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 آخرین روزهای پهلوان

 
 یمنتهیبهشهادتهایهدیصابردرهفتهنوشتهدست

 
های هدی صابر در نخستین روز بازگشت به زندان پس            نوشته  آید دست   آنچه در پی می   

های حدفاصل    نوشته  ( و سپس دست   3131فروردین    13از مرخصی نوروزی )چهارشنبه     
های ده روز اخیر مشتمل بر        نوشته  خرداد است. دست    33شنبه    خرداد تا پنج 31شنبه   سه

جریان درگذشت مرحوم مهندس سحابی و شهادت هاله سحابی و متعاقب آن،                   
ها تا یک     نوشته  اعتصاب غذای هدی صابر به همراه امیرخسرو دلیرثانی است. دست           

روز پیش از شهادت صابر ادامه یافته است و افزون بر شرح حال و بیان مسائل جاری                  
و روزمره در بند، مشتمل بر سیر تصمیم برای اعتصاب غذا، تبیین هدف از انجام آن و   

ی این     حواشی و مسائلی است که پیرامون این امر رخ داده است. مطالعه                     
تواند تصویر روشنی از دالیل انجام اعتصاب غذا توسط هدی صابر               ها، می   نوشته  دست

کند که با انجام اعتصاب غذا نه در      ها، صابر مکرراً تصریح می ترسیم کند. در این نوشته 
پی انجام عملی قهرمانانه است و نه اقدامی بدون محاسبه. در انجام این عمل، تعهد                  

اندیشیده شده است.     151نسبت به جمع فراموش نشده، حتی تدبیر برای مسائل بند            
بندیان برای پیوستن به اعتصاب غذای         هدی صابر در پاسخ به درخواست برخی هم        

-1افتد.    بند سیاسی نیست و شکاف می      -2بند ظرفیت ندارد     -3”کند:    آنان، تصریح می  
افشانی در بند نداریم و توصیه به اعتصاب یا اقدام       کنیم و قصد موج ما مستقل عمل می  

کنیم و عنوان کردم اگر خواستند اقدامی انجام دهند با درنظر گرفتن                مشابه هم نمی  
ی آخرین روز هدی صابر       نوشته  در دست   .“ظرفیت بند و آسیب ندیدن جمع کل باشد       

خرداد( با پیام عمومی،      23ی بعد )شنبه      کند که قصد دارند ابتدای هفته        تصریح می 
 پایان اعتصاب غذای خود را اعالم کنند.... 

گرفته و تنها در مواردی که به علل و          داری کامل صورت ها، امانت در انتشار دست نوشته 
استفاده شده است. این       ]...[دالیل گوناگون، امکان درج برخی اسامی نبوده، از             

پیرایه از    شود، گزارشی است ساده و بی        ها که برای نخست بار منتشر می         نوشته  دست
 آخرین روزهای حیات پهلوان هدی صابر. یادش گرامی باد. 
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 “به نام خدا”
  09/ 3/ 13شنبه 4

، معرفی خود در  03:8تماس تلفنی با نبوی ساعت 
الف بروی،    2، هماهنگ شده که به         08ساعت  

صحبت با افضل حتما انجام خواهد شد. باز به               
با حنیف    0:328مرخصی خواهی رفت. ساعت       

عزیز و با آژانس رویال عازم اوین شدم. حنیف            
به اوین    0:331در راه بسیار گریه کرد. ساعت           

الف تماس گرفت که        2وارد شدم. نگهبان با        
برای بردن من مراقب بفرستند، آنها گفتند که              

الف صحبت      2بار با        2هماهنگ نشده، خود      
کردم و گفتند با نبوی صحبت شده ولی بنا نیست           

منتظر شدم تا درودیان      01به اینجا بیایی، تا ساعت  
افسر جانشین بیاید و کتابهایم را چک کند ولی             

نیامد و تلفنی صحبت       
کردیم و افسر نگهبان       
قول داد تا شب کتابها        
را به بند بفرستد. خیلی       
خوش برخورد بود و        
مرا برای باز کردن           
حساب به باجه بانک در 

 101888بیرون برد3        
 تومان. 

ها را    اصالح و ماژیک   
گرفتند و با سرباز به          

رفتم. در راه             18:
زاده را دیدم که با         تاج

زد،     مراقب قدم می       
سرباز گفت3 به او            

نزدیک نشو، سالم دادم اول نشناخت، جلو آمد و          
برغم جلوگیری مراقب و سرباز، روبوسی کردیم.       
به او گفتم3 خانمت خوب است. گفت کی آزاد           

 18:شده؟ گفتم سه چهار روز قبل. به داخل                
آمدم، مهرابی افسر نگهبان گفت که صبح                 

الف تماس    2الف بود. با        2صحبت رفتنت به      
گرفت که من آنجا بروم ولی به او گفتند باید در             

 1پذیرش شود. به داخل بند آمدم و به اتاق              18:
رفتم، مظفر، منعم و خورک جدید آمده بودند،           
الری و ثانی هم باال آمدند، پایین رفتم و با همه              
عیددیدنی کردم. ایوب به گوهردشت منتقل شده        
بود، القاعده و پژاک هم به گوهردشت رفته                
بودند، و متین هم آزاد شده بود، جونی کریمی             

ها    بهمنی   21را به        6( اتاق     0328آمده بود )    
اختصاص داده          
بودند، مرد جرثقیلی    
و یک هنرپیشه بنام       

 رامین.
دو روز قبل از آن نیز   

ای که      بر سر نامه     
پیمان کریمی علیه      
فروشگاه تهیه و بنا       
بود به امضای             
دیگران برساند و نیز     
به خاطر برخوردهای   
]...[ با ]...[ درگیری      
لفظی و فیزیکی رخ     
داده بود و فضای بند     
متشنج بود، شب         
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مسئوالن اتاق جلسه اختصاصی داشتند. عبداهلل و          
رضا برخورد خیلی گرمی داشتند، عبداهلل مسئله          
معاونت وکیل بندی متین، ثانی یا من را مطرح              
کرد. اتاق با رفتن ایوب و سهیل آرام شده بود و             
تازه واردی بنام طوماری و آقای دانشپور هم به             
اتاق ما آمده بودند. شب با خروپف وحشتناک            
آقای دانشپور خوابیدیم. شام عدسی بود، عدسی         
و قیمه ظهر را خوردم، خیلی چسبید. شب تخت            

 را درست کردم، در غیاب من انباری شده بود.
 

  1/ 39شنبه 1
دقیقه( 01-68آمار/ صبحانه/ )       

حمام/ کار روی راه/ نماز ظهر         
که تمام شد، ابوالفضل به در            
نمازخانه آمد و مرا صدا زد و            
گفت3 مهندس فوت شده است،       
روی صندلی نشستم، به عرب          
گفتم و عرب درخواست فاتحه        

زاده آمد و گفت           کرد، امین  
امشب ختم بگیریم، باقی و              
میردامادی هم از ختم صحبت         

کردند و یک نظر هم این بود که فردا ظهر ختم              
زاده گفت صابر تصمیم بگیرد، نظر        بگذاریم، امین 

شنبه شب بود. با ثانی صحبت کردم و             1عرب  
شنبه را درنظر گرفتیم. در مورد سخنران به باقی           1

نظر داشتیم. با عبداهلل، مظفر و باقی و عرب جلسه           
گرفتیم و نظر را مطرح کردند، همه پذیرفتند و             

برنامه    28338شنبه تا        پنج   28قرار شد ساعت       
برگزار شود، قرآن، باقی و قرآن. با علی جمالی            

زاده برای قرآن     گری و حسین مهدی     برای مجری 
صحبت کردم و هر دو پذیرفتند/ تنظیم متن                 
تسلیت به خانواده مهندس و نامه به مهندس که              

 TVدر راهرو انجام دادم/ رادیو و   00شب ساعت  
ای به فوت مهندس نکردند/ خبر آمد           هیچ اشاره 

شود.   که تشییع جنازه مهندس صبح فردا انجام می        
مهندس از قبل وصیت کرده بود که در لواسان به           

ها برای تسلیت مراجعه        خاک سپرده شود/ بچه     
 کردند. می

 
 1/ 33شنبه 4

دقیقه( /    01-68آمار / صبحانه / )    
 حمام

جلسه فرهنگی برای        00ساعت   
ها.   دهی عصرانه سالم جمعه     سامان

در میانه جلسه ابوالفضل ساعت         
آمد و مرا صدا      00به اتاق     003:8

زد و دم در ناگهانی گفت3 هاله          
سحابی کشته شده. خبر                 

آوری بود به حیاط آمدم از      شوک
قدم زدم، عرب،     013:8تا    003:8

نژاد بزرگ برای همدردی آمدند    حمزه و بهزادیان 
گفتند3   ها نیز تسلیت می      و قدم زدیم، برخی بچه      

نماز را سر اذان وسط حیاط خواندم/ قدری روی          
تخت پا دراز کردم/ به مهدی خدائی گفتم                 

را کنسل کند/ خبرها      01نشست سیر انسان ساعت     
صدر حاج    -آمد3 روایت آقایان     خرد خرد می   

فر و احمد منتظری برخورد            سیدجوادی، معین  
فیزیکی با هاله خانم را تأیید کردند، اجازه                  

به  33:11ابوالفضل ساعت  
آمد و مرا صدا زد و دم در  33اتاق 

ناگهانی گفت: هاله سحابی کشته 
آوری بود به  شده. خبر شوک
 35:11تا  33:11حیاط آمدم از 

قدم زدم، عرب، حمزه و 
نژاد بزرگ برای همدردی  بهزادیان

ها  آمدند و قدم زدیم، برخی بچه
گفتند: نماز را سر  نیز تسلیت می

 اذان وسط حیاط خواندم 
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برگزاری نماز میت را به احمد منتظری نداده و             
پسر او را دستگیر کردند، خانم محمدی افتادن            
هاله خانم را تأیید کرده، شیرین عبادی بیانیه داده،      
وزارت خارجه آمریکا خواهان فعالیت هیئت            

یاب شده، هاله خانم عکس مهندس را به           حقیقت
سینه زده و دسته گل به دست داشته بر سر پیشنهاد        

 03:8ها بخاطر تغییر زمان مراسم تدفین از            امنیتی
صبح با آنها مجادله کرده و آنها او را             6صبح به   

ضرب و شتم کرده و بر اثر آن فوت کرده است.             
فوت هاله خانم را           0ساعت      6خبر شبکه      

شبکه اول مرگ را  00زیرنویس کرد. خبر ساعت 
در اثر سکته قلبی و با تأیید پسر هاله خانم اعالم              

بسیار مفتضح بود و بدون       2شبکه    03:8کرد، خبر   
صدای یحیی از قول وی اعالم کرد با دیدن جنازه    

پدر سکته کرده است. راننده آمبوالنس تصریح          
علت مرگ را پزشکی قانونی باید تعیین          -0کرد3  
اند که در حال راه رفتن افتاده    ناظران گفته -2کند  

دقیقه دراختیار ما بود اما از دست            18  -:است.  
آمدند/ بند ابراز     ها برای تسلیت می      رفته بود/ بچه  

کرد/ عماد در فاصله نماز ظهر و عصر              تنفر می 
دعای صحیفه مبنی بر رفع تظلم و مبارزه با ظالم             
را خواند/ ظهر نهار نخوردم و شب هم شام. آخر            
شب چای و بیسکویت خوردم/ قدم زدم/ رادیو/          
شب شلوغ بود و درست نخوابیدم/ روز و شب             

 غریبی بود با رژه هاله خانم از جلو چشم.
 

 1/ 31شنبه 5
( / به آرایشگاه رفتم و اکبر          38آمار/ صبحانه/ )   
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امینی پشت سر و دور گوش را خط انداخت و               
مرتب کرد/ حمام/ تصمیم قطعی با ثانی برای              
اعالم و آغاز اعتصاب غذای اعتراضی/ متن               
مشترک اعالم اعتصاب را بعدازظهر در مسجد            

نسخه امضا و تکثیر کردیم/ تسلیت        3نوشتیم و در   
های سحابی و شامخی و نامه به مهندس          به خانواده 

را کامل کردم/ حسن سی سختی و حسن فرجی           
به پختن حلوا مشغول شدند و تا             06از ساعت    

 3تمام کردند، هر اتاق یک بشقاب +           00ساعت  
 00در اتاق     013:8دیس/ ساعت   

با رضا، عبداهلل، باقی و عرب            
تصمیم مشترک با ثانی را مطرح       
کردم و توضیح دادم که اقدام ما        
اقدامی است مشخص و محدود و     
سعی نداریم بند را درگیر آن           
کنیم، بند تحمل فشارهای جدید      

نفر برخورد    2را ندارد و اگر با ما     
شود،   شد، آسیبی به بند وارد نمی      

به رضا هم گفتم چنانچه در اثر          
اعتصاب غذای ما، فضای بند           
احساسی و متشنج شد به افسر           

نگهبان بگو ما دو نفر را به انفرادی بفرستد. رضا             
سکوت کرد، عبداهلل و باقی و عرب امکان اقدام           
مشترک با عنوان روزه سیاسی را مطرح کردند و           

دهم/   کنم و اطالع می     من گفتم با ثانی صحبت می 
بعد از آن بدعوت پیمان عارف به حیاط آمدم و             

با پیمان، شاهین، سیامک، جواد،         00در ساعت    
ابوالفضل و حسام نشستیم، پیشنهاد اعتصاب غذا          

بند ظرفیت ندارد     -0را مطرح کردند، من گفتم3       

ما   -:افتد.    بند سیاسی نیست و شکاف می          -2
افشانی در بند      کنیم و قصد موج      مستقل عمل می  

نداریم و توصیه به اعتصاب یا اقدام مشابه هم                
کنیم و عنوان کردم اگر خواستند اقدامی                نمی

انجام دهند با درنظر گرفتن ظرفیت بند و آسیب            
ندیدن جمع کل باشد. پذیرفتند/ با ثانی تصمیم            
قطعی گرفتیم وی گفت اگر با جمع هم اقدام               
شویم، خود به عنوان م.م عمل شخصی انجام               
ندادیم ـ نکته درستی بود و من هم گفتم اقدام               

بر است/    بر و بحث     جمعی زمان 
دوباره با باقی، عبداهلل و عرب            
نشستیم و تصمیم قطعی را اعالم         
کردم و تصریح کردم انتظار            

 حمایت نداریم.
 

 شنبه5ادامه 
نظر عرب این بود که زمان               

مشخص باشد و به نظر عبداهلل            
نامشخص. باقی هم گفت3 روزه        

تواند در        سیاسی جمعی می       
حمایت از اقدام صابر و ثانی هم         

با عارف، پیمان        00صورت بگیرد/ از ساعت         
کریمی، بهنام و احسان برای مرتب کردن مسجد          

حوله   :رفتیم. عماد جارو زد و پیمان کریمی با            
بزرگ، پرچم ایران بر دیوار نصب کرد و عکس          
مهندس را عارف بر آنها الصاق کرد، کریمی در          

لیوان با پرچم ایران شمع درست کرده بود و با              2
آن، اتاق را تزئین کرد، احسان و بهنام هم                    
بیسکوئیت و خرما را چیدند و شربت را که عبداهلل   

هاله خانم روز تشییع جنازه  
گفته بود جای هدی خیلی خالی 

است، لطفی گفته خوب شد هدی 
توانست تحمل کند،  نبود نمی

جسد مهندس دوبار به زمین 
نفر ازجمله  11افتاده بود، شب 

فیروزه منزل مهندس خوابیدند 
ها آمدند به منزل برای  امنیتی

تسریع تدفین که برخورد پیش 
 آمد و هاله خانم جان سپرد 
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آمار را    28خریده بود آماده کردند/ رضا ساعت        
نفر   008  -آغاز شد   2831انجام داد و برنامه از         

آمدند. اعتصاب ما را ابوالفضل و احسان اعالم             
 قدم زدم. 23کردند. تا حدود 

 
 1/ 31جمعه 

ها را دادیم،        با احسان شهرداریم، صبحانه بچه        
چای با قند خوردم/ حمام/ صحبت در مورد                

 03:8مهندس و هاله خانم در گلگشت ورزش             
 صبح

آقای مددی/ کار روی بحث بزرگداشت                 
چای خوردم/    1در اتاق     00301مهندس/ ساعت   

نفر جمع شدند. ملیحی          38حدود      0در اتاق     
 8:دقیقه صحبت کرد، من        28مجری بود، مظفر    

ها   دقیقه در مورد شاکله فکری و سیر، تاکید ویژه         

های مهندس صحبت کردم و از همه             و دیدگاه 
شهیدان خرداد یاد کردم/ شعله شعر خواند، فرید          

دقیقه صحبت کردند و عرب        :دقیقه و عماد      08
در مورد صداقت و انصاف کارشناسی مهندس           
صحبت کرد/ در حیاط نماز ظهر خواندم، نهار             
اتاق را دادیم و ظروف را شستیم/ کار روی طه /             

تا   003:8نشست طه/ عصرانه سالم از          01ساعت  
/ در هواخوری به عرب گفتم بپرسد/                003:8

فیلمی در مورد جنگ ویتنام با              283:8ساعت   
پخش شد/ وزارت خارجه       “3بی الی    ”عنوان  

امریکا در مورد قتل هاله خانم موضع گرفته/ شب          
اتاق شلوغ و پرسر و صدا، اتاق            03:8تا ساعت    

اند   ها پائین و باال توافق کرده        رهای رهاست/ بچه  
شنبه آینده یک روز در اعتراض به فاجعه،       روز سه 

 اعالم روزه سیاسی کنند/ 



 یادانهم سومین سالگرد شهادت هدی صارب

7 

 
 ام 135آغاز هفته روز  1/ 34شنبه 

 0301صبح بعد از آمار چای خوردم، ساعت               
اسماعیل سحابه و عرب به اتاق آمدند / دراز                
 :کشیدم/ حمام/ کار روی طه/ نماز در نمازخانه )     

روز نماز ظهر را وسط حیاط خواندم( / چای/ کار 
روی طه در نمازخانه/ در ساعت سکوت اتاق             
پرسروصدا بود، دراز کشیدم و رادیو گوش دادم/         

ها به    توجه بچه   -سیر انسان   –  1حمام/ نشست    
با دکتر      003:8تا      00301بحث خوب بود/ از         

نژاد قدم زدم، در مورد             بهزادیان
ضرورت رویکرد به نیروهای سنتی      
صحبت کردم، برخورد وی مثبت        

کرد موسوی هم،      بود و تاکید می     
ای   همین نظر را دارد وی به نکته          

تاکید کرد3 ما بسیار راجع به آن با           
ایم   موسوی و در ستاد صحبت کرده     

اما راه حلی نیافتیم. آخر صحبت           
آقای مقیسه هم اضافه شد. ]...[             

اند   گفت3 هر دو محسن عنوان کرده     
شان در ارتباط با مذاکره با آنهاست.          که مرخصی 

وی عنوان کرد که باید در مذاکره هوشیار باشند           
های   تا معامله نکنند ]...[ هم اضافه کرد که بچه            

اند و زیاد      نظام در دل نظام کار سیاسی کرده           
پیچیدگی سیاسی ندارند و ممکن است ضربه             
بخورند/ بعد از آمار به اتاق رفتم و چای خوردم/           

سی   -نماز/ جلسه اتاق برای انتخاب مسئول اتاق        
سختی با رأی ناچیز باالتری نسبت به ثانی، مسئول         
اتاق شد. محمودیان، من و مجید رضایی نسبت به         

ها و      بندی اغلب افراد اتاق به توافق             عدم پای  
نامه و نیز دو جریان داخل اتاق که فضا را                آئین

اند انتقاد کردیم و من گفتم از فردا            مسموم کرده 
آیم و اگر تا       ظهر در ساعت سکوت به اتاق نمی       

آخر هفته وضع سکوت شبانه نیز بهبود نیافت از            
تر از قبل بود/        اتاق محروم/ دیشب اتاق ساکت      

ظاهرًا باال و پائین تصمیم به روزه سیاسی روز               
اند/ در تجمع حسینیه بدعوت             شنبه گرفته     سه

 دستگیر و تیر هوائی 01شورای جوانان احزاب 
 

 1/ 35یکشنبه 
دقیقه قدم زدن با        38چای/ آمار/    

ثانی/ استراحت/ حمام/ کار روی         
راه/ نماز/ چای/ کار روی راه و             

رادیو/ حمام/    01تا    063:8مصدق/  
ها برای      جلسه با مدرسان کالس       

ها جلسه خوبی      تنظیم جدول کالس  
ها   های زمانی کالس    بود و همپوشانی  

های زبان و     رفع شد. قرار شد کالس    
و قرآن، انسان،     00سانسور در اتاق     

نگاری بهمن و کالس        حافظ و کالس روزنامه     
العباس برگزار شود و نیز          فرانسه حامد در بیت     

به مطالعه مشترک و        00های خالی اتاق        ساعت
های خالی      مباحثات دو سه نفره و ساعت              

العباس به مطالعه فردی اختصاص یابد. رضا            بیت
برد و صندلی سفارش داده و عماد و من از              وایت

ها را به اجرا            روز سه شنبه برنامه کالس           
گذاریم/ آمار / نماز/ ابوالفضل در راهرو                می

گفت وعده قبلی و قرار باال و پائین مبنی بر اعالم            

جنازه هاله خانم را به  
امنیتی  11منزل که بردند 

آمدند و برای تکذیب فوت 
در اثر ضربه فشار آوردند، 

یحیی به آنها گفت: سر پل 
بینمتان، خانواده  صراط می

زیر فشار پذیرفت که 
 کالبدشکافی نشود
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روزه سیاسی از طرف        
باال نقض شد و عبداهلل         
عنوان کرده است             

های باال در انتظار          بچه
اند و حاضر به        مرخصی

اعالم اسامی نیستند و به       
 “جمعی از زندانیان   ”نام  

دهند و    اطالعیه روزه می  
نفر با اسم      1-6حداکثر  

اند.   حاضر به اعالم اسامی   
کرد که در      ]...[ گله می   

آخرین لحظات زیر         
توافق زدند/ دکتر عالئی     

است و    08فشار خونم را گرفت و گفت  0ساعت  
فشار گرفت    203:8کم است و مجددًا در ساعت        

 2است. در حد فاصل        00و گفت خوب شده و       
فشارگیری به توصیه دکتر یک بطر سرم خوردم          

ها گل یا پوچ       نفر از بچه     6)آب، قند و نمک(       
 نویسم. کنند و من خاطرات می بازی می

 
 

 1/ 31دوشنبه 
گفتند   0ها ساعت     صبح ثانی گفت3 بچه                 

 که خبر اعتصاب منتشر شده است.
چای/ قدم/ آمار/ حمام و آماده شدن برای                  

ای شدن خبر         مالقات/ با ثانی نگران رسانه          
ها   اعتصابیم/ اسمم در نوبت سوم خوانده شد، بچه        

ها را به      بیایند و نامه     :زود آمدند/ یک بسته از        
همراه بردم تا اگر کسی مالقات حضوری داشت          

محض اطمینان به خانواده برساند اما کسی مالقات    
حضوری نداشت/ حنیف، شریف، فریده و فیروزه 

شان نگران وضع من      عزیز آمده بودند، چهره همه    
زنم،   بود با این توضیح که به خود آسیب نمی              

دکتر مراقب است و روزی دو بار فشارسنجی              
شان کاهش یافت. خبر       شوم و خوبم، نگرانی      می

اعتصاب پر برد بوده، رسا نامه به مهندس را                  
سرمقاله کرده و نامه تسلیت به خانواده شامخی            

اند. هاله خانم روز تشییع        داده شده و تشکر کرده     
جنازه گفته بود جای هدی خیلی خالی است،              

توانست    لطفی گفته خوب شد هدی نبود نمی            
تحمل کند، جسد مهندس دوبار به زمین افتاده             

نفر ازجمله فیروزه منزل مهندس          8:بود، شب    
ها آمدند به منزل برای تسریع              خوابیدند امنیتی  

تدفین که برخورد پیش آمد و هاله خانم جان               
سپرد، دکتر پیمان درکنار هاله خانم در ماشینی            



 یادانهم سومین سالگرد شهادت هدی صارب

9 

بود که او را به بهداری لواسان بردند، دکتر افتخار         
نظر پزشکی صادر کرد/ جنازه هاله خانم را به              

امنیتی آمدند و برای تکذیب        8:منزل که بردند     
فوت در اثر ضربه فشار آوردند، یحیی به آنها               

بینمتان، خانواده زیر فشار      گفت3 سر پل صراط می    
 :2پذیرفت که کالبدشکافی نشود/ جنازه ساعت        

دوربین    6-1دفن شد/ روز تشییع مهندس                
فیلمبرداری آورده بودند، تاجیک و یاسر را برای         

ساعت گرفتند و با آنها صحبت کردند، مسعود           2
ساعت بازداشت بود، برخی                  23آقائی     
طلبان مثل نوری هم به            اصالح

های   تشییع آمده بودند، به عکس     
کردند، شریف    مهندس حمله می  

رود، حقوق حنیف      سر کار می   
ها به سفر رفته        اضافه شده، بچه   

بودند و سفر خوبی بوده، حنیف        
به تشییع رفته، امروز هفتم               
مهندس در منزل است و فریده با        

رود، شریف    فیروزه به مجلس می   
به حسینیه سر زده، همه پیغام            

اند که اعتصاب را بشکنیم، نامه دلیر به                   داده
همسرش رسیده است، فردا هفتم هاله خانم مقابل         

آموزی حل    سازمان ملل است، بیمه طرح مهارت      
خرداد   22بزرگتر برای      :شده است، گفتم که       
ای که برای      شنبه3صبح    08پیغام دهند . نبوی،       

هاله خانم فاجعه رخ داده با فریده تماس گرفته بنا           
مرا به محضر ببرند که انجام نشد/          00بوده ساعت   

پس از پایان مالقات الری خبر داد که حکم                
اعدامش نقض شده و به وکیل ابالغ شده است،            

همه خوشحال شدند و در ورودی بند جشن                
ها به اتاق آمدند و تبریک گفتند به             گرفتند. بچه 

گیریم و به همه بگو         حسن گفتم شب جشن می     
به اتاق بیایند خوراکی تهیه شد و                20ساعت   

خبررسانی هم شد و به علی ملیحی هم گفتم برای     
اجرا بیاید/ به نمازخانه رفتم و روی راه، کار                

بحث    013:8کردم/ عصر رادیو گوش دادم/            
نهضت ملی در اتاق برگزار شد، جلسه خبری شده 

زاده بنا نیست که           ها گفتند امین        است/ بچه  
برگردد/ ]...[ پس از مالقات خیلی پکر بود گفت          
همسرش به مالقات آمده و گفته        
این آخرین مالقات است و              

