهی بـودن  و 
می توانیـم  هـدی  اجتماعـی 
را  او  برخـورد«  و  زیسـتن  »شـیوه 
خـود  بـرای  الگویـی  عنـوان  بـه 
تـالش  نیازمنـد  ایـن  و  برگزینیـم 
در جهـت »کشـف« ایـن شـیوه ها 
اسـت. هـدی خـود نیـز ضـرورت 

را درک  بـه نسـل جـوان  به خصـوص  الگـو،  ارائـه 
کـرده بـود. الگویـی عینـی و مجسـم. الگویـی کـه 
بتوانـد ایـن آمـوزش را به نسـل جوان بدهـد که اگر 

حرفـی بـرای گفتـن هسـت تنهـا روی کاغـذ یـا در 
را در  آن  تعیـن  و  نیسـت، می تـوان تحقـق  گفتـار 
زندگـی عینـی و ملمـوس یـک یـا چنـد نفر دیـد. او 
کوشـید خودش را آن گونه بسـازد که می نوشـت یا 
»کار  »ساده زیسـتی«،  می گفـت. 
هـدف دار«،  و  مسـتمر  مـداوم، 
»برخـورد  »آرمان داربـودن«، 
مسـئله  و  جـوان  نسـل  بـا  فعـال 
حل کـردن از آن ها در حد بضاعت 
و تـوان«، »مسـئولیت پذیربودن«، 
»الـزام به رعایت تقیـدات مذهبی 
»صداقـت«،  اخالقـی«،  و 
»راسـتگویی«، »درست کرداری«، 
و  پیش کسـوت«  بـه  »احتـرام 
ایـن  بـرای  مهم تـر  شـاید  ویژگـی 
»دنبال نکـردن  مـا  روزهـای 
جـدی  نقـد  و  فـردی  پروژه هـای 
از  بخشـی  آن«  بـه  اساسـی  و 
بـا  او  کـه  اسـت  ویژگی هایـی 
طاقت فرسـا  سـخت گیری های 
بـر خویـش تـالش کـرد آن هـا را 
کنـد،  متبلـور  خویـش  وجـود  در 
عینی کـردن  بـرای  تالشـی 
و  می نوشـت  و  می گفـت  آنچـه 
»الگـو«  آن هـا  از  می توانیـم  مـا 

یـم. بگیر

»دوران  را  مـا  دوران  هـدی،   .8
او  می دانسـت.  کوچک هـا«  و  متوسـط ها 
گذشـته ای  دوران  برابـر  در  را  اصطـالح  ایـن 
کارهـای  و  آدم هـا  دوران  کـه  می بـرد  کار  بـه 
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مـن  بـود.  »سرنوشت سـاز«  و  »تعیین کننـده« 
در  کـه  می فهمـم  این چنیـن  را  او  گفتـه  ایـن 
در  تنهـا  »متوسـط«بودن  و  »کوچـک«  مـا  دوران 
متبلـور  سرنوشت سـازنبودن«  و  »تعیین کننـده 
آدم هـا  بـا  متناسـب  عصـر  ایـن  در  اسـت،  نشـده 
شـده اند،  »دم دسـتی«  نیـز  »اهـداف«  کارهـا،  و 
گاهانه، به »فراموشـی«  گاهانـه و ناآ »آرمان هـا«، آ
انسـانی  آرمـان دار«  »انسـان  و  شـده اند  سـپرده 
می بینـد  آنچـه  کدکنـی  شـفیعی  قـول  بـه  کـه 
نمی خواهـد و آنچـه می خواهـد نمی بینـد، انسـانی 
فرض می شـود کـه همچـون موجودات دوردسـت 
چنیـن  در  اسـت.  شـده  منقـرض  نسـلش  تاریـخ 
کنـار  در  کوچک هـا«  و  »متوسـط ها  مـا  دورانـی 
خـود  »بی آرمانـی«  هسـتی،  دانسـتن  »بی معنـا« 
مضردانسـتن«  حتـی  و  غیرمفیـد  »بی نتیجـه،  و 
فـردی  وضعیـت  تغییـر  بـرای  کاری  و  حـرف  هـر 
ارزش هـای  دانسـتن  »نسـبی  بـا  اجتماعـی،  و 
دلیلـی  انسـانی«  و  اخالقـی  متعالـی  و  جاودانـه 
خویـش  »میان مایگـی«  و  حالـی«  »میـان  بـرای 
تراشـیده ایم و در همـه عرصه هـای زندگـی فـردی 
و اجتماعـی و همـه جهت گیری هـای اجتماعـی، 
سیاسـی، اقتصـادی و فرهنگـی به ورطـه هولناک 
»کوته بینی هـای  بی مهـار«،  »منفعت طلبی هـای 
افراطـی«، »بی پرنسـیپی های اخالقـی و رفتـاری« 
فـردی«،  پروژه هـای  مجدانـه  »پیگیری هـای  و 
هـدی،  را  این هـا  همـه  نتیجـه  و  درغلتیده ایـم 
»ایدئولوژیـک«  و  »منشـی«  »ارزشـی«،  اسـتحاله 
وضعیتـی  چنیـن  بـا  به شـدت  هـدی  می دانـد. 
مرزبنـدی دارد و ایـن مرزبندی یکـی از ویژگی های 
بـارز »منـش« او اسـت. او همیشـه در رفتارهایـش 
معیارهای مشـخصی دارد که بخشـی از محکمات 

در  نیسـت  حاضـر  هیـچ گاه  و  اسـت  او  »منـش« 
مقابـل منفعتـی حقیـر و زودگـذر و آنچـه در راه خدا 
نباشـد و بـه کار مـردم نیایـد از آن هـا دسـت بکشـد 
»واقع گـرا«  و  »واقع بیـن«  امـروز  اصطـالح  بـه  و 
باشـد. چراکـه امـروز واقع بینـی و واقع گرایـی که در 
پـِس ُپشـت تحلیل هـای پرطمطـراق و بدتـر از آن 
رفتارهـای عوام فریبانـه پنهـان شـده اسـت همـان 
دم غنیمتـی، نـان بـه نـرخ روزخـوری، بی پرنسـیپی 
پروژه هـای  پیگیـری  و  منفعت طلبـی  اخالقـی، 
شـخصی اسـت. اشـتباه نشـود منظـور مانـدن در 
و فروافتـادن در دام جزم اندیشـی  گذشـته ای دور 
عمـل  در  نـه  و  بینـش  در  نـه  هـدی  کـه  نیسـت 
جزم اندیـش نبـود. او همـواره می کوشـید راهـی نـو 
بگشـاید و حرفـی نو بزنـد. دلیـل جزم اندیش نبودن 
و  اندیشـه  نقـد  از  همـواره  کـه  بـس  همیـن  او 
عملـش اسـتقبال می کـرد و هیـچ گاه آنچـه را کـه 
و  کالم  نهایـت  و  غایـت  بـود  دسـت یافته  بـدان 
عمـل نمی دانسـت او حتـی پیش قـدم نقـد خویـش 
واقع گرایـی  و  واقع بینـی  در  تفـاوت  منظـور  بـود. 
هـدی اسـت بـا آنچـه امـروز از ایـن اصطالحـات 
ایـن  تفـاوت  می شـود،  تبلیـغ  و  ترویـج  جامعـه  در 
از واقع گرایـی و واقع بینـی در هماهنگـی  نـوع  دو 
بـه  کنش هـا  مقیدنمـودن  و  عمـل  و  اندیشـه 
در  نمی تـوان  اسـت.  اخالقـی  ارزش هـای  حفـظ 
از  عمـل  در  امـا  سـتود  را  اخالق گرایـی  اندیشـه 
هـر وسـیله ای ولـو غیراخالقـی بـرای رسـیدن بـه 
هـدف اسـتفاده کـرد. نمی تـوان کنـش اجتماعی را 
بـا منطـق سـود و زیـان بـازار سـنجید و در عرصـه 
ذهـن و اندیشـه مبلـغ آرمان گرایـی و آرمان خواهی 
گاهانـه  آ اگـر  عمـل  و  اندیشـه  ناهمخوانـی  بـود. 
و  اسـت  »فرصت طلبـی«  و  »عوام فریبـی«  باشـد 
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گاهانـه باشـد تناقضی اسـت که الجـرم باید  اگـر ناآ
حـل شـود یـا بـه این سـو یـا بـه آن سـو. نمی تـوان تا 
ابـد در میانـه ایـن دو ایسـتاد. همخوانی »اندیشـه« 
و »عمـل« از محکمـات »منـش« هـدی اسـت و 
ایـن هماهنگی البته کاری بسـیار دشـوار و نیازمند 
»ایمـان«، »رنـج« و »صبـر« اسـت. هـدی ازجملـه 
منـش«  »صاحـب  و  تغییـر«  مـدار  »انسـان های 
جسـت وجوگر  نیـز  مـا  کـه  صورتـی  در  و  اسـت 
گرهـی  می توانـد  »الگـو«  ایـن  باشـیم  »منـش« 
نسـبی  انسـانی  البتـه  هـدی  بگشـاید.  کارمـان  از 

