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سرمقاله فهرست

امــروزه مهــم تریــن عامــل پیشــرفت و قدرتمنــدی کشــورها، بــه نوعــی 
مرتبــط بــا علــم اســت. ایــن پیشــرفت در علــوم مختلــف )شــامل علــوم 
ــه  ــی و...( اســت ک ــی و فن ــوم تجرب ــا عل ــانی و سیاســت و اقتصــاد ت انس
معــادالت  جهــان امــروز را تعییــن می کنــد. و کشــوری می تواند بیشــترین 
ثــروت را تولیــد کنــد کــه مرزهــای اســتراتژیک دانــش را دراختیــار داشــته 
باشــد. از طرفــی علــوم مختلــف روز بــه روز گســترده  و تخصصــی تــر مــی 
شــوند و دســت یابــی بــه آن هــا بــرای هــر ملتــی، مســتلزم تــاش شــبانه 

روزی افــراد زیــادی از جامعــه جــوان و متفکــر آن ملــت اســت. 
نیــاز بــه رشــد علمــی در کشــور مــا نیــز در ســال هــای اخیــر بیــش از 
هــر زمــان دیگــری احســاس می شــود؛  چراکــه از طرفــی انحصــار طلبــی 
ــان  ــه کشــورهای جه ــتراتژیک  ب ــوم اس ــه عل ــازه ارائ ــا اج ــدرت در دنی ق
ســوم را نمی دهــد و ایــن موضــوع علی رغــم تصــور عمــوم، چنــدان هــم 
مرتبــط بــا تســلیم بــودن دولــت هــا در برابــر قــدرت هــای بــزرگ نیســت. 
چنانکــه می شــنویم حتــی کشــور معلــوم الحــال عربســتان ) کــه امــکان 
ــال  ــود را دارد(، درح ــردم خ ــاه م ــایل رف ــاوری و وس ــه فّن واردات هرگون
ســرمایه گــذاری بــر روی علــوم بومــی مخصــوص بــه خــود اســت. از طــرف 
دیگــر تشــخیص نیازهــای علمــی مفیــد بــرای هــر کشــور تنهــا از عهــده 
ــه  ــن وظیف ــد و ای ــور  برمی آی ــان کش ــی هم ــد و بوم ــان متعه متخصص
فعــاالن علمــی )از اســاتید و دانشــجویان دانشــگاه ها تــا متولیــان صنعــت 
و مســئولین دولتــی و...( اســت کــه ایــن مســئله را موردتوجــه ویــژه قــرار 

دهنــد. 
در ایــن میــان، دانشــجویان بــا توجــه بــه فرصــت بــی نظیــر جوانــی و 
ــط موجــود و ایجــاد  ــار زدن ســاختارهای غل ــرای کن ــر ب ــژه ت ــی وی توانای
ــه  ــری در یافتــن و پرداختــن ب ــد نقــش مؤثرت تحــوالت مثبــت، می توانن
علــوم اســتراتژیک مــورد نیــاز جامعــه ایفــا کننــد. دانشــجویان می تواننــد 
بــا همــکاری اســاتید و در کنــار تحصیــل، از طریــق ارتبــاط بــا  بــازار کار، 
مراکــز صنعتــی و شــرکت هــای دانــش بنیــان مرتبط بــا حــوزه کاری خود، 
عــاوه بــر کســب تجربــه و مهــارت، بــر نیازهــای علمــی رشــته خــود واقف 
شــده و در انجــام پژوهــش هــای تحقیقاتــی خــود ایــن نیازهــا را در اولویت 
قراردهنــد. شــاید در ابتــدا ایــن ارتبــاط، مشــکل و بی فایــده به نظر برســد؛ 
چراکــه معمــوال تــاش مســتمر و بــی چشــم داشــت دانشــجو را طلــب 
می کنــد. امــا بــه جــز نقــش چنیــن دانشــجویی در رشــد علــم و فنــاوری 
کشــور و توجــه او بــه منافــع ملــی و بسترســازی بــرای آینده ی نســل خود 
و نســل هــای بعــدی، واضــح اســت کــه پــروژه هــای مــورد نیــاز صنعتــی  
و همین طــور مهــارت آموختــه شــده در ایــن مســیر، در آینــده نیــز بســیار 
بیشــتر از تحصیــات دانشــگاهی صــرف و بــدون هدف ســود دهــی خواهد 
داشــت. چنانچــه نمونــه هایــی از ایــن دســت، کــم نیســتند؛ افــرادی کــه با 
پژوهــش هــای هدفمنــد توانســته انــد پــس از مــدت کوتاهی به ســوددهی 
مناســب برســند. ایــن نمونــه هــا ثابــت کــرده انــد بــا تــاش حداکثــری و 
اســتفاده از نیــروی جوانــی، جســتجوی حــوزه هــای کاری و چشــم پوشــی 
از طلــب نتایــج ســریع و راحــت، می تــوان از علــوم دانشــگاهی تولیــد ثروت 
و شــغل کــرده و در مســیر تعالی و پیشــرفت کشــور نقــش مؤثر ایفــا نمود.