فرستم/ با    نامه برای امضا می     طالق
عماد در حیاط متن تذکرات اتاق       
آموزش و نمازخانه را تنظیم            
کردیم/ ]...[ که چندبار بدقولی        

به حیاط نیامده بود      003:8کرده و  
آیم، هفته    به من گفت امروز می      

قبل به ثانی گفتم به ]...[  و ]...[             
هایشان من      بگوید بدلیل بدقولی   

آیم/ شب جشن برگزار شد و اتاق پر            دیگر نمی 
 م. ل به مرخصی رفت/  2:3:8شد/ ساعت 

 
 1/ 31شنبه 1

/ دکتر گفت کم است/ خبر آمد           08آمار/ فشار   
دیروز صبح و بعدازظهر روی خبر              BBCکه   

ها   نفر از خانم  18اعتصاب خوب کار کرده است/  
ها   در ارتباط با شهادت هاله خانم بیانیه دادند/ بچه         

ها رفتند3 برای هاله خانم ختم            به مالقات خانم   

مظفر به ثانی گفت که  
امشب بناست جمعی به اتاق ما 
بیایند و اعتصاب ما را بشکنند، 

با مظفر صحبت کردم و عنوان 
داشتم که آغاز هفته با پیام این 

کار را خواهیم کرد و به اتاق 
تان نشویم،  نیائید تا شرمنده

 قبول کرد 
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اند، هاله خانم مایل به رفتن مرخصی نبوده و   گرفته
اند آخرین    ها به او گفته     ها رفته، بچه    به اصرار بچه  

فرصت دیدار پدر است. مختاری، دلشاب، اقبال و     
تهرانی از مرخصی آمدند3 اخبار اعتصاب خوب         
منعکس شده/ عارف، جواد، آرش و شاهین از            

اند، ظاهراً نام ]...[ را بدون         یکشنبه اعتصاب کرده  
اند. ثانی گفت با ]...[ صحبت        توافق او اعالم کرده   

کن، من گفتم دخالت نکنیم بهتر است. از جواد            
نفره اعتصاب غذا کرده ایم       3سوال کردم گفت3    

و نامحدود است/ قرار است مهدی خدائی و               
شاهرضایی از فردا اعتصاب کنند/ عرب و حمزه          

کنند، آقای قدیانی هم          توصیه به شکستن می      
گفت3 خبر             
اعتصاب پدیده        
بوده و اثر گذاشته،     

خواهیم    گفتم نمی  
قهرمانی کنیم اما تا     
سرحد کشش ادامه    

دهیم، قدیانی        می
آرزوی توفیق کرد/   
با فرزین بخواست     

خودش 
درخصوص 

پیدایش مجاهدین    
صحبت   38در دهه   

کردم/ برنامه           
ها حاضر شد    س  کال

و بناست از فردا         
اجرا شود/ ساعت      

پرسپولیس اصغر آقا به      -پس از فوتبال ملوان     2-2
شلوغی اتاق اعتراض کرد، ]...[ و ]...[ و ]...[ با او            
برخورد کردند و اتاق متشنج شد خصوصًا ]...[            
توهین کرد، اتاق را ساکت کردیم و قرار شد فردا   

بار به    2صحبت شود، اصغر آقا حالش بد شد و            
 خوابیدم. 3تا  :بهداری رفت/ ساعت 

 
 1/ 31شنبه 4

امکان استراحت در اتاق       02/  0آمار/ فشار خون     
نبود/ خاطرات/ کار روی طه/ رادیو آوا خیلی             

ها در    / برنامه کالس    063:8تا    013:8خوب بود.   
و بیت العباس مرتب شده ـ صبح عماد             00اتاق  

کرد و      نظارت می  
عصر من/ نشست      
سیرانسان برگزار و    
مرور بر طه تمام         
شد/ به هواخوری      
آمدم که سام صدا      
زد و گفت کتاب       
مصطفی شعاعیان     
رمانتیسم انقالبی       
نوشته انوش            
صالحی و کتاب       

 2ها جلد        چریک
برایش به بند آمده،     
مرا به اتاق خود برد     
و کتاب شعاعیان را    
داد و سراغ کتاب       
پیمان را گرفت،       
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هاست،    گفتم در دست مطالعه بچه        
دهم )اکنون کتاب     تمام شد به او می     

ها دست    ها دست بهمن و شب        صبح
شیرمحمد است(/ دراز کشیدم رادیو      
گوش کنم، دیدم ]...[ و ]...[ و ]...[           

بازی هستند، اول بار در        درحال ورق 
شد، بیرون آمدم و      بازی می   اتاق ورق 

به آقای الری گفتم بساط را جمع            
کنند تا تکرار نشود، گفت همین کار        

کند و خودش هم انگیزه              را می  
ایستم اتاق    داشت، گفت شنبه به دادگاه بروم، می       

کنیم/ به حیاط رفتم، خاطرات            را درست می    
نوشتم، کتاب شعاعیان را برگ زدم و مرور آیات         

ها   راه را/ حال آرش را پرسیدم گفت دیروز بچه          
به من قرص دادند و امروز به من تهوع دست داد/            
صبح ثانی گفت به آرش و سه نفر دیگر بگو                
بشکنند گفتم ما دخالت نکنیم بهتر است گفت به          

گویم، در هواخوری گفت به باقی گفتم          باقی می 
و باقی قبول کرد. ثانی گفت باقی گفته                      

خواهیم جمعی نزد شما دو نفر بیاییم و                    می
درخواست شکستن کنیم. ثانی گفت به باقی              
بگویم که ما خودمان برنامه داریم. قرار شد با               

بیدار بودم،      3باقی صحبت کنم/ دیشب تا              
ها خیلی     موسیقی رادیو آوا، موسیقی متن فیلم         

 خوب بود.
 

 1/ 30شنبه 5
/ چای/ استراحت/       08/  1/   0آمار/ فشار خون     

حمام/ نماز/ استراحت و رادیو آوا/ امروز ضعف          

دارم/ ثانی با آرش صادقی صحبت کرده بود.              
آرش به او گفته که ]...[ نام وی را بدون اطالعش         
برای اعتصاب غذا اعالم کرده و او گفته بود که             
یا تکی و یا با ]...[ و ]...[ به اعتصاب مبادرت کند/ 
مظفر به ثانی گفت که امشب بناست جمعی به              
اتاق ما بیایند و اعتصاب ما را بشکنند، با مظفر                
صحبت کردم و عنوان داشتم که آغاز هفته با پیام           
این کار را خواهیم کرد و به اتاق نیائید تا                     

تاب  تان نشویم، قبول کرد/ یک کارتن تی      شرمنده
ها برای ختم مهندس آورده        را که هفته پیش بچه     

ها گذاشتیم/     بودند در حیاط برای استفاده بچه         
فیلم این گروه خشن          023:8تا      083:8ساعت   

ساخته پکین پا با بازیگری ویلیام هولول پخش            
شد. این فیلم را با مهدی رفته بودم و خاطراتم                
تازه شد/ عصر نم باران خوبی زد و هوا خیلی                

در حیاط خاطرات نوشتم/ رضا         00خنک شد/    
وجو کرد/    رجبی هم از پایان اعتصاب پرس            

داستان مثنوی را برای عصرانه سالم به            1آدرس  
 استاد دادم/  
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با شما دو مصاحبه یکی به        یادنامه:  
مناسبت چهلم و دیگری به مناسبت        
نخستین سالگرد انجام شده است.         
امسال در آستانه سومین سالگرد پر         

تان هستیم. در    گشودن آقا هدی خدمت 
مصاحبه قبلی شما گفته بودید که          
زمانی که دانشجو بودید به خاطر          
شرایط اقتصادی قصدتان این بود که       
درس را نیمه تمام رها کنید و فوق          
دیپلمی بگیرید و سر کار بروید. اما با        

مخالفت آقای صابر شما درس را به اتمام          
رساندید. از طرف دیگر خواهر آقا هدی          

کردند که آقا     )فیروزه خانم( هم تعریف می    
هدی کمکشان کرده بودند که تحصیل کنند       

شان برای وارد شدن در         و مشوق اصلی   
های اجتماعی در سطوح باال بوده          فعالیت

اند. سوال من با توجه به این دو مورد و             
تان با ایشان این است       تجربه زیست مشترک  

که نگاه آقا هدی به فعالیت و کار زنان چه           
 بود؟

 

ع که     خانم جمشیدی:    ن موضو ای از  ج  خار
کرد اما در     گاهی مخالفت می    با کار کردن من گه    

شان به فعالیت زنان خیلی مثبت بود.              کل نگاه 
همین که اصرار کردند که من درسم را تمام کنم           
و بعدا هم بسیار تمایل داشتند که من ادامه                    
تحصیل دهم. هیچ فرقی در عمل بین خانم و آقا            

ها   گذاشتند و نگاهشان به فعالیت و کار خانم          نمی
های مشترکی هم     خیلی مثبت بود. خیلی از پروژه      

ها بود. البته ایشان با         دادند با خانم     که انجام می   
های افراطی فمینیستی و تاکید زیاد روی           گرایش

مساله زنانگی مخالف بودند. در حقیقت هدی            
نظرش این بود که کسی نباید به زن بودن و مرد              

 فریده جمشیدی، همسر شهید هدی صابر:
 

 های خودش را داشت... آقای صابر ممیزه
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های عملی و     بودنش تاکید کند و باید وارد پروسه      
همکاری شد. در حقیقت روی انسان بودن خارج         

هایی که هر کس دارد تاکید         از جنسیت و قابلیت   
ای هم که     های فکری   کردند. در همین پروژه      می

شود مشخص است که        االن کم کم منتشر می       
“ نواندیش”ها داشتند. در      همکاری زیادی با خانم   

شد دید. اما      هم همین سطح همکاری باال را می        
ها روی      همانطور که گفتم اصرار برخی خانم          
 دانستند.   مساله فمینیسیم و زنانگی را هم اشتباه می

 
خیلی از شاگردهای   یادنامه:  

آقا هدی خانم بودند. خیلی      
طور   از همکارنشان هم همین   

و به هیچ وجه هم در           
ای   ها و کارها حاشیه      بحث

نبودند. از طرف دیگر برخی     
اوقات در ادبیات آقا هدی       

شد که    مسایلی مطرح می   
چون از ادبیاتی مردانه و        

برد ممکن    پهلوانی بهره می   
ها ناراحتی به     بود برای خانم  

وجود بیاورد که برخی اوقات هم این اتفاق        
افتاد. اما با توجه به همین نکته باز               می

بسیاری از شاگردان و همکاران خانم بودند.       
 چرا؟

 
چه        خانم جمشیدی:    در کار )  ی  هد خب 

کار فکری و چه کار پژوهشی و ...( هیچ فرقی              
بین زن و مرد قایل نبودند. خود فیروزه و یا من               

هم خیلی این مسایل را نداشتیم. فعالیت کردن و           
پسندیدند   ها را خیلی هم می      همکاری با این خانم   

کرد و به جای        اما اگر کسی برخورد زنانه می        
ها و پیش بردن کارها روی         تاکید بر روی قابلیت   

پسندیدند.   کردند را نمی     مساله زنانگی تاکید می    
 ها نگاه کامال برابری قایل بودند.   اما در قابلیت

 
این چند سالی که از رفتن آقا هدی        یادنامه:  

گذشته عالوه بر اینکه ما معلم بزرگی را از          
دست دادیم شما نیز همسرتان و سرپرست        

اید.   تان را از دست داده      خانواده
با این مساله چگونه کنار           

 اید؟ آمده
 

طور خانم جمشیدی:       همان
دانید آقای صابر      که خودتان می   

سال مرتب زندان     02،  08در این   
بودند و بخش عمده مشکالت          
زندگی بر دوش من بود. اما با            

شان مسایل خیلی فرق کرد.        رفتن
دانستیم مردی و      ها می   آن موقع 

پشتیبانی هست اما االن... به هر حال خدا کمک            
ها مشغول ادامه تحصیل هستند و        کرده است و بچه 
ام مبارزه    ام کنار بیایم. با مریضی      خودم هم توانسته  

کنم با این      کنم و رو به بهبود بروم. سعی می             
دانید که من و هدی به        واقعیت کنار بیایم. البته می    

مان   سال  00ایم؛    نوعی از بچگی با هم بزرگ شده      
ها اگر هم نبودند و        بود که با هم بودیم. آن موقع       

دانستی که مردی هست ولی        در زندان بودند می    

هدی نظرش این بود که  
کسی نباید به زن بودن و مرد 
بودنش تاکید کند و باید وارد 

های عملی و همکاری شد.  پروسه
در حقیقت روی انسان بودن 

هایی  خارج از جنسیت و قابلیت
که هر کس دارد تاکید 

ها نگاه  کردند....در قابلیت می
 کامال برابری قایل بودند. 
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ها در این مدت خیلی با من همراهی           االن... . بچه  
کردند؛ هم حنیف و هم شریف. هم در ارتباط با            
بیماری من و هم در درس و کار خودشان. آقا               

توانم از    دانست که من می      صابر خودش هم می    
پسش بر بیایم. با اینکه شوک خیلی بزرگی به ما            

ایم ذره ذره با آن        وارد شد اما به حمداهلل توانسته      
کنار بیاییم. من به شما بگویم که اصال انتظار                
نداشتم این اتفاق برای آقای صابر بیفتد. من فکر           

کردم یکی دو ماه دیگر       می
گردد که البته     به خانه بازمی  

ای     نشد و چنین فاجعه         
برایمان به وجود آمد. باید       

ها کنار آمد. من       با واقعیت 
ها هر کاری      به خاطر بچه   

 کنم.  بتوانم می
 

ای از      نمونهیادنامه:   
های اصلی آقای     دغدغه

صابر در قبال خانواده     
 کنید؟ را عنوان می

 
یشتر خانم جمشیدی:     ب

هایی که با آقای        این سال 
صابر بودیم ما مستاجر بودیم. اما آقای صابر اصال          

ها با من برخورد داشته         داد که مالک     اجازه نمی 
کردند   باشند و درب خانه بیایند. جوری رفتار می        

که اصال این اتفاق نیفتد و روی من فشار                     
اینجوری اصال نبود. من تا وقتی ایشان بود در               

شدم و االن از      مشکالت اینجوری اصال وارد نمی     

این زاویه هم نبودشان برای من خیلی احساس             
 شود.  می

 
در تقسیم کارهای خانه چگونه        یادنامه:  

 بودند؟
 

ی و مستقیم        خانم جمشیدی:     خیل ی  خیل
کردند. هر سال خانه تکانی را               همکاری می  

کردند.        خودشان می      
ها را همیشه خودشان       ظرف

شستند. برخی اوقات          می
کردند.     آشپزی هم می       

ها را همینجوری تربیت       بچه
کردند. مهمان هم که            

آمد خصوصا این اواخر       می
گفتند   آمد می   که غریبه می  
ها بشینید و        شما با مهمان    

خودشان پذیرایی را             
کردند. یا اصرار داشتند       می

که تا وقتی خانمی که غذا        
را پخته سر سفره نیامده           
است، غذا خوردن را شروع     

کردند. این آداب و           نمی
رفتار خیلی برایشان مهم بود. به بزرگتر احترام             

رفتند   ای که مهمانی می های خانه گذاشتن، به خانم 
گذاشتند. اگر یک ساعت هم          خیلی احترام می   

آمد دست به غذا        نشستند تا خانم خانه نمی         می
 زدند.  نمی
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ها و گرایشات      در هر فامیل، آدم    یادنامه:  
مختلف و گاهی متضاد فردی، فرهنگی و         
اجتماعی و یا سیاسی وجود دارد. بعضی به         
اصطالح خیلی خشک هستند و بعضی به         
اصطالح باز. در خانواده شما هم حتما این         
گونه بوده است. رفتار آقا هدی با توجه به          
این که بسیار مذهبی هم بودند در قبال این          

 ها چگونه بود؟ تفاوت
 

ی صابر  خانم جمشیدی:    آقا
اصول خودش را همیشه رعایت       

هایی که    کرد. حتی در مراسم     می
های آنچنانی بود و یا             آهنگ

شد،    برخی مسایل رعایت نمی      
آقای صابر به هیچ عنوان شرکت       

رفتند ولی      کردند و یا می         نمی
گشتند. و در مهمانی      سریع بر می  

دانستند که    و عروسی و ...که نمی    
صاحب آن پول آن را از کجا            
تامین کرده است، اصال شرکت       

کردند و یا لب به غذا و                نمی
کردند. چیزی    زدند و با غذا بازی می       پذیرایی نمی 

گفتند اما خودشان برایشان خیلی مهم و                 نمی
کردند اما روی      حساس بود. رابطه را قطع نمی         

ها و اصول خودشان هم کامال                      دیسیپلین
ها هم همین      ایستادند. روی رفت و آمد بچه         می

تاکیدات را داشتند. همین چند روز پیش حنیف           
کرد که من تا      برای یک خانم دکتری تعریف می     

خوابیدم. یک    می  08دانشگاهی باید ساعت       پیش

ها را تولد     مدت که در اختیاریه مستاجر بودیم بچه   
دادند   کردند. به هیچ عنوان اجازه نمی        دعوت می 

ها تولدهای آنان را که اغلب نوع آن با اصول             بچه
خواند شرکت کنند. در خانواده         آقای صابر نمی   

عمده اختالف روی مسایل فرهنگی بود که ایشان        
کردند. در    روی اصول خودشان بودند و رفتار می       

گونه نبود که ایشان هر جا بروند و بیایند و      کل این 
 یا هرجا نماز بخوانند. و یا هرجا غذا بخورند. 

 
ها   گیری  نتیجه این سخت  یادنامه:  

 چه بوده است؟
 

تیجهخانم جمشیدی:     ش    ن ا
این بوده که ما دو تا بچه خیلی            
خوب داریم و من خیالم از               

 هایم راحت است.  بچه
 

تان   از دوران دانشجویی  یادنامه:  
های خودتان و فعالیت      و فعالیت 

آقای صابر برایمان بگویید؟        
سوال این است که نوع رفتار و        
مناسبات آقای صابر در دوران دانشجویی        
شان با توجه به اینکه نصف دوران را هم           
متاهل بودند و در آن دوران هم فضای            

 جامعه ملتهب بود چگونه بود؟
 

ی یک         خانم جمشیدی:      ی ما رو آشنای
تحقیقی در مورد مساله زن شروع شد. من دیدگاه        
آقای صابر را دیدم و این که مومن و مذهبی                 

های انجمن اسالمی  ما از بچه 
بودیم و آقای صابر هم خیلی 

فعال بودند که در جریان انقالب 
شان جدا شد.  فرهنگی خطوط

آقای صابر را هم تسویه کردند. 
البته آقای صابر از همان موقع تا 
این اواخر با همه چپ و راست 

ای داشتند. بعد از  ارتباط قوی
تسویه، برخی از دوستان سابق 

آقای صابر کار ادامه تحصیل او را 
 درست کردند. 
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بودند برایم خیلی مهم بود. با اینکه خانواده من             
ها   خیلی مخالف بودند اما در هر حال خانواده            

های   گونه هستیم. ما از بچه         پذیرفتند که ما این     
انجمن اسالمی بودیم و آقای صابر هم خیلی فعال         

شان   بودند که در جریان انقالب فرهنگی خطوط        
جدا شد. آقای صابر را هم تسویه کردند. البته               
آقای صابر از همان موقع تا این اواخر با همه چپ          

ای داشتند. بعد از تسویه،          و راست ارتباط قوی     
برخی از دوستان سابق آقای صابر کار ادامه                
تحصیل او را درست کردند. در همین تشییع و              
بعد سر خاک خیلی از همین دوستان آقای صابر           
که االن مدرس تربیت مدرس و یا دانشگاه تهران          
هستند شرکت کردند. شمار زیادی از اینها                

اللهی بودند که ختم هدی آمده بودند. این            حزب
ارتباط قوی آقای صابر موجب شده بود که در             

مندانی داشته      ها دوستان و یا عالقه           همه طیف  

باشند. تا قبل از اینکه آقای             
صابر برای جنبش مسلمانان          
مبارز و امت فعال بشوند ما در          

های ورزشی هم فعال           گروه
بودیم. من در تیم شنا بودم و           
ایشان فوتبال. کال تا همین             
اواخر هم ورزش بخش               

ای از زندگی آقای صابر        عمده
صبح بلند        1بود. هر روز          

دویدند و    رفتند می   شدند می   می
گرفتند و صبحانه را           نان می  

کردند و بعد ما پا          درست می 
ها هم در فضای       شدیم. بچه   می

روی   ورزش هستند. خودم هم با آقای صابر پیاده         
رفتند. در همین     ها هم فوتبال می      رفتیم. با بچه    می

ها   رفتند بچه   باشگاهای محلی که برای فوتبال می      
 رفتند.  هم می

تقریبا کل دوران دانشجویی را ایشان متاهل                
ها، آقای صابر به خاطر قید        بودند. عالوه بر فعالیت 

و بندهایی هم که داشتند در دانشگاه ممیز بودند.           
شان کامال      شان، پاشدن و نشستن         سالم علیک  

شاخص بود و برخی برخوردهایشان. مثال من یادم       
هست که در سلف سرویس دانشگاه که آن                

ها   ها هنوز حجاب اجباری نشده بود و سلف          موقع
ها   هم مشترک بود ما تازه عقد کرده بودیم بچه           

آمدند به من گفتند که بیا ببین صابر چی کار                 
های ما شرکتی بودند و  کرده؟ برخی از همکالسی

شان دستش را گردن        تر از ما بودند یکی         مسن
دختری انداخته بود. آقای صابر هم غوغایی به پا           
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کرده بود و           
سلف سرویس را   
کامل به هم          
ریخته بود. این      
رفتارها هم ایشان   
را شاخص کرده    
بود. البته این         

ها این      حساسیت
اواخر بیشتر          
فردی بود و آن       
حالت جوانی را     
نداشتند. آن         

ها هم مساله داشتند.        ها روی حجاب خانم       موقع
ایشان مسایل اقتصادی را خیلی خوب تحلیل              

خوان نبودند. به علت        کرد. البته کال درس       می
کردند و باید اجاره خانه             اینکه هم کار می       

های گوناگون خیلی         دادند و هم فعایت          می
بردند. ایشان حتی     خوان نبودند اما پیش می       درس

آن موقعی که در خانه مادرشان هم زندگی                 
کردیم به ایشان برای کمک کردن اجاره                می
 دادند. خیلی روی آقای صابر فشار بود. می

 
شده بود که بر اثر این فشارها شما         یادنامه:  

اعتراضی کنید؟ خصوصا این اواخر که          
زندان و ..هم اضافه شده بود. استداللشان         

 چه بود؟
 

ش           خانم جمشیدی:        اما گو ها.  بار
دانستم که اثری        دادند. من هم خودم می           نمی

رسید کاری    ندارد. اگر ایشان به این نتیجه می           
داد. و در جاهایی که       درست است، قطعا انجام می    

گفتند راه من درست است.        کردم می   اعتراض می 
ایشان غیر از آن جلسات حسینیه ارشاد که                  

رفتند و کالس و        داشتند، شهرهای مختلف می     
شدند   بحث آموزشی داشتند.  نصف شب پا می          

رفتند اهواز. به هر حال همه اینها هم به                      می
گفتند من    آورد. اما می    خودشان هم به ما فشار می     

 باید این کار را بکنم و وظیفه من است. 
 

یادنامه: با همه این فشارها و بعد از دست           
دادن آقای صابر شما آقا هدی را چگونه           

 کنید؟  معرفی می
 

ی بود که      خانم جمشیدی:    ی صابر آدم آقا
ها را    های خودش را داشت و اگر این ممیزه          ممیزه

 رسید.  نداشت به این جاها نمی
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یادنامه: در گفتگویی که    
ی    برای اولین یادنامه    

شهید صابر با شما انجام     
شده، در مورد          

های شغلی ایشان     فعالیت
ای مطرح      نکات کلی  

اید. به طور         نموده
مشخص شما راجع به      

ی کاری      سه حوزه  
صحبت کردید. یکی      
شاغل شدن آقا هدی در     
صداوسیما بود که از       

آغاز   ۸۵-۸۵های    سال
ادامه یافته بود.     ۵8شد و تا حوالی سال     

ی   سپس، آقا هدی به همکاری با موسسه       
نژاد   عالی پژوهش به ریاست دکتر شبیری     

پردازد و در همین دوره به عنوان            می
عضو هیات مدیره و مدیر چند پروژه ،          

ی پژوهش نواندیش نیز      همکاری با خانه  
کمابیش وجود داشته که در نهایت در         

ی   ایشان به عنوان مدیر خانه        ۵۸سال  
شوند. در مورد      نواندیش انتخاب می   

صداوسیما فرمودید که ایشان    
در گروه اقتصاد شبکه یک        
بودند. اگر امکان دارد توضیح     
دهید که نحوه و نوع            

های ایشان در مدتی       فعالیت
که در صدا وسیما بودند،        

 چگونه بود؟
 

در صدا    فیروزه صابر:      
گونه بود که حداقل       وسیما این 

یک تیم سه نفره به عنوان              
محور وجود داشت. این سه نفر      
عبارت بودند از پژوهشگر،          

کننده. البته طبیعتًا عناصر            کارگردان و تهیه     
ای دیگری هم بودند. هدی کارش را با               حاشیه

کنندگی هم    پژوهش آغاز کرد و در ادامه به تهیه        
کنندگی را    رسید؛ یعنی هم پژوهش و هم تهیه          

توامان خودش به عهده داشت. ولی عمدتاً در کار      
شد   پژوهش نقش داشت. وقتی پژوهش انجام می       

کننده سناریوی      با همکاری کارگردان و تهیه         
شد که هدی هم در آن نقش           اصلی کار تهیه می   

داشت. بعد این سناریو به یک برنامه تبدیل                 

 هدی، تحت هر شرایطی به تعهدش پایبند بود
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 های تلویزیون یک پالتو              شد. در برنامه       می

(pelato)      ( و یک نریشنNarration   وجود )
هایی است که        دارد. پالتو یعنی همان نوشته         

خواند و نریشن متنی است که          معموالً مجری می  
ها توسط خود     آید. عمدتاً این متن      روی فیلم می  

ی این کارها     شود. هدی همه    گر نوشته می  پژوهش
 داد. را خودش انجام می

 
یادنامه: آیا در مورد نمونه کارهای        

پخش شده از       
ایشان حضور ذهن   

 دارید؟
 

مثالً فیروزه صابر:          
های صنعت نفت،              بحث
ی    ی روستا، توسعه        توسعه

های    اقتصاد و تحلیل برنامه       
عمرانی قبل و بعد از انقالب         

ی   آید در دهه     بود. یادم می   
هفتاد یک  کار پژوهشی روی   
ماهواره انجام داد. آن موقع         

تازه بحث ماهواره بین مردم شکل گرفته بود. یک  
موضوعات   *تحقیقی روی زمان و وقت کرده بود.  