دلیـل  بـه همیـن  دقیقـًا  و  اسـت 
دسـت یافتنی و قابل تکرار و آنچه 
مسـتقل از »بینـش« و »روش« او 
»منـش«  شـود  تکـرار  می توانـد 
یکـی  »منـش«  ایـن  و  اسـت؛  او 
کـه  اسـت  »پیش نیازها«یـی  از 
مـا بـرای تغییـر شـرایط فـردی و 
اجتماعـی بـه آن نیازمندیم. امروز 
بینشـی  گسـترش  و  سـیطره  کـه 
و  روابـط  مبتـذل  و  سـرمایه دارانه 

اخالقیـات مـا را آن گونـه کـه خـود می خواهـد و 
بـه آن نیازمنـد اسـت شـکل داده اسـت، ارجـاع به 
»الگـو«ی هـدی جدای از تربیـت فردی و ضرورت 
عـام اجتماعـی ارائـه الگـو نوعـی از مقابلـه بـا ایـن 

سـلطه و سـیطره اسـت.

»الگو«یـی  اسـت،  منـش«  »صاحـب  هـدی   .9
بـرای فـرد فـرد مـا و هنـوز هماننـد زمـاِن  اسـت 
و  اسـت  حل کـن«  »مسـئله  فیزیکـی اش  بـودِن 
مصـادره  نمی تـوان  را  او  بدانیـم  امـا  »گره گشـا«؛ 
عملکـرد  از  وجهـی  نمی تـوان  کـرد.  مطلـوب  بـه 

حیـات  سرتاسـر  بـه  و  گرفـت  را  اجتماعـی اش 
کـه  همان گونـه  هـدی  داد.  بسـط  اجتماعـی اش 
نیـز  منشـش  در  داشـت  محکماتـی  بینشـش  در 
قائـل بـه محکماتـی بـود. نمی تـوان در زیـر عکس 
»الگو«هایـی نظیر شـریعتی و هدی نشسـت اما در 
اندیشـه و عمـل »عدالـت« و »آزادی« و »معنـا« و 
»اخالق« را به فراموشـی سـپرد. همیـن امروز و نه 
در آینـده، میـان آن »نشسـتن« و این »فراموشـی« 
تناقضی اسـت کـه »بی اصولـی« و »فرصت طلبی« 
حالـی«  »میـان  ایـن  بـا  هـدی  می شـود.  قلمـداد 

نـدارد. میانـه ای 

آیـا  اینکـه  پایانـی  پرسـش   .10
بـا مـرگ هـدی، »منـش« نیـز در 
گمـان  شـد؟  دفـن  بهشـت زهرا 
می کنـم ایـن پرسـش سـه پاسـخ 
بیشـتر نداشـته باشـد اگـر پاسـخ 
منفـی اسـت پـس ایـن بایـد ایـن 
بـه  بداریـم،  پـاس  را  »منـش« 
الهـام  آن  از  و  باشـیم  پایبنـد  آن 
ایـن  دفـن  و  اسـت  مثبـت  پاسـخ  اگـر  بگیریـم. 
صادقانـه  یـا  می دانیـم  مثبـت  هـم  را  »منـش« 
تجدیدنظـر در »منـش«، »ایده هـا« و »آرمان هـا« 
بـه  اعتقـاد  علی رغـم  اگـر  امـا  کنیـم.  اعـالم  را 
بـاور  آن  بـه  همچنـان  »منـش«  ایـن  دفن شـدن 
را  »منـش  و  بکوشـیم  جسـت وجویش  در  داریـم 

کنیـم«.  کشـف 

* ایـن مقالـه در شـماره ۹7 دوماهنامـه چشـم انداز 
ایـران )خـرداد و تیر ۱۳۹۵( منتشـر شـده اسـت.

هدی »صاحب منش« است، 
»الگو«یی است برای فرد فرد 
ما و هنوز همانند زماِن بودِن 
فیزیکی اش »مسئله حل کن« است و 
»گره گشا«؛ اما بدانیم او را نمی توان 
مصادره به مطلوب کرد. نمی توان 
وجهی از عملکرد اجتماعی اش 
را گرفت و به سرتاسر حیات 
اجتماعی اش بسط داد.
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خاطره  یک  صابر  هدی 
گرد  زمان  غبار  تا  نیست 
بگذارد.  آن  بر  فراموشی 
چون  معلمی  جدی  چهره 
هدی همیشه خطی بر ذهن 

می گذارد.
نسل  این  می گفت  هدی 
بود، استبداد کیفی ُکش  این  ندارد. استداللش  پدر 
فرصت تجربه و ارتقا را از نسل جوان گرفته است؛ و 
اینچنین او معلمی شد خودساخته در تراز مجاهدین 
و  بینش  هم  و  کند  تزریق  منش  هم  تا  بنیان گذار 

روش.
به  گفته هایش  می آید.  ما  سراغ  به  خود  معلم  آری 
کنار، شخصیتش چالش سؤال ماست، همین کافی 
است تا ذهن به پرواز درآید. هدی را چه از گفته هایش 
جوهره  یک  شخصیتش  تحلیل  از  چه  و  بشناسید 

تأکید از آن می تراود؛ بینش، روش و منش.
در  این جانب  تجربه شخصی  بر  مبتنی  زیر  مطلب 
از  برخی  اجمال  به  که  است  صابر  هدی  با  ارتباط 

محورهای آن ارائه می شود.

نخستین نشست با هدی

هدی در دانشکده اقتصاد عالمه طباطبایی و دفتر 
درباره  جلساتی  دانشجویان  تحقیقات  و  مطالعات 
ایران داشت. رفت و آمد هدی به  تحوالت اقتصاد 
علمی  خانه  به  بازگشت  درواقع  اقتصاد،  دانشکده 
دوره  فارغ التحصیل  او  چه  بود.  خود  دانشگاهی  و 
کارشناسی اقتصاد از این دانشگاه در کوران انقالب 
بود و انقالب فرهنگی را به عینه تجربه کرده بود. 
گروهی از اساتید در نشست محفلی در باره اقتصاد 
آنجا طرح  در  نیز  که هدی  داشتند  جلساتی  ایران 

بحث داشت.
و  گرفت  قرار  دانشجویان  با  ارتباط  در  هدی 
دانسته های خود را به آن ها منتقل می کرد. فرصت 
درس گفتار  جلسه  آخرین  از  پس  تا  شد  مغتنمی 
هدی، یادداشتی با عنوان هبوط و تمدن را به ایشان 
ارائه کنم. مضمون کلی این یادداشت، این بود که 
از پای گذاشتن انسان بر زمین، خود نخستین گام 
و  به کمک وحی  این مسیر  اما  تمدن سازی است؛ 

عقل هموارتر می شود.
در این نشست هدی بر وحی تأکید کرد و نشست 
آقا  تأکید  تازه شکل گرفت.  رابطه ای  اما  تمام شد، 
هدی برایم همیشه مورد پرسش بود. البته هدی را 
در آن دوران بیشتر به طرح بحث های اقتصادی، 

هدی صابر: ارتباط سرمایه است*
هدی مشق استراتژی و هویت می گفت

جواد رحیم پور
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نوگرایانه  پرسش های  مرجع  و  می شناختم  سیاسی 
مباحث  این  با  هدی  آقا  هرچند  نمی کردم  تلقی 
منبعی  به عنوان  آن دوران  در  آشنایی داشت. وی 
نظری محسوب  حوزه های  در  بحث  به  ورود  برای 

می شد.
به هر روی تأکید هدی بر وحی نهایتًا در طرح بحث 
)رابطه استراتژیک باخدا( و نقد جنبش اصالحی از 

این منظر برایم معنی پیدا کرد و پاسخ درخوریافت.