	سرمقاله/	امیرحسن	نواب	

»صلح با ارزش تر از یک تکه زمین است.«
بعــد از ســخنرانی جنجالــی ترامــپ و تصمیــم آمریکا برای انتقــال پایتخت 
رژیــم غاصــب صهیونیســتی بــه بیت المقدس مســئلهي فلســطین که همیشــه 
در رأس مســائل جهــان اســالم قرارداشــت بــار دیگــر مطرح شــد. بــه تعبیری 
دقیق تــر ایــن حقیقــت کــه فلســطین مســئلهي اصلــی جهــان اســالم اســت 

واقعیــت پیــدا کرد.
امــا در موضــوع فلســطین بــرای تاریــخ، عبرت هــای بزرگــی نهفتــه اســت 
کــه بایــد مــورد توجــه قــرار گیــرد. مثــل ایــن کــه تعصبــات نــژادی )عــرب، 
ــمنان  ــا دش ــه ب ــرای مقابل ــی ب ــای محکم ــد مبن ــرد و...( نمی توانن ــم، ک عج
ــه  ــی و ب ــن کــه خــوش بین ــال دیگــر ای ــد. مث ــه زوال ان باشــند و محکــوم ب
اصطــالح »بســتن« بــا دشــمن مســتکبر هیــچ گونــه ســودی بــه حــال هیــچ 
ــادات« و  ــور س ــت »ان ــالن آن عاقب ــت عام ــت و عاقب ــد داش ــی نخواه ملت
»یاســر عرفــات« خواهــد بــود . جایــزه صلــح نوبلشــان هیــچ دردی را از مردم 

فلســطین نکاســت.
ــا  ــه ای ب ــت.« جمل ــن اس ــه زمی ــک تک ــر از ی ــا ارزش ت ــح ب »صل
لحــن آشــنا و زیباســت کــه اگرچــه بــه نــام انورســادات اســت امــا 
شــبیه آن را بارهــا و بارهــا در ایــام مذاکــرات هســته ای از زبــان 
روشــنفکران و برخــی مســئولین کشــور خودمــان هــم شــنیدیم.

فرار از دانشجو
هــر ســال دانشــجویان در 16 آذرمــاه منتظــر شــنیدن اخبــار جلســه رئیــس 
جمهــور بــا دانشــجویان هســتند و متــن و حاشــیهي ایــن برنامــه بــرای همــه 
حائــز اهمیــت اســت؛ اما امســال متاســفانه شــاهد تعلــل دولــت در برگــزاری 
ایــن مراســم بودیــم کــه در نهایــت هــم لغــو شــد. البته بــا طراحــی خوبی که 
توســط مشــاوران دولــت صــورت گرفتــه بــود مســئله طوری نشــان داده شــد 
کــه اعتراضــی را در پــی نداشــته باشــد. مثــالً مســئله سیســتان و بلوچســتان به 
عنــوان جایگزیــن مطــرح شــد و بعــد از آن اعالم شــد که جایگزین نبــوده و 
صرفــاً بــه خاطــر مســئلهي هفتــهي وحــدت برگــزار شــده کــه بــه هــر جهت 
بــا تمهیــدات مدبرانــهي دولــت تدبیــر ایــن مراســم بدون ســر و صــدا برگزار 
نشــد. نکتــه ای کــه وجــود دارد ایــن اســت کــه دولــت حاضــر کــه همیشــه 
تنگناهــا را بــا عــوام فریبــی و عملیــات روانــی پشــت ســر گذرانــده اکنــون 
ــه  ــد ادام ــن شــیوه می توان ــه ای ــا کــی ب ــن ســؤال مواجــه اســت کــه ت ــا ای ب
دهــد و بــی کفایتــی خــود را در ســایهي تشــنجات و جریانــات روزنامه هــای 

زنجیــره ای و رســانه های حامــی خــود ادامــه دهــد؟
پیروزی با شکست

ایــن ایــام شــاهد توفیقات متعــددی بــرای ورزشــکاران ایران در ســطح بین 
المللــی بودیــم؛ امــا در ایــن بیــن اتفاقــی افتــاد کــه تــا مدتــی موضــوع بحــث 
رســانه ها بــود و تــا جایــی ادامــه پیــدا کــرد کــه نخســت وزیــر اســرائیل و 

مقــام معظــم رهبــری را هــم وارد میــدان موضــع گیــری کــرد.
حرکــت علیرضــا کریمــی کــه پهلوانانــه باخــت تــا بــا نماینــدهي رژیــم 
کــودک کــش اســرائیل وارد میــدان مســابقه نشــود آن قدر بــاارزش بــود که 
مــردم را بــه تحســین و قدردانی از پهلوان کشورشــان واداشــت؛ اما متأســفانه 
برخــی از مســئولین بــا مواضــع سســت خــود و عــدم تعهــد بــه وعده هایــی 
کــه بــه ورزشــکاران عزیــز در ایــن جهــت می دهنــد مایــهي ننــگ آزادی 
خواهــان جهــان شــدند. الزم بــه ذکــر می دانیــم کــه ایــن سســتی از مبانــی 
انســانی دیــن نیســت و از آفــت بی اعتنایی و کج اندیشــی در مســئولین اســت 
و اعــالم می کنیــم اگــر هریــک از مســئولین خــأ چنیــن بینشــی را دارنــد مــا 

می توانیــم در ایــن مســئله کمــک کنیــم تــا ایــن افتضاحــات بــه بــار نیایــد.
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۳۴

فرهنگی فرهنگی

ـــم	در	طـــــــــــــــ فمینیس
ــــــــــــــــــــول	تاريـــخ

I am aزهرا علینقیان، فیزیک93
feminist,now
what?