بسیاری را مورد پژوهش قرار داد و جالب این بود         
کرد.   که این موضوعات را نیز خودش انتخاب می       

البته اصواًل هدی موضوعاتش را خودش انتخاب         
رفت که با روح و      می کرد و یا سراغ کارهایی می 

روانش سازگار باشد. البته اگر فرصت شد به               
های او در کار اشاره خواهم            برخی از ویژگی   

 کرد.

یادنامه: قاعدتًا این کارها در آرشیو        
ی یک موجود      گروه اقتصاد شبکه   

ی شصت حساسیت     است. آیا در دهه   
سیاسی روی شهید صابر وجود          
داشت؟ آیا ایشان در این دهه فعال         

 سیاسی بودند؟
 

ی      فیروزه صابر:    ی رو حساسیت هه  د ن  در آ
در   16-11او نبود. اما در اواخر یعنی تقریبا از سال     

صدا وسیما و قبل از رفتن،          
ای بود که      وضعیت به گونه   

کمتر کاری را  به او ارجاع          
ای شده    می شد. فضا به گونه     

بود که کارها را به افراد              
دادند.   خودشان اختصاص می  

ضمنًا باید متذکر شوم که           
هدی در ضمن کارش هیچ        
موقع کار سیاسی انجام             

داد. ولی بعد از زندان به          نمی
طور کلی کاری به ایشان           

دادند. هنگامی که              نمی
خودش درخواست بازنشستگی پیش از موعد داد        
بالفاصله و سریع موافقت کردند. البته به یک              
موضوعی باید دقت شود که در مسیر تولید یک           
کار در صدا سیما چندین فیلتر وجود دارد که               

گردد. آن موقع      سانسورهای زیادی را منجر می      
ای بود    گروه اقتصاد و مدیریت آن منسجم و حرفه  

و عنصر پژوهش بسیار مهم بود. ولی امروز                 
پژوهش جایگاه چندانی در صدا و سیما ندارد.            
البته در آن موقع هم سانسور بود ولی افراد                   

آن موقع گروه اقتصاد شبکه اول و  
ای بود و  مدیریت آن منسجم و حرفه

عنصر پژوهش بسیار مهم بود. ولی امروز 
پژوهش جایگاه چندانی در صدا و سیما 
ندارد. البته در آن موقع هم سانسور بود 

جمله هدی پای کارهایشان  ولی افراد من
کردند که در  ایستادند و سعی می می

نهایت کار مفهوم خودش را از نظر 
 موضوعی از دست ندهد. 
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ایستادند و سعی     جمله هدی پای کارهایشان می    من
کردند که در نهایت کار مفهوم خودش را از             می

نظر موضوعی از دست ندهد. هدی واقعًا کارهای         
خوبی را انجام داد. در مباحث توسعه واقعًا                  
کارهای جدی صورت داد. عالوه بر مطالعه               

ای در یک موضوع در دست پژوهش،            کتابخانه
های خوب و مستند خارجی       در صدا وسیما به فیلم 

 کرد. دسترسی داشت که خیلی کمک به او می
 

های   نوشته  یادنامه: چیزی از دست     
ها قبل از تحویل به صدا           پژوهش

 وسیما در اختیار شما هست؟
 

ه. مثالً بحث    فیروزه صابر:    همپای وقت در   ”بل
ی اتالف وقت در ایران          که درباره  “بستر زمان 

است، نفت و ماهواره و یک سری دیگر هست.            

هم مطلب   “ی مغضوب   روستا منطقه ”
خوبی بود. یک بخش کوچکی از این        

ها روی سایت ایشان گذاشته         پژوهش
نوشته بوده    شده است. البته چون دست     

باید تایپ یا اسکن شوند. بعضی از             
رغم گذشت زمان هنوز          ها علی     آن

آنقدر باارزش است که جا دارد که            
تلخیصی از آن را در اختیار دیگران            

 قرار دهیم. 
 

 ۸۷تا    ۸۵ی زمانی     یادنامه: در بازه  
شهید صابر فعالیت شغلی دیگری        

 نداشتند؟
 

ه   فیروزه صابر:      ی     در پروژ ها
ورزشی به صورت پراکنده کارهایی را انجام             

داد. این کارها را فردی برای کارفرما انجام              می
یک نمونه   “دوسال آخر ”داد. مثالً این کتاب        می

 “دو سا ل آخر     ”از کارهای جنبی او بود. البته           
ی کاری نبود، بلکه یک پژوهش از روی             پروژه

 عالقه شخصی خود هدی بود. 
 

ی عالی    رسیم به موسسه    یادنامه: می 
پژوهش که همکاری شهید صابر با        

آغاز شده است.     ۸۵یا    ۸۸آن از سال    
جا نام بردید     دو طرح عمده را در آن     

های   نهاد”که یکی از آنها، طرح          
بود.  “رسان در ایران    عمومی خدمت 

اگر توضیح بیشتری در این باره هست 
 بفرمایید.  
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ن کار        فیروزه صابر:     ای ن موسسه  ای ی  برا
ای داشتند    انجام شد و مضاف بر آن یک نشریه          

نژاد هدی در آن          که در زمان مرحوم شبیری        
کرد. یک سری نشست تخصصی بر           فعالیت می 

ها داشتند که هدی مسئول این            ی پژوهش   پایه
های پژوهشی بود و      ها بود. در واقع کارگاه      نشست

ها را بر عهده        هدی مسئولیت اجرا و انتشار آن        
نژاد   داشت. هدی اعتقاد زیادی به دکتر شبیری          

داشت. ایشان در زمان          
خودش یک عنصر بسیار       

ای و کاری        سالم، حرفه  
بود. خاطرم هست که           
آقای مهندس سحابی          

گفتند که ما شبیه ایشان       می
را در سازمان برنامه              
نداشتیم. تسلط ایشان به         
بحث بودجه خیلی زیاد        

 بود.
 

یادنامه: در آن    
موقع مهندس    
سحابی با این    

موسسه 
 کردند؟ همکاری می

 

در موسسه       فیروزه صابر:    ع  ن موق در آ ه.  بل
یک شورای پژوهشی بود که کار انتخاب                  
موضوع، تصویب پروپزال اولیه و بررسی                  

ای را بر عهده داشت. آقایان          های مرحله   گزارش
مهندس سحابی، دکتر کدیور، دکتر عظیمی،            

دانا، دکتر توفیقی، دکتر ساریخانی،         دکتر رئیس 
همایونفر، دکتر پناهی و در یک مقطعی آقای             
دکتر راغفر از اعضای این شورا بودند. تیم قوی و         
خوبی بود. هدی هم دو سه پروژه داشت و همین           

 شد. مراحل برای آنها نیز طی می
 

ی   یادنامه: این موسسه زیرمجموعه     
 سازمان تامین اجتماعی بود؟

 

ن   فیروزه صابر:     ای ه.  بل
مرکز قبل از دکتر                

نژاد وجود داشت،        شبیری
اما خیلی غیرفعال بود.           
ایشان واقعًا آنجا را احیا          

های بسیار خوبی    کرد. طرح 
را مطرح کردند. مثالً بحث     

ی همگانی که به              بیمه
ی همین    مجلس رفت ایده   

نژاد بود. تیم     دکتری شبیری 
پژوهشی و شورای مشورتی  
خوبی را جذب کرده           
بودند. واقعاً الزم است که       
روی ابعاد اجتماعی ایشان      
نیز یک کار جدی صورت     

ی بودی    گیرد. آدم بسیار آرامی بودند و به اندازه        
که داشتند، نمود نداشتند. بعد از ایشان هم کسانی          
آمدند ولی در آخر هم آنجا را تعطیل کردند. در           

فر رئیس سازمان      زمانی که آقای دکتر ستاری       
تامین اجتماعی بودند و بعد در زمان آقای                   

نژاد حضور      زادگان، آقای دکتر شبیری         شریف

شد و هدی اگر  هایی ارائه می وقتی طرح 
کرد کارفرمای یک پروژه چندان  احساس می

سالم نیست و پولی که از این طریق برای 
شود، سالم نیست، از  پروژه تزریق می

کرد. در مواجهه با این  پذیرفتنش پرهیز می
کرد  ها، یکی از کسانی که مکث نمی قبیل طرح

گفت، هدی بود. البته  مطلق می “ نه”و 
ی هیات مدیره به محوریت  همه  خوشبختانه

آقای مهندس سحابی این حساسیت را 
ی هیات مدیره برای ما یک  داشتند. هر جلسه

ای و سالمت  کالس درس بود و به اخالق حرفه
 شد.  مالی از هر نظر توجه می
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داشتند، ولی در دولت بعدی ایشان کنار گذاشته          
 شدند.

 
یادنامه: در همین زمان بود که آقا          

ی   هدی، همکاری خودشان با خانه      
پژوهش نواندیش را شروع کردند و       
در نهایت به مدیریت رسیدند و طرح       
توانمندسازی حاشیه نشینان در         

 زاهدان را اجرا کردند.
 

هفیروزه صابر:    در      خان دیش  وان هش ن ی پژو
تاسیس شد و من مدیر عامل بودم. البته             10سال  

اوایل، من سازمان مدیریت صنعتی بودم، چون            
یک تعهد اخالقی برای کار داشتم عماًل در                

در واقع آغاز        08نواندیش فعال نشدم و سال           
فعالیت است. در  آن موقع هم یک بحرانی وجود          

ی اعضا را یکی پس از دیگری             داشت و همه   
کردند. این شرکت با محوریت              دستگیر می  

مهندس و دوستان دیگر از جمله هدی شکل               
گرفت. هدف این بود که مطالعات و پروژه های           

ی کارآفرینی و      ای در زمینه     آموزشی و مشاوره   
مطالعات اقتصادی انجام شود. به طور طبیعی               

داد. در سال     مطالعات اقتصادی را هدی انجام می      
طرحی برای توانمندسازی و کارآفرینی در           01

آبادان و خرمشهر داشتیم. هدی در طرح                   
شناسی اقتصادی آبادان و      شناسی و فرصت    مزیت”

را در آن موقع که هنوز بندر محدود             “خرمشهر
بود، به کمک تیمی که خودش تجهیز کرده بود،          

ای   انجام داد. من خاطرم هست در آخرین جلسه         
کرد، در طول جلسه از            که طرح را ارائه می        

های زیادی استفاده کرد؛ خاطرم هست        اندیشی  هم
دو سه نفر از کارشناسان خبره و قدیمی سازمان            

گفتند ما در        که در جلسه حضور داشتند می          
سازمان برنامه مطالعات خیلی جدی داشتیم و              
داریم، ولی مطالعاتی را که از این منظر به موضوع   

گفتند این طرح چند       ایم. می   نگاه کند، را ندیده    
وجهی است، موقعیت اجتماعی، اقتصادی و              
فرهنگی را مد نظر دارد و حتی پیامدهای سیاسی           

ای از    را نیز لحاظ کرده است و به یک عصاره            
راهکارها و پیشنهادات برسد که بتواند مسیر را باز         
کند. اکنون نیز برخی از مسئولین دارند به این               
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مند هستند که به روز       کنند و عالقه    طرح استناد می  
شود. این پروژه را انجام داد و یکی دو پروژه در             

ی عالی پژوهش سازمان تامین         ارتباط با موسسه   
اجتماعی انجام داد، از جمله همان نهادهای                

رسان عمومی کار خوبی را انجام داد.              خدمت
خیلی هم عالقه داشت که این را به صورت یک            
کتاب منتشر کند و در اختیار همه قرار دهد.                  

مدیر   01و اوایل سال        06هدی از اواخر سال        
ی پژوهش نواندیش شد. تا قبل از این           عامل خانه 

تاریخ همواره عضو هیئت مدیره بود. در                    
هایی که در زندان نبود، در جلسات هیات             زمان

های    مدیره خیلی فعال بود و در برنامه ریزی              
ی نواندیش نقش بسیاری داشت.       استراتژیک خانه 

 صاحب ایده و فکر نو بود. 
ای هم که قابل توجه است، وقتی                 یک نکته  

شد و هدی اگر احساس            هایی ارائه می       طرح
کرد کارفرمای یک پروژه چندان سالم نیست          می

و پولی که از این طریق برای پروژه تزریق                   
کرد.   شود، سالم نیست، از پذیرفتنش پرهیز می        می

ها، یکی از کسانی که       در مواجهه با این قبیل طرح    
گفت، هدی بود.     مطلق می  “  نه”کرد و     مکث نمی 

ی هیات مدیره به محوریت        همه    البته خوشبختانه 
آقای مهندس سحابی این حساسیت را داشتند. هر         

ی هیات مدیره برای ما یک کالس درس             جلسه
ای و سالمت مالی از هر نظر         بود و به اخالق حرفه    

های محدودی      شد. در نتیجه طرح          توجه می  
شد. نگاه، فقط نگاه صرف اقتصادی          پذیرفته می 

برای کسب درآمد نبود. هدی براساس تمایالتش        
ی اجتماعی شدنش      های آخر که صبغه       در سال 

هایش نیز جهت خاصی        خیلی بیشتر شد }طرح     
های توانمندسازی و         پیدا کرد{. وقتی طرح       

رفت   دید خیلی به فکر فرو می         کارآفرینی را می  
ها را باز کند.      تواند خیلی از کانال     که این مسیر می 

ها ما خیال    گفت که خیلی وقت بعضی از مواقع می 
های سیاسی الگو هستند، در صورتی        کنیم آدم   می

ها الگوهای اجتماعی     که افراد فعال در این زمینه       
بسیار خوبی هستند. در نتیجه بخشی از وقتش               

های   شد و در این سال       گونه کارها می    صرف این 
آخر که مدیریت نواندیش را بر عهده داشت با             
مطرح شدن طرح زاهدان بیشترین وقتش را برای          

 این طرح گذاشت.
 

ی نواندیش اکنون فعال      یادنامه: خانه 
 است؟

 

ت. فیروزه صابر:  فعالمتوقف اس  خیر. 
 

یادنامه:  شهید صابر غیر از این سه          
ای که بیان شد آیا فعالیت            حوزه

 شغلی مستمر دیگر داشتند؟
 

ه       فیروزه صابر:    د ه صورت پراکن ط ب فق ه.  ن
ها داشت. مثالً     کارهای پژوهشی در برخی حوزه     

ی ورزش یک کار برای فدراسیون              در حوزه  
ی   فوتبال انجام داد. یک کار پژوهشی در حوزه          

ورزش زنان هنگام ریاست خانم فائزه هاشمی            
ی فوتبال به نام      صورت داد. یک پژوهش در زمینه 

به انجام رساند. یک سری         “بسترهای پرورنده ”
داد؛ میراث پهلوانی    کار هم برای خودش انجام می 
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نامه   که با همکاری آقای مختاری بود. یک ویژه         
انداز منتشر کرد. یک کاری را      برای تختی با چشم 

کرد. تا    به صورت جدی برای مصدق دنبال می         
هم به صورت جدی با ایران فردا                  10سال   

را  “پیمان عشق   سه هم ”کرد. کتاب     همکاری می 
منتشر کرد که وقت بسیار زیادی برای آن                   
گذاشت و حتی برای پیگیری مجبور به مسافرت          

شد. خالصه ما هر وقت          به جاهای مختلف می     
دیدیم یا در حال خواندن و یا نوشتن           هدی را می  

ها هم    نوشت. حتی در مهمانی      بود. البته بیشتر می    
 در حال نوشتن بود.

 
های   یادنامه: اگر امکان دارد ویژگی      
 کاری آقا هدی را توضیح دهید.

 

ه  فیروزه صابر:     ط        بخش عمد ارتبا از  ی  ا
هایی   من با هدی در کار بوده است. در یک سال           

در گروه اقتصاد تلویزیون با هم همکاری داشتیم          

ی نواندیش    و در خانه   
نیز با هم بودیم.             
هنگامی که فکر           

کنم، چند عنصر         می
بسیار قوی را در او          

بینم. هدی در ضمن  می
یک آدم کامالً سیاسی    
بود. آدم سیاسی هم        

ی      بیشترین دغدغه    
ذهنش مربوط به           
مسائل سیاسی است و      
به همین علت ممکن       
است کار را خیلی جدی نگیرد. ولی هدی                  

رغم اینکه برای کارهای سیاسی وقت                 علی
گذاشت در کارش هم بسیار جدی بود. و                می

شاید تمایزش با خیلی از سیاسیون دیگر همین             
باشد. اواًل موضوعات کاریش را خودش اتنخاب        

داد.   ای و سفارشی کار انجام نمی       کرد و وظیفه    می
هم موضوع کار و هم محیط کار و هم                       

کرد. در نتیجه     همکارانش را خودش انتخاب می     
های اخالقی، سالم و           پیرامونش همواره آدم     

 ای وجود داشت.   حرفه
پذیری و تعهد کاریش بود. از حد           دوم مسئولیت 

کرد و تحت هر شرایطی       تعهداتش فراتر عمل می   
حتی بحرانی، به تعهدش پایبند بود و کوتاه                 

 آمد. نمی
گری او بود. اگر پژوهشی را          جانبه  سوم دید همه  

داد، وجوه مختلف ـ سیاسی، فرهنگی،          انجام می 
دید که ناشی از چندوجهی       اجتماعی و ... ـ را می     
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بودن خود او بود. مثاًل اگر دقت کنید در                     
هایش در همان زمان که یک موضوع                کالس

کرد، از یک فوتبالیست، یک        تاریخی را بیان می   
شاعر، یک نویسنده، یک هنرپیشه و ... هم                 

کند. به خاطر این ویژگی          هایی مطرح می     مثال
شد تفکر سیستمی را در            نگری، می     جانبه   همه

ی تفکر سیستمی چند       کارهای او دید. در زمینه      
کتاب هم خوانده بود. بیان یک خاطره در اینجا            

رشته داشتیم که باید به     26بد نیست. در زاهدان ما  
علت محرومیت وسایلش را خودمان تامین                

ها آرایشگری زنان     کردیم. یکی از این رشته       می
شان را آوردند که دیدم        بود که لیستی از وسایل     

داند و من        ها را می       هدی به خوبی اسم آن        
دانم! در واقع او قبل از جلسات با مطالعه،                نمی

اطالعاتش را کامل می کرد و هنگامی که در               
شد که قرار بود در خصوص         ای حاضر می    جلسه

کسب و کار برای آرایشگران صحبت کند،               
 کردید که یک آرایشگر است.  احساس می

مورد چهارم پشتکار او بود. در پژوهش                     
کنجکاوی، پشتکار و همیت بسیار مهم است. من         
خاطرم هست که در پژوهشی که برای مصدق             

 8:انجام می داد برای دیدن رئیس دفتر مصدق،           
ی   ها سر زده بود؛ چون خانواده        مرتبه به منزل آن   

ایشان تمایل نداشتند که خاطرات گذشته برای            
آقای خازنی مرور شود. حتی از پشت پنجره               

جوری وارد خانه      اشاره کرده بود و خالصه این       
شده بود و سعی کرده بود خانواده ایشان را راضی      
کند. واقعًا پشتکار زیادی داشت. یا برای مرحوم          

نژاد وقت گذاشت تا همه را پیدا کند. یک            حنیف

ی خیلی قوی الزم است تا آدم کار را رها             روحیه
 نکند. 

پنجم اینکه، به کیفیت کار خیلی توجه داشت و            
کرد. خیلی      ای انتخاب می      تیم کاری را حرفه     

ای داشت. به تیم کاریش خیلی توجه     اخالق حرفه 
کرد. به    ی افراد نیز دقت می    داشت، حتی به روحیه 

مسائل مختلف توجه داشت. سالمت اخالق و             
 مالی برایش بسیار مهم بود. 

اش بود. یک     ششم مرزبندی او با کارهای سیاسی      
های اطرافش    آدم سیاسی ممکن است از فرصت       

استفاده کند؛ البته ممکن است اشکالی هم نداشته         
کرد.   باشد، ولی هدی هیچ موقع این کار را نمی           

در بحث کار، کار و در بحث سیاست، سیاست و           
در بحث ورزش، ورزش بود. به همین دلیل در             

توانست با همه کار کند. اگر سالمت   آن حوزه می 
مالی و اخالق وجود داشت دیگر برای هدی مهم          

کند، راست یا      نبود که آن فرد چگونه فکر می         
طلب است. مثالً      گرا یا اصالح    چپ است، اصول  

گری بود که با عقاید        ی زاهدان تسهیل    در پروژه 
هدی صد و هشتاد درجه تفاوت داشت. ولی               
هدی در نوع ارتباط کاری بین او با بقیه فرقی                

 های هدی بود.  گذاشت. این ویژگی نمی
 

یادنامه: از مشارکت شما در این          
 کنیم.  گفتگو سپاسگزاری می

 
 نوشت پی
همپای وقت  ”ای از این تحقیق با عنوان    بخش عمده  *

به صورت الکترونیکی منتشر و در           “در بستر زمان   
 دسترس عالقمندان است.
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 به نام خدا
از  “بیشتر”من امروزه قدر هدی صابر را            

فهمم! مدتی است که       دانم و می     گذشه می 
حاکم بر فضای    “رئال پلیتیک ”کنم    فکر می 

سیاسی بسیاری از فعاالن سیاسی، علیرغم          
بسیاری دستاوردهای سیاسی و حتی رفتاری       

های    مثبت، اما با خود برخی  ویروس              
خطرناک با آثار بسیار مخرب را هم حمل           

ترین آثار احتمالی ـ نه       کند. یکی از منفی   می
حسی    اجباری ـ این رویکرد سیاسی بی           

های اخیرم این        اخالقی است. در برخی نوشته       
ام تا اضطراب ذهن و         دغدغه را بر کاغذ آورده      

دل   ام را با اشتراک گذاشتن و نوعی درد              روح
مجازی با هر گوش شنوا و دل آشنایی  که نسیم             
باد صبا این مکتوبات را به او می رساند، اندکی             

 سبک کنم. 
هایم این بود که کاش   آخرین جمله یکی از نوشته 

هدی زنده بود. و این ناشی از نیازی است که                
امروزه به گوش شنوا و دل آشنا و ذهن و ضمیر              

دارم و در     “  هدی”حساس بر روش و منش            
مان را گرفته کسی را              برهوتی که پیرامون     

 یابم.... کاش هدی زنده بود.  نمی

ای   پس اجازه دهید در سالگرد هدی به ممیزه            
کنم نیاز بیشتری بدان وجود         بپردازم که فکر می    

 “مفیدتر”دارد و خود گفته بودید که هر چه                
کنم   دانم، به همان بپردازم و امروزه فکر می            می

پرداختن و ایجاد حساسیت به این امر از همه چیز           
 است.  “مفیدتر”

در رابطه با مسائل فکری، سیاسی، استراتژیک،           
تشکیالتی، تحقیقاتی، کارشناسی و... هدی صابر       
سخن زیاد گفته شده و باز جای سخن دارد.                

ها گفته شده و باز        هدی نیز سخن   “منش”درباره  
، “ظریف”جای سخن هست، اما یک نکته                

 “منش”ایمان بیاوریم به حساسیت هدی بر 
   

 رضا علیجانی
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، در کارهای    “منش”هدی بر مسئله      “حساسیت”
جمعی و استراتژیک بود. هدی تعبیری داشت که         

در کار استراتژیک با هر کسی              ”گفت      می
او ضمن آنکه به شدت به  .“توان یا علی گفت نمی

داد و حتی بسیاری از روشنفکران و       بها می “عمل”
حتی بزرگان روشنفکری این سرزمین را گاه با            

اندازه “  تشکیالت”و     “عمل”متر و معیار          
گرفت؛ اما این دغدغه باعث نشده بود که                می

دیدی ابزاری و کارکردگرایانه به افراد و اعمال           
داشته باشد و متر و معیار              

را به     “اخالق”و     “منش”
حاشیه براند و فعالت سیاسی        
را با کار سیاسی و                     

مرز کند. و     بی “کاری  سیاسی”
گیری و      یا در نحوه ارتباط      

همکاری با دیگران آنچه به        
برای او     “فردی”صورت    

بود را محور قرار دهد       “مفید”
و از حد و مرزها و                     

های اخالقی و            حساسیت
عبور کند و نسبت با        “منشی”

دیگران را صرفا بر اساس کار و عمل تعریف               
 کند. 

یکی از مهم ترین        “ظریف”رعایت این نکته       
هایی است که امروزه در وانفسای                     درس

و به خصوص درگیرودار آنچه         “  پلیتیک   رئال”
نامید بدان احتیاج      می“  های فردی   پروژه”هدی  
 داریم.