 تجربه هویت طلبی
تأکید بر هویت و شناخت هویت یک کلیدواژه روزمره 
در کالم و گفتار آقا هدی نبود، البته برای او هویت 
امری تحمیلی نبود و به مثابه یک امر انتخابی با آن 
برخورد می کرد. احراز هویت در بین نیروهای ملی- 
مذهبی البته مختص آقا هدی نبود و به مثابه یک امر 
راهبردی با آن برخورد می شد تا زمینه فرصت طلبی 

از بین برود.
زیادی  اجتماعی  نیروی  خرداد،  دوم  آستانه  در 
دنبال  به  جوانان  ویژه  به  بود.  شده  آزاد  جامعه  در 
بودند.  سیاسی  فعالیت  برای  جریانی  یا  تشکیالت 
جریان  متوجه  نیز  مراجعات  این  از  بخشی  طبیعتًا 
ملی-مذهبی می شد. یکی از افرادی که در تماس 

با این افراد بود، آقا هدی بود.
افراد  به  کمک  بر  مبتنی  بیشتر  هدی  آقا  برخورد 
آن ها  یا سیاسی  تکلیف هویت فکری  تعیین  برای 
بود. مجموعه ملی-مذهبی و آقا هدی برای افرادی 
تور  یا همکاری مراجعه می کردند  برای فعالیت  که 
طرح  با  متناسب  معمواًل  بودند.  نکرده  پهن  جذب 
سیاسی شان  موقعیت  به  را  آن ها  افراد،  بحث 
بین  تفاوت های  بسیاری  مثاًل  می داد.  ارجاع 
نهضت آزادی و جریان ملی-مذهبی یا ایران فردا 
را به خوبی حس نمی کردند. در این سطح نهضت 
محسوب  خانوادگی  جریان  و  حزب  یک  آزادی 

را  خود  مواضع  اعالم  نظام  و  سازوکار  اما  می شد، 
و درک عملی  تجربه  بر  آقا هدی همیشه  داشت. 
نیروها و چهره های تأثیرگذار تأکید داشت. خودش 
این کار را می کرد. طبیعتًا عده ای هم می رفتند و 

برنمی گشتند.
و  و حس  ماندن  که می ماندند علت  برای کسانی 
تجربه آن ها از جریان ملی- مذهبی مهم بود. به 
عبارتی کسب هویت تحمیلی نبود که آقا هدی به 
دیگران دیکته کند. برایش پرسش »ما که هستیم« 
مهم بود. این سؤالی بود که هرکسی به تعبیری باید 
از خودش بپرسد. به عبارتی آقا هدی به دنبال یک 
یا  حرکت  مسیر  در  تا  نبود  عملیاتی  پادوی  نیروی 
او را له کند یا با رانت و فرصت طلبی به نوعی ارتقا 

دهد.
خروج  و  ورود  که  کسانی  برای  برخورد  این  البته 
شاید  بود  تفنن  نوعی  برایشان  نیروها  درون  به 
آزاردهنده باشد، اما در برابر جلوگیری از وسیله شدن 

افراد قطعًا کاری درست محسوب می شود.

تجربه تحلیل استراتژیک
یکی از دوره هایی که در حضور آقا هدی با حضور 
تعدادی از جوانان در سال 77 برگزار می شد تحت 
متد  هدی  آقا  بود.  سیاسی  تحلیل  روش  عنوان 
تحلیل خود را بر مبنای حرکت جوهری مالصدرا و 
توجه به سیر درون به بیرون قرار می داد. در ادامه 
رسید.  استراتژیک  رهیافت  آموزش  به  دوره  این 
عمل  برنامه  که  است  مسیری  مبین  استراتژی 
اهمیت  است.  قابل استخراج  آن  اساس  بر  نیروها 
مواضع،  در شفاف سازی  نیروها  بین  در  استراتژی 
اقدامات و اتحادها و افتراق های روشن و مبتنی بر 
اخالق سیاسی خواه با تبیین مواضع روشن است. 
محیط  آلودگی  در  کتاب  و  بی حساب  تاکتیک زنی 
لکه دار  را  اصالحی  تغییرخواهی  مدعای  سیاسی، 
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بین  در  آموزش  که  زمانه ای  در  دوره  این  می کند. 
نیروها جایگاهی نداشت، ارزش کار هدی را بیشتر 

نشان می داد.
خروجی فوری کار آقا هدی در پایان دوره جدای از 
محتوای آموزشی و تربیت تعدادی از فعاالن سیاسی 
جوان، دو مقاله ای بود که اگرچه جزو برنامه آموزشی 
دوره برای ارائه نمونه تحلیل نبود، اما درآمدی شد 
 49 شماره  و   77 آذر  در  که  دوره  آموخته های  بر 
ایران فردا منتشر شد. این مقاالت عبارت بودند از 
جنبش  بر  استراتژیك  )گذری  آذر  جاویدان  لهیب 
جنبش  مزیت  و  صابر  هدی  قلم  به  دانشجویی( 
دانشجویی: پراتیک یا استراتژیک به قلم این جانب.

ارتباط سرمایه است
از  بود که  آقا هدی مدت کوتاهی   در سال 1381 
نظر  تحت  همچنان  حال  هر  به  بود.  رهیده  بند 
برقرار شد.  گذشته  روال  به  دوستی  ایشان،  با  بود. 
قرار  ایشان  با  دولت  کوچه پس کوچه های محله  در 
داشتم. مجله ایران فردا بسته شده بود و در خیابان 
محالت  و  شهر  هدی  آقا  می دیدیم.  را  همدیگر 

تهران را با روایت تاریخی اش می شناخت.
در این دوره همچنان از آینده بیمناک بود و نسبت 
آزادی عمل روندهای اجتماعی  نیروها و  به تهدید 
سایه  در  می گفت  معترض.  جدید  نسل  تباه کننده 
و  بی انگیزه  جریان های  برای  آینده  سرکوبی،  هر 
بی هدف و دنبال کننده منافع و انگیزه های شخصی 
است. این تماس ها زیر سایه کنترل شدیدی که آقا 
هدی احساس می کرد ادامه نیافت، اما یک جمله 
بسیار  برایم  که  ماند  یادگار  به  آن  از  اقدام  یک  و 
ارزشمند است. نکته اول ارتباط آقا هدی با راننده 
درواقع  ارتباط  این  بود.  سیگار  ترک  برای  تاکسی 
اولیه، حرکتی شد که بعدها آن را در اجرای پروژه 
توانمندسازی در مناطق حاشیه شهر زاهدان ارتقا 

بخشید.
 نکته دوم این بود که اعتقاد داشت ارتباط سرمایه 
است. تأکید داشت در غیاب فشار روی نشست ها و 
فعالیت ها و  فقدان امکانات، تنها راه حفظ انگیزه 
برای ایفای مسئولیت اجتماعی حفظ ارتباط است. 
این  جز  ما  و  است  سرمایه  ارتباط  گفتند  دقیقًا 

سرمایه ای )فیزیکی( نداریم.

با  آلودگی  بی  بزرگ،  ادعایی  آخر،  سؤال 
هستی وداع گفتن

دیدار آقا هدی بر مزارش هرچند یادآوری فقدانش 
را دردناک می کند، اما نگاهی به سروده پرمعنای 
با سؤالی بزرگی روبه رو کرده است که  مزارش مرا 

در دل این سروده نهفته است. 
رفتن،  جهان  از  خوش  می گوید:  عزیز  هدی 
بی آلودگی با هستی وداع گفتن، سبک بار نقل مکان 

کردن و بیرون زدن و پرگرفتن
هستی  با  بی آلودگی  هدی،  بزرگ  مدعای 
وداع گفتن است. آنچه هدی سروده است تنها یک 
که  است  تصمیم  نیست. یک  درونی  زمزه  یا  شعر 
هدی  است...  نهفته  مهمی  اخالقی  اراده  آن  در 
عزیز در این سروده به طورشفاف هم از اراده خود 
می گوید و هم اعالم موضعی شفاف در برابر زیست 

همراه با آلودگی روزمره افراد جامعه دارد.
اجتماعیش  و  سیاسی  زندگی  در  البته  هدی  آقا 
به  اما  گفت  وداع  بی آلودگی  هستی،  با  حقیقتًا 
ادعایی  وداع گفتن  هستی  با  بی آلودگی  حال  هر 
با داشتن قرار جاودانه  بزرگی است. این ادعا تنها 
با خداوند امکان پذیر است و آقا هدی به این قرار 

رسیده بود و در زمره پروژه داران بود. 