زمان مطالعه مقاله: 4 دقیقه

جریان شناسی فمینیسم:
فمینیســم بــر نظریــه ای اشــاره دارد که معتقد اســت به زنــان بنابر زن بودنشــان 
ســتم شــده اســت. شــناخت ایــن جریــان فکــری به مثابــه شــناخت رقیبــی برای 
ــاره زنــان و خانــواده بســیار ضــروری اســت. در ایــن  افــکار اصیــل دینــی درب

مقالــه بــه معرفــی اجمالــی ایــن مکتــب مــی پردازیم.
تاریخچه فمینیسم:

ــی  ــط ابتدای ــود دارد. در خ ــی وج ــط کل ــم دو خ ــایی فمینیس ــرای شناس ب
ــر  ــل یافته ت ــط تکام ــود و در خ ــناخته می ش ــش ش ــوان جنب ــه عن ــم ب فمینیس
فمینیســم بــه عنــوان یــک مکتــب و پیدایــش یــک فکــر کامــال ایدئولوژیــک 
ــار در دهــه ی 1630  ــا دو اثــر ،نخســتین ب ــه اســتثناء یــک ی مــد نظــر اســت. ب
ــی  ــه ی جریان ــه منزل ــان منتشــر شــد و ب ــت زن ــه موقعی ــراض ب ــاری در اعت آث
پیوســته تــا 150 ســال بعــد هــم چنــان ادامــه یافــت. در ایــن دوره تکانــه اصلــی 
را  " مــری ولســتون کرافت"ایجــاد کــرد. کرافــت بــا نقــد شــدید دیــدگاه های 
افــرادی همچــون "ژان ژاک روســو" معتقــد بــود توانایــی عقلــی زنــان و مــردان 
ــان بیــش از آن کــه معلــول زیســت شناســی باشــد  ــر اســت و زنانگــی زن براب
ســاخته فرهنــگ و آمــوزش اســت. ایــن مبــارزات افــزون بــر تالش هــای دیگر 
منجــر بــه پیدایــش جریانی ســازمان یافتــه تر و متمرکــز تر در ســال 1850 شــد. 
برخــی ســال 1850 میــالدی بــه بعــد را بــه عنــوان نقطه شــروع فمینیســم معرفی 

کــرده انــد.
امواج فمینیستی:

اســتفاده از تعبیــر مــوج بــرای اشــاره بــه جــزر و مــد رویــداد هایــی اســت کــه 
در تاریــخ فمینیســم پدیــد آمــده اســت. مباحثات فمینیســتی گاه بســیار فعــال و 
گاه در افــول بــوده اســت؛ گاه اتفاقاتــی رخ مــی داد کــه در قالــب آن هــا مســاله 
فمینیســم )مســاله زنــان و ســتم بــر آنــان( در جامعــه مطــرح و ســطح اجتمــاع را 
در بــر مــی گرفــت و دغدغــه زنــان و سیاســیون و ســایرین مــی شــد و بعــد از 
آن، بــه دالیلــی، مباحــث فمینیســم دچــار افــول و جــذر مــی شــد و بعــد دوباره 
اوج گرفتــه و مــد پیــدا مــی کــرد. هــر کــدام از ایــن جــذر و مدهــا و در نتیجــه 
ــه آن هــا  امــواج فمینیســتی، در تاریــِخ فمینیســم دالیلــی دارد کــه در ادامــه ب

اشــاره خواهدشــد.
موج اول فمینیسم:

ــت  ــیاری را پش ــوالت بس ــرب تح ــه غ ــاد ک ــاق افت ــی اتف ــوج زمان ــن م ای
سرمی گذاشــت و فمینیســم از دامــان ایــن دگرگونیهــا ســر بــر آورد؛ تحوالتــی 

هــم چــون:
1. تحــوالت معرفتــی فلســفی و کالمــی: در این دوره انســان مکلف مخاطب 
کلیســا بــه انســان محــق مخاطــب لیبرالیســم تبدیــل شــد. ایــن انســان جدیــد بــه 
مفاهیــم کلیســا بــی توجــه شــد. بنابرایــن مفاهیمــی چــون پلیــدی ذاتــی انســان، 
گنــاه اولیــه و مقصــر بــودن حــوا بــه منزلــه یــک زن بــرای رانــده شــدن نمــاد 

مذکــر یعنــی آدم از بهشــت کنــار گذاشــته شــد.
2. تحــوالت اقتصــادی: بــا مکانیــزه شــدن صنعــت و تســهیل مشــاغل امــکان 
راهیابــی زنــان بــه دســته ای از مشــاغل مانندصنایــع نســاجی و مشــاغل خدماتی 
ــان نیــروی کار ارزان قیمــت و  ــه دلیــل ایــن کــه زن فراهــم شــد. هــم چنیــن ب

قانعــی محســوب مــی شــدند کار فرماهــا و نظــام ســرمایه داری ایــن فرصــت را 
ــمردند. غنیمت ش