“ فردی”های    متأسفم که تأکید کنم امروزه پروژه      

یکی دیگر از آفاتی است که به صورت پنهان و            
های   تواند خود را در پشت فعالیت   پیچیده حتی می 

کند. هر چند سر بزنگاه و در نقاط       “پنهان”جمعی  
کننده خود را با نحوه برخورد و           حساس و تعیین  

 سازد.  دهد و عیان می لو می “دیگران”ارتباط با 
بود و هم در     “منش”هدی صابر هم در دوستی با        

اختالف و حتی در تعارض و این امر، از همان               
گرایی   گذاری بین عمل    عدم فاصله  “ظریف”نکته  

 شد. گرایی او ناشی می و اخالق
تجربه زندگی و سیاست در         

ایران نشان داده است که             
شان در دو     برخی رفتار و منش   

حالت و وضعیت دوستی /           
رقابت و اختالف، تفاوت           
جدی و حتی غیرمنتظره دارد.      
اگر به اختالفات بین افراد و          

های مختلف    های جریان   جناح
سیاسی )از مبارزان چریک         
دوران گذشته گرفته تا              
جریانات سیاسی دست اندر        
کار قدرت پس از انقالب که       
به روی هم تیغ کشیدند تا آنهایی که خود قربانی           

های پس از انقالب بودند اما در مرحله            سرکوب
اختالف با یکدیگر با هم رفتاری بدتر از رفتار              
نیروی سرکوبگر داشتند( دقت کنیم به عمق و             

بیشتر وقوف   “منش”اهمیت این بخش ظریف از       
 یابیم.  می

متأسفانه عبور سهل و ساده از مرزهای انصاف و            
اخالق و قدم گذاشتن به وادی دروغ و تهمت و             

ها  هدی سخن “منش”درباره  
گفته شده و باز جای سخن هست، 

 “حساسیت”، “ظریف”اما یک نکته 
، در کارهای “منش”هدی بر مسئله 

جمعی و استراتژیک بود. هدی 
در کار ”گفت  تعبیری داشت که می

توان یا  استراتژیک با هر کسی نمی
 “علی گفت
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حذف و خشونت )کالمی و حتی فیزیکی( در             
ایران پس از انقالب، در هر دو جبهه حاکم و                

های جاسوسی    انگیز است از انگ     محکوم شگفت 
زند و  و خیانت و ... که  حکومت به مخالفانش می

در روز روشن به قول میرحسین موسوی خیره،            
گوید و    دوزد و دروغ می      ات می   چشم در چشم  

حمله به زندانیان را وقیحانه             
دهد تا          وارونه جلوه می         

های مخالفی که هر               جریان
جداشده از خودشان را مزدور و        
جاسوس و خودفروخته دشمن        

ها و          نامند! تا رقابت             می
های ناسالمی که در      حساب  تسویه

های سیاسی پیچیده             زرورق
شود اما از چیزی ریشه                 می
ها و      طلبی   گیرد جز جاه        نمی

ها و .... خالصه،                حسادت
خصایص فردی است که کار          
سیاسی و ایدئولویک جلوه داده       

 شود. می
گرایی هدی صابر و         “منش”و   

حساسیت او در این وادی؛ روی        
های به کارگرفته در بستر     “  روش”
گرایی که خود       و عمل  “عمل”

دلداده آن بود، امروزه بسیار            
 آموز است.  درس

که تا    13مان از سال       از آشنایی 
آخر پربرکتش ادامه یافت این         

ها و      نکته ظریف از حساسیت      

نکات دائمی و غیرقابل تغییر او بود. او همیشه               
سازی و کار جمعی را داشت، اما             دغدغه جمع 

؛ سالمت “جمع”و  “عمل”مالک اولیه او در پیوند  
توانم گفت که در       و منش اخالقی بود. حتی می       

کرد.   گیرانه هم عمل می     این رابطه مقداری سخت   
ها   وی در یک کار جمعی شش نفره که مدت            

ادامه یافت و یافتن و چینش افراد        
بیشتر توسط خود او در مشورت و      
هماهنگی با ماها که تازه با او             
آشنا شده بودیم صورت گرفت)و     
ما برخی دوستان قبلی او را               

شناختیم و تنها به او اعتماد            نمی
کردیم(، یک دغدغه                 می

اش صداقت و سالمت و            اصلی
 “طلبی  جاه”روراستی و دوری از      

، حتی   “های شخصی     پروژه”و   
“ انگیزه عمل ”و   “عمل”بیشتر از    

 بود. 
و  “روش”بر    “حساسیت”این   

تا بدانجا بود که بعدها          “منش”
شاهد بودم روی یک مسئله که          

داشت،   “مالی”جنبه           
ها و        ترین دوستی        صمیمانه

تعارف زیر تیغ     دوستانش را نیز بی   
 “شرایط”برد و حتی  نقد و قطع می

و استیصال ناشی از آن و                  
جایزالخطا بودن انسان را نادیده        

گرفت. کوتاه نیامدن از               می
برای او صرفا در             “اصول”
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های ایدئولوژیک و یا خط مشی سیاسی             حوزه
 “کوتاه”یافت؛ در این بخش شاهد برخی  معنا نمی

آمدن هایش بودم؛ از جمله در باره خودم؛ اما در           
)روش رفتاری( اصال    “  روش”و   “منش”حوزه  

هایش   آمد. اگر از برخی سخت گیری        کوتاه نمی 
کنم او کار بسیار درست       بگذریم، امروزه فکر می   

و اصولی و به یک معنا استراتژیک می کرد و این    
مذهبی   –بزرگترین درس زندگی اوست. ملی          

برای او صرفا برخی             
ها و یا خط                  آموزه
های ناشی از پختگی       مشی

و تجربه تاریخی نبود، بلکه     
حاصل برخی خصایص و      

های روشی و         حساسیت
منشی هم بود. از این یکی       

آمد. با  من   اصال کوتاه نمی 
روی کاری که روی قرآن     
کرده بودم و نقطه نظراتی       
که داشتم بسیار بحث           

کرد و اختالف نظر           می
جدی داشت. در ابتدا این       
موضوع برایش حادی          

بیشتری هم داشت. هر چند به تدریج از حساسیت         
و حرارتش کاسته شد و در سخن طرف مقابلش           
هم تامل بیشتری می کرد و خود نیز قدم جدید              
فکری برداشت. اما همچنان از موضع و زاویه              

کرد. ولی برایم بسیار قابل تأمل       اش دفاع می  اصلی
بود که هدایی که این همه دغدغه مذهب و متن             

های اسالمی را از این زاویه زیر           داشت و انجمن  

برد، اما مالک        تیغ نقد و حتی طعن خود می           
دوستی و همکاری استراتژیک و به قول خودش          

را روی این نقطه           “دست یا علی دادن         ”
گذاشت بلکه روی صداقت و روراستی و             نمی

های فردی و نظایر آن       طلبی و پروژه    دوری از جاه  
 داد.  قرار می

های فوتبال      او طرفدار سرسخت یکی از تیم           
پایتخت بود. اما در هنگامی که یک مربی که او            

اخالق     را لومپن و بی          
دانست، در رأس این          می

تیم قرار گرفت، علیرغم        
اش که از     همه عشق و عالقه 

دوران کودکی با خود           
داشت، رغبت حتی نگاه        

های این تیم     کردن به بازی  
را نداشت. این حساسیت        
برای من بسیار غریب و           
عجیب بود که دوست           

مان   داشتم تیم مورد عالقه     
خوب بازی کند و برنده         
شود و فضای فوتبال کشور       
را چندان منزه و دور از            

دانستم. هنوز    شد، نمی   آنچه در آن مربی دیده می      
گری آن تیم را       اش به حوزه مربی     هم نگاه نقدی  

کنم. اما در حوزه سیاست و            چندان هضم نمی   
رفتار جمعی شاید به علت آبشخورهای مشابه             

های مذهبی    خانوادگی و تربیتی که در خانواده        
مشابهی بزرگ شده بودیم و علیرغم معلمان               
فکری و عالیق سیاسی متفاوت پس از عبور از             

به دنبال طرح مسائل استراتژیک به  
نام اما اثرگذار بود. ولی روحیه  صورت بی

خواست  ناآرامش به این امر قانع نبود می
ی بکند. من میدان کار را مرتب در “کار”

دیدم.  تر شدن و محدود شدن می حال بسته
ای بود.  او گویی در حال کشف بستر تازه

راهی زاهدان شد. نگاه استراتژیک هدی 
ای را کشف  تغییری نکرده بود، مکمل تازه

سازی استراتژی  کرده بود. به دنبال غنی
بود. اما آنچه در او هیچگاه تغییر  “تغییر”

 او بود.  “منش”و  “روش”نکرده بود دغدغه 
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هایی چند به وضعیت مشترک و مشابهی             گردنه
هایش را      ها و حساسیت       رسیده بودیم؛ دغدغه    

کنم. با آن همدلی دارم و امروزه          بیشتر درک می  
توانم بگویم با گوشت و پوست و خون بدان             می

ایمان دارم. تا آنجا که یکی از مشکالت امروز،            
مان را مشکل           پیش رو و آینده سرزمین            

دانم.   در ایران می    “سوژه”الخلقگی تولد      ناقص
اش نصیب      متأسفانه از هر جنسی، نوع بنجل           

ایرانیان شده است. از          
مارکسیسم نوع استالینی،    
از مذهب نوع فقاهتی،        
آن هم اقتدارگرا؛ و از         
سوژه جدید و شهروند        

ملت نیز انسان      –دولت  
طلب     خودخواه و جاه      

حد و مرز؛ مرور همین      بی
نقطه است که  هدی            
برایم عمیق و عزیز             

اش بیش    شود و فقدان    می
از پیش سوگمندم             

 کند.  می
شود که    ام تلخ می    و کام 

شکسته از تالطم روزگار و         وقتی ناراحت و دل    
اش در واپسین         چرخش ایام و تجارب تازه          

ها و      های عمرش؛ و با تشدید حساسیت             سال
اش که طبق مرام و منش او با            های ظریف   دغدغه

اش همراه    برخی نقدهای جدی رفتاری از پیرامون     
را برایم تکرار می کرد.          بود؛ پیشنهاد کار دونفره   

برخوردهایی را سامان داد...        طبق معمول سلسله   

های آن نقاط  ها و کاستی روی جنبش سبز و ممیزه 
ای نوشته شد که به        مشترک جدی داشتیم. جزوه    

صورت خصوصی منتشر شد. به دنبال طرح مسائل    
نام اما اثرگذار بود. ولی       استراتژیک به صورت بی   

خواست   روحیه ناآرامش به این امر قانع نبود می          
ی بکند. من میدان کار را مرتب در حال             “کار”

دیدم. او گویی در      تر شدن و محدود شدن می  بسته
ای بود. راهی زاهدان شد.         حال کشف بستر تازه    

نگاه استراتژیک هدی        
تغییری نکرده بود، مکمل    

ای را کشف کرده          تازه
سازی    بود. به دنبال غنی      

بود. اما   “تغییر”استراتژی  
آنچه در او هیچگاه تغییر       
نکرده بود دغدغه              

او بود.   “منش”و   “روش”
خدایش بیامرزد که در        
ائتالف و اختالف،            
دوستی و کدورت             
صاحب مرام و منش بود.      
خدایش بیامرزد که           

هایش را همراه با          پروژه
برد و    ی پیش می   “منش”همین حساسیت های      

کرد و این        هدف برایش وسیله را توجیه نمی          
داشتنی   درس بزرگی است که هدی معلم دوست       

آن بود. درسی که جامعه سیاسی، جامعه ورزشی،        
جامعه هنری، جامعه زنان و... ما بدان نیاز مبرمی            
دارد؛ جامعه بزرگ ایران از دردهای مشترکی            

 رنج می برد، رنج می بریم...
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ی    پرداختن به نهـادهـای خـیـریـه         
جامعه در جهت معـرفـی آنـهـا و            
تشویق افراد به همکاری بـا آنـهـا          

سابقه نـیـسـت. مـتـون و              امری بی 
ای زیـادی تـولـیـد         کاالهای رسانه 

شـود تـا تـوجـه افـراد بـرای                 می
مشارکت در چـنـیـن نـهـادهـایـی            
برانگیخته شود. اما پـرداخـتـن بـه          
نهادهای خیریه )اعم از سنتی و نو(    
بــا رویــکــردی پــژوهشــی بــرای        
شناخت مبانی نظـری و مـحـرک          
نهادهـا و اسـتـخـراج مـتـدهـا و                

های به کار گرفته شده توسـط آنـهـا و در                روش
وری آنـهـا،      ی بعد، افزایش کارآیی و بهره       مرحله

هدفی است که کمتر مورد توجه پژوهشـگـران و           
 روشنفکران بوده است. 

های امروزیـن    گذر بر پیشینه و موقعیت و ظرفیت      ” 
عـنـوان    “ رسان در عرصه عمومـی    نهادهای خدمت 
ی    گرفته توسط خانه    های صورت   یکی از پژوهش  

یاد هدی صـابـر اسـت        نواندیش به سرپرستی زنده   

که رویکرد مذکور را در پـیـش           
گرفته است. این پژوهـش کـه در         

صورت گرفتـه،   0:03-0:01سال  
نهادهای خدمت رسان  ” به موضوع   

اخـتـصـاص     “ )وقفی و غیر وقفـی(      
 68دارد. در انجام این پـژوهـش             

مصاحبه با اساتید و پـژوهشـگـران         
عرصه تاریخ اجتماعی ایران، بانیان     
و مدیران نهادهای خدمـت رسـان       
)وقفی و غـیـر وقـفـی(، مـدیـران               

های اجرایی عرصه تامین و       دستگاه
حمایت، مدیران سازمان اوقاف و       

حقوقی وقف انـجـام        -صاحب نظران مبانی فقهی   
شده اسـت. در چـارچـوب مـوضـوع، مـنـابـع                    

هـا( نـیـز        نامه ها، نشریات، پایان   ای )کتاب    کتابخانه
 اند.  مورد کاوش قرار گرفته

انـد   فروض آغازینی که در این پژوهش طرح شده   
 عبارتند از3 

            قابل توجه بودن ظرفیت تاریخی و کـنـونـی
 نهادهای خدمت رسان در عرصه عمومی

 رسان در عرصه عمومی نهادهای خدمت
 

 گزارشی از پژوهشی اجتماعی به سرپرستی هدی صابر
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وجود ساز و کارهای )مدیریتی ، تامین مـنـابـع        
مالی، جذب نیروی انسانی( بومی قابل کشـف        

 در نهادهای خدمت رسان عرصه عمومی

مطابق با این مفـروضـات اولـیـه و پـیـشـیـن،                  
 اند3  هایی مطرح شده حدس

             بانیان نهادهای خدمـت رسـان، عـمـومـا
های مـذهـبـی و انسـانـی،             برخوردار از انگیزه  

های نخستین، پر ارتباط  گیر برای تحقق ایده    پی
و خالق امـکـان و حـامـل           

 دستاوردند.

       ــی ــت ــن ــای س ــاده ــه ن
هـای    رسان با چالش    خدمت

تاریـخـی خـاص خـود و           
های  نهادهای نوین با چالش  

اجـتـمــاعـی خــاص خــود        
 مواجهند.

تعامل کارآ و مطلوبی میـان   
های اجرایی عرصـه    دستگاه

تأمین و حمایت و نهادهای     
خــدمــت رســان مــوجــود      

 نیست.

هـای     برای سنجش فرضیـه   
مصاحبه بـا تـیـپ         68فوق، چنانکه گفته شد،     

رسـان    های گوناگون مرتبط با نهادهای خدمت     
اساتید و   ” ها از     انجام گرفته. چارچوب پرسش    

، مشـتـمـل    “پژوهشگران عرصه تاریخ اجتماعی 
بر بررسی هفت محور بـوده اسـت3 تـرسـیـم                
شرایط عمومی دوره، ویژگیهـای اجـتـمـاعـی           
دوره، نهاد قـدرت و خـدمـات اجـتـمـاعـی،                

ها در عرصه عمومـی، جـایـگـاه        رسانی  خدمت

نهاد وقف، خـدمـات اجـتـمـاعـی نـاشـی از                  
 موقوفات و واقفان شاخص

در مصاحبه با بـانـیـان و مـدیـران نـهـادهـای                  
پرسـش   01رسان از چارچوبی مبتنی بر   خدمت

استفاده شده است3 معرفی شخصی و تـوضـیـح      
هـا و       های اجـتـمـاعـی، ضـرورت        سیر فعالیت 

های نخستین احداث، امکانات اولیه در       دغدغه
زمان احداث، شرح وظائف تـعـریـف شـده،            
الگوی مدیـریـتـی و نـوع          
سازماندهی، منابع تـجـهـیـز       
مالی، چگونگی پیـونـد بـا        
ــب و         ــل ــای داوط ــروه ــی ن
ــد و           ــصــص، رون ــخ ــت م

های اعتمادسازی، سیر  شیوه
هـا     گسترش و تعدد فعالیت   

و تــوســعــه فــیــزیــکــی و        
سازمانی، نـوع تـعـامـل بـا           

هـای اجـرایـی و           دستگـاه 
هـا،    نهادهای دولتی، چالش  

دسـتـاوردهـای فـعـالـیــت،         
انداز ادامه فـعـالـیـت،         چشم

تحلیل از ظرفـیـت عـرصـه        
رسانـی اجـتـمـاعـی،         عمومی در حوزه خدمت   

الگوی پیشنهادی مناسبات دولت با نـهـادهـای          
 رسان در عرصه عمومی.   خدمت

در این پژوهش کـه بـر بـررسـی دو دسـتـه                   
ی طوالنی و نهادهای نـویـن          نهادهای با پیشینیه  

گـیـری      متمرکز بودهف برای انـجـام نـمـونـه          
اند. به طـور     هدفمند، معیارهایی مبنا قرار گرفته 

رسان بـا   نهادهای خدمت” مشخص، در انتخاب  

ی  پرداختن به نهادهای خیریه 
جامعه در جهت معرفی آنها و تشویق 

سابقه  افراد به همکاری با آنها امری بی
نیست. اما پرداختن به نهادهای 
خیریه با رویکردی پژوهشی برای 

شناخت مبانی نظری و محرک نهادها 
های به کار  و استخراج متدها و روش

ی  گرفته شده توسط آنها و در مرحله
وری آنها،  بعد، افزایش کارآیی و بهره

هدفی است که کمتر مورد توجه 
 پژوهشگران و روشنفکران بوده است. 
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، از شش معیار قدمت، “ مدت پیشینه طوالنی 
یافتگـی    استمرار، گسترش، هویت، سازمان   

نـهـادهـای نـویـن        ” و سالمت و در انتخاب   
از پنـج مـعـیـار مـدیـریـت              “ رسان  خدمت

پــردازی، احــرازهــویــت،      بســامــان، ایــده  
 نوروشی و سالمت بهره گرفته شده است. 

در مصاحبـه بـا مـدیـران وکـارشـنـاسـان                
های اجرایی، چارچوبی کـه بـرای          دستگاه
ی پنـج   ها برگزیده شده، دربردارنده  پرسش

 محور بوده است3 
   هـای کـالنم مـحـصـول           درک و دریافت

نــهــادهــای       تــجــارب اجــرایــی ازظــرفــیــت     
 رسان. خدمت

 رسان عـرصـه       بندی نهادهای خدمت    طبقه
پردازی، نـوروشـی و      های ایده  عمومی با سنجه  

 مدیریتی.

 رسان سنتی  شناسی نهادهای خدمت  آسیب
 و نوین.

       نقد مناسبات کنونی دستگاهای اجرایی و
 نهادها.

همکاری و الـزامـات        –الگوی مطلوب تعامل    
 آن.

مدیران سازمان اوقاف نیز در هشت محور زیـر      
 اند3  مورد پرسش قرار گرفته

               پیشینه تاریخی وقف در اسـتـان بـه چـه
 گردد؟ تاریخی باز می

 ترین دوران وقـف   ترین و پر رونق   برجسته
 در استان، کدام دوره تاریخی است؟

              نهاد متولی موقوفات در اسـتـان در چـه
 زمانی شکل گرفت؟

            مهمترین و پر تعـدادتـریـن مـوضـوعـات
 مورد وقف در استان

 پراکندگی جغرافیایی موقوفات در استان 

            مشکالت و چالشهـای وقـف در دوران
 مدیریت

  های نـویـن وقـف در اسـتـان                آیا نمونه
 شود؟ مشاهده می

تمهیدات سازمان اوقاف برای گسترش وقف و   
 نوگرایی وقف

در نهایت، در گفتگو با صاحبـنـظـران مـبـانـی           
فقهی ـ حقوقی وقف، پنج محور زیر، مـبـنـای            

 گیری گفتگوبوده است3  شکل
              تحلیل پیشینه و موقع کـنـونـی وقـف در

 ایران

 های اخیر شناسی وقف در دهه آسیب 

 اندیشه برای نوسازی وقف 

      حـمـایـت فـردی      ” تمهید برای گذر از “ 
 در موضوع موقوفات “منافع اجتماعی“به

ظرفیت اجتهاد برای تخصیص وجوه به مسائـل        
 مستحدثه
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درک و   ” گزارشی میانی این پژوهش حـاوی        
بـوده اسـت. بـر ایـن            “  ای  های مرحله   دریافت

رسان، از    اساس، نهادهای سنتی و نوین خدمت     
تخصیص قابل اعـتـنـایـی        –توان و نظام جذب     

رسـان،     برخوردارند. نهادهای سنتـی خـدمـت        
ی اعتماد اجتماعی بوده و نهادهـای       کننده  جلب

رسان، در مسـیـر اعـتـمـادسـازی             نوین خدمت 
دارند. سطوح میانی جامعه ایـران در            برمی  گام

چارچوب هیأت امناء و هیأت مدیره نهـادهـای    
و       سـنـتـی، الــگـوی مـدارا         

همگرایی مطلوبی را نمـایـان      
هـا در       اند. همین الیـه       کرده

طـور   بدنه نهادهای نوین نیز به  
انـد.     نسبی موفق ظـاهـرشـده      
رســان    نــهــادهــای خــدمــت   

خصوصًا نهـادهـای سـنـتـی،         
های دیگـر     باعنایت به چالش  

هـای اجـتـمـاعـی           گـاه   منزل
)احزاب، اصناف، شـوراهـا،       
مطبوعات و ...( ازمـعـدود              

ــون ــانـ ــاذب         کـ ــای جـ هـ
هـا     تـریـن آن       های اجتماعی و نیز امـن    ظرفیت

 شوند. محسوب می
اصالح بخشی از موارد تخصیص سنتی )اطعام،     
خرده مستمری، خـرده کـمـک جـنـسـی( و                

و       هدایت منابع آن به سمت آمـوزش حـرفـه          
اشتـغـال، ضـرورتـی مـحـسـوس بـرای ایـن                  
نهادهاست. به عالوه، شواهـدی از کـاربسـت            

های جدید در نهادهـای       های نو وتکنیک    روش
 رسان هویداست.  خدمت

هـا     ی وقف نیز این یـافـتـه       در خصوص عرصه  
رسـانـی      بسیار محل تامل است3 عرصه خدمـت   

تـر از عـرصـه           تـر و جـاذب        غیر وقفی، فعال  
رسانی ناشی از وقـف اسـت. عـرصـه               خدمت

اصلـی عـدم اعـتـمـادی نـاشـی                  وقف با چالش  
زدایـی     گیری دولتی، تصاحـب و نـام          ازسمت

مواجه است. مستقل از ضرورت اعتمادسـازی،      
ضرورت نوسازی وقف نیز، قابل عنایت است.       
موضوعات نو در عرصه وقف، نشانـگـروجـود         
ظرفیـت بـرای نـوسـازی و           

 هاست. تحول در کاربری
ی    ی مـرحلـه       آخرین یافـتـه   

میانی این پژوهش نیز چنـیـن       
ــای            ــاده ــه ــت3 ن ــوده اس ب

هـای     رسان ازحمایت   خدمت
هـای     الزم و پایدار دستـگـاه     

اجرایی برخوردار نیستند. بـا       
هـا و       عنایت به روند مولـفـه     

ــد         ــی چــون رش ــای ــده رون
جمعیت، مجمـوعـه مسـائـل        
نوپدیداجتماعی، پرمخـاطـره    

های جدیـد جـمـعـیـتـی، کـارآیـی              بودن نسل 
کارآیی و سنگیـنـی    رسان، کم   نهادهای خدمت 

هـا از       هـای اجـرایـی و دوری آن              دستگـاه 
پردازی و نوروشی، دستیابـی بـه الـگـوی              ایده

های اجرایی در     کارشناسی شده تعامل دستگاه   
رسـان   حمایت و نهادهای خدمت  موضع تصدی 
اجرا، ضروری تلقی شده است.      در موضع ایده    

  

ها و  با عنایت به روند  مولفه 
روندهایی چون رشد جمعیت، 

مجموعه مسائل نوپدیداجتماعی، 
رسان،  کارآیی نهادهای خدمت

های  کارآیی و سنگینی دستگاه کم
اجرایی، دستیابی به الگوی 

های  کارشناسی شده تعامل دستگاه
حمایت و  اجرایی در موضع تصدی

رسان در موضع ایده  نهادهای خدمت
 اجرا، ضروری تلقی شده است.  
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سوار قطار زاهدان شدم بلیط           
زمان    23-1نداشتم و در این         

سفر در رستوران قطار نشسته          
بودم، از لحظه ای که تصمیم           
سفر زاهدان گرفته شد، ذهنم          
درگیر صابر و مرور خاطرات با        

 او شد.
قطار مرا از میدان راه آهن به             

سیستان و بلوچستان می برد اما از    
همان لحظه ی آغازین حرکت       

 خیالم به زاهدان رسید. 
درباره پروژه او مطالبی خوانده و    

شنیده بودم و این خواندن ها و شنیده ها مرا بر بال         
خیال می نشاند تا همت و تکاپوی استاد را تخیل            
و تصور کنم. مسیر بس طوالنی امکان مطالعه را            
در رستوران قطار برایم مهیا می نمود البته پنجره            

 نیز امکان توجه به چشم انداز ایران را.
از “  پرومته در زنجیر    ”مشغول خواندن کتاب        

جاوادانه اشیل شدم، که به انسان آتش و آگهی             
بخشید نور و گرما، و انسان  نیز با آگهی و                     
روشنایی و حرارت دست به آفرینش و رشد زد،          
اما او تبعیدی در زنجیر زئوس شد ودر کوهستانی         
دور دست و در غربت سرنوشتی باسنتزی از                

 حماسه و تراژدی پیدا کرد.

 هدی صابر،کارآفرینی در زاهدان   

 “تابی استراتژی کرم شب”و 
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چه،آن جان سختی و ایمان و آگاهی بخشی               
پرومته برایم   یادآور صابری که نقش ایمان خود           

 بر جان و جهان می زد.
قطار سرزمین را در می نوردید از دریاچه که               
نمک تا کوه های چوپال کرمان و از کویر لوت             

 تا کوههای عریان زاهدان.
از طریق دوستی توانستم یکی از شورایاران                
محالت بلوچ که با هدی صابر همکار ی می کرد      

را بیابم که پس از یک گپ و      
گفتی خود را معرفی کرد از        
تبار بزرگ بلوچ بود و اهل          
سنت، فعال اجتماعی و همکار   
هدی صابر در پروژه ی             
کارآفرینی در سکونت            
گاههای غیر رسمی زاهدان، با   
خونگرمی فراوان ما را              

 همراهی کرد.
سوار بر موتورش شدم همان       
موتوری که صابر را به مناطق       
مختلف می برد. با او به گپ         
و گفتی پرداختیم آنچنان از        

صابر صحبت می کرد که احساس می کردم               
درباره ی او غلوو اغراق می کند، اما او خود دیده   

 بود داستان زیست مرد عاشق پیشه را.
از ایمان، اخالق و خداپرستی عمیق صابر سخن           

گفت از نحوه ی ارتباط بسیار صمیمی، از سخت          
ای از    ریزی حرفه   گیری و انضباط کاری و برنامه      

 جوانمردی و مهربانی و دانش او گفت و گفت.