* این مقاله در شماره ۹7 دوماهنامه چشم انداز ایران 
)خرداد و تیر ۱۳۹۵( منتشر شده است.
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برزخ  در  تاریخی  بینش   .1
اسارت یا گشودگی و امکان

سلطه  زیر  قرن ها  تاریخ  معرفت 
الهیات بوده است؛ چه در الهیات 
مسیحی و چه در تفکرات اسالمی 
تفسیر  و  تفسیر می شد  الهی  پرتو مشیت  در  تاریخ 
رخداد در تاریخ را به هیچ علل و اسبابی نیاز نبود. 
محصول این نوع جهان نگری، نوعی دترمینیسم 
به  خود  تاریخ  بود.  موجود  وضع  حفظ  بر  مبتنی 
جای  به  و  نداشت  استقالل  معرفت  یک  عنوان 
علیت یابی پدیده ها و پدیدارها، چرایی تألیف رخداد 
در  کنکاش  و  پدیده ها  بر  حاکم  روابط  شناسایی  و 
میانجی هایی که رخداد به مدد آن هستی و تجلی 
پیدا می کند، رواج داشت. دگماتیسم حاکم بر فهم 
قرون وسطی کارش توجیه محتومیت رخداد در پرتو 
امر الهی و بی معنی بودن »امکان« به مثابه زمینه و 
فرصتی برای کنش مندی بود. در این میان انسان، 
ناگزیر  تقدیری  جوامع،  و  او  فرجام  و  سرنوشت 
رخدادهای  مجموعه  نیز  تاریخ  از  تلقی  داشت. 

نقش  نهایت  در  که  بود  ازهم گسیخته  و  پراکنده 
در  فقط  تاریخی  داده های  و  می کرد  ایفا  را  تذکار 
قالب روایت مطرح می شد و در فرایند اندیشه ورزی 

به فرآورده و محصول تبدیل نمی شد.
اما با گشِت تاریخی ـپارادایمی مابعد قرون وسطی 
به عنوان »سوژه  انسان و جایگاهش  از  نو  و فهم 
شناسا«، هم اپیستمه تاریخی از الهیات کلیسایی 
استقالل یافت و هم انسان به تعبیر هایدگری کلمه 
بر  آفرینش«  توان  و  آزاد  اراده  گاه، صاحب  »خودآ
جایگاهی کنش گرانه ایستاد؛ آن چنانکه در وضع و 
موقِع امکاِن طرح اندازی در تبیین جدید از انسان 
قرار گرفت؛ بنابراین در »بینش تاریخی« جدید در 
برابر اخروی نگری و رهبانیت مسیحی، نگرش های 
مبتنی بر جهان گرایی به عرصه آمد و اومانیسم و 
جای  به  امکان،  به مثابه  انسانی  اراده  به  توجه 
تقدیرگرایی مبتنی بر اراده اولوهی در تلقی کلیسایی 
را در نشست ـ گرچه اکنون تفکر پست مدرنیستی 
آن جایگاه انسان مدرن به مثابه طرح انداز و فاعل 
تغییر را به چالش کشیده است ـ این تغییر نگرش 

مواجهه با اضطراب آینده* 
در نگاه تاریخی هدی صابر

ابوطالب آدینه وند
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آغازی بر پایان انگاره  »دایره قسمت« و تقدیرگرایی 
بود گر چه رگه هایی از آن در قالب دترمینیسمی نو 
حتی  و  مذهبی  و  مارکسیستی  تاریخ  پایان  از  اعم 
بازتولید  بیولوژیک  و  ژنتیک  بر  مبتنی  دترمینیزم 

شد.
»تاریخ به مثابه یادآوری« جای خود را به »درنگ در 
یادواره ها« داد، این مکث در چرایی وقوع رخداد، 
معاصر  آن  با  دیالوگ  برقراری  طریق  از  را  گذشته 
و  علم  مدار  در  را  تاریخ  و  خوانش  و  کرد  زنده  و 
محل تفقه و اندیشه قرار داد تا جایی که تلقی های 
تاریخ  فلسفه   رشته«  »میان  در  هستیشناسانه 

صورت بندی شد.
تاریخی نگری«  »فقر  در  پوپر  کارل  تلقی  برعکس 
تاریخ از فقر اندیشیدن درآمد و شیوه فهم، برهان 
در علیت رخدادها و مبانی تبیین، موضوع اندیشه 
انسانی  جوامع  و  آدمی  صیرورت  فرآیند  گشت، 
محل مطالعه گشت و به امر واقع اکنونین به مثابه 
یک موضوِع در پیوست با تاریخ و گذشته پرداخته 
تجارب  و  غایت  روند،  سمت،  قاعده،  فهم  شد. 
انکشاف ساحت  تاریخی و در یک کلمه »معنا« و 
انسان  عرصه آمدن  به  میانجی  با  تاریخ،  در  آن 
کنشگر جهت فاعلیت و عاملیت مؤثر در »امر هنوز 
در نرسیده« است که روند تحولی تاریخ را به پیش 
یا به ادبیاتی هگلی »تاریخ جهان پیشرفت  می برد 
آزادی است پیشرفتی که وظیفه ما  از  گاهی مان  آ
فهم ضرورت آن است« در تلقی هدی صابر فهم 
و  سمت«  و  »معنا  هم زمان  ادراک  یعنی  ضرورت 
بزنگاه  و  لحظه  در  معنا  تحقق  »چگونگی  البته 
گاهی به معنا و سمت تاریخ در  تاریخی« که این آ
را  خود  انسانی  اراده   عمومی  خواست  با  امتزاج 

برساخت دورانی ضرورت تحمیل می کند.
قرآنی  و  توحیدی  مفاهیم  بر  تأویلی  با  نیز  صابر 
امر  را  تاریخ  و  داشت  تاریخ  به  کلی نگرانه  نگرشی 

درگذشته و سپری شده نمی پنداشت، بلکه برای آن 
حیات و صیرورتی رو به تکامل قائل بود که سمت 
آن تا فرجام »تسری و رسوب حقیقت« مداوم ادامه 
می یابد، صابر حقوق بشر موجود را وجهی از همین 
رسوب و تسری حقیقت می دانست. البته درک او از 

این موضوع رشد خطی و جمع جبری زمان نبود.
مانند  به  نه  انسان  قرآن،  از  صابر  توشه گیری  در 
از  برخی  مانند  به  نه  و  تقدیر  دام  در  سنتی  تلقی 
تاریخ  اراده  مقهور  هگل  چون  تاریخی  فیلسوفان 
آزاد،  اراده  بر آن بل انسان »صاحب  و روح حاکم 
بود،  پیش برنده عاشق«  و  بر گونه خدا  و  جانشین 
هستی  در  سهم«  صاحب  و  »ایفاگر  را  انسان  او 
و  هستیشناسانه  فهمی  بر  او  تلقی  می بیند. 
هستی ای  بود.  استوار  تاریخ  فلسفه  از  انتولوژیک 
که در تلقی صابر، خدا و هستی »امکان آفرین و 
فرصت بخش« ، »زمین در آن زمینه و جوالنگاه 
وجود  به عنوان  نیز  خدا  و  تغییر«  مدار  نیروهای 
امکان  شورشی ترین  خود  تغییر،  مشوق  و  دخیل 
خوانش  این  در  بنابراین  است،  هستی  عنصر  و 
مسیر  در  و گشودگی«  »امکان  از جهان  توحیدی 
و  انسان  به ماهو  انسان  میزبان  رو،  پیش  در  و 
البته هر فاعل کنشگر است و حتی تاریخ و بینش 
تاریخی در آن تلقی به مثابه  انباشت تجارب بشر، 
به  تا  است  باربردار  نیروهای  برای  جهازی  خود 
میانجی آن انباشت بتواند »معنا و سمت جهان« را 
بهتر درک کند و از طریق انکشاف »امکان مرتبط 
برای  ثمربخش تر  را  بذرها  بکر  آینده  در  معنا«  با 
زایش و گشودگی بکارد، گرچه در این مسیر عالوه 
بر میزبانی امکانات ساختار و انسان فعال هستِی 
که  می دهد  شرح  را  گاهی  آ پیش  این  مسیر،  در 
عوامل بازدارنده و مانع تکامل هم در میل و اراده 
مانند  به  ساختاریافته  کمپ های  قالب  در  هم  و 
آنچه قران »مأل و مترف« نامیده است، وجود دارد. 
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این نگرش می تواند از »یأس تاریخی« عبور کند و 
بستر مناسبی برای تأمل در اضطراب بزرگی به نام 

»آینده« را میزبانی کند.