3. تحــوالت اجتماعــی و سیاســی: در ایــن دوره جنبــش هــای مردمــی زیادی 
از جملــه جنبــش ســیاهان)مبارزه علیــه نژادپرســتی ( و جنبش ضد الکل شــکل 
گرفــت. ایــن جنبــش هــا زنــان را بــرای آغــاز حرکتــی دســته جمعــی ، آن هــم 

مخصــوص خــود زنــان آماده ســاخت.
هــدف اصلــی ایــن مــوج رفــع محدودیــت هــای اجتماعــی و احقــاق حقوق 

شــهروندی از جملــه حــق رأی ، حــق مالکیــت و .... بــود.
موج دوم فمینیسم: 

مــوج دوم فمینیســم را در اواخــر دهــه شــصت و اوایــل دهــه هفتــاد شناســایی 
مــی کننــد.در ایــن دوره بیــش از هــر چیــز فقــر " نظریــه " مــورد توجــه قــرار 
ــه  ــاره ی مســائل مهمــی نظری ــن خــأ درب ــرای پوشــش ای گرفت.فمینیســم ب
پــردازی و مفهــوم ســازی کــرد کــه در میــان آن هــا می تــوان بــه نظریــه "پــدر 
ســاالری"  و " جنســیت" اشــاره کــرد. در نظریــه پــدر ســاالری برخــالف موج 
ــت و  ــی جس ــای اجتماع ــه ه ــان را در عرص ــکالت زن ــه مش ــم ک اول فمینیس
جــو مــی کنــد، عرصــه خصوصــی مــورد توجــه و اعتــراض قــرار می گیــرد. 

در واقــع محــل نــزاع را از مــرد ســاالری در زندگــی اجتماعــی بــه پــدر 
ســاالری در خانــواده هــا بــرده شــد. مفهوم ســازی مهــم دیگــر در این 

ــس واژه  ــن پ ــس و جنســیت اســت. از ای ــان جن ــک می دوره تفکی
ــا دقتــی بیشــتر بــرای  Sex بــرای اشــاره بــه جنــس و Gender ب

اشــاره بــه جنســیت بــه کار رفت. مــراد از جنــس آن کــه خانواده 
و اجتمــاع و فرهنــگ بــه نــام " زنانــه" ســاخته انــد و بــه زنــان 

تحمیــل کــرده انــد.
موج سوم فمینیسم: 

ــان  ــش جری ــتر پیدای ــم در بس ــوم فمینیس ــوج س م
پســت مدرنیســم و از اواخــر دهــه 80 شــکل 

ــوج ســوم فمینیســم  ــدن م ــرای فهمی گرفت.ب
ــن  ــدرن تبیی ــت م ــای پس ــت فض الزم اس

ــدان  ــا کار چن ــن فض ــح ای ــود. توضی ش
آســانی نیســت زیــرا به شــدت تناقض 
آور و تفــاوت محــور اســت. بــه طــور 
ــوج  ــن م ــت ای ــوان گف ــی ت ــی م کل

ــه  ــران ب ــان و دخت ــف زن ــاز تعری ــه ب ب
عنــوان موجوداتــی قدرتمنــد و جســور و 

صاحــب اختیــار مــی پــردازد و معتقــد اســت 
ــه چــه از نظــر زیســتی و چــه  کــه در هویــت زنان

ــود دارد.  ــی وج ــای مثبت ــت ه ــی قابلی ــر اجتماع از نظ
برخــالف مــوج دوم فمینیســم )فمینیســم رادیــکال( کــه بــا 

نقــش مــادری و ازدواج مخالفــت شــده بــود در ایــن مــوج بیان 
ــادری، ظرفیّــت پرورش دهندگــی و حــس  شــده کــه نقــش م

مســئولیت زنــان را افزایــش می دهــد. ایــن گرایــش، کلیــت خانواده 
را انــکار نکــرده و در عیــن حــال، خواهــان نقــش برابــر زن و مــرد و 

ــت. ــی اس ــی و اجتماع ــئولیت های خانگ ــف و مس وظای
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۵۶

سیاستسیاست

امیرحسین حاجیان،مکانیک 93

مقدمــات خامــوش کــردن مقاومــت و اعتــراف گیــری از گروه هــای 
فلســطینی و دولت هــای عــرب بــرای به رســمیت شــناختن اســرائیل،از قــرارداد 
ننگیــن "کمــپ دیویــد" شــروع شــد کــه در ایــن قــرارداد بــرای نخســتین بــار، 
یــک دولــت عربــی رســماً بــه صهیونیســتی بــودن ســرزمین اســالمی فلســطین 
ــه ملــی یهودیــان  اعتــراف کــرد و پــای نوشــته ای را کــه در آن، اســرائیل خان

ــه امضــای خــود منقــش کــرد. شــناخته می شــد را ب
پس ازایــن قــرارداد و درســال1992 قــدم بعــدی بــرای تکمیــل ایــن نقشــه ی 
ــه "اســلو" ســعی شــد مجــدداً  ــراردادی موســوم ب شــوم برداشــته شــد و در ق
ــه ی  ــای فلســطینی را از گزین ــت و گروه ه ــده، مل ــوچ و فریبن ــای پ ــا وعده ه ب
"مقاومــت" منصــرف کــرده و آن هــا را بــه بــازی ناشــیانه در میــدان سیاســت 

ســرگرم کننــد.
ــم منحــوس  ــن رژی ــار ای ــات فاجعه ب ــان و مشــاهده ی جنای ــا گذشــت زم ام

ثابــت کــرد کــه غریــزه ی وحشــیگری در ســران دولت جعلی صهیونیســتي، 
بــا دهه هــای آغازیــن فاجعــه ی فلســطین نه تنهــا تفاوتــی نکرده اســت بلکه 

دایــره ي آن بــا بهره گیــری از فناوری هــای امــروز بســیار گســترده تر و 
وحشــیانه تر نیــز شــده اســت.