گفت که با چه حوصله و عشقی کار را پیش می            
برد، گفت که چگونه دغدغه داشت زنان در               
تبعیض و معلوالن محذوف را جذب ثبت نام در           
کالس ها کند، این شورایار محل افزود که                 

نفر از کار آموزان از معلوالن بوده          38نزدیک به   
اند. او از صابر سخن گفت از مرد کالسور به                
دستی که کوچه به کوچه های محالت فقیر نشین         

 زاهدان را در نوردیده بود.
اکنون نوبت آن رسیده بود که       

های غیر      به همان سکونتگاه    
ای رویم که     گانه  رسمی هشت 

صابر با حجم انبوهی از عشق و    
برنامه برای توانمندی سازی        
آنها اقدام عاشقانه نموده بود،       

 افتادم.“ میهن پرست”یاد فیلم 
در تلقی او به تعبیری از                

تمام خلق فامیل    ”حنیف نژاد3    
بود. به شیرآباد رفتیم،      “  مایند

کارخانه نمک، کریم آباد و        
پشت گاراژ و پشت فرودگاه        
و... باور کردنی نبود،                
روستاهای زیاد و حاشیه ی شهرهای زیادی را             
گشته بودم از کوره دهاتهای محروم و فقیر                 
لرستان گرفته تا مالشیه و زرگان و کوت عبداهلل           
در اهواز، اما هرگز جایی را چنین ندیده بودم               

 مرکز یک استان بود زاهدان.
گرچه مرکز شهر زاهدان را بهتر و توسعه یافته تر        

از تصویر قبلی ام یافتم، اما بحث سیاه نمایی                 

آنچنان از صابر صحبت می کرد  
که احساس می کردم درباره ی او غلو 
و اغراق می کند، اما او خود دیده بود 
داستان زیست مرد عاشق پیشه را.  
از ایمان، اخالق و خداپرستی عمیق 
صابر سخن گفت از نحوه ی ارتباط 

بسیار صمیمی، از سخت گیری و 
ای از  ریزی حرفه انضباط کاری و برنامه

جوانمردی و مهربانی و دانش او گفت 
 و گفت.
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نیست آنجا..... فقر و رخوت، بیکاری، فضای غیر        
بهداشتی خیابانهای آن که شبیه زباله دان بود و در        
نهایت در چهره ی مردمانش می توان تاریخی از          
نداری و گرفتاری و بیماری رنج تاریخ رادید،            
فقر چهره ها را مچاله کرده بود و روحیه ها را                
افسرده، چهره های معصوم کودکان دوان                 
دوانش، دوان دوان کوهستان  کوهستان آههای          
سنگین و دریادریا اشکهای روان را بر قلب و               

 چشم روانه می کرد.
چارلز دیکنز می     “  ی یتیم     الیور پسر بچه    ”یاد   

افتادم، یاد بینوایان هوگو، یاد زمین دارانی که در          
جان اشتاین بک، بانکها        “  خوشه های خشم    ”

زمینها را به جای باز پرداخت وام گرفته بودند و             
مردم به بیکاری کشیده شده بودند و بعد فقر و               

آوارگی و حاشیه نشینی، به یاد سرنوشت تلخ و            
انسانها و     ”افتادم در          “  ژوائو”دردناک     
خوزه دوکاسترو، اوکه به امید تغییر       “  خرچنگهای

سرنوشت در انقالب مشارکت جست، اما                 
خوراک خرچنگها شد، خرچنگهایی که قوت و        

 غذای اصلی خانواده اش بودند.
کویر لوت به روایت و شنیده ای بی آبی ترین              
منطقه ی جهان است، با قطار از آنجا که می                 
گذشتم یاد گزاره ای از شریعتی افتادم در                  

”آری اینچنین بود برادر    ”سخنرانی جانسوز    که “3 
از نقطه ای و خاکی برخاسته ام کویر، جایی که            
آبادی نیست، جایی که سعادت و رفاه  و                    
برخورداری خشکیست و فقر و سختی زندگی و          
از طرفی وابسته به طبقه ای هستم و نژادی که                
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خون هیچ شریفی از آنهایی که شرافتشان به طال،          
اما “.  زر و زور وابسته است، خوشبختانه نیست          

برادر من با چشمهان خویش وحشتناکی فقر و             
نداری و بختک شوم بیکاری و بی سامانی و                
ناامنی را در زندگانی آنها دیدم، آنچه دیدم برادر          

 استیصال بود استیصال.
اما این  کدامین جان شیدای عاشق پیشه است که           

از خود خروج می کند؟ به           
دوستی گفته بود که                  
روشنفکران فقط می گویند        
طبقه ی متوسط، پس فقرا؟          
گفته بود که دغدغه ی فقر           
دارد. بلی او هدی صابر بود،         
معلمی بس  فرهیخته،                
جوانمردی آستین باال و پاشنه       
ورکشیده، پهلوانی کارشناس،    
مجاهد راه خدا و خلق به              

عضو فعال   ”تغییری از خودش    
 .“هستی

صابر در یکی از راکد ترین          
ادوار تاریخ معاصر به محالت      
فقیرنشین زاهدان، حیات و          

جنبش و شور زندگی را ارمغان برد، آموزش              
نفر در          088مهارتهای زندگی برای               

سکونتگاههای غیر رسمی کاری بس بزرگ بود،       
آن دوست گرامی و شواریار یکی محالت که ما          
را همراهی می کرد آنچنان از کاشتن نهال سبز             
زندگی توسط صابر سخن می گفت و آنچنان  از           

نج عظیم نبودن او سخن می گفت که برای اولین           
سال گذشته از مرگ او برای لحظه          :بار در طی    

ای به این نتیجه رسیدم، کاش او زنده می ماند،              
زیرا همیشه براین باور بودم که هول غربت                 
دردناکی در این دنیا رنجش می داد و به تعبیر               
یکی از همبندانش هدی وقتی که از دردها سخن          
می گفت احساس می کردی که از زنده بودنش           

 زجر می کشد.
بعد از دیدار از مناطق هشتگانه،      
به دیدن چند کار آموز صاحب      
شغل شده رفتیم تا تحقق آرمان      
و عشق صابر را از نزدیک             
ببینم، به آرایشگاه یکی از این        
جوانان رفتیم، بس نجیب بود و       
متشخص، شرف و درستی از        
سر و رویش می بارید )صابر،        
واهلل شهر بی تو مرا حبس می          
شود( هم صاحب شغل شده          
بود و هم با درآمد اندکش            
ازدواج کرده بود و در آستانه         
ی تولد بچه اش بود، صابر با           
کارش به او تشخیص و کرامت      
واقعی انسانی، مهارت، شغل، رشد و چشم انداز           
امید در زندگی بخشیده بود یا خیاط خانه ی یک           
جوان معلول )کروالل( که خود اکنون کار آفرید        
شده است و مشغول تولید لباسهای محلی لوچی           
می باشد، صابر دست آنها را گرفته بود وآنها  را             
از پشت خط تکامل به سرخط تحول، تکامل و             

این  کدامین جان شیدای  
عاشق پیشه است که از خود خروج 

می کند؟ به دوستی گفته بود که 
روشنفکران فقط می گویند طبقه ی 

متوسط، پس فقرا؟ گفته بود که 
دغدغه ی فقر دارد. بلی او هدی 
صابر بود، معلمی بس  فرهیخته، 

جوانمردی آستین باال و پاشنه 
ورکشیده، پهلوانی کارشناس، 

مجاهد راه خدا و خلق به تغییری 
 “.عضو فعال هستی” از خودش 
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رشد آورده بود )می توان شرحهای دقیق و                 
آماری پروژه ی کار آفرینی هدی صابر را                 

و یا      60درنشریه ی چشم انداز ایران شماره             
 نشریات و سایت های دیگری خواند(.

اما خالی از لطف نیست بدانیم که صابر چه تلقی            
از سیاست و کار اجتماعی داشت که اینچنین  به            
طور جدی و اصولی چنین کاری را در جامعه              
مدنی پی گرفت. با توجه به شناختی که از صابر             
وجود دارد، صابر کاری را مثمر ثمر می دانست            
که مبنای معرفت شناختی و استراتژیک روشن و          
مشخص داشته باشد. به نظر می رسد مبنای                 
معرفت شناختی او همان روایت او از تلقی خدا             
ازانسان، پروژه ی آدمیت و انسان ایثارگر عامل           
تغییر می باشد که به طور مفصل در سلسله درس            

بدان پرداخته است تا        “باب بگشا  ”گفتارهای   
از دل آن مفاهیم سرزند.          “انسان فعال هستی    ”

مبنای استراتژیک او نیز به درس گفتار جمع بندی   
کالن هشت فراز مبارزاتی تاریخ معاصر ایران در         
سلسله درس گفتارهای را هشت فراز هزار نیاز بر          
می گردد که براین باور بود که فعالیت مطلوب،           
مشارکت در فعالیتی روندی است که هم زمان با           
این فعالیت روندی، درعرصه های گوناگون             
حیات اجتماعی، تحول واقعی و عینی در زندگی         
مردم اتفاق بیفتد، بدین معنا که فعاالن آنچنان              
سازمان یابند که بتوانند در هنگام فعالیت در                
عرصه ی عمومی لختی االم و رنجهای عینی و              
روز مره مردم بکاهند. از این رو یک انسان فعال            
هستی با حضور روندی خود باری از بارهای بی           
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شمار زمین مانده این ملک را بر گرده می کشد.            
این نگاه استراتژیک به باور نگارنده، برگرفته از          

بود که صابر اینچنین     “  صمد بهرنگی ”این جمله    
من نمی خواهم به مانند      ”آنرا نقل می کرد که 3         

خورشید همه جا را روشن           
کنم، من می خواهم به مانند          
کرم شب تابی، پیرامون خودم      

، شاید بتوان این  “را روشن کنم 
نگرش استراتژی کرم شب         
تابی و استراتژی خرد را در           
این کار هدی صابر ردیابی          
نمود، استراتژی که با گسترش      

 088کرم های شب تاب،            
نفرهای دیگری رو به سامان        
می روند و همه جای ایران           

 روشن  شود.
از زوایاو منظرهای دیگر نیز می توان به طرح               
کارآفرینی زاهدان به مدیریت هدی صابر                
نگریست و آثار آنرا بررسی نمود و گسترش این          
مدل را کارا دانست، از آنرو که صابر فردی ملی            
بود می توان از زاویه ی شکاف قومی و مذهبی و            
کاهش این شکاف در جامعه بلوچ اهل تسنن، از           
زاویه ی راهکاری برای کاستن از شکاف فقیر و           

ملت، و احساس تشخیص       -غنی، شکاف دولت   
زنان و کاهش تبعیض جنسیتی و هم چنین از                
زاویه ی رشد کرامت انسانی از طریق در مسیر              

نفر نه در     088رشد و تشخص قرار دادن زندگانی     
 پرتو شعارهای رسانه ای درون پوک روشنفکری.

اما بخوانیم از زبان او از آرزوها، انگیزه ها و چشم   
اندازهایش در آخرین نوشته و وصیت نامه اش3           

مادر کنه تکاپوی خویش برای به روزی و به              ”
 داری  زیستی و آینده

  ساله :0روسپیان 
 زنان سرپرست خانوار 
 مردان از فقر شرمنده 

و برای خیل بیکاران زیر چرخه      
 ی ارابه ی خشن اقتصاد

و برای راخت خیالی و آسوده        
زیستی پیروان همه مذاهب و         

 قومیت ها
و  ورای آن برای آتیه داری           
ملی و جایگاه رفیع ایران آرش       

مصدق در جهان تالش می         –
ورزیم؛ تالشی در حد یک          

 انسان متوسط با کاستی های خاص خود.
 به عنوان زاده ایران

 هم مذهبی –متعلق به جریان فکری هم ملی 
 11فرزند انقالب 

در قبال آینده، بس خوشبین و قندیل بس شفاف           
آب چکان از شیروانی بزرگ ایران را نه تخیلی            
که حقیقی نظاره می کنم و سرو صورت به چکان 

 ”چکان آن می سپارم. 
به امید رشد استراتژی کرم شب تاب تابی و                 

 تحقق آرزوی صابر جان شیفته.
 

 وند بوک ابوطالب آدینه برگرفته از صفحه فیس

صابر کاری را مثمر ثمر می  
دانست که مبنای معرفت شناختی 

و استراتژیک روشن و مشخص 
داشته باشد. به نظر می رسد مبنای 
معرفت شناختی او همان روایت او 

از تلقی خدا  ازانسان، پروژه ی 
آدمیت و انسان ایثارگر عامل 

 تغییر می باشد
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به نام خدا و باسالم خدمت همه                
دوستان و به یاد آقای مهندس                 
)سحابی(، هاله و هدی و همه کسانی         
که جایشان خالی است و به قول               
هدی، کسانی که خرداد را کیفی             
کردند. وقتی دوستان من را دعوت           
کردند تا در اینجا یادی از هدی داشته         
باشم، فکر کردم خوب است که وجه        

اجتماعی هدی مطرح شود. چون هدی چند وَجهه 
بود، وجه سیاسی، اقتصادی و فرهنگی و اجتماعی       

های آخر      اش در سال      داشت و وجه اجتماعی     
عمرش خیلی پررنگ شده بود. فکر کردم یکی از 

های خوبش را در چند سال اخیر به شما                تجربه
هایی مفید برای         بگویم. طرحی که آموخته        

 01دیگران داشته است. هدی دو طرح را در سال           
های  طرح توسعه مهارت”شروع کرد. یکی از آنها 

های     طرح تشکیل گروه      ”و دیگری        “پایه
پذیری در          کارآفرین و آموزش بانک             

بود. کارفرمای این طرح     “های زاهدان   نشین  حاشیه
سازمان عمران وزارت مسکن و خانه پژوهش             
نواندیش )یک شرکت خصوصی که در آن زمان        

هدی مدیرعامل آن بود( بودند. خود         
هدی هم مدیریت پروژه را به عهده           
داشت و زمانی که به زندان آخر رفته          

 بود، طرح هم تقریباً تمام شده بود.
اما من چون در این طرح، به خصوص         
در قسمت آموزش آن دخیل بودم و           

ها با هدی، عالوه بر        عالوه بر آن سال    
رابطه دوستی و خواهر و برادری،             
رابطه کاری نزدیک داشتیم، این طرح برای من           

های فراوانی داشت و برای کسانی که              آموخته
تواند   خواهند فعالیت اجتماعی داشته باشند می        می

 بسیار موثر باشد. 
 

 . داشتن مبنای تئوریک3
های آن طرح این بود که پایه             یکی از ویژگی   

دانم چند نفر از این جمع تا          تئوریک داشت. نمی  
های شبیه به زاهدان       نشین  به حال سری به حاشیه      

کنم که دوستان، خصوصاً شما      اند. پیشنهاد می  رفته
کنید بروید و از نزدیک          که کار اجتماعی می     

تان    هایی که من خدمت           نشین   ببینید. حاشیه  
گویم، جایی هست که همه با هم زندگی                می

 ملزومات پیشبرد کامیاب یک طرح اجتماعی
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کنند. برخی ساکنان در اعتیاد و فقر مطلق و               می
شرایط بسیار نامناسب هستند. طرح هدی این بود          

جوان را پرورش دهد تا آموزش فنی و            088که  
ای ببینند با این هدف که به اشتغال،                      حرفه

خوداشتغالی و شرایط کسب و کار برسند. شرایط        
بسیار سختی بود. ولی در همین شرایط هم یک            
مدل تئوریک داشت. از آنجایی که رشته خودش        
هم اقتصاد بود، قبل از ورود به طرح یک مدل               
اقتصادی طراحی کرده بود و به همین دلیل قبل از          
اینکه وارد این مرحله از آموزش شود، یک کار           

های اقتصادی و           پژوهشی در مورد مزیت         
های کسب و کار در استان سیستان و                فرصت

نشینی که      بلوچستان، زاهدان و هشت حاشیه          
 موضوع اصلی طرح بود انجام داد.  

 
 ای  . تیم حرفه1

ای،   ای بود. او یک تیم حرفه       مورد دوم، تیم حرفه   
از استادان بنام و کارشناسان قوی این حوزه                 

تشکیل داد و قبل از اینکه         
شروع کنند، آنها را به یک       
سفر به این مناطق برد. چون      
بسیاری از آنها قباًل به آنجا        
نرفته بودند و این مهم بود         
که بتوانند فضا را از نزدیک    
لمس و درک کنند. حتی        
گروهی از جوانان را که         
قرار بود به این طرح بروند،       
قبل از آن با گروه دیگری        
که در تهران بودند و قباًل روی این مناطق کار               
کرده بودند آشنا کرد، با آنها جلسه گذاشت تا             

ها برخورد کنند     نشین  ها بدانند چطور با حاشیه      بچه
و چگونه در محیط آنجا دوام بیاورند و تحمل              
کنند و با مردم دیالوگ برقرار کنند. بنابراین یک          
سفر دو روزه گذاشت تا هم این جوانان و هم                
بعضی اساتید یک مطالعه میدانی هم داشته باشند          

 ای نباشد.  شان صرفاً کتابخانه و مطالعه
 

 اعتمادی . غلبه بر جو بی1
اعتمادی بود. واقعیت     موضوع بعد، غلبه بر جو بی      

این بود که آنجا قباًل چند پروژه از طرف چند               
سازمان و بانک جهانی که اسپانسر بودند، نصفه           
مانده و رها شده بودند. بنابراین یک جو کاماًل             

اعتماد در میان مردم وجود داشت که این                  بی
کنند، کار را نصفه            مسئوالن ما را رها می          

رسانند. من به یاد       گذارند و به سرانجام نمی        می
آورم در جلسه پرزنتیشن طرح که همه                   می
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مسئوالن محلی زاهدان هم در آن شرکت کرده           
گفتند فایده ندارد، مردم       بودند، خود مدیران می    

شوند، تا به حال چند        انگیزه ندارند و همراه نمی     
طرح شروع شده و به سرانجام نرسیده است. هدی    

کرد که شما این طرح را جلو             آنجا اصرار می   
ببرید، ایجاد جو اعتمادسازی و خودانگیختگی در     
میان مردم را به عهده ما بگذارید. شرایط بسیار             

 سختی بود تا قبول کنند.
 

 . حضور مداوم4
نکته بعدی حضور مداوم بود.          

شان   هدی معتقد بود مردم ما ذهن     
دیداری است، یعنی همه چیز را        
باید با چشم ببینند. حاال هر چه به        

تر بروی، این حالت  مناطق محروم 
شود. به همین دلیل تیم        بیشتر می 

باید در همه اجزا و فرایند طرح          
حضور دائم داشته باشد. خودش      

هم در کل زمانی که مدیر پروژه بود، بیشتر                 
اوقات در زاهدان و میان مردم بود. این بسیار مهم           

داد. یکی از      بود که چقدر به مردم اهمیت می          
جوان برای      088مراحل کار این بود که این             

ای بروند. بخشی از اینها به          آموزش فنی و حرفه    
ای دولتی و بخشی به            آموزشگاه فنی و حرفه      
رفتند و از     ای خصوصی می آموزشگاه فنی و حرفه 

دیدند. بخش    ساعت باید آموزش می      218تا    68
رفتند   ای از آنها به آموزشگاه خصوصی می         عمده

بست که سر کالس      و هدی باید با آنها قرارداد می    

ای که هدی روی آن تأکید           بنشینند. یک نکته   
داشت، تلقی نکردن آنها به عنوان شهروند درجه          

ها   نشین  دوم بود. چون کسانی که به این حاشیه           
رفتند نوعی نگرانی داشتند. خاطرم هست،              می

ها را    خواستیم بخشی از این آموزش      زمانی که می  
در محل بگذاریم، وقتی به دانشگاه زاهدان رفتیم         
تا با اساتید برای آمدن به آنجا صحبت کنیم                 

گذارید   گفتند برای ما محافظ شخصی هم می         می
ترسیدند که با این افراد          یا نه. یعنی آنقدر می       

تعامل کنند. به طور کلی چون           
این مناطق، مناطق مستعد قاچاق و      
اعتیاد است، همه از این مناطق           

ترسند. اما هدی تأکید داشت         می
که با این مردم باید درست مثل          

خواهد   یک شهروند عادی که می    
در کالسی ثبت نام کند و باید            
شهریه بپردازد برخورد شود و          

احترامی نباید        کوچکترین بی   
صورت بگیرد. این جزئی از قرار و تعهد متقابل            
بود. این حضور مداوم باعث شد یک رابطه                
عاطفی بین مردم و این تیم، خصوصًا هدی ایجاد           

 شود. 
 

 ها ای و دیگر فعالیت . مرز بین کار حرفه5
هدی یک مرز برای کارهایش داشت. درست            

ای   است که خیلی سیاسی بود، ولی در کار حرفه         
داد. خاطرم    اصاًل عنصر سیاسی را دخالت نمی         

هایی که هدی را شناخته بود،        هست یکی از جوان 

هدی یک مرز برای  
کارهایش داشت. درست است 

که خیلی سیاسی بود، ولی در 
ای اصالً عنصر  کار حرفه

 داد.  سیاسی را دخالت نمی
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دی   به من گفت که من از آقای صابر خواستم سی      
ارشادش را به من بدهد          های قرآن حسینیه    کالس

ولی نداد. من سراغ هدی رفتم ولی هدی گفت            
ها،    کالس      مطلقًا امکان ندارد. با اینکه آن            

های قرآن بود، ولی حاضر به این کار نشد،       کالس
ای و دیگر     خواست مرز بین کار حرفه       چون نمی 

 هایش مخدوش شود.  فعالیت
 

 های بومی . استفاده از ظرفیت1
های بومی است.      نکته دیگر استفاده از ظرفیت       

یک تیم کارشناسی به آنجا رفتند، ولی یک سری   
نیروی اجرایی و کارشناس آنجا، در کنار این تیم          
پرورش یافتند. حتی برای این تیم هم خیلی تالش         
کرد و برایش مهم بود که چه کسانی آموزش              

که به      00دهند. در روزهای آخر اسفند               می

مرخصی آمده بود، چند نفر از نیروهای بومی              
آنجا که آموزش دیده بودند به تهران دعوت               

های دیگری ببینند و هم           شدند تا هم آموزش     
بازدیدی داشته باشند. خود هدی از دکتر پیران،           
دکتر مدنی و چند نفر دیگر خواست تا به آنها               
آموزش دهند. یعنی برای آن چند نفر که از                 

ترین نقاط کشور آمده بودند، در این             دورافتاده
ای   حد اهمیت قائل بود که از چنین اساتید برجسته      

خواست بهترین و           استفاده کند. دلش می         
ترین را برای آنها قرار دهد و حتی قبل از            ای  حرفه

ای ترتیب داده بود تا در مورد              آمدنشان جلسه 
برخورد با این افراد اساتید را راهنمایی کند. همان        
افراد تبدیل به تسهیلگرانی شدند که امروز در              

اند که کار را       منطقه خودشان نهادی ترتیب داده      
 ادامه دهند.  
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 گرایی . تقویت روحیه جمع1

گرایی بود. اینکه     نکته بعدی تقویت روحیه جمع     
یک نفر مدیر باشد، یا یک عده از تهران بیایند و            
کار کنند مهم نبود. مهم این بود که با بهترین                

توانستند در این زمینه موثر        نیروهای محلی که می   
باشند تعامل برقرار کرد. اول از همه هم با                    

ها در آن منطقه بسیار      ها شروع کرد. مولوی  مولوی
 088تأثیرگذار هستند. از این  

نفرشان زنان بودند.      61نفر،  
بیشتر این زنان و خصوصًا         
دختران جوان امکان این را       
نداشتند که رفت و آمد            
کنند، سر کالس بروند و به        
خصوص اینکه برای کالس     
به شهر بروند. هدی با مولوی   

ها   عبدالحمید و دیگر مولوی   
ها و              در نمازخانه      

ها جلساتی داشت     خانه  مکتب
تا آنها اجازه دادند این             
دختران به کالس بروند. با        

ها، رابطین        شهردار محله   
بهداشت، با خود اهالی در مساجد و... ارتباط              
برقرار کرد. به نوعی همه در پیشبرد این طرح               
ایفای نقش داشتند. این طرح کوچک بود و                

 088جامعه هدف آن در حد استان نبود و همین             
 نفر بودند.  

 

 . تدبیر در برخورد با تضاد شیعه ـ سنی1
گرایی   ای که باید توجه داشت، بحث قومیت         نکته

و تضاد شیعه و سنی در آن مناطق است. در این               
طرح هدی تدبیری به خرج داد که بخشی از                

ها    خانه   های محلی در مساجد و مکتب           کالس
تشکیل شود. در نتیجه افراد شیعه و سنی در رفت            
و آمد با هم بودند. خاطرم هست استاندار اسبق             
سیستان و بلوچستان که قبل از اجرای این طرح             
استاندار بودند، به من               

گفت من در زمان               می
استانداری خودم خیلی تالش    
کرده بودم که رابطه شیعه و        
سنی زیاد شود. ما خیلی            
نتوانستیم در سطح استان           
موفق باشیم. ولی هدی در         
حد طرح خودش نسبتاً موفق      
بود. خیلی ظریف، خاموش و   
بدون اینکه پرچمی بلند کند،    
موجب برقراری این ارتباط       
شد، طوری که حتی               
خودشان هم به تدریج متوجه     
شدند که چگونه با هم تعامل      

 اند.  و ارتباط برقرار کرده
 

 های طرح . درک چالش0
های طرح و کمک به         نکته بعدی درک چالش    

نفری که    088رفع آن بود. اول از همه اینکه این           
ای ببینند، اصالً      خواهند آموزش فنی و حرفه        می

استاندار اسبق سیستان و  
بلوچستان که قبل از اجرای این 

گفت  طرح استاندار بودند، به من می
من در زمان استانداری خودم خیلی 

تالش کرده بودم که رابطه شیعه و 
سنی زیاد شود. ما خیلی نتوانستیم 

در سطح استان موفق باشیم. ولی 
هدی در حد طرح خودش نسبتاً 

 موفق بود. 
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های اجتماعی را بلد نیستند. بنابراین خارج         مهارت
از مفاد این قرارداد به این نتیجه رسید که باید                

های    های آموزش مهارت        یک سری کالس     
اجتماعی در محل برای آنها بگذارد. آداب                

شهروندی، کار گروهی و       
تیمی، ارتباط با خانواده،          
مدیریت خانواده، فرهنگ      
کار، اینکه چگونه باید کار       
کنند، چگونه باید از               
استعدادهای خودشان در        
کار استفاده کنند و... از           
جمله چیزهایی بود که در         

ها آموزش          این کالس    
داد. بعد آنها توانستند در        می

های مورد عالقه خود        رشته
 وارد شوند و آموزش ببینند.  