با  مواجهه  چگونگی  و  تاریخی  .یأس   2
اضطراب آینده1

تونل  »آینده  که:  گفت  ژرفی  بسیار  جمله  صابر 
)از  شاعرانه  خیال  آن  در  هم  نیست«  وحشت 
قامت  در  گزاره ای  هم  مذهبی(  ایمان  سیاق 
منبعث  که  تاریخی  فلسفه  آنتولوژیکی  رویکرد 
دارد،  حضور  است  مستمر  تاریخ  تحلیل  از 
بکر  »آینده  که  معتقدند  هم  اگزیستانسیالیست ها 
است و هنوز زاده نشده است« بنابراین چه بسا آینده 
یک امکان و استعداد است، این نگاه بستِر فراشد 

و صیرورت تاریخ است.
البته در اسالم  و  تلقی سنتی دینی و مسیحی  در 
نیز تاریخ با آفرینش آغاز می گردد و در روز داوری 
نهایی به فرجام خود می رسد، تا چند وقت پیش هم 
آینده قابل پژوهش نبود، اما کارل یاسپرس معتقد 
پژوهش  پایه  »بر  را  آینده  اضطراب  باید  که  است 
سازیم.  مستقر  حال  زمان  روشن دیدن  و  گذشته 
به  روزانه،  نبردهای  خالل  از  که  است  این  مهم 

نبردهای ژرف تری پی ببریم«.2
عناصر  گذشته  در  پژوهش  از  می خواهیم  ما 
بشکافیم.  و  دهیم  برش  را  ضرورت«  و  »واقعیت 
ما  نباید  »آینده«  درباره  مردافکن  پرسش  از  ترس 
مواجهه  از  گریز  و  گاهانه  ناآ بی مسئولیتی  به  را 
هم  انگاره  این  دل  از  زیرا  بکشاند،  پرسش  این  با 
ناامیدی و یأس تاریخی رخ می نماید و هم رخداِد 
طبیعی  آورد  پیش  خود  با  را  آنچه  هر  نرسیده  در 
انگاشته می شود و هم رویکرد منتظِر منفعل و روح 

محافظه کاری را چیره می بخشد.

اما برش و شکافت در امر واقع نیز اگر به اتمیزهشدن 
را  آسیبی  نینجامد همان  در مقطع  به رخداد  نگاه 
به عرصه خواهد آورد که صابر در درس گفتارهای 
»هشت فراز و هزار نیاز« بارها هشدارش داده بود و 
آن هم »نگاه نقطه ای« به تاریخ است، صابر معتقد 
بود که »اکنون در تحلیل ها میدان دیدی در نگرش 
تاریخی وجود ندارد و مسیر تاریخ تعقیب نمی شود و 
با منزلگاه های تاریخی کوته بینانه برخورد می شود. 
به  ندارد،  وجود  پردامنه ای  نگرش  حقیقت  در 
سیکل بارداری یک دوران و رخداد توجه نمی شود 
و صرفًا نگاه بسته و از هم گسیخته نقطه ای وجود 
از مهم ترین  تاریخ یکی  به  نوع نگرش  این  دارد«. 
صابر  هدی  نگاه  در  تاریخی«  »یأس  علت های 
بود، او معتقد بود نتیجه و تجلی نگاه نقطه ای به 
تاریخ، یأس تاریخی در ایران است که برونداد آن 
به  امواج گسترده »مهاجرت  را می توان به صورت 
بیرون و درون« یافت، تا آنجا که آن چنان که صابر 
می گفت »دور باطل و سیکل معیوب به ایدئولوژی 

دورانی بدل شده است«.
باور  تاریخ«  به  روندی  و  دامنه دار  »نگاه  به  صابر 
تاریخ،  به  روندی  نگاه  که  بود  معتقد  او  داشت، 
تاری نگاه به آینده را به چشم انداز سایه-روشن در 

چشم انداز و افق پیش رو بدل می سازد.
صابر نگاهی چند علیتی به عوامل رخ دادن وقایع 
تاریخی  داشت، علت های دور و نزدیک وقایع را 
مدنظر قرار می داد، هر رخداد را در بستری از علل 
ذهنی و عینی و تالقی آن دو قرار می داد و مقدمات 
پیشینی را مورد بررسی قرار می داد  و حلقه به حلقه 
زنجیره  پیوستار وقوع رخداد را می شکافت، در نگاه 
او وقایع »صدفه  بی دلیل« نیستند و به عبارتی از 
فهم  میانجی  را  وقوع  بر  مؤثر«  »آثار  فهم  مولوی 
درونی رخداد می دانست، بنابراین او سهم گذشته 
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را در اکنون و آینده می دید و معتقد بود که »ما با 
تاریخ در تنیده ایم«.

صابر بر این ایده بود که برای کاستن از کاستی های 
تاریخی  دوره  هر  باید  خسران،  به  منجر  دورانِی 
این  پی آیند  در  بتوان  تا  کرد  متدیک  جمع بندی  را 
به  غنی تری  تاریخی  دستمایه های  با  جمع بندی 

استقبال آینده پیش رو رفت.

3. دید تاریخی و جمع بندی استراتژیک
 در نکات باال از زاویه سپهرهای معرفت تاریخی به 
مسئله »امکان و گشودگی رویکردی« و همچنین 
اکنون  شد،  پرداخته  آینده«  اضطراب  در  »درنگی 
استراتژی  ساحت  در  سپهرها  آن  تحققی  وجه  به 
واقعیت  ضخیم  و  زمخت  عرصه  از  منبعث 

می پردازیم. 
صابر برخی نیروهای سیاسی در ایران را در بحران 
فقدان جمع بندی استراتژیک مقصر می دانست؛ او 
روندهای  به جمع بندی  نیروها  که  بود  باور  این  بر 
و  الزامات  و  رخداد  پیشا  نه  نداده اند،  بها  تاریخی 
زمینه هایش دیده می شود)به عنوان مبنای اصلی 
و درون جوش( و نه تأثیر مبارزات و کاتالیزورهای 

جهانی)به عنوان شرط فرعی(.
دریافت  فرصت  برای  محملی  و  درنگ  موضوع 
سر  از  ناقص الخلقه ای  درکی  رو  ازین  می شود، 
برآوردن »ماهیت، میل، سیر و فرجام« پدیده های 
جنجالی  تحلیل های  برخی  در  دارند.  تاریخی 
ژورنالیستی می توان به جای درک وجوه و عناصر 
در  مکانیکی«  تاریخی،»میکس  تحلیل  و  بینش 
خطای  این  برطرف کردن  برای  دید.  را  تاریخ  فهم 
تاریخی  مرحله  فهم  عدم  و  تحلیلی  متدلوژیک 
سیر  با  هم  و  تاریخی  میراث  و  گذشته  با  هم  باید 
انتقادی برقرار کرد. بدین  تحوالت جهانی دیالوگ 
)هم  عامه  فرهنگ  شناخت  طریق  از  که  معنی 

و  فولکوریک(  و  لوکال  هم  و  مذهبی  هم  و  ملی 
و  ظرفیت ها  فهم  همچنین  و  اجتماعی  ذهنیت 
استعدادهای دوران به مثابه امکان در عناصر مادی 
و عینی و ساختاری آن دوران به »هم فضایی« با 
جامعه و اتمسفر جهان رسید تا از این طریق بتوان 
برای  هم  اجتماعی«  توان  و  ظرفیت  »کشش،  به 
در  و  برد  پی  آینده  در  برای طرح اندازی  تغییر هم 
هر مرحله تاریخی سیر این رشد ظرفیت در »سمت 
تکاملی« برتراویده »معنا« را فهم نمود، با این نگاه 
می توان انتظار از شیب تحول در دوران و توان تغییر 
نیروهای اجتماعی سیاسی را متناسب با کشش ها 
و امکان ها و کاتالیزورهای جهانی و دورانی تنظیم 
نمود و بار مطالباتی بیشتر از توان مجموعه نیروها 
در هر دوره تاریخی را به کنشگران تحمیل نکرد، 
درک  به  تنظیم شده  دیدی  افق  با  می توان  آنگاه 
آینده شکافت  تاری  از  تاریخ عمقی  از  استراتژیک 
زد. در نگاه هدی صابر درک استراتژیک از تاریخ، 
وجوه و ابعاد چندی را شامل می شود که در جای 

خود باید بدان پرداخت. 