ایــن تجربه هــا هــم بــه آن دســته از افــرادی کــه بــا توّهــم 
رژیــم  شکســت ناپذیری 
صهیونیســتی، شــعار "واقع بینــی" 

ــازش  ــه س ــد ب ــد و معتق ــر می دادن س
بــا ایــن رژیــم منحــوس بودنــد و هــم بــه 

کســانی کــه معتقــد بودنــد کــه بایــد بیــن 
نســل دوم و ســّوم سیاســتمداران صهیونیست  

ــتگان را  ــات گذش ــد و جنای ــل ش ــاوت قائ تف
به پــای این هــا ننوشــت، ایــن گــزاره را ثابــت 

ــتی  ــه همزیس ــدی ب ــد امی ــه نبای ــرد ک ک
مســالمت آمیــز در کنــار ایــن رژیــم 

منحــوس داشــت چراکــه موجودیّت 
و هویــت نامشــروع اســرائیل، در 
صورتــی قابلیـّـت اســتمرار دارد که 

ــود. ــا ش ــطین بن ــت فلس ــت و موجودیّ ــای هویّ ــر ویرانه ه ب
رهبــر معظــم انقــالب دربــاره ی نظریــه ی مــردود تقســیم ســرزمین 

فلســطین بــه دو بخــش می فرماینــد:
" هــر طرحــی کــه بخواهــد فلســطین را تقســیم کنــد، یکســره مــردود 

اســت. طــرح دو دولــت کــه لبــاس حق به جانــِب "پذیــرش دولــت فلســطین 
بــه عضویــت ســازمان ملــل" را بــر آن پوشــانده اند، چیــزی جــز تــن دادن بــه 
ــت صهیونیســتی در ســرزمین  ــرش دول خواســته ی صهیونیســت ها، یعنی"پذی
فلســطین" نیســت. ایــن بــه معنــای پایمــال کــردن حــق ملــت فلســطین، نادیــده 
ــد حــق فلســطینیاِن  ــن حــق تاریخــی آوارگان فلســطینی، و حتّــی تهدی گرفت
ســاکن ســرزمین های 19۴8 اســت؛ بــه معنــای باقــی مانــدن غــده ی ســرطانی و 
تهدیــد دائمــی پیکــره ی امــت اســالمی، مخصوصــاً ملت هــای منطقه اســت؛ به 

معنــای تکــرار رنجــه ای ده هــا ســاله و پایمــال کــردن خــون شهداســت.
هــر طــرح عملیاتــی بایــد بــر مبنــای اصــِل "همــه ی فلســطین بــرای همــه ی 
مــردم فلســطین" باشــد. فلســطین، فلســطیِن "از نهــر تــا بحــر" اســت، نــه حتـّـی 

یــک وجــب کمتــر." )رهبــر معظــم انقــالب،9 مهــر90(
در ایــن ســال ها یــک مغالطــه بــزرگ مــدام گفتــه می شــد کــه بــا تصمیــم 
اخیــر رئیس جمهــور آمریــکا مبنــی بــر بــه رســمیت شــناختن قــدس به عنــوان 

پایتخــت رژیــم غاصــب، مجــدداً خــط بطــالن پررنگــی بــر آن کشــیده شــد 
ــل کرد؛گــزاره ای کــه  ــر و زشــت تر از قب ــع آن را کریه ت ــراد مداف و چهــره اف
ــز  ــه ج ــت ک ــی اس ــا رژیم ــره" ب ــطین "مذاک ــات فلس ــا راه نج ــت تنه می گف
بــه زور بــه هیــچ اصــل دیگــری معتقــد و پایبنــد نیســت.در ایــن میــان بــار دیگر 
صــدق ســخن رهبــران انقــالب اســالمی ایــران خودنمایــی کــرد کــه الگــوی 

"مقاومــت" در برابــر زورگویــی تنهــا راه حــل رفــع ایــن بحــران اســت؛
" نجــات فلســطین بــا دریوزگــی از ســازمان ملــل یــا از قدرت هــای مســلّط 
و به طریق اولــی از رژیــم غاصــب بــه دســت نمی آیــد، راه نجــات فقــط 
ایســتادگی و مقاومــت اســت، بــا توحیــد کلمه ی فلســطینیان و کلمــه ی توحید 
کــه ذخیــره ی بی پایــان حرکــت جهــادی اســت." )رهبــر معظــم انقــالب،1۴ 