های جدی      یکی از چالش    
حضور زنان بود که اصاًل          

شد و این        اجازه داده نمی    
موجب برگزاری جلسات و     

های مقدماتی زیادی      نشست
در ابتدای طرح شد. مورد         
دیگر مسئله ایاب و ذهاب         

بود که هزینه آن را نداشتند. هدی خارج از طرح           
با شرکت واحد اتوبوسرانی قراردادهایی بست که        
این افراد را به موقع جابجا کنند. مسئله دیگر این            
بود که اصالً فرهنگ مدیریت زمان نداشتند. زمان      

کردند و خیلی جالب بود که هدی           را حس نمی  

که یک ویژگی بارزش نظم خشک او بود که              
شد، این نظم     ها می   حتی باعث اذیت شدن بعضی     

را در فرهنگ آنها جا انداخت. یادم است که با              
خواست    یکی از رانندگان اتوبوس، وقتی می           
ای داشت    قرارداد ببندد جلسه  

بود. ساعت      :که ساعت      
دقیقه شد که      :و    :درست  

هدی به من گفت بلند شو          
برویم. گفتم هدی اینجا           
زاهدان است، این هم یک        
راننده اتوبوس است و خیلی      

گیری...     داری سخت می      
همان موقع دیدیم آقای           
راننده دوان دوان آمد. هدی      
به او گفت ما داشتیم                

رفتیم. برای من جالب بود       می
ها، در      که همه این راننده      

طول اجرای طرح سر ساعت      
آمدند ، با        رفتند و می       می

وجود اینکه تا قبل از آن هیچ   
سابقه ذهنی در مورد چنین        

 نظم و ترتیبی نداشتند.  
بینیم که به عنوان       بنابراین می 

کرد و    ها را درک می      یک مدیر پروژه، چالش    
ها   معتقد بود که خود تیم اجرایی باید این چالش          

نفعان توقع نداشت، این       را حل کند. از سایر ذی       
نبود که بگوید این کار وظیفه کارفرما است و ما            

 اآلن باید آن را تعطیل کنیم یا متوقف کنیم. 
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 های نوین آموزشی ریزی رشته . پی39
یکی دیگر از موارد این بود که یک سری از                

های آموزشی آنجا را که مناسب با شرایط             رشته
ریزی کرد و     اقلیمی آن ناحیه بود، خود هدی پی       

ای به ثبت      طرح آن را در سازمان فنی و حرفه           
ها، ذبح بود.     رساند. برای مثال یکی از این رشته        

مردم این ناحیه معتقدند ذبح باید       
جلوی چشم باشد و خون باید          

شد    دیده شود. این باعث می         
خیلی آلودگی در محیط ایجاد        

ای    شود. هدی این را به گونه          
تنظیم کرد که این ذبح در               
شرایط مناسب بهداشتی و پشت       
شیشه باشد که هم آلودگی ایجاد      
نکند و هم مردم بتوانند ببینند.           

هایی       خود این آموزش           
خواست که سازمان فنی و            می

ای آن را تقبل کرد و بعد            حرفه
هم از طریق هماهنگی با                

 ها را دادند.   کشتارگاه منطقه، این آموزش
 

 ی تداوم عملی طرح . دغدغه33
موضوع بعدی تداوم عملی طرح بود. زمانی که            

کرد. در زندان     خودش بیرون بود آن را دنبال می       
که بود، ده دقیقه از بیست دقیقه زمان مالقات را             
ما صرف گزارش دادن وضعیت زاهدان می               
کردیم. به جزئیات هم بسیار توجه داشت، حتی           
زمانی که حال روحی مساعدی هم نداشت، فرض  

کنید یکی دو نفر را اعدام کرده بودند، اول                  
کرد و بعد        مالقات در مورد آنها صحبت می          

اش را گرفت؟ فالنی        پرسید فالنی گواهینامه     می
ترین    کالسش را تمام کرد؟ یعنی در سخت             

 شرایط این دغدغه تداوم را داشت.
 

 . مستندسازی31
نکته بعدی مستندسازی بود. هدی     
مرتبًا در حال این کار بود و از             

خواست در طول     همه تیم هم می    
فرایند طرح مستندسازی کنند و        
به همین دلیل ریزترین جزئیات        
طرح نوشته شده و در دسترس          
هست. نکته جالب اینجاست که       
همان زمانی که هدی در زندان         
بود و حدود هفتاد درصد                

هایش در مورد همین          بازجویی
طرح زاهدان بود، یک بار با             
کارفرمای وقت که جلسه داشتیم،     

هایی که با سازمان ملل       گفت از بین همه طرح      می
یا بانک جهانی داشتیم، این طرح، تنها طرحی             

پایه تئوریک و مدل داشته و         است که تمام شده،     
رویم، به      های جهانی می       ما وقتی به اجالس      

اید با    ی این بروشورهایی که شما به ما داده          واسطه
شویم. از یک طرف بازجویی به         افتخار ظاهر می  

خاطر زاهدان و یک طرف کارفرمای دولتی این          
 کرد. گونه از آن استفاده می

 

در حدود شش ماه آخر  
طرح گفتند که چون بانک 

جهانی تحریم کرده است، یکی 
شود و  از این قراردادها لغو می
اید  تا هر جا که انجام داده

تمامش کنید. وقتی هدی به 
مرخصی آمد، بخشی از وقتش 
را صرف جمع کردن یک منبع 

مالی از خیرین کرد و کار را 
تمام کرد. یعنی خودش را مقید 
 به قرارداد نکرد و متوقف نشد. 
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 ای عمل کردن . فراوظیفه31
ای عمل کردن بود. یعنی          نکته دیگر، فراوظیفه   

خودش را محدود و محصور به مفاد قرارداد با              
کرد. در حدود شش ماه آخر طرح             دولت نمی 

گفتند که چون بانک جهانی تحریم کرده است،          
شود و تا هر جا که         یکی از این قراردادها لغو می      

اید تمامش کنید. وقتی هدی به                 انجام داده  
مرخصی آمد، بخشی از وقتش را صرف جمع             

کردن یک منبع مالی از خیرین          
کرد و کار را تمام کرد. یعنی             
خودش را مقید به قرارداد نکرد و        

 متوقف نشد. 
 

 . تبدیل طرح به نهاد34
اش این بود که این            افق فکری  

طرح تبدیل به نهاد شود. گروهی        
از جوانانی که در این طرح               

کردند آن را جلو          همکاری می  
بردند و جالب است بدانید که            
باالخره این نهاد شکل گرفت. در       
طول این چند سال، با افرادی که         

آموزش دیده بودند ارتباط برقرار شد و امسال به           
مناسبت مبعث، نهادی افتتاح شد و اآلن اهالی              
آنجا و کسانی که آموزش داده شدند مدیریت            
آن را به عهده دارند، از طرف خیرین منابع مالی            
داده شده، مکانی در اختیارشان گذاشته شده و            

نفر که زنان سرپرست خانوار        088بخشی از آن     
دوزی دارند در آن مکان           هستند و هنر سوزن     

کنند، تولیداتشان قرار      اند و تولید می      مستقر شده 
است در سطح فراملی و فرامحلی به فروش برسند          

هایی که جوانان آینده       و در این مکان برای بچه       
های کامپیوتر، سفال و        این منطقه هستند کالس     

اند و بسیاری از         های دیگر ترتیب داده       کالس
اند،   ذینفعانی که در جریان این طرح فعال بوده           

اند و کار را        امروز هم با این نهاد پیوند خورده         
 دهند.   ادامه می

های   آموخته  به هر حال اینها درس     
طرحی اجتماعی بود که مسلماً اگر     
امروز خود هدی حضور داشت،        

تر برای آن ترتیب      نهادی مستحکم   
داد، ولی بضاعت ما در این حد         می

هایی که او      بود که بتوانیم حداقل    
به دنبالش بود را جمع کنیم و با            
یاری جوانانی که در آنجا کمک        

کنند و جوانانی مثل شما بتوانیم        می
هایی را    ها و طرح     چنین حرکت 

ها را که     ادامه دهیم و این ویژگی     
در انسانی بود که خیلی جدی به          
دنبال کار کردن چند جانبه روی         
این پروژه اجتماعی  بود، شاهد باشیم. خیلی               

      ممنون از وقتی که در اختیار من گذاشتید.  
 

*متن حاضر، سخنرانی خانم فیروزه صابر در جمع             
 00دانشجویی بزرگداشت هدای صابر در تاریخ              

باشد. ضمن تشکر از برگزارکنندگان       می  :0:0خرداد  
این مراسم، متن پیوست با ویراست جزئی توسط              

 یادنامه ارائه شده است. 

در حدود شش ماه آخر  
طرح گفتند که چون بانک 

جهانی تحریم کرده است، یکی 
شود و  از این قراردادها لغو می
اید  تا هر جا که انجام داده

تمامش کنید. وقتی هدی به 
مرخصی آمد، بخشی از وقتش 
را صرف جمع کردن یک منبع 

مالی از خیرین کرد و کار را 
تمام کرد. یعنی خودش را مقید 
 به قرارداد نکرد و متوقف نشد. 
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 “ دوسده تکاپوی توسعه در ایـران      ” مجموعه مباحث   
در اصفهـان   0:01تا خرداد  0:06هدی صابر از آبان   

و به میزبانی جبهه مشارکت ایران اسالمی ارائه شده و    
گیرد و موضوع آن ارزیابی   سیزده نشست را در بر می     

ی ایـران طـی دو          تحلیلی ـ تاریخی توسعه در جامعه 
 ی اخیر است. سده

هـای     هـا یـکـی از دوره            در هر یک از این نشسـت    
ی اخیر ایران مورد بحـث وبـررسـی          تاریخی دو سده  

های تاریخی بـه تـرتـیـب        اند که این دوره     قرار گرفته 
عبارتند از3 پیش از مشروطه، مشـروطـه، سـلـطـنـت                

(، نهضت مـلـی شـدن نـفـت)          0:28-0:83رضاشاه) 
-2::0(، از کودتا تـا شـوک نـفـتـی)           2::8-0::0

(،  0:11-0:12(، از شوک نفتی تا انـقـالب )        0:12
 ، جنگ، صلح، اصالحات، آینده.11انقالب 

عناوین سیزده نشست مذکور نیز به ترتیب عبارتند از3    
تـکـاپـوهـای سـه        ” ،   “ کلیات، چـارچـوب، روش      ” 

صدراعظم عصرقـجـر )قـائـم مـقـام، امـیـرکـبـیـر،                    
مشروطه؛ بستری برای تـحـرک بـرای        ” ،  “ سپهساالر( 

شـکـوفـایـی     ” ،   “ دوران کالسیک توسـعـه    ” ،  “ توسعه
، “ عصر اسناد، سمت ادغـام   ” ،  “ توسعه در دل سیاست   

، “ خالء اقـتـصـاد دورانـی        ” ،  “ بلندپروازی کودکانه ” 
دهـه  ” ،   “ تحمیـل واقـعـیـات      ” ، “ فرجام  دهه اسناد بی  ” 

بندی دویسـت   جمع” ، “ اقتصاد؟  اصالح بی ” ،  “ استحاله
 .“ای رو به افق دریچه”، “ساله

ی تاریخی مورد بحث در ایـن      در تمامی یازده مرحله   
ها، هشت حوزه معیـن مـورد بـررسـی قـرار                 نشست

هـا در تـمـامـی           اند که یکسان بودن این حوزه       گرفته
ی تطبیقی ـ  های مراحل تاریخی، امکان مطالعه    بررسی
هـای تـاریـخـی گـونـاگـون              ای را میان دوره     مقایسه
 سازد. این هشت حوزه عبارتند از3 پذیر می امکان

 المللی، ملی( شرایط شناسی )بین 

 )ساختار شناسی )قدرت؛ جامعه 

 اندکاران توسعه دست 

 نوع مواجهه با توسعه 

 شناسی روش 

 عملکردشناسی 

 نوع تعامل باجهان 

 بندی جمع 

سرتیتر مباحث این سیزده نشست که حـاوی نـکـات            
کلیدی بحث هدی صابر است و به همین شکل مورد           

ی مباحث بوده در پـایـگـاه         ی وی برای ارائه     استفاده
ــروزه   ”  ــی در     (www.hodasaber.com“) ای   در ف

دسترس عالقمندان است. با توجه بـه ایـنـکـه فـایـل            
ها در دسترس نبوده، مـتـن کـامـل        صوتی این نشست  

آنها همچنان منتشر نشده است. از دوستـانـی کـه در          
هـای     ها شرکت کرده یا به طریقی به فایل        این نشست 

 “ دوسده تکاپوی توسعه در ایران” های  صوتی نشست 
شود بـا مـکـاتـبـه بـا              دسترسی دارند، درخواست می   

در “آدرس پــسـت الــکـتــــرونـیــکـی پــایــگـاه                  
( امــکــان    info@hodasaber.com“ ) ای   فــیـــــروزه

مند ساختن دیگر عالقمـنـدان از مـتـن کـامـل                  بهره
 ها را فراهم سازند.  نشست

 دوسده تکاپوی توسعه در ایران

http://www.hodasaber.com
mailto:info@hodasaber.com
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 به نام خدا، لوتی اول سر گذر هستی
سه هم پیمان عشق قصه پر غصه و پر مالتی اسـت        

و بینش،منـش   “جوان اوالن دوران”از سر گذشت  
محمد حنیف نژاد، “ و روش در سه نیروی تغییر     

بـه رنـج      “ زادگان سعید محسن و اصغر بدیع  
که خود سر خط مشق منـش و         هدی صابر استادم  

عشق و روش بود. صابر که خود خال باالی مـرام       
پهلوانی را زده بـود در ایـن            
کتاب سعی بر آن داشـت تـا          
مدل یک زیست انـقـالبـی، و       
انقالبی به مـعـنـای سـر خـم             
نکردن و رنگ  رخ نـبـاخـتـن          

های  واالی انسـانـی بـه         ارزش
هنگام مشکـالت در جـلـوی         
غاصبان و مزدوران زمان را بـه      
همگـان نشـان دهـد. جـدی            

شان، پیگیر  شان، بار پشت   بودن
شـان و در       شان ، عشـق      بودن

ورای همه امیدو میل به تغیـیـر        

شان که مـتـفـاوت اسـت عـیـارشـان از                   پیرامون
 شان.  دوران

هـا و       ایم از مـرارت      ها بسیار خوانده  در این سال   
ها و غلیان وجودشان، غصـ      ها و عرق ریختن   رنج

شان، مسیر پر    کادرسازی در بستر کسب صالحیت    
دستاوردشان و به تعبـیـری از هـدی صـابـر بـار                  
برداریشان چرا که به تعبیر قرآن هر که بـار دارد،            
باردار نـیـسـت. امـا بـه نـظـر                
نگارنده آنچه که بـاعـث شـد         

گذاران مشـعـلـی روشـن          بنیان
کنند  و به تعبیر پدر طـالـقـانـی      

چـیـزی    “راه جهاد را باز کنند” 
کـه   “ امـیـد   “ نیست مگر عنصـر  

سر خط تمامی تحوالت است.     
امید همچون خون در  ” چرا که   

روان آدمیست که اگر نـبـاشـد        
رود و اگـر       گامی به پیش نمی   

باشد جـهـانـی را دگـرگـون            
 (0)“.سازد می

 در سه نیروی مدار تغییر، « امید»
 “سه هم پیمان عشق”

آنچه که باعث شد  
گذاران مشعلی روشن کنند  و  بنیان

راه جهاد را ”به تعبیر پدر طالقانی 
چیزی نیست مگر  “باز کنند

که سر خط تمامی  “امید“عنصر
امید همچون ”تحوالت است. چرا که 

خون در روان آدمیست که اگر نباشد 
رود و اگر باشد  گامی به پیش نمی

 “.سازد جهانی را دگرگون می
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ایست از روایت امـیـد در           خوانید گزیده   آنچه می 
زندگی پرفراز و نشیب و پردستاوردشان. آنها کـه          
رفتند اما اخالق و مرام پهلوانـی را بـه کـمـال و              

 منزل مقصود رساندند. سر
 

 تولد یک امید
در روزگارانی که چنگک شوم و مستبد طاغـوت         

فشـرد و       بیش از پیش گلوی مردم ایـران را مـی           
هایی   شد، بحث   کم راه مبارزات مدنی بسته می       کم

در زنــدان حــول مــحــور مســائــل           
ــهــضــت آزادی و            نشــده حــل ی ن

استراتژی در بین بزرگانی چون دکتر      
سحابی، مـهـنـدس بـازرگـان، پـدر             
طالقانی و مهندس سحابی و برای پیدا    

چـه بـایـد      ” کردن پاسخی به سـوال        
شکل گرفت. در خالل همین       “ کرد؟
ها بود که مهـنـدس بـازرگـان،            بحث

مذهبی بـه ایـن        پیشروی نیروهای ملی  
هـای     نکته اشـاره کـردنـد کـه راه            

مبارزات قانونی بسته شده و شرایط به      
 رود. سمت جنبشی شدن پیش می

مـا  ” مهندس بازرگان معتقد بودند که      
ی بـعـد را          صالحیت رهبری مرحله  

نداریم و باید رحمی شویم که فرزند       
نو از آن متولد شود. ما باید رحـمـی            

 “برای تولد مولود نو باشیم
تـریـن      این رحم آبستن یکی از کیفی 

های آینده ایران بود. نسـلـی کـه        نسل
ی عـطـفـی در           بدون شـک نـقـطـه       

 ی حق علیه باطل است. مبارزه
ساله نیروهای اپـوزیسـیـون از          68به رغم مبارزه     

هنـوز پـیـروزی قـابـل            38آستانه مشروطه تا دهه     
ای و    ای بدست نیامده بود مشکالت ریشه      مالحظه

عمیق بود و بزرگان در حد فاصل این دو مـقـطـع        
کـردنـد.      ها اکتفا می   زمانی تنها به کلیات شکست    

ها در خاک است و با پنجه و ناخن     دریغا که ریشه  
ایـنـک زمـان       ( 2) باید خاک را کند و به آن رسید. 

آن رسیده بود که این نسل نو متولد شود نسلی که        
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تنها به کلیات اکتفا نکند و معطوف بـه ریشـه هـا           
شود و با چنگ و ناخن در صدد پیدا کردن پاسـخ   

باشـد. از درون هـمـیـن            “  چه باید کرد” به سؤال   
دورانی چه باید کرد بود این فرزند نو،   پرسش همه 

سازمان مجاهدین خلق کل مـحـور جـوان اوالن            
نژاد، اصغر بـدیـع زادگـان           دوران، محمد حنیف    

وسعید محسن شکل گرفت.فرزنـد نـوپـایـی کـه              
مهندس بازرگان گفته بود اینک به دنیا آمده بـود         
امیدها شکوفا شده بـود، امـیـد آنـکـه پـرسـش                  

همیشگی تاریخ پاسخی بس در خـور   
یابد و پروژه ناقص از مشروطه تا حال   

 تکمیل شود.
 

کار قرآنی، استراتژی امیـد از       
 دل استراتژی یأس

مجاهدین جوان در طول زندگـی پـر      
فراز و نشیب و کیفی خود همواره بـه         
دنبال یافتن پاسخ سؤاالت خود از دل       
قرآن و نهج البالغه بـودنـد قـرآن را            
وحی و آشنایی با آن را ضـرورتـی            
برای هر مسلمان به قصد تجهیز بـرای        

دانستند. در تمامـی       عمل اجتماعی می  
جلسات تفسیر قرآن پدر طالقـانـی و         
مسجد هدایت که آن زمـان کـانـون          
توجه جریان فکری نواندیشی دینی و      

کردنـد،    اندیش  قرآنی بود شرکت می    
به طور کل خط مشـی هـای کـلـی              

گرفـتـنـد و        زندگیشان را از قرآن می    
را روزنه در زنـدگـی مـکـان          “ خدا” 

 جای داده بودند.
حنیف جوان با قرآن برخورد دیگری داشـت، از        

گرفت و به دنبال مضامینی      کتاب ایده و تحلیل می    
بود که مسئله حل کند. در همین راسـتـا پـس از             
بررسی مبارزات مسلمین از صدر اسالم تا نهضـت       

الـدوـلـه و         مشروطه و به حکومت رسیـدن عـیـن         
مـرداد و در         20نهضت مقاومت ملی و کودتای      

خرداد پایان همگی آنها سرکوب و     01پایان قیام   
ناکامی است و حامل استراتژی یأس، اسـتـراتـژی           
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حنیف جوان اعتقادی به  ( :) کشید.  امید را بیرون می 
شکست نداشت و هر واقع  تـاریـخـی را حـامـل               

دانست. تـکـامـل را بصـورت              پیامی آموزنده می  
دانست و معتقد بود هـر دور     مارپیچ و نه خطی می   

مارپیچ نسبت به دور قـبـلـی ارتـفـاع دارد و بـا                    
متفاوت است. به همین دلیل بود که بـه    “دورکور” 

داد و معتقد بود اگر ضـربـه    استراتژی یأس بها نمی   
خوردیم هر ضـربـه در دور بـاالتـری اسـت و                   

بندی باالتری دارد. حنیف نژاد قرآن را منشـأ       جمع
امید،چراغ راه و شـرط ادامـ  راه             
بسوی ارزش ها و برای جـاودانـگـی         

دانست ، چرا که قرآن همواره در      می
دار و جهت دار است.      ذات خود امید  

ربنا ما خلقت هذا باطاًل سبـحـانـک         ” 
ای فکر  اگر لحظه ” ،  “ فقنا عذاب النار  

دار و      کنیم که ایـن جـهـان هـدف          
دان تـاریـخ       دار نیست در زباله    جهت
 (3)“.ایم و همین عذاب است افتاده

 
دستاورد امـیـد، سـرنـوشـت         

 گذاران بنیان
بدون شک از درون استراتژی امـیـد         
است که مجاهدین جـوان از خـود           
خروج کرده و قـدمـی بـه بـیـرون               
گذاشته، سازمانی تشکیل و در زمینه       

کـنـنـد. در شـرایـط            تئوری کار می  
امنیتی طـاغـوت       خفقان و تور پلیسی   

 288که بر کل کشور گسترده بـود          
سـازی کـرده،       نیروی کیفی را کادر   

ی استراتژی را پـیـدا کـرده و در               صالحیت ارائه 
چرا که فقـط  “  کنند به غیر از خود فکر می”نهایت  

دهـد و       در این صورت است که اتفاقی رخ مـی       
شود.تحولی بنیـادیـن بـه شـرط           تحولی نمایان می  

 تبدیل شدن.“ ما”خروج از منیّت خود و به 
های مجاهدین جوان بزرگتر از آنی بود کـه    آرمان

ی    چنگک شوم و نانجیب غاصبان وقت از عهـده        
ُخرد کردنشان برآید. حتی بـه هـنـگـام اسـارت.               

بـه     18ی      نژاد پس از دستگیری و ضـربـه         حنیف
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رزمانش در زندان به جمع بـنـدی و             همراه هم 
چرایی این ضربه پـرداخـتـه و بـه نـتـایـجـی                   

ی    نژاد عـلـت ضـربـه          رسند. محمد حنیف     می
را رابطه با مراد دلفانی و ضعف در  18شهریور  

ی مرفـه   برخی اعضا بخاطر خیزش آنها از طبقه    
 (1)دانست هایی از این دست می و اهمال

هـا و     گیـری  ی عضو سعید محسن علت را شیوه  
عدم انتقاد اعضا به استراتژی سازمان به عـلـت           

دید. برخی از اعضا علـت   بینی آنها می خود کم 
اصــلــی ضــربــه را غــرور        

نژاد و عدم شنـاخـت       حنیف
ــاواک         ــان از سـ ســـازمـ

دانستند. بهروز باکری به    می
و  18ی  تاریخی بودن ضربه 

ها و     شکست تمامی جریان  
هـای مسـلـحـانـه          استراتژی

اعتقاد داشت. اما   18ی    دهه
آنچه که مورد نظر نگارنده     
است وجود عنصر امید، بـه      
آینده و اعتقاد قلبی به همـه       

هایشان   دورانی بودن آرمان  
هایی که محمد   است.آرمان 

نژاد طول عمرشان را      حنیف
رزمـانـش      بسیار بیشتر از طول عمر خود و هـم      

تـوان بـه        دانست. تنها با امید است که مـی           می
آرزوهایی بلند دست یازید و در شرایط سخت 

بندی اندیشید. جمع بنـدی کـه         اسارت به جمع  
ای برخوردار    نژاد از اهمیت ویژه     در نظر حنیف  
 18از یک مثقال عمل بـایـد بـه         ” و معتقد بود    
 (6)“.بندی رسید خروار جمع

گونه و    امید به تغییر آینده، امید به زیستی انسان       

بـاز   ها با تار و پود مجاهدین پاک      امید به آرمان  
گره خورده بود، حتی به هنگام مرگ. چرا که        

رود. و شـهـادت        امید با مرگ هم به گور نمی 
  مجاهدین دلیلی است بـر اثـبـات نـامـیـرایـی               
امیدشان، چرا که قهقهه زنان، شاد و سـرمسـت        

آزاد، سـبـکـبـار،     ” و به تعبیری از علی شریعتی       
کرده و طاهر، پاک و پارسا، خود شده و      غسل

بـر   “ نـیـاز     مجرد و رستگار، انسان شـده و بـی        
فرستند و فرماندهـی مـیـدان          شهادت لبیک می  

آتش را خـود بـر عـهـده            
 گیرند. می
نـژاد،     من محمد حـنـیـف     ” 

عضو سازمان مـجـاهـدیـن        
خلق ایران، به شما فـرمـان        

 “دهم. آتش می
براستی که فرزندان کـتـاب     

های خود امـیـد و         به آرمان 
ایمان و به ایمان خود امـیـد     

 داشتند.
 ف.ن
 

 ها نوشت پی
 ارد بزرگ. -0

 12پیمان عشق ص  حبیب یکتا، سه هم -2
لطف اهلل میثمی، خاطرات تحـلـیـلـی، ص             -:

2:2. 
لطف اهلل میثمـی، از نـهـضـت آزادی تـا                -3

 .2:2 -2:0مجاهدین، ص 
 .68. همان ص31آنها که رفتند ،ص-1
لــطــف اهلل مــیــثــمــی،ســه هــم پــیــمــان              -6

 010عشق،ص
  فردریک شیلر -1

حنیف نژاد قرآن را منشأ  
امید،چراغ راه و شرط ادامۀ راه 

بسوی ارزش ها و برای جاودانگی 
دانست ، چرا که قرآن همواره  می

دار و جهت دار  در ذات خود امید
ربنا ما خلقت هذا باطالً ”است. 