پی نوشت:
کلی  »مفهوم  کتاب  در  کالینگوود  از جرج  تعبیری   .1

تاریخ«.
یاسپرس-مترجم  تاریخ-کارل  انجام  و  آغاز   .2

محمدحسن لطفی- انتشارات خوارزمی، ص 188.
از  برگرفته  پرانتز  داخل  گفته های  تمامی   .3
درس گفتارهای »هشت فراز هزار نیاز«، تاریخ معاصر 
صابر  هدی  توسط  که  است  ارشاد  حسینیه   در  ایران 

ایراد گردید.

* این مقاله در شماره ۹7 دوماهنامه چشم انداز ایران 
)خرداد و تیر ۱۳۹۵( منتشر شده است.
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مقدمه
)مبارزات  ایران  مسلحانه  جنبش  بازخوانی 
سازمان های چریکی در دهه های 40 و 50( با افق 
امروز و شرایطی که اکنون در آن به سر می بریم کار 
ساده ای نیست. امروز فضای جهان و ازجمله ایران، 
تروریسم  ضد  و  خشونت  ضد  احساسات  از  کنده  آ
و  افراطی  گروه های  اقدامات  درنتیجه  که  است 
مردم  از  نفر  هزاران  کشیده شدن  خون  و  خاک  به 
است.  آمده  وجود  به  جهان  سراسر  در  بی گناه 
که  انتحاری  عملیات های  و  انفجارها  و  قتل عام ها 
گاهی و  در بسیاری از آن ها حتی فرد عمل کننده آ
بینشی نسبت به عمل خود ندارد و صرفًا در جریان 
یک مسخ شدگی و سرسپردگی یا به دلیل انتقام گیری 
دست به این قبیل اقدامات خشونت آمیز می زند؛ اما 
همواره باید به خاطر باشیم که فضای جهان همیشه 
این گونه نبوده است. این دست عملیات هایی که در 

آن  قربانی  عادی  مردم  باشد،  چه  هر  هدف  آن ها 
می شوند، گروه های کوچک و بزرگی که حتی بیشتر 
هستند،  قربانی  نیز  خود  تروریستی شان  اعضای 
اقدامات به دور از اخالق و انسانیت اما به نام اسالم 
هستند،  اخیر  دهه  سه  دو  زاده  همگی  عدالت،  یا 
هرچند زمینه های اجتماعی و اقتصادی و سیاسی 

آن را باید در زمانی دورتر از این جستجو کرد.
سیاسی  جریان های  برخی  فضایی،  چنین  در 
از فضای  و  ماهی می گیرند  آب گل آلود  از  خاص، 
مبارزات  چهره  تخریب  برای  موجود  خشونت  ضد 
دهه 40 و 50 سوءاستفاده می کنند و حتی درصدد 
ربط  مبارزات  آن  به  را  امروز  تروریسم  که  هستند 
دو،  این  که  است  این  واقعیت  درحالی که  دهند. 
و  منش  در  چه  و  استراتژی  در  چه  هدف،  در  چه 
بسیار  نتایج  و  متفاوت اند  هم  با  درجه  روش، 180 
در چنین  به جا گذاشته اند.  از خود  را هم  متفاوتی 

پژواک یک نسل*
نگاهی به زمینه های شکل گیری جنبش مسلحانه و منش مبارزان از دیدگاه هدی صابر

فهیمه بهرامی

 تقدیم به شهدای چهار خرداد

بیدادگاه مهدی رضایی، جوان ترین عضو مجاهدین
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روشنفکرانی  و  گاه  آ افراد  است  ضروری  شرایطی، 
خون  و  کشیده  انحراف  به  تاریخ  نمی خواهند  که 
همه چیز  از  وطنشان  آزادی  برای  که  شهیدانی 
جامعه  گاه کردن  آ برای  شود،  پایمال  گذشتند  خود 
و به خصوص نسل نویی که آن دوران را ندیده است، 
از واقعیت مبارزات آن سال ها پرده بردارند و حقایق 
از این روشنفکرانی  بازگو کنند. یکی  را در مورد آن 
که  است  نیست، هدی صابر  ما  میان  در  امروز  که 
حساس  دهه  دو  تاریخ  مورد  در  فراوانی  مطالعات 
40 و 50 در ایران داشته است. کتاب سه هم پیمان 
عشق او، روایت زندگی و مبارزه سه مجاهد شهید، 

محمد حنیف نژاد، سعید محسن و 
به واقع  بدیع زادگان است که  اصغر 
بینش،  مورد  در  را  مطلب  حق 
روش و منش آنان ادا کرده است. 
جلسات  سلسله  در  او  همچنین 
»هشت فراز، هزار نیاز« که از سال 
85 تا 87 در حسینیه ارشاد برگزار 
می شد، یکی از فرازها را به جنبش 
مسلحانه و مبارزات دهه 40 و 50 
اختصاص داده بود تا کژفهمی ها و 
سوءبرداشت ها درباره آن دوره را از 
ذهن مخاطبان جوان خود بزداید.

فرصت  به  نیاز  جریان  آن  کل  مورد  در  صحبت 
و  وقت  نیز  صابر  مرحوم  خود  چه،  دارد،  زیادی 
شاید  و  بود  داده  اختصاص  آن  به  را  زیادی  مجال 
اگر زندان بی بازگشت این فرصت را از او نمی گرفت، 
مطالعات بیشتری هم در این زمینه انجام می داد. با 
این وجود تالش می کنم تا برخی نکات ارزشمند را 
که از درس های ایشان در سلسله جلسات »هشت 
فراز، هزار نیاز« فراگرفته ام در این مقاله به اختصار 

بیان کنم.

 چرا مبارزه مسلحانه؟
یکی از نخستین پرسش هایی که به ویژه برای جوانان 
ممکن است به وجود بیاید، این است که چرا جوانان 
رسیده  نتیجه  این  به  دوره  آن  در  هم سن وسالشان 
رژیم  استبداد  با  مبارزه  برای  روش  بهترین  که  بودند 
شاهنشاهی، مبارزه مسلحانه است؟ چرا آنان اسلحه 
راه های  از  می شد  شاید  درحالی که  شدند،  دست  به 
تشریح  در  صابر  هدی  کرد؟  اعتراض  هم  دیگری 
را  مختلفی  عوامل  ضرورت،  و  انتخاب  این  چرایی 
مبارزه  شکل گیری  زمینه ساز  درواقع،  که  برمی شمرد 