اســفند87(
مســئله ی نجــات مــردم فلســطین و آزادی فلســطین،از بعد از انقالب اســالمی 
همیشــه مســئله ی اول دنیــای اســالم دانســته شــده اســت و ذهــن دلســوزان را 
بــرای یافتــن راه حــل مناســبی بــرای نجــات ایــن ســرزمین مقــدس بــه خود 
درگیــر کــرده اســت.جمهوری اســالمی ایــران ســال ها پیــش بــرای حل 
ایــن بحــران راهــکاری را ارائــه داد کــه مبتنــی بــر همــان اصولــی بــود 
کــه کشــورهای مدعــی دموکراســی و آزادی در دنیــای غــرب بــر 
آن پــای می فشــارند ولــی چــون 
ــن  ــل ای ــر ح ــا ب ــان بن ــن مدعی ای
بحــران ندارند،انــدک اعتنایــی هــم 
بــه ایــن پیشــنهاد نشــد و مجــدداً خباثت 

ــت کــرد؛ ــا را ثاب ــدی این ه و پلی
"پیشــنهاد مــا یــک راهــکار کامــالً منطبــق 
ــد منطــق  ــر مردم ســاالری اســت کــه می توان ب
ــی باشــد. آن  ــکار جهان مشــترک همــه ی اف
پیشــنهاد ایــن اســت کــه همــه ی صاحبــان 
حــق در ســرزمین فلســطین اعــم از 
مســلمان و مســیحی و یهــودی در 
یــک همه پرســی، ســاختار نظــام 
ــه ی  ــد و هم ــاب کنن ــود را انتخ خ
فلســطینی هایــی کــه ســال ها مشــقت آوارگی را تحمــل کرده انــد 

ــد. ــرکت کنن ــی ش ــن همه  پرس ــز در ای نی
دنیــای غــرب بایــد بدانــد کــه نپذیرفتــن ایــن راه حــل نشــانه ی پایبنــد 
نبــودن بــه دموکراســی اســت کــه پیوســته از آن دم می زننــد و ایــن آزمون 

افشــاگر دیگــری برعلیــه آنــان خواهد شــد.
آزمــون قبلــی آنــان نیــز در فلســطین بــود کــه نتیجــه ی انتخابــات کرانــه ی 
باختــری و غــزه را کــه روی کار آمــدن دولــت حماس بود نخواســتند بپذیرند. 
کســانی کــه دموکراســی را تــا جائــی می پذیرنــد کــه نتایــج آن مطلــوب آنــان 
باشــد، جنگ طلــب و ماجراجوینــد و اگــر از صلــح دم می زننــد جــز دروغ و 

فریــب نیســت.")رهبر معظم انقــالب،1۴ اســفند87(

ســخن آخــر: مهم تریــن دســتاورد مقاومــت، ایجــاد مانــع اساســی در برابــر 
پروژه هــای صهیونیســتی بــود و هســت و  امــروز بــه چشــم می بینیــم کــه بــه 
برکــت ایــن مقاومــت دلیرانه،دســتیابی بــه شــعار" از نیــل تــا فــرات" بــرای ایــن 

ــل شــده اســت. ــم منحــوس دســت نیافتنی تر از قب رژی
این مقاومت سرانجام به نتیجه خواهد رسید، صبح نزدیک است...

اين	مقاومت	سرانجام	به	نتیجه	خواهد	رسید
زمان مطالعه مقاله: 4 دقیقه

بازخوانی	امام	)4(

صادق حاجیان، عمران 93 زمان مطالعه مقاله: 4 دقیقه

در ســری پیشــین »بازخوانــی امــام« نظــر ایشــان را دررابطــه با امــکان جنگ و 
نحــوه جنــگ آمریــکا بــا جمهــوری اســالمی ایــران بررســی کردیــم و از آنجــا 
کــه مطالــب ایــن نســخه نیــز ادامــه ســری قبــل اســت بــا یــادآوری چنــد کالم 

کلیــدی از ســخنان امــام روح اهلل بــه ســراغ ادامــه مطالــب مــی رویــم ؛
»جنــگ مــا جنــگ مکتــب مــا اســت علیــه تمامــی ظلــم و جور؛جنــگ مــا 
ــی  ــه خوش گذران ــی علی ــگ پابرهنگ ــا جن ــت...جنگ م ــالم اس ــگ اس جن
هــای مرفهیــن و حاکمیــن بــی درد کشــورهای اســالمی اســت.« از ایــن بیــان 
امــام اســتفاده شــد کــه ایــن جنــگ بــا امریــکا نیســت کــه اصالــت دارد بلکــه 
آمریــکا تنهــا مصــداق آن ضــد ارزش هایــی اســت کــه هــر انســان آزاده ای را 

بــه دشــمنی وا مــی دارد.
»قضیــه دخالــت نظامــی ابــداً مطــرح نیســت... آمریــکا بــا ســرنیزه نمــی آید به 

میــدان شــما،با قلــم مــی آیــد به میــدان شــما...«
از دیــدگاه امــام مــدل جنگــی کــه آمریــکا علیــه ملــت بــه کار گرفتــه جنگ 
نــرم اســت، لــذا نبایــد فریــب افــرادی را خــورد کــه مــردم را از جنــگ نظامــی 
مــی ترســانند. مدلــی دیگــر از نحــوه تقابــل و جنــگ آمریــکا علیه ملــت را می 