اگر ”، “سبحانک فقنا عذاب النار
ای فکر کنیم که این جهان  لحظه
دار نیست در  دار و جهت هدف
ایم و همین  دان تاریخ افتاده زباله

 “.عذاب است
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گویم   شناسیم. می   هدی صابر را کم و بیش می         
، چون شخصیت، بینش، روش و          “کم و بیش   ”

منش او فراتر از آن بود که با خواندن چند مقاله و        
مصاحبه در مورد او شناخته شود. حتی بسیاری             

اند، شاگردش      کسانی که با او زندگی کرده           
اند و حتی در مراحل مختلف زندگی و                  بوده

اند نیز      فعالیت همراهش بوده   
اند که هرگز         اعتراف کرده  

اند.   شناخت کاملی از او نداشته   
هدی صابر، شخصیت منحصر     
بفردی در تاریخ پس از              
انقالب است. غرض،               

سرایی    مجیزگویی و مدیحه     
خواهم بگویم    نیست. تنها می   

جامعه ما شخصیتی را از دست      
توانست   داد که اگر بود، می       

تغییرات فاحشی را در سپهر         
روشنفکری مذهبی ما رقم         

 بزند. 
اند   او را در جریان روشنفکری مذهبی گنجانده         

که شاید به نظر برسد، با وجود انتقادات زیادی             
که این معلم شهید به جریان روشنفکری مذهبی           

فعلی ما داشت، این عنوان برایش چندان مناسب           
نباشد. اما واقعیت این است که یکی از                       

هایی که صابر برای خود داشت، اعاده              رسالت
روشنفکر ”و خصوصاً     “روشنفکر”حیثیت از نام     

بود. رسالتی بسیار شبیه آنچه که شهید           “  مذهبی
دکتر علی شریعتی، چهل سال قبل در حسینیه              
ارشاد به عهده گرفته و انجام         

داد. او در یکی از                   می
های خود در همین          سخنرانی
روشنفکر، به  ”گوید3    زمینه می 

وسیله ترجمه و کپیه و تقلید به        
کرده   آید. تحصیل   وجود نمی 

آید، دکتر و         به وجود می     
مهندس و معمار به وجود             

آید، ولی روشنفکر، به            می
آید. روشنفکر        وجود نمی   

ای    کسی است که نوع تازه        
بیندیشد. اگر سواد ندارد،           

داند،   نداشته باشد، فلسفه نمی     
نداند؛ فقیه نیست، نباشد؛ فیزیکدان و شیمیست و          
مورخ و ادیب نیست، نباشد؛ ولی زمانش را حس          
کند، مردم را بفهمد، بفهمد که اکنون چگونه باید     

 شریعتی و صابر : دو  روشنفکر  در  یک  مسیر
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بیندیشد و بفهمد که چگونه مسئولیتی را باید               
حس کند و بر اساس این مسئولیت فداکاری               

( یکی از   002)چه باید کرد؟ صفحه      “داشته باشد. 
های اصلی شریعتی رد کردن این تصور بود          هدف

ها بیندیشد و رفتار       که روشنفکر، باید مانند غربی     
کند. تصوری که در ابتدای تاریخ بیداری                  

های مشروطه بسیار رایج        ایرانیان، یعنی در سال     
شده و بعد از آن هم همچنان رواج داشت. این              

تصور حتی هنوز هم ادامه           
دارد. بسیاری از کسانی که در      
جامعه فعلی ما خود را                

اند، چنین        روشنفکر نامیده   
اند.   ای را در پیش گرفته       رویه

با این تفاوت که دیگر مانند         
زاده علناً و صراحتاً اعالم         تقی
باید از فرق سر    ”کنند که     نمی

بلکه  “تا نوک پا غربی شویم.     
در بینش و منش خود عماًل          
همان اسلوب غربی را پیاده         

کنند. حتی وقتی                  می
خواهند غرب را نقد کنند        می

ها خودشان    نیز از همان سبک و سیاقی که غربی         
گیرند. دکتر شریعتی در       کنند بهره می    را نقد می  

بهترین ”گوید3    خصوص این قسم روشنفکران می    
خواهد به خودش        متفکر امروز ما هم که می          

برگردد و اصالت نشان دهد، باز ترجمه خارجی           
گوید باید از اروپایی      است! همین کس هم که می   

تقلید نکرد و باید روی پای خود بایستیم و به                 
خودمان برگردیم، همین هم باز مقلد است و از            

کند، و نه از قول        قول فانون و سارتر صحبت می      
خودش. مخالف با غربزدگی است، با چه ماهیت          
مخالف غربزدگی هستی؟ تو که نه غرب را                

شناسی و نه غربزدگی را و نه شرق را. فقط از              می
وقتی که دو مقاله از فانون و امه سزر ترجمه شده            

)چه باید کرد؟    “است، حاال اینها مد شده است.       
 (000صفحه 

های اندکی میان روشنفکرانی که            البته تفاوت  
مورد نقد شریعتی هستند، با          
روشنفکرانی که هدی صابر        

دهد   آنها را مورد انتقاد قرار می    
وجود دارد. از جمله اینکه           
یک فاصله نسلی میان آنها           

ای که      شود. فاصله     دیده می  
جهان عوض شده و به موازات      

ها نیز تغییر     آن افکار و اندیشه    
اند. شاید امروز مثل             کرده

سزر   دوران شریعتی فانون و امه    
نباشند، اما     “مد”و سارتر       

اند    مدهای جدیدی پیدا شده     
که با ادبیاتی جدید و نگاهی         

پردازند و روشنفکران ما نیز   جدید به نقد غرب می 
از اینها، باید اعتراف        رو آنها هستند. گذشته     دنباله

کرد بسیاری از روشنفکران کنونی ما، حتی در            
همین حد هم حاضر به نقد غرب نیستند و جای             
بسی تأسف دارد که هنوز هم در جهانی که                 

های ملی و بومی ارزش و اهمیت پیدا               فرهنگ
ای از دنیا      ها در هر نقطه      اند و هویت آدم      کرده

مورد احترام است، این افراد همچنان معتقد هستند        
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که برای رسیدن به پیشرفت در عرصه تفکر باید            
 همان سبک غرب را پیاده کرد. 

این حقیقت دارد که هدی صابر متأثر از شریعتی           
هایی که    بینیم، ویژگی   بود، تا جایی که حتی می      

 “اصیل”شریعتی برای یک روشنفکر مذهبی            
شمرد، مانند مردمی بودن، شناخت          ایرانی برمی 

جامعه، اصل قرار دادن دو عنصر مذهب و ملیت،          
منتقد ساختار رسمی و تفکر حاکم )تفکری که           

سرکوبگر آزادی است( بودن،  
تقلید نکردن از غرب، در عین      
شناخت غرب، پیوند داشتن با      
جهان، در عین حفظ هویت        
ملی و مذهبی، و... همگی در       
شخصیت هدی صابر متبلور       
هستند. فردی که جزو معدود      
کسانی است که توانسته است      
شخصیتی چند بعدی، با حفظ      
همه این اصول داشته باشد.         

همچنان که شریعتی در آثار مختلف خود مطرح          
 “حرف زدن ”کرده است، روشنفکر نباید تنها به        

اکتفا کند، داخل کافه بنشیند و از همه چیز انتقاد            
کند، بدون اینکه در میان مردم بوده باشد، از                

ها و مشکالتشان آگاهی داشته        دردهای آنها، رنج  
باشد. بدون اینکه با ساختار سیاسی اصطکاکی            
داشته باشد و خالصه، برای خود حاشیه امنی               
ایجاد کند که کسی مزاحمش نشود. روشنفکری        
که در برج عاج خود نشسته باشد، کتاب بنویسد و    
فکر تولید کند، بدون اینکه بداند این فکر به کجا           

خواهند از آن استفاده       رود و چه کسانی می        می

کنند، روشنفکر نیست. شاید بتوان گفت مظهر            
 “ابوذر”یک روشنفکر حقیقی در اندیشه شریعتی      

باشد. فردی که در همه ابعاد، چه زیست                    
ترین و فقیرترین      اش که در سطح ساده        روزمره

مردم بود، چه شجاعتش در برخورد با زر و زور و     
تزویر حاکم، چه در تسلطش به دین و قرآن و چه    
در اهتمامش به ادامه دادن راه پیامبر و یاری                  
رساندن به جانشین او علی)ع(، پیشتاز و تأثیرگذار        
بود. که البته عاقبتش هم              
مرگی در اوج مظلومیت در         
صحرای ربذه بود. عاقبتی که       
بسیاری روشنفکران حقیقی       
دیگر نیز در طول تاریخ دچار       
آن شدند، چرا که این نوع           
روشنفکران از طرف قدرت        

شوند و آخرین         تحمل نمی  
نمونه آن نیز، هدی صابر بود.        

چگونه ”او که به واقع،               
ش را رقم زد. او نیز        “چگونه مردن ”ش،  “زیستن

مانند شریعتی همواره تأکید داشت که روشنفکر         
مذهبی، باید به جامعه خود، اصول مذهب خود و          

های زیادی در      هویت خود پایبند باشد. او بحث       
مورد هویت روشنفکران ما کرده است که در              
اینجا مجال گفتن همه آنها نیست. تنها باید به این           
نکته مهم اشاره کنیم که هدی صابر، در تأکیدش          
بر نقش خدا در تغییرات اجتماعی و رابطه ما با او            
بسیار منحصر بفرد عمل کرد. او معتقد بود                  
روشنفکری ما، خدا را از متن به حاشیه رانده                
است، یعنی در تفکرات خود، خدا را لحاظ                

یکی از انتقادات هدی صابر به  
، انتقاد 51و  01جریان روشنفکری دهه 

به روشنفکرانی است که صرفاً به نشر 
آگاهی بسنده کردند و وارد ایجاد 

سازوکار و تشکیالت، برای آنکه فکر 
خود را بر آن سوار کنند نشدند و به 

عبارتی افکار خود را بدون پایه و 
 پشتوانه در جامعه رها کردند. 
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کند و فقط وقتی که خیلی به او نیاز داشته                 نمی
کند.   باشد و تنها در حد رفع نیاز از او استفاده می            

در حالی که خدا همیشه و همه جا حضور دارد،             
گیرند و    روشنفکران ما این حضور را نادیده می         
کنند. اگر    خدا را در مناسبات خود لحاظ نمی          

جریانی در روشنفکری ما شکل بگیرد که به این           
اندیشه صابر توجه کرده و بتواند خدا را در تفکر            
خود از حاشیه به متن بیاورد، قطعًا شاهد تحوالت          

 بزرگی خواهیم بود. 
های روشنفکر، نقد گذشته و          از دیگر ویژگی   

داشتن نگاه معطوف به آینده است. البته در اینجا           
 “نقد و پردازش  ”باید تأکید کرد که منظور دقیقًا        

گذشته. و منظور از گذشته نیز،        “نفی”است و نه     
های جامعه است که شاید زمانی              برخی سنت  
اند، اما با گذشت زمان و آلوده شدن            مترقی بوده 

به اغراض و خرافات، کارکرد روشنگرانه خود را        
اند. از طرفی، عملکرد پیشینیان نیز          از دست داده   

تواند قابل نقد باشد، با این هدف که برای                 می
تری را در پیش بگیریم و این            آینده راه درست   

دقیقًا همان کاری بود که هدی صابر در                     
انجام  “هشت فراز، هزارنیاز   ”های    نشست  سلسله

داد. بازخوانی گذشته و برخورد فعال با تاریخ.             
ها و هم      ها و ناکامی     بدین معنا که هم کاستی       

ها و دستاوردها را در نظر داشته باشیم تا             آموزش
بتوانیم برای تصمیمات فعلی خود رفتار                    

 تری داشته باشیم.  عاقالنه
گونه که شریعتی روشنفکران و متفکران             همان

شاید   -کرد، هدی صابر نیز پیش از خود را نقد می 
به این کار اهتمام داشت. و این           -با جدیتی بیشتر  

شود. او    یک امتیاز بزرگ برای او محسوب می         
حتی افرادی را که از لحاظ فکری خود را شاگرد         

کرد. برای مثال یکی از         دانست نقد می     آنان می 
، 18و    38انتقادات او به جریان روشنفکری دهه         

انتقاد به روشنفکرانی است که صرفًا به نشر                 
آگاهی بسنده کردند و وارد ایجاد سازوکار و             
تشکیالت، برای آنکه فکر خود را بر آن سوار              
کنند نشدند و به عبارتی افکار خود را بدون پایه و      
پشتوانه در جامعه رها کردند. اعتقاد راسخ صابر به      

توان یک وجه ممیزه او    ایجاد سازمان و نهاد را می 
به حساب آورد که مسلمًا متأثر از بنیانگذاران              

طور که      سازمان مجاهدین بوده است. همان          
دانیم او این اعتقاد را در عمل نیز پیاده کرد و               می

کرد.   همواره جوانان را نیز به این کار تشویق می          
گذاشتند عمرش را به کمال برساند،               اگر می  

تری در این زمینه نیز بر         توانست تأثیرات عمیق    می
 جای بگذارد. 

در پایان باید بر این نکته تأکید کنم که هدف از             
 -نگاشتن این مطلب، مقایسه این دو روشنفکر           

نبود. چرا که در تحلیل نهایی،          -شریعتی و صابر  
این دو، هر یک بخشی از یک جریان واحد                

شوند. جریانی که سعی کرده از واژه           تعریف می 
اعاده حیثیت کند. در عین حال که           “روشنفکر”

شود، آن را      خود، جزء این جریان محسوب می       
مورد نقد قرار دهد و نوع دیگری را رقم بزند.               
صابر در این مسیر، ادامه دهنده راه شریعتی بود و           
به حق اثر ماندگاری از خود به جا گذاشت. امید            
است در آینده نیز، شاهد روشنفکران دیگری             

 دهند. باشیم که این راه را ادامه می
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ای که      من متولد دهه شصت هستم. همان دهه           
ترین     اش از پرفروش          خاطرات و نوستالژی      

های مقابل دانشگاه تهران          های پیشخوان     کتاب
گویند. مثالً به ما          است. به ما خیلی چیزها می          

گویند نسل سوم. اما یک لقب عجیب هم پشت       می
 اند3 نسل سوخته! مان انداخته قواره

اینکه طبق چه معیاری اینقدر راحت چند میلیون            
زنند و تمام؛ خود      دهه شصتی را یک برچسب می      

شان است ـ حتی اگر                 نگری    گواه سطحی   
 ها، هم نسل ما باشند. دهنده لقب

ایم پس          اما به راستی اگر ما سوخته                    
هایمان که شاهدان قحطی و بالی                پدربزرگ

اند؟   الملل بودند چه     سوز جنگ دوم بین       خانمان
پدرانشان که تیر روس را از روبرو خوردند و                

را از پشت سر؛ و پا به پای                 “پهلوی”خنجر   
 اند؟  ماندند چه  خان در سوز سرمای جنگل کوچک

اند که به      ایم پس پدرهایمان چه       اگر ما سوخته   
خیابان آمدند تا صدای انقالبشان شنیده شود و در           
جواب صدای فشنگ اول را بیخ گوششان و دومی       

اند   را در میان تنشان گوش دادند؟ پدرهایمان چه          
که خواسته یا ناخواسته زهر شیمیایی را با دم و                

ای که زمان     بازدمی به جان خریدند و هنوز از بازی   
کند و تا لب مرگ بیرونش        کندگذر با جانشان می   

گرداند پرپر    کشد و دوباره به کالبدشان برمی         می
زنند، آنها که خمپاره را با سری که یک لحظه             می

بعد دیگر نبود مزه مزه کردند، پدرانی که پیش از            
هرکس خودشان فهمیدند این صدا، صدای مین           

درنگ از درون به بیرون و همه جا               است و بی   
سوختند.. سوختند...گداختند و به تصویر                  

دیدند   هایی که از این دنیا می       فرزندشان در آخرین  
زل زدند. به تصویر من... به آینده ... که دلخوش             

اند و    ایست که به خونشان آبیاری کرده بودند جوانه 
بالد. پدرهایی که به تیر ترور که          کشد و می    قد می 

شاید از پشت بر بدنشان نشست و هرگز ندیدند              
ضارب همسایه بود، دوست بود یا غریبه بود، اما             
گاهی همسرشان و گاه فرزندشان شاهد بود که چه      

 اند؟ کسی تیر زد... این پدرها چه
هیچ عقل سلیمی نیست که با خیال آسوده بگوید           

آید دست روزگار بوده و            هرچه بر سرمان می      
نحسی بخت ما. هرچه تردید بر ما حاکم است،              
هرچه خیانت دیدیم، هرچه دین عزیزمان را چماق         
کردند و بر سرمان زدند، هرچه امیدهایمان را               

ها را در همین      ناامید کردند ... باز بسیار بدتر از این       
اند پدر و مادرانمان. اما         صد سال گذشته چشیده    

کیست که نداند ما به خودکرده گرفتاریم؟ کیست        
که بتواند طبق منطق اثبات کند از ما نیست که بر             

 من، شاگرد هدی صابر هستم 
 

 هدی صابر “هشت فراز، هزار نیاز”در حاشیه مباحث 
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 ماست؟
تر از پیشنیان نیست. آنچه بر ایران           خون ما رنگین  

اش نیست و     گذرد نیز جدا از گذشته       امروز ما می  
هرگز هم نبوده. از آن روزی که روحانی و                   
درباری قاجار دست در دست هم برای جیره و              
مواجب گرفتن از مردم حکم شرعی ساختند تا             
روزی که رفتار سیاستمدار ما با سیاست روس و             

ی چند    انگلیس کپی برابر اصل بود و مردم نشئه          
کردند دیگر      صباح آزادی مصلحتی فکر می          

دمکراسی و آزادی و استقالل است که در هوا              
موج خواهد زد؛ از آن زمان که همان جمعیتی که           

شان دانسته و سر دست         مصدق را منجی زندگی    
  گری و الواتی شعبان      بلندش کرده بودند، هوچی    

ها را دیدند و بوی کودتا را به مشام چشیدند            مخ  بی
اش نشدند    ای پشتوانه   و به تردیدی فراموش نشدنی     

ها هم سینه سپر       گرفته تا آن زمان که زن و بچه          
را بشکند و    “خیابان”ی    کردند تا ستارخان محاصره  

آویزشان را به هزار امید         ها گوشواره و گردن        زن
خواهان سپردند و هرچند      بعنوان کمک به مشروطه   

که مشروطه شکوفه داد اما امید آن زنان به رویش           
که هنوز هم بالیدنش آرزوی         درختی تنومند بود،   

 بسیاری ست.  
های اخیر به      من، جوان جستجوگر امروز، از دهه       

ها، از    ها به همین تازگی      از قدیم     تر،  های قبل   دهه
ای     دوم پی ستاره    این سوی تاریخ به آن سویش می      

که راه مکه و ترکستان را به مددش تشخیص دهم.        
نه من؛ نه نسل پیش از من و نه نسل بعد که به                    

ای جدا بافته از       یک تافته   گذارد، هیچ   میدان پا می  
 دیگر مردمان این خاک نیستیم.
کنم و فارغ از قیل       حال که اعصار اخیر را نگاه می      

ی اکنون، زمانه را از بیرون        و قال و شلوغی روزمره   
همه مدیحه در باب روشنفکری        نگرم؛ نه به آن     می

همه مظلومیتی که      همساالنم خشنودم و نه بر آن        
ها و نقایص این       نالند. نه به سستی      اش می     درباره

نسل دلخورم و نه با غرور بیش از حدشان به                  
روزهای سپید ده، دوازده سال گذشته همراه                

 شوم.   می
 بالم. تنها به یک چیز می

راه هرچقدر دشوار باشد، من و ما هرچقدر کم و            
کاست داشته باشیم، بدخواهان هرچقدر قدر              

 قدرت باشند؛ باز امیدی هست.  
 هاست. نسل من شاگرد بهترین معلم

ها که چنین        و خوشا به حال ما همشاگردی            
مان را سرمشق           بزرگانی تخته سیاه زندگی         

 نویسند. می
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 به نام یگانه حقیقت هستی
 با بهار آمدی و با بهار رفتی

 اول بهار آمدی و آخر بهار رفتی
و خصلت بهاری بـودن را در طـول           

 زندگی کوتاهت حفظ کردی
 پرشور و نشاط

 اهل کار             
 امیدوار                  

ی زندگی، نو، تازه و ...   دهنده  بشارت
 سبز

ی استعدادها و تـو یـک            بهار یعنی شکوفا کننده   
 شکوفا کننده بودی
 ی نازیباها  بهار یعنی زیبا کننده

 و بهار یعنی طراوت زندگی و عطر جوانی  
 بهار یعنی یک بار دیگر از اول شروع کردن  
مردان بزرگ مردانی هستنـد  ” و تو به ما آموختی       

 “توانند از نو شروع کنند که می
 

 با بهار آمدی و با بهار رفتی
و این به معنای آنست که در هنگام رفـتـنـت هـم               
ناامید نبودی. بهاری بودی و بـه دمـیـدن صـبـح                

 امیدوار

این چنین است که من هرسال بهار را با تو شـروع             
 کنم می

با آمدن بهار به شهر مردگان، مردگانی که بنـا بـه           
تـرنـد، پـا         فرمایش پیامبرمان از زنـدگـان زنـده          

 گذارم می
ای که نام تو بر  و هر بار از دیدن سنگ سفید ساده     

 کنم آن نوشته شده تعجب می
چرا که تو با رفتنت زنده شدی... چطور مـمـکـن         

 است که آنجا زیر آن سنگ باشی؟
ای  ای و توانسته  تو از قید جسم آزاد شده                   

 های مردم بیایی به خانه
 کنم تعجب می

 با بهار آمدی و با بهار رفتی 
 

 (اش نوشته یک شاگرد برای استاد از دست رفته )و یا به دست آمده دل
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که نامت روی سنگ سفید با خطی زرد نـوشـتـه             
 شده

 چراکه از روز رفتنت تو هر روز با ما بودی
 گفتی و شنیدی                                   

 و نوید بهار را دادی                                      
 ها تمام شدی آری، شاید تو با رفتنت برای خیلی

 اما برای ما شروعی دوباره داشتی                         
 تا تک تک کلمات تو ببلعیم و بر ذهن بنشانیم

 زنی چه ساده حرف می
 چه کلمات روانی         
 سازی چه راحت الفاظ را بر زبان جاری می          

هـا     گویی که گویـا بـا آن         از گذشتگان چنان می   
 ای ای و یکی از آنان بوده زیسته

کنی کـه گـویـا       و با مردم امروز چنان صحبت می     
 پیری هستی در میان جوانان

اگرچه پیر نیستی چون پـیـرهـا نـاامـیـدنـد و آه                   
 کشند می

و تو امیدواری و جوان و حاال که شهیدی، جوانی        
 امیدوارتر به رزق و روزی پروردگار

آری تو پیر نیستی ... فـقـط یـک سـر و گـردن                 
 باالتری

 کنی بینی می شناسی، آینده را پیش گذشته را می
 اسیر جوّ نیستی، بر جوّ غلبه داری

 نگرانی... نگران
 نگران تکرار اشتباهات

 بازتولید خطاها         
 ها کردن نگران با چشن بسته عمل                

 ماندن“ نفهم”نفهمیدن و                                      
 نگرانی که خود را گول بزنیم

 افراط و تفریط کنیم و صبر نداشته و صابر نباشیم  
قدر گذشتگان را نشناسیم، به شنیدن و غـر زدن             

 اکتفا کنیم
 باشیم و حرف بزنیم “زبان”نگرانی که تنها 

ها عقب    طور مثل معلول    اما دست و پاهایمان همین    
 افتاده بماند
 نباشیم “عمل”و اهل                  

 اما تو یک سر و گردن باالتری
و هرچه را که گفتی عمل کردی. قول تو، عـمـل       

 تو بود
 تو سیاست را با عشق درآمیختی

 گذشته را با حال و آینده              
 حرف را با عمل                               

 گاه که خواندی، عمیق خواندی آن
 گاه که گفتی، دقیق گفتی آن

 از جان مایه گذاشتی که چیزی ناگفته نماند
 گاه وارد میدان شدی آن

 های مختلف بودی مرد عرصه            
 -بــه قــول خــودت        

 بودی“ قواره”

 آقا صابر، معلم مهربان
 ما از شما چیزهای بسیاری آموختیم  

رسد با هم در تضاد     چیزهایی که گاه به نظر می         
 هستند

 یاد گرفتیم که زیاد کار کنیم اما مغرور نشویم
زحمت بکشیم اما طلبکار نباشیـم و                            

 خود را مدیون مردم بدانیم
یاد گرفتیم وقتی از کسی یا گـروهـی خـوشـمـان         

هـایـش را        انصاف نباشیـم و خـوبـی          آید بی   نمی
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 فراموش نکنیم
 هرچیز را در زمان خودش ببینیم

هایـمـان     ها را باال بزنیم و از پینه بستن دست          آستین
 خجالت نکشیم

 اهل کار باشیم. کار در کف جامعه
 آقا صابر، 

تو معلمی بودی که برای شاگردانت از جـان              
 مایه گذاشتی تا نادان نمانند
 تو روح امید را در ما دمیدی

های سردرگم ذهنی را با حوصله نشستی و         کالف
 یکی یکی باز کردی

تو انگار یک تکه از تاریخ بـودی کـه در زمـان             
 حال نفوذ کرده است

گاه خودت و هیچ چیز دیگر جز خـدا را             تو هیچ 
 نکردی“ مطلق”

دلسوز بودی و مردم را با تمام وجـودت دوسـت            
 داشتی

مردم ایران همیشه در نظرت بزرگ بودند و الیـق           
 ها بهترین

 خوشا به حالت که فرزند الیق این میهن بودی
 و با چگونه زیستنت چگونه رفتنت را رقم زدی

 با بهار آمدی
 بهاری زیستی       

و با بـهـار چـون گـل سـرخ بـه اوج                                  
 شکوفایی و شهادت نائل آمدی

 خدا خیرت دهد! 
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من فرزند کوچک انقالب         ”
اسالمی به صحنه آمدم تا حامی      

 “مستعضعفین  باشم
این سخنان میرحسین موسوی       
که به چرایی حضور خود در         

پرداخت   می 00عرصه انتخابات  
های بر زمین         پژواک آرمان  

 18مانده انقالب بود که از دهه       
 به بعد به فراموشی سپرده شد.