مسلحانه در آن دوره بود.
اول؛ شرایط جهان در آن دوره یک 
را رقم می زد که  وضعیت دوقطبی 
»تضاد  عنوان  تحت  آن  از  صابر 
خلق و امپریالیسم« نام می برد؛ به 
جهان  در  جبهه  دو  دیگر،  عبارت 
در مقابل هم صف آرایی می کردند، 
آن  مصداق  که  امپریالیسم  جبهه 
و  انگلیس  و  امریکا  دوره  آن  در 
یا  غربی  اروپای  کشورهای  برخی 
بلوک غرب بودند و جبهه خلق که 
استعمارشده  ضعیف،  کشورهای 
برای  که  هستند  خلق هایی  و 
مبارزه با استعمار، امپریالیسم و حکومت های مستبد 
تضاد،  این  دل  از  می کنند.  مبارزه  آنان  دست نشانده 
باز دو اردو در  تضاد  کار و سرمایه  بیرون می آمد. و 
مقابل هم قرار می گرفتند. یکی اردوی جریان پرولتری 
جهان که صاحب نیروی کار است و یکی هم صاحبان 
وضعیت  بر  مروری  اگر  کالن.  مدیران  و  تولید  ابزار 
جوامع آن زمان داشته باشیم، در اقصی نقاط جهان 
از امریکای التین گرفته تا چین و آسیای شرقی، این 
دو جریان رو در روی هم قرار می گرفتند. هدف اصلی 

برخی جریان های سیاسی خاص، 
از آب گل آلود ماهی می گیرند 
و از فضای ضد خشونت موجود 
برای تخریب چهره مبارزات 

دهه 40 و 50 سوءاستفاده 
می کنند و حتی درصدد هستند 

که تروریسم امروز را به آن 
مبارزات ربط دهند. درحالی که 

واقعیت این است که این دو، چه 
در هدف، چه در استراتژی و چه 

در منش و روش، 180 درجه با 
هم متفاوت اند
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و  بود  برقراری عدالت  برای  آزادی  مبارزه،  از  خلق ها 
برای  امپریالیسم  به  وابسته  راست  نیروی  مقابل،  در 
شکنجه  و  زندان  از  اقدامی،  هیچ  از  آنان  سرکوب 
که  آنجایی  از  نمی کرد.  فروگذار  کشتار  و  اعدام  تا 
حکومت ها در برخورد با نیروهای معترض از ابزارهای 
خشونت آمیز استفاده می کردند و راه هرگونه اعتراض 
مدنی و مسالمت جویانه را می بستند، نیروهای مبارز به 
این نتیجه می رسیدند که اقدامات حزبی برای مبارزه 
بی فایده و ابتر است و برای رسیدن به نتیجه باید قیام 

مسلحانه کرد.
را  خاصی  وضعیت  زمان  آن  در  ایران  شرایط  دوم؛ 
رقم زده بود. دولت ملی مصدق با کودتایی مستبدانه 
امپریالیسم  نماد  از طرف  و هدایت شده  از طرف شاه 
دوره، سرنگون شده و بسیاری از آزادیخواهان به بند 
فضای  اندک  بودند.  شده  منزوی  یا  کشته  افتاده، 
اصالح گرایانه  سیاست های  درنتیجه  که  هم  بازی 
ایجاد  امینی  علی  نخست وزیری  دوره  در  و  کندی 
نیروهای معتقد  با دستگیری های گسترده  بود،  شده 
سپس  و   1341 بهمن  در  پارلمانتاریستی  مشی  به 
بسته  پیش  از  بدتر   42 سال  قیام  خونین  سرکوب 
نهضت  ملی،  جبهه  چون  موجود  حزب های  شد. 
آزادی، حزب توده همگی با به زندان افتادن اعضای 
کلیدی شان منفعل شدند و بدین ترتیب هرگونه فضای 
از  مسالمت آمیز  و  مدنی  انتقاد  و  تعامل  گفت وگو، 
سوی حاکمیت بسته شده بود. از طرفی شاه که میل 
داشت به سرعت ایران را به یک کشور مدرن و »دروازه 
تمدن« تبدیل کند، در عین حال که خود به دیکتاتور 
بود،  شده  تبدیل  مختلف  عرصه های  در  تمام عیاری 
ایجاد  یا  ارضی  اصالحات  چون  اقداماتی  به  دست 
وضعیت  ارتقای  برای  بهداشت  و  دانش  سپاه های 
روستاها زد تا به زعم خود، بهانه را از دست نیروهای 
مخالف بگیرد. این اقدامات در کنار افزایش روزافزون 

شکل گیری  به  شهرنشینی،  افزایش  و  نفت  قیمت 
صرفًا  نیازهایش  دیگر  که  انجامید  متوسطی  طبقه 
نیازهای معیشتی نبود، نیازهای دیگری چون آزادی 
نیز داشت.  برابری  بیان، آزادی عقیده، دموکراسی و 
به این ترتیب و با توجه به سرکوب های پیشین، جامعه 
بود.  کشور  اداره  در  تغییر  خواستار  و  شده  مطالبه گر 
تغییری که به هیچ عنوان از سوی دیکتاتوری مانند شاه 
که حتی به سنت های مذهبی عامه مردم نیز احترام 

نمی گذاشت، پذیرفته نمی شد.
که  را  دانشجویانی  و  جوانان  شرایط،  این  مجموعه 
آرمان خواه و مطالبه گر بار آمده بودند به تفکر و مطالعه 
برای پیدا کردن بهترین راه مبارزه سوق داده بود. از 
یک سو فشار استبداد داخلی و بستن هرگونه راه انتقاد 
هم سویی  دیگر،  سوی  از  و  مسالمت آمیز  اعتراض  و 
به  را  جوانان  جهان،  آزادیبخش  جنبش های  دیگر  با 
اواًل  را  خود  مبارزات  می بایست  که  رساند  نتیجه  این 
مورد  به سادگی  تا  کنند  پیگیری  مخفیانه  صورت  به 
ثانیًا  و  نگیرند  قرار  رژیم  توسط  فروپاشی  و  شناسایی 
استفاده  قهرآمیز  مشی  از  خود  اعتراض  بیان  برای 
در  برسانند.  حداقل  به  را  خود  ضربه پذیری  تا  کنند 
این مقطع، هدف آنان از مبارزه، کسب قدرت سیاسی 
با  واقعی  نخبگان  آن  در  که  بود  فضایی  ایجاد  نبود، 

بیدادگاه ناصر صادق و علی میهن دوست
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آباد  و کشوری  قدرت شوند  ملی صاحب  انگیزه های 
و آزاد بسازند.

 نکته مهمی که صابر به آن اشاره می کند این است که 
در این خصوص، سه نسل از مبارزان و آزادیخواهان 
که  اول  نسل  بودند.  رسیده  هم تحلیلی  به  ایران 
که  دوم  نسل  بود،  مصدق  دکتر  مرحوم  آن  شاخص 
شاخص های آن بازرگان و امام خمینی بودند و نسل 
به  تقریبًا  چریکی(  سازمان های  )بنیان گذاران  نو 
بودند  ایران رسیده  روز  از شرایط  جمع بندی مشترکی 
و همگی پس از سرکوب خونین قیام 15 خرداد، ورود 
به فاز آنتاگونیستی را ضروری می دانستند، هرچند این 
نسل نو بود که مستقیمًا در این زمینه وارد عمل شد، 
اما مخالفتی جدی با روش و مشی آنان در آن دوره از 
سوی نیروهای سیاسی معتبر موجود دیده نمی شد. با 
این وجود، اما نسل نو، در دوران مطالعه خود، با نسل 
قبلی تعامل برقرار کرد، از وضعیت سال های گذشته 
یک جمع بندی نسبتًا جامع به دست آورد و بر مبنای 
آن توانست عملکرد گذشتگان خود را نقد و استراتژی 

جدیدی برای مبارزه و ادامه راه تدوین کند.