تــوان در ســخنان زیــر جســت وجو کــرد:
نجف 13۴9/3/21

»...از طــرف دیگــر کارشناســان و ســرمایه داران بــزرگ آمریکایــی بــه اســم 
عظیــم تریــن ســرمایه گــذاری خارجــی بــرای اســارت ایــن ملــت مظلــوم بــه 
ایــران هجــوم نمــوده انــد. )اشــاره بــه ورود جمعــی از ســرمایه داران آمریکایــی 
ــرارداد  ــن ق ــه تهــران و عقــد بزرگتری ــه دعــوت شــاه ب ــر ب ــه ریاســت راکفل ب
ــه نوشــته بعضــی از  ــا ب ســرمایه گــذاری تــا آن زمــان( ســرمایه دارانــی کــه بن
ــد  ــد دی ــت دارد بای ــزار دالر قیم ــا ه ــان ده ه ــه از عمرش ــا هرلحظ ــه ه روزنام
ــرای غمخــواری و  ــا ب ــد؟ آی ــاع می کنن ــران اجتم ــرای چــه منظــوری در ته ب
انســان دوســتی است؟کســانی کــه دنیــا را بــه خــاک و خــون کشــیده انــد و ده 
هــا هــزار انســان را بــرای شــهوات بــه زیــر خــاک کــرده انــد در اینجــا دوســت 
صمیمــی مــا هســتند؟یا نفــوذ دولــت ایــران و عظمــت شــاه موجــب ایــن امــر 
اســت؟یا ســودجویی سیاســی و اقتصــادی بــا دامنــه وســیع آن کــه پایگاهــش 
ایــران و دنبــال آن ســایر ممالــک اســالمی و دیگــر ممالــک شــرقی اســت از 
یــک طــرف و خودباختگــی دســتگاه ننگیــن ایــران در مقابــل اســتعمار چــپ 

وراســت از طــرف دیگــر موجــب ایــن بدبختــی هاســت؟«
امــام)ره( در ســخنان فــوق بــه »نفــوذ اقتصــادی« دشــمن اشــاره مــی 
فرمایند،البتــه هــر ســرمایه گــذاری خارجــی را نمــی تــوان حمــل بــر نفــوذ کرد 
ولــی درعیــن حــال نبایــد ســاده انگارانــه هــر ســرمایه گــذاری خارجــی را مایــه 
پیشــرفت کشــور و رونــق اقتصــادی تصــور نمــود)در ایــن مــورد خاص به شــما 
پیشــنهاد مــی دهــم کمــی در مــورد »راکفلر«هــا تحقیــق کنید(.نفوذ جنبــه های 
گوناگونــی دارد کــه بحــث درمــورد آن ،خــود مقالــه ای دیگــر مــی طلبد ولی 
بــه هــر صــورت نبایــد نفــوذ به معنــای عــام آن را بــه عنوان یکــی از جبهــه های 

فعالیتــی آمریــکا از یــاد بــرد.
امــا ســؤالی کــه بــه وجــود مــی آیــد ایــن اســت کــه دشــمن تــا کی بــه جنگ 
نــرم و نفــوذ در ارکان مختلــف ادامــه مــی دهــد، به بیــان خودمانــی »آخرش که 

چی«؟ قــم 1358/7/13

»درنظــرم اســت کــه در یــک روایتــی اســت کــه رســول خــدا کــه مبعــوث 
شــد،آن شــیطان بــزرگ فریــاد کــرد و شــیطان هــا را دور خــودش جمــع کــرد 

و اینکــه مشــکل شــد کار برمــا.
در ایــن انقــالب شــیطان بــزرگ کــه آمریکاســت شــیاطین را بــا فریــاد دور 
ــران هســتند و  خــودش دارد جمــع میکند،چــه بچــه شــیطان هایــی کــه در ای
چــه شــیطان هایــی کــه در خــارج هســتند...مهم توطئــه ها،ایــن دروغ پراکنــی 
ــرای  ــاد ب ــای زی ــایعه ه ــارف است.ش ــه اآلن متع ــی ک ــازی های ــایعه س ها،ش
تضعیــف روحیــه ملــت،از جملــه حــرف هایــی کــه هــی زده مــی شــود و هــی 
پراکنــده مــی شــود از اطــراف کــه »یــک انقالبــی شــده اســت اما چیزی نشــده 
اســت،فقط یــک انقالبــی شــده اســت و از فــرم شاهنشــاهی بــه فــرم آخونــدی 
برگشــته اســت.اصال چیــزی نشــده«...ملت آن فریــاد کــه مــی کــرد چــه مــی 
گفــت؟ نمــی گفــت کــه آزادی اســتقالل جمهــوری اســالمی؟ کــدام یکیــش 
نشــده؟االن آزادی هســت بــه طوریکــه مــن و شــما مــی توانیــم اینجــا بنشــینیم 
صحبــت کنیم...اســتقالل هســت.االن این بســاطی که آمریــکا در آورده اســت 
و ایــن هیاهویــی کــه ایــن شــیطان بــزرگ فریــاد میزنــد بــرای ایــن اســت کــه 
دســتش کوتــاه شــده است.دســتش از ذخایــر ما،ازمنافعــی کــه اینجــا داشــته 
اســت کوتــاه شــده اســت و تــرس ایــن را دارد کــه دیگــر تــا آخر ایــن کوتاهی 
باشــد،از ایــن جهــت توطئــه مــی کند...بایــد بــا قــدرت پیــش برویم اگــر اظهار 
ضعف،اگــر احســاس ایــن را بکننــد کــه مــا ضعیــف شــدیم،اگر ایــن تضعیف 
هایــی کــه ایــن نویســنده هــای بــی انصــاف مــا از ایــن ملت مــی کنند،احســاس 
بکننــد اینهــا کــه ایــن نوشــته هــا در مــا تأثیــر کــرده اســت...جری خواهند شــد 