حاکمیت برآمده از انقالب که      
کم کم از آرمانهای انقالب          

گرفت، عدالت اجتماعی به عنوان یک         فاصله می 
مطالبه عمومی را نیز به فراموشی سپرد تا                     
مستضعفین روزگاری وارثان انقالب نامیده              

شدند به اقشاری بدل شوند که ناچار باید زیر             می
های توسعه کشور له شوند تا کشور در مسیر          چرخ

 توسعه و پیشرفت قرار گیرد. 
که به تعبیری از هدی صابر بنا بود               11انقالب  

شود پس از     18های مشروطه تا دهه        حامل آرمان 
ها   روند سریع تبدیل شدن به نظام نه تنها آن آرمان     

و مطالبات را محقق نساخت بلکه در مسیر ضدیت    
قرار   18های مشروطه تا دهه          و مقابله با آرمان     

با    00گرفت، حضور میرحسین در انتخابات             
های اولیه      ایستادگی بر همان اصول و آرمان           

انقالب نشان داد که راه برون          
رفت کشور از بحران و قرار           
گرفتن در مسیر توسعه و               
پیشرفت نه عبور، عدول و مقابله    
با آرمان های اصیل انقالب که       
قرار گرفتن در مسیر صحیح آن      

ها و اجرای امروزین آن        آرمان
های خود    است. او در سخنرانی    

رهایی از ترس و رهایی از نیاز         
را گام اول رسیدن به آگاهی در  
جامعه بر شمرد و معتقد بود که        
رنج فقر و درد نان فکر آزادی را نیز در انسان                 

خشکاند. میرحسین که بی شک در                      می
های تاریخی صابر هم چهره و هم             بندی  تقسیم

واضع دورانی است ـ به این مفهوم که او هم                  
کاریزمای رهبریت یک جنبش اجتماعی را              

سیاسی   -داراست و هم به عنوان متفکر اجتماعی        
ساز ارائه کند ـ سعی       تواند یک گفتمان دوران     می

ی    داعیه   11دارد با بازتولید گفتمان انقالب             
هارا احیا کند.      سازی نسل انقالبی آن سال        تمدن

بروز و ظهور جنبش سبز در ایران و تاثیرات غیر            
دهد که      ای آن نشان می           قابل انکار منطقه     

ساز و    هنوز تحول   18های مشروطه تا دهه        آرمان
ساز است. اسالوی ژیژک متفکر چپ نو            دوران

 میر حسین موسوی، هدی صابر، دغدغه مستضعفین
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مهمترین جنبش اجتماعی عصر حاضر را جنبش         
داند و    سبز ایران به رهبریت میرحسین موسوی می      
کند و    میرحسین را راه سوم در جهان معرفی می         

سازی نسل انقالبی دهه       ی تمدن   این همان داعیه   
است که با بازتولید امروزین گفتمان           18و    38

 قابل دسترس خواهد بود. 11انقالب سال 
ی روشنفکری و      اما همزمان با حاکمیت، جامعه      

بخشی از روشنفکران دینی نیز گاه با شتابی تندتر          
های انقالب    از حاکمیت به ذبح تئوریک آرمان       

شان     پرداختند و در اندیشه         
ی بخشی از مردم که در         دغدغه

سوزند و حتی گاه      آتش فقر می  
آرمان استقالل کشور نیز             

ی    کمرنگ شد و در زمانه          
ساالری که      شیک و سرمایه     

انسان را از هویت خویش تهی        
گرایی را      کند و مصرف       می

های انسانی        جایگزین ارزش   
نماید و به جای یک جامعه          می

آرمانی و انسانی به تبلیغ یک          
پردازد،    ی مصرفی می       جامعه

گروهی از اندیشمندان وطنی نیز    
که از درک دینامیک تحوالت عاجزاند سعی            
دارند این گونه بنمایانند که تمامی مشکالت و             

داری نسلی      های کشور مربوط به آرمان         بحران
مشارکت    11است که در پروسه انقالب سال            

 داشتند.
اما در این میان هدی صابر با سلسله مباحث،                 

آموزگار متد تحوالت     “هشت فراز، هزار نیاز     ”
ساز شد، او معتقد بود که تحول منوط به               دوران
نیازها و رعایت متدهایی است که اگر                  پیش

رعایت شوند تغییرات کیفی، کالن و رو به جلو            
هشت ”رخ خواهد داد. خط فکری در مباحث             

ای که      آن بود که متدلوژی       “فراز، هزار نیاز    
اند،   ی تاریخ از آن بهره برده         برنده  نیروهای پیش 

اند.    در بسیاری از اصول ثابت و جهان شمول              
بندی، برنامه، سازمان، کار، جدیت، پیگیری        جمع

و دردمند درد اجتماع بودن، بارکشی کیفی                
ی   ی عدالت و برابری از جمله         دوران و شاخصه  

 این اصول ثابت است.
های     صابر یکی از ویژگی          

رهبران تراز و فرادورانی و             
های مدار تغییر را توجه            انسان

ویژه به اقتصاد مستضعفین و           
پذیر جامعه            اقشار آسیب     

دانست. او میرزا و مصدق را         می
دانست   ی این رهبران می   از جمله 

که چه در جمهوری شورایی          
گیالن و چه در نهضت ملی            
شدن صنعت نفت به دلیل توجه        

شان به مستضعفین، اقشار          ویژه
مستضعف جامعه همراهی قابل       

ها از خود     توجهی با این جنبش    
ای و      نشان دادند. میرزا در یک المان منطقه             

بخشی به    مصدق در یک المان ملی با کرامت           
ی زمانی متفاوت، جنبش جنگل        انسان در دو بازه   

ای،    و نهضت ملی شدن صنعت نفت را توده              
مردمی و فراگیر نمایند. بر همین مبنا میرزا ارتشی          
منسجم از دهقانان و کشاورزان را برای احیای             
مشروطه، مواجهه با بیگانگان متجاوز و استبداد            
رضاخانی را سازمان داد و دکتر مصدق در مقابله          
با استعمار خارجی و استبداد داخلی از حمایت            

میان هدی صابر با سلسله  
“ هشت فراز، هزار نیاز”مباحث، 

ساز  آموزگار متد تحوالت دوران
شد، او معتقد بود که تحول منوط 

نیازها و رعایت متدهایی  به پیش
است که اگر رعایت شوند 

تغییرات کیفی، کالن و رو به جلو 
 رخ خواهد داد.
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کارگران صنعت نفت و            
بسیاری از قشرهای مردم که       
از هیچ کمکی برای پیشبرد        
اهداف ملی شدن صنعت نفت    

کردند، برخوردار      دریغ نمی  
 بود.

صابر در جلسات تاریخی          
عالوه  “هشت فراز، هزار نیاز   ”

بر آموزش رویکرد توحیدی     
به تاریخ که در بسیاری از           

ها بدیع و نوآورانه بود با        زمینه
داری       کارتوضیح آرمان     

رهبران دورانی و مطالبات         
هشت جنبش وسیع اجتماعی در ایران واژگانی           

ی   طبقه  ی بی   چون مساوات، مستضعفین، جامعه     
کند. او    توحیدی را در مسیر تاریخی خود احیا می       

هارا با     های جامعه این بحران       با پذیرش بحران   
که    18و      38دار دهه        فرافکنی به نسل آرمان      

شان پهلوانانه به شهادت رسیدند نسبت              بسیاری
آرمانی و    ها را ماحصل بی      دهد، بلکه بحران    نمی
داند که به غیر از خود به کسی          روشی نسلی می    بی

حل   داری را راه    اندیشند. صابر آرمان    یا چیزی نمی  
 داند نه خود بحران. خروج از بحران می

از منظر    “هشت فراز، هزار نیاز      ”صابر که در       
استراتژیک و نیاز به ایدئولوژی، متدلوژی تحول         

با  “باب بگشا ”را آموزگاری کرد در جلسات          
ی درک توحیدی از هستی، از منظر                    ارائه

ایدئولوژیک متدلوژی چگونگی مواجهه با بحران     
و خروج از بحران که نهایتا منجر به تحوالت               

 ساز خواهد شد را نیز آموزش داد. دوران

گذاران    انقالبی بنیان  -صابر که با اسالم مترقی        
ی سیاسی ـ مبارزاتی کشور وارد        سازمان به عرصه  

بست   را از بن   “باب بگشا ”ی    شد. بخشی از پروژه   
 آغاز کرد. :1ایدئولوژیک مجاهدین در سال 

 -به یک پرسش تاریخی       :1مجاهدین در سال      
رسند که خداوند چگونه به انسان    ایدئولوژیک می 

زند و راه ارتباط مستقیم و روشمند با              کانال می 
ها و هنگام     توان در بحران خدا چیست؟ چگونه می 

نیاز، با خدا ارتباط بر قرار کرد. این پرسش                  
ایدئولوژیک در نبود بنیانگذاران سازمان و عناصر       

همگی به    :1ایدئولوژیک  آن که تا سال         -کیفی
بودند پاسخ درخوری نیافت و          شهادت رسیده    

روند مارکسیست شدن بخشی از سران و بدنه              
ترین ضربه بر پیکر        سازمان تسریع نمود، سخت     

 جنبش مذهبی مترقی و نواندیش ایران وارد آمد.
صابر در باب بگشا از لزوم رابطه استراتژیک،              
مستمر و همه گاهی با خدا سخن گفت و سعی              
کرد با کار قرآنی و فهم متدلوژی خدا در مواجه            
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های بشر ، آن را آموزش دهد و در                 با بحران 
 جامعه بحران زده امروز بکار بندد. 

بحران از دیگاه صابر تنها در ساختار حاکمیت             
قابل تحلیل نیست بلکه آن را باید در متن اجتماع           

های گسترده جامعه که از          جستجو کرد، بحران   
یابد   کودکان کار تا زنان آسیب دیده امتداد می          

اش را به اقشار مستضعف جامعه            بیشترین هزینه 
کند . صابر مستضعفین را انسان های به           تحمیل می 

ای میدانست که پشت خط       شده    استضعاف کشیده 
تکامل نگهداشته شدند و          
اساسًا موضوعیت توسعه را        
رساندن مستضعفین به سر          
خط تکامل و تکامل همه          

ها در یک جامعه ایده         انسان
آل میدانست که با آگاهی در      

ای آزادی و         چنین جامعه  
دموکراسی نهادینه خواهد        

 شد.
 -صابر با ارائه مباحث فکری     

ایدئولوژیک در باب بگشا و      
استراتژیک در هشت فراز         
هزار نیاز در امتداد اسالم           

انقالبی بنیانگذاران       -مترقی
های   سازمان و شریعتی  و ارتقای کیفی روش            

قرآنی طالقانی و بازرگان و سعی در ارائه یک              
گفتمان نوین مبتنی بر قرآن و توجه هم زمان به              
سه اصل اساسی استقالل،آزادی و برابری نقش           
واضح دورانی در مواجهه با نظام سرمایه داری را           

کند گفتمانی نو در       بر عهده میگیرد و سعی می       
مقابل گفتمان مسلط سرمایه داری که باعث بروز         

های متعدد در جوامع مختلف شده است را           بحران
 ارائه کند.

اما او تنها در مقام تولید فکرو تبیین ایده برای حل          
های جامعه و رساندن مستضعفان به سر خط        بحران

تکامل قرار نگرفت و پیگیر دغدغه مستضعفین در        
 بستر عمل نیز بود. 

صابر به محروم ترین روستاهای سیستان و                  
های    بلوچستان و طرح توانمند سازی حاشیه            

زاهدان  را اجرا نمود. مدل تحققی این طرح که             
توسط صابر ارائه شد در             
بسیاری از جهات بدیع و قابل       
تعمیم بود، این طرح که نوعی    

ی مشارکتی در یک          توسعه
المان کوچک به شمار             

تواند الگویی      رفت می     می
جدید برای روند توسعه            
یافتگی محرومترین نقاط          

 کشور قرار گیرد.
او در طرح توانمندسازی           

های زاهدان نشان داد        حاشیه
که تفکرات بر آمده از              

هایش قابلیت اجرای         آرمان
ای بین فکر و       دارند و فاصله   

 عمل او نیست.
ها و      صابر آموزگار زیستن در مدار آرمان             

ی    ی غلبه     های بلند انسانی در زمانه             ارزش
ساالری در جامعه بود. او هر          زدگی سرمایه   نسبی

هاش زیست و      اش را با آرمان       لحظه از زندگی   
های او هنوز هم پیش چشمان ما زنده است            آرمان

 زیرا که3
 “صابر شعر خونبار بهاران است هنوز”

صابر به محروم ترین روستاهای  
سیستان و بلوچستان و طرح توانمند 

های زاهدان  را اجرا نمود.  سازی حاشیه
مدل تحققی این طرح که توسط صابر 
ارائه شد در بسیاری از جهات بدیع و 

قابل تعمیم بود، این طرح که نوعی 
ی مشارکتی در یک المان کوچک  توسعه

تواند الگویی جدید  رفت می به شمار می
برای روند توسعه یافتگی محرومترین 

 نقاط کشور قرار گیرد.
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دانشجویان و جریانات دانشجویی    
یکی از مخاطبان همیشگی هدی      

های   اند. او دعوت جمع    صابر بوده 
دانشجویی برای بحث و گفتگو        

کرد و همواره     را هیچ گاه رد نمی   
با استقبال و گشودگی به مواجهه       

پرداخت. در      با دانشجویان می    
های    موارد متعددی از نشست       

سیاسی و اردوهای تشکیالتی         
های اسالمی و دفتر تحکیم    انجمن

وحدت، هدی صابر نیز در عداد        
نظران حاضر    سخنرانان و صاحب  

در نشست بود. دعوت برای             
جلسات فکری مستمر نیز               

مصادیق زیادی دارد؛ از طی مسیر طوالنی تهران          
ی قرآن با      تا اهواز برای برگزاری کالس ماهانه        

های    جمعی دانشجویی، تا مشارکت در حلقه           
پژوهی دور و      و قرآن     مطالعاتی تاریخ و توسعه    

ها. گاه    نزدیک دیگر در تهران و سایر شهرستان        
کننده و آغازگر        نیز هدی صابر، خود دعوت        

گفتگو با دانشجویان بود. پس از آغاز                       

ی ارشاد،   در حسینیه “باب بگشا”های  نشست  سلسله
هدی صابر شخصًا به دفاتر تعداد زیادی از                  

ها    ها و دانشگاه       های اسالمی دانشکده       انجمن
 مراجعه کرده و به معرفی این مباحث پرداخته بود.  

ی   تر سخن بگوییم، مواجهه       اگر بخواهیم دقیق   
ی هشتاد و        هدی صابر با دانشجویان در دهه           

به بعد، کیفیتی متمایز          0:01مشخصاً، از سال       

 هدی صابر و امروزِ جریان دانشجویی  
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یافت. در این دوران صابر با جدیت و کیفیتی               
بیشتر در پی طرح مباحث آموزشی با دانشجویان          

بندی او    و نسل نو بود. این امر نیز تحقیقًا از جمع           
مبنی بر لزوم برخورد آموزشی با نسل نو                     

خاست. در دوران قبل، ارتباط با جریانات            برمی
ای بیشتر سیاسی داشت، اما در            دانشجویی جنبه 

ورانه بر پیوند      گیری اندیشه   دوران متاخر، جهت   
 صرفاً سیاسی غلبه داشت.  

ترین   ترین و منسجم    یکی از منظم  
نقدهای هدی صابر بر جریان           

ای در      دانشجویی طی سخنرانی    
نشست تحکیم وحدت در آذر         

طرح شده که بعدها در            0:01
هویت ”ای با عنوان          قالب مقاله  

توسط وی بازبینی و منتشر       “فرّار
شده   شد. اما الگوهای ایجابی ارائه   

برای جریان دانشجویی از جانب       
تری   ی وسیع   هدی صابر، گستره   

پیمان   سه هم ”گرفت.    را در بر می   
گر   هدی صابر که روایت     “عشق

زندگی و شهادت بنیانگذاران         
سازمان مجاهدین خلق )حنیف نژاد، محسن و            

زادگان( است، نه از روی حسی نوستالژیک          بدیع
ها و      سرایی   نگاشته شده و نه از جنس مرثیه             

های رایج است؛ بلکه بنا به تصریح         پردازی  حماسه
ی فروکش کردن عشق و منش و            صابر، دغدغه 

. (0)روش در نسل نو را در پس خود دارد                    
نیز که به     “جای خالی، جای سبز     ”ی    نامه  ویژه

بازخوانی زندگی جهان پهلوان تختی اختصاص         

دارد، الگویی دیگر از فعال اجتماعی صاحب             
 دهد.  منش، پیش روی نسل نو قرار می

با این وصف، محصول برخورد صابر با دانشگاه و         
جریان دانشجویی چه چیزی برای امروز ما دارد؟         

های تاریخی و قرآنی که همواره          به جز آموزش  
ی نسل نو باشد،       تواند مورد ارجاع و استفاده        می

گیری صابر در مواجهه با دانشجویان، چه            جهت
چیز دیگری برای شرایط امروز دانشگاه و جنبش         

 کند؟  دانشجویی ارائه می
برای اینکه به این پرسش، پاسخی      
درخور بدهیم، نخست باید از           

شناسی امروزمان آغاز           شرایط
کنیم. از حدود یک سال گذشته        
با پیروزی دولت اعتدال، نوعی         
تلقی گشایش نسبی فضای سیاسی     
در کشور حس شده است. در           

ها نیز این تلقی قرین با  برخی زمینه 
واقع بوده و تحوالتی رخ داده؛ از        
جمله در مدیریت وزارت علوم        
که سبب بروز تغییری بطئی در          

ها    فضای دانشجویی و دانشگاه       
های اسالمی،  شده. بار دیگری بحث احیای انجمن 

ها و نهادهای دانشجویی که طی          بازسازی تشکل 
هشت سال گذشته به محاق رفته بودند، مطرح             

های پیش رو این      رود که در سال     شده و گمان می   
توان   روند با فراز و نشیب ادامه یابد. با تسامح می           

دوران کنونی حیات دانشجویی را از جهاتی               
تکرار دوران اصالحات تلقی کرد. هرچند که            
فضای سیاسی در عصر اصالحات به مراتب               

محصول برخورد صابر با  
دانشگاه و جریان دانشجویی چه 

چیزی برای امروز ما دارد؟ به جز 
های تاریخی و قرآنی که  آموزش

تواند مورد ارجاع و  همواره می
ی نسل نو باشد،  استفاده

گیری صابر در مواجهه با  جهت
دانشجویان، چه چیز دیگری برای 

شرایط امروز دانشگاه و جنبش 
 کند؟  دانشجویی ارائه می
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آفرینی جریان    تر شد و زمینه برای نقش          گشوده
دانشجویی مستعدتر بود، اما به لحاظ روی کار             
آمدن دولتی که به طور نسبی همسو با خواست             

ی   اکثریت دانشگاهیان است، دوران فعلی، نمونه       
محدودتری از همان دوره است. از این رو بیم آن          

ها،   زدگی  رود که برخی مناسبات خطا و شتاب        می
های تلخ در خصوص      حرکات ناسنجیده، و تجربه   

عملکرد جریان دانشجویی و نیروهای سیاسی ـ           
 فکری در عصر اصالحات تکرار شود. 

اتفاقی که در دوران اصالحات در دانشگاه رخ            
داد، این بود که به زودی دانشگاه به عنوان یکی             
از نیروهای اجتماعی دولت اصالحات رخ نمود و        

آفرینی دانشگاه در        ی مناسبی برای نقش         زمینه
آفرینی سیاسی در        جهت مشارکت در تحول       

رغم   جامعه فراهم شد. اما متاسفانه این امر، علی          
برخی دستاوردهای مثبت و مسلم، به زودی به             

خواهی جریان دانشجویی از قدرت بدل شد.          سهم
آن دوران، چنان مشارکتی در قدرت به شکل             
رسمی )دفتر تحکیم وحدت به عنوان یکی از              

های                    گروه
ی   ی جبهه   گانه  هجده

دوم خرداد بود(            
عوارض منفی خود را     
نشان نداده بود. اما          
چندی بعد با                

گیری رو به           جهت
قدرت روزافزون در      
جریانات دانشجویی     

ها و        که با حذف      
های سطحی و نازل همراه بود، بسیاری از             رقابت

فعاالن دانشجویی بر آن شدند که ورود به قدرت          
های دولتی و پارلمانی،       و خواستن سهم از سمت     

 های تلخی به بار آورده است.  میوه
ها و اصول آرمانی، سلوک مبارزاتی        افت شاخص 

های دانشجویی،    و منش اخالقی در میان جریان        
های بسیار دلسردکننده به نمایش              گاه سویه  

دار    گذاشت. جریان دانشجویی که میراث            می
چندین دهه مقابله با استبداد و استعمار بود، چندان      

پایان فروافتاده    های بی  به دعواهای درونی و چالش 
توانست از ورای این            بود، که نه تنها نمی          

های نازل به آرمانی فراتر بیندشید، بلکه         بندی  دسته
های موقتی    بندی  ها را قربانی گروه      گاه در آرمان  

کرد. برشمردن مصادیق این قبیل منازعات، نه          می
ی این مقال است و نه چندان خوشایند          در حوصله 

خاطر خوانندگان این سطور. همین اندازه                 
های پی در پی در            کافیست که بدانیم انشقاق      

های   ها و رقابت    های دانشجویی، رویارویی    جریان
تخریبی تنها چند شاخص بارزتر چنین فضایی            
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هایی که در شان جریان  اخالقی بود؛ بگذریم از بی 
 دانشجویی نبوده و نیست.  
های فراز نهضت ملی از       صابر در بازخوانی ناکامی   

به درستی اشاره    “  هشت فراز، هزار نیاز    ”مباحث  
ی ملی،    کند که نگاه غالب افراد فعال در جبهه          می

کارگزینی ”به تشکیالت جبهه ملی، نوعی نگاه           
بود؛ یعنی هر کسی عضو جبهه ملی بود،           “اداری

درصدد بود سمتی برای خود کسب کند و                  
صاحب مقام و منزلتی شود.        
اشل کوچکی از همین تمثیل      

ی     توان در دوره          را می   
اصالحات، نزد فعاالن             
دانشجویی نزدیک به               

طلبان مشاهده کرد.         اصالح
ی مقابل نیز     وضعیت در جبهه  

چندان امیدوارکننده نبود.         
شمار زیادی از فعاالن              
دانشجویی که به زودی از درم       
انتقاد و فاصله گرفتن از              

“ طلبان حکومتی         اصالح”
ای به     گیری  درآمدند، جهت 

آن سوی مرزها داشتند و در پی آن بودند که با               
کسب کرسی تحکیم وحدت و شناسایی به عنوان       

وری سیاسی    ای برای بهره    فعال دانشجویی، زمینه  
ی زندگی شخصی خود ـ        از این جایگاه در آتیه     

خواه از رهگذر مهاجرت و گریز از متن و خواه            
 در اشکال دیگر ـ فراهم کنند. 

صابر بر چنین فضایی شورید؛ کوشید علل                 
فروکش کردن منش و سلوک مبارزاتی در               

جریان دانشجویی را بکاود و این علل را                    
، “هویت فرّار ”بندی و تبیین نماید. در            صورت

اندرکار تطور را در دو         هدی صابر عوامل دست    
 شمارد3  محور برمی

عوامل درونی تطور شامل3 وداع با مطالعه، لمس          
نیروها و شناخت حاصل از آن )که به ترتیب         

طلبان    به عبور از خاتمی، عبور از اصالح           
های ملی و      درون حاکمیتی، عبور از تلقی      

مذهبیم از دید آنان ناهمخوان       
با دوران منجر شد(، موزع           
شدن، غفلت از آموزش،           
ایفاگری نقش میزبانی، میل        
حزبی، ادعای نوک پیکانی،       

 بندی.  گریز از جمع
عوامل بیرونی تطور شامل3         

های        های سال           آموزش
، فشارهای            0:11ـ0:61
، غفلت نیروها از     0:13ـ0:03

آموزش، تلقی فرمانده ـ             
 سرباز، تلقی میزبان ـ میهمان. 

وضع موجود   ”او در ادامه         
کند3   محور وارسی می     0در   “ها  فعاالن انجمن 

شیرازگی   هویت ضدی، قهر با فکر، حیرانی، بی         
تشکیالتی، تحت فشار و ناامن، شورشی،                  

بخش    پیچیدگی، فقدان نقطه اتکا، انزوا. پایان          
ها و امکانات و فروض         بحث او، طرح ضرورت    

مفروض جریان دانشجویی برای خروج از این            
 وضعیت است. 

پس از هشت سال سرکوب  
های نهم و دهم،  دانشگاه توسط دولت

اکنون نوعی گشایش در فضای 
ها ایجاد شده. اما در کنار شور و  دانشگاه

اشتیاق دوباره برای ساخت و ساز و 
ترمیم و احیا در فضای دانشگاه، از 

های  ی رقابت توان طلیعه همین االن می
ناسالم و مهجور ماندن منش و 

های جنبش دانشجویی را جسته و  آرمان
گیری  گریخته در مناسبات در حال شکل
 دانشجویی اکنونین مشاهده کرد. 
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قریب به هشت سال پس از طرح این انتقادها و               
راهکارها از سوی هدی صابر، اکنون جریان              
دانشجویی بار دیگر در دل شرایطی قرار گرفته            
که پتانسیل باالیی برای بازتولید همان مناسبات و          

ها دارد. پس از هشت سال سرکوب                  ناکامی
های نهم و دهم، اکنون            دانشگاه توسط دولت    

ها ایجاد شده. اما  نوعی گشایش در فضای دانشگاه 
در کنار شور و اشتیاق دوباره برای ساخت و ساز           
و ترمیم و احیا در فضای دانشگاه، از همین االن             

های ناسالم و مهجور          ی رقابت     توان طلیعه     می

های جنبش        ماندن منش و آرمان         
دانشجویی را جسته و گریخته در               

گیری دانشجویی    مناسبات در حال شکل   
اکنونین مشاهده کرد. گام زدن در همان      

ی ناکام،    مسیر اشتباه و تکرار آن تجربه      
توان از      هشداری است که امروز می        

مباحث صابر پیرامون جنبش دانشجویی      
برگرفت. در توجه به این هشدار، هم           
دانشجویان مخاطبند و هم نیروهای            
فکری ـ سیاسی جامعه. غفلت دو سوی         
این معادله از احتمال بدل شدن ظرفیت         

ی جریان دانشجویی در       مثبت و سازنده  
گشودن فضای سیاسی و بهبود وضعیت       
ایران، به عاملی بازدارنده و مخرب در          

 بار باشد.  تواند فاجعه این مسیر، می
 
 
 

 نوشت:  پی
( هدی صابر در پشت جلد این کتاب             0)

در هم امروزی که      ”کند که3      تصریح می 
عشق فروکشیده، منش گم گشته و روش پر ریخته             

طول اما خوش      است، عنایت به روایت زیست کوته       
عرض و عمق مردان میانه، از گونه این سه؛ عهددار،            

رهسپار؛ تلنگری است بر تارها و           زمهرسرشار، آگه 
سرایی   پیمان عشق، حماسه     سه هم   .“پودهای ذهن ما   

نیست؛ چرا که در مدار توصیف نمانده، الگو و روش           
نهد؛ در مدار تمجید نیست، در        و منشی را پیش رو می     

مدار برگیری روش است؛ در جای خود به نقد                  
گشاید و پاسخی     ها می   ای به کاستی    پردازد، دریچه   می

 جوید.  ها می“چرا؟”برای 
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