2. منش در عرصه مبارزه
نکته دیگری که مبارزان آن دوره را به ویژه در دهه 40 
با بسیاری از فعاالن سیاسی در دوران قبل و بعدشان 
متمایز می کند، عنصر »منش« است که زنده یاد صابر 
ویژگی  چند  به  ادامه  در  دارد.  ویژه ای  تأکید  آن  بر 
نیروهای مبارز  اشاره می شود که خصوصیات اصلی 

در آن زمان را تشکیل داده است. 
به گفته صابر، در این دوره، نسل نو خودش مستقیمًا 
نسل،  این  جوانان  برداشت.  »بار«  و  وارد عمل شده 
نظر  از  و  مطالعه  و  اندیشه  و  فکر  اهل  اینکه  ضمن 
عمل  وارد  نیز  خود  اما  بودند،  خوب  بسیار  اخالقی 
به  کردند.  پیاده  عمل  در  را  تئوری هایشان  و  شده 
دور  که  نبودند  روشنفکران  از  بسیاری  مانند  عبارتی 
از جامعه صرفًا به تئوری بافی می پردازند بدون اینکه 
عملیاتی شدن  امکان  حد  چه  تا  تئوری ها  این  بدانند 
دارد. این نسل، به ویژه در سال های دهه 40 تعامل 
و  دور  مردم  نیازهای  از  و  داشت  جامعه  با  نزدیکی 

بی خبر نبود.
جمع بندی  اهل  آنان،  مبارزاتی  منش  در  دیگر  نکته 
که  جوانانی  است.  چشم اندازبودن  و  تئوری  اهل  و 
اینکه  در عین  وارد عرصه عمل شدند،  دوره  این  در 
و  کیفی  جمع بندی های  پیشین  نسل های  تجربه  از 
دقیقی داشتند، به بیشتر منابع مطالعاتی و فکری روز 
استراتژیک  و  علمی  دانش  سطح  و  بوده  مسلط  نیز 
»اهل  همچنین  آن ها  بودند.  داده  افزایش  را  خود 
که  راهی  برای  که  معنا  این  به  بودند،  تخصیص« 
خود  انرژی  و  توان  حداکثر  بودند،  کرده  انتخاب 
اینکه  ضمن  نمی کردند.  کوتاهی  و  می گذاشتند  را 
می کردند.  طی  جمعی  صورت  به  را  مسیر  این  تمام 
درواقع، هم جمع بندی، هم تئوری، هم تخصیص و 
بر  و  بیرون می آمد  از دل جمع  آموزش، همگی  هم 
جمع اثر می گذاشت. همین جمعی بودن، کیفیت آنان 

کاظم سامی و حبیب اله پیمان در دادگاه جاما
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را نسبت به نسل های پیش و حتی پس از خودشان 
بسیار باال می برد.

دوره  آن  مبارزان  منش  در  بسیار  که  دیگر  عنصر 
جسارت  است.  تاریخی«  »جسارت  دارد،  اهمیت 
به  را  پیشینیان  کنند،  جمع بندی  گذشته  از  اینکه 
جریان ها  کنند،  نقد  مبارزه  دستگاه  نداشتن  خاطر 
بیرون  تئوری  آن  دل  از  و  کنند  بررسی  و  مطالعه  را 
تئوری خود، سازمان و تشکیالتی سوار  بر  و  بیاورند 
سرانجام  که  جسارتی  بزنند.  عمل  به  دست  و  کنند 
نو  نسل  در دست  دورانی  موجب شد گوی هژمونی 
بیفتد و جنبش چریکی ایران بتواند چنان در جامعه 
اثرگذار شود که از روحانیت گرفته تا بازار و دانشگاه و 
نیروهای اجتماعی و فرهنگی حمایتگر و پشتیبان او 
شوند. شاید اگر این جسارت نبود، جسارت رویارویی 
وجود  به  هم   57 سال  در  پهلوی  رژیم  با  مستقیم 

نمی آمد.
بسیار  جوانان  این  زیست  مدل  نهایت  در  و 
این  در  که  افرادی  مجموعه  است.  تأمل برانگیز 
زیستی  مدل  بودند،  شده  مبارزه  وارد  تاریخ  از  برهه 
داشتند که نشان می داد انسان هم می تواند حداقل 
مصرف را داشته باشد و هم حداکثر بازده برای زندگی 
اجتماعی و سیاسی خود. ساده زیستی، صرفه جویی 
آنان  به  مردم  سوی  از  که  پولی  اسراف نکردن  و 
می رسید، رنج و تالش برای کیفیت بخشیدن بیشتر 
به مبارزه، زهد و پاکدامنی و رعایت مسائل اخالقی 
در باالترین حد خود، از آن نسل انسان های ویژه ای 
ساخته بود که شاید در طول تاریخ معاصر ما کم نظیر 

باشند.
***

آنچه گفته شد، تنها بخشی از زمینه ها و ویژگی های 
سازمان های چریکی در دهه 40 و 50 بود و زنده یاد 
و  جامع تر  بسیار  توضیحات  خود  آثار  در  صابر، 

همه  وجود  با  است.  داده  آنان  مورد  در  مفصل تری 
و  ـ  است  وارد  ما  تاریخ  از  دوره  این  به  که  نقدهایی 
البته هرگز نباید راه نقد را بست ـ اما از نظر اخالقی 
و  ویژگی ها  این  نقدکنندگان،  که  است  ضروری 
و  باشند  داشته  نظر  در  خود  نقد  هنگام  را  عناصر 
آنان قضاوتی کنند، دست کم  آنکه در مورد  از  پیش 
سعی کنند درباره آن ها بخوانند و آن ها را بشناسند. 
جنبش  به  داشتن  غرض ورزانه  نگاه  و  ظاهرنگری 
چریکی ایران و پیوند زدن کوته فکرانه آن به تروریسم 
امروز،1 عملی دور از شأن و شرافت تاریخی است. به 
یاد داشته باشیم ما نیز در برهه ای از تاریخ قرار داریم 
و قطعًا نسل های آینده ما را مورد بررسی و نقد قرار 
خود،  که  نکنیم  عمل  به گونه ای  پس  داد.  خواهند 
قرار  آنان  غیرهمدالنه  و  یک جانبه  قضاوت  مورد 

بگیریم. 
 

پی نوشت
1.به عنوان نمونه این قضاوت شتابزده، مطلق اندیشانه 
اقدام مسلحانه  که  است  »واضح  ببینید:  را  و سطحی 
تروریستی  عملیات  از  غیر  نامی   50 دهه  گروه های 
ندارد. اکنون که با اقدامات ضدانسانی القاعده و داعش 
تروریسم به غیرقابل دفاع ترین روش در سیاست تبدیل 
شده، گروه های مسلحانه ای که اقدامات کور آن ها هم 
را  خود  عملیات های  نداشت،  تروریسم  جز  نامی  هیچ 
مبارزه با استبداد معرفی می کنند... اگر هم تمام اقدامات 
مسلحانه آن ها علیه عناصر شکنجه گر و کلیدی ساواک 
و رژیم پهلوی بود، باز هم اسمی غیر از تروریسم ندارد« 
تاریخی،  قدیس سازی های  نقد  در  بیژن،  )مومیوند، 

مهرنامه شماره 46، ص.40(.

* این مقاله در شماره ۹7 دوماهنامه چشم انداز ایران 
)خرداد و تیر ۱۳۹۵( منتشر شده است.
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غروب شد
و در میان َچک چک شب سیاه

بنفشه بر کنار جوی
شمیم عطر خویش را

به هق هق شبانه اش سپرد و مرد
زمین نوبهار

به زیر گام های سخت و دردناک شب
نفس نفس زد و جوانه درخت بید

که با هزار شوق گرم
به سوی سبز زندگی قدم کشیده بود

در آخرین نگاه او فسرد و مرد
غروب شد

و شب تمام شهر را فراگرفت
و چشم های خیس ما

در انتظار آن ستاره که به نور خود
امید و جان قلب های ما شود

طنین گرم زندگی به جان خسته مان دهد
رها کند

طبیعت شگفت این بهار را
و با سرود سبز آشنای خود 

زداید از سکوت این شب سیه غبار را
غروب شد

و شب تمام شهر را فراگرفت

نیامدی
که چشم های ما به نور روشنت سحر شود

نیامدی که بشکنی شب سیاه را
دوباره با وجود خود

پر از نوازش بنفشه ها کنی
تمام راه را

و با صدای گرم خود
تپش دهی به قلب خسته جوانه ها

نیامدی و شب دراز شد
و در سکوت مرگبار این شب سیاه

تمام غنچه ها یکی یکی
چو قطره های داغ و سرخ اشک
چکیده بر دل شکسته ی زمین

به یاد آخرین نگاه تو
و سرخی کالام تو

چو جوی خون روان شده به سوی دوردست
قدم قدم

کنار ردپای روشنت به ساحل سیاه شب
به سوی آن افق که پنج سال پیش

ستاره ای در آن شکست و نور روشنش
در انتظار بازگشت ماست

...
۲۰ خرداد 139۵

غروب شد
به یاد هدی صابر...
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