و حملــه خواهنــد کــرد...«
ــرف  ــرم از ط ــگ ن ــه ای از جن ــان نمون ــد از بی ــام)ره( بع ــوق ام ــان ف در بی
آمریکا،هــدف جنــگ نــرم را تشــریح مــی کننــد کــه همانــا » تضعیــف روحیه 
ملت،ایجــاد تــرس و هــراس از دشــمن و دلســردی نســبت بــه انقــالب« اســت.

کامــالً مشــخص اســت همان گونــه کــه درزمــان مــا عــده ای بــا قلــم و عــده ای 
نیــز در عمــل،در راســتای اهــداف دشــمن بــازی مــی کننــد،در زمــان امــام)ره( 
نیــز چنیــن بــوده اســت.امام)ره( اینگونــه مــی بیننــد کــه اگــر اهــداف دشــمن از 
جنــگ نــرم بــرآورده شــد، آنــگاه زمینــه بــرای جنــگ نظامی مهیــا می شــود و 
درواقــع در چنــان شــرایطی اســت کــه حملــه نظامــی آمریــکا محتمــل خواهــد 

بــود.
در مــورد احتمــال وقــوع چنین شــرایطی در جامعه،امــام)ره( طی ســخنانی در 

حســینیه جمــاران در 1362/2/7 مــی فرمایند:
»اگــر ملت هــا در نســل هــای آتیــه بــه همیــن روش حرکــت کننــد و 
روحانیــون در همــه جــا حاضــر باشــند و مــردم در صحنه باشــند و قــوای نظامی 
و انتظامی،قــوای نظامــی و انتظامــی اســالم باشــد،این )حملــه نظامــی( در طــول 
تاریــخ هــم ان شــاءا... نخواهــد شــد؛ و اگــر خــدای نخواســته در یــک مــدت 
هــای طوالنــی سســتی بــرای کشــور پیدا شــود یا شــیاطین رخنــه بکننــد در این 

کشــور،آن وقــت امــری اســت کــه بایــد خــدا اعانــت بکنــد مــا را.«

صبح	نزديک	است...
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قطعــا همگــی مــا جمالتــی نظیــر »شــما بایــد بــه نظــر مــن احتــرام بذاریــد.«، 
»نظــر هــر کســی محترمــه.«، »شــما حــق ندارید راجــع بــه زندگی بقیــه قضاوت 
کنیــد.« و ... را در زندگــی روزمــره خــود بــه مراتب شــنیده ایــم. در اکثــر موارد 
نیــز گوینــده، ایــن جمــالت را بــا آنچنــان قاطعیتــی بیــان می کنــد کــه گویــی 
اصولــی بدیهــی انــد و عــدم اطــالع یــا رعایــت آن هــا گناهی کبیــره اســت. آیا 
واقعــا همیــن طــور اســت؟ خواننــده مطلــع شــاید بــا خــود بیندیشــد کــه ایــن 
جمــالت همگــی از اصــول دموکراســی و لــوازم جامعه مــدرن و یــا برگرفته از 
آن هســتند و بــه همیــن دلیــل نیــز جمالتــی صحیــح انــد. امــا این مطلــب چقدر 
صحیــح اســت؟ در ادامــه قصــد داریــم ایــن جمــالت را واکاوی کنیــم و بــه 

بررســی باور هایــی کــه ایــن جمــالت در آن هــا ریشــه دارنــد بپردازیــم.
»نظــر هــر کســی محتــرم اســت.« ایــن جملــه چــه معنایــی دارد؟ بــرای فهــم 
معنــای ایــن جملــه، خــوب اســت بــه کاربــرد آن دقــت کنیــم. وقتــی فــردی 
حیــن بحــث ایــن جملــه را بــه کار مــی بــرد، عمدتــا بــه ایــن معناســت که شــما 
حــق نداریــد بــه محتــوای باور طــرف مقابلتــان اعتراضــی کنیــد و در مــورد آن 
قضاوتــی کنیــد. امــا چــرا نبایــد در مــورد باور هــای دیگــران قضــاوت کــرد؟ 
ــت  ــاره طبیع ــی درب ــای علم ــه گزاره ه ــت. هم ــاوت اس ــم، قض ــاس عل اس
حکمــی مــی دهنــد. از دیــدگاه علــم منطــق نیــز هــر گــزاره )تصدیــق( از چنــد 
ــه  ــه ای ب تصــور و یــک حکــم تشــکیل شــده اســت. پــس ایــن کــه در زمین
طــور مطلــق حــق قضــاوت نداشــته باشــیم تنهــا بــه یــک معناســت و آن ایــن 
اســت کــه مــا در آن زمینــه امــکان بــه دســت آوردن معرفــت نداریــم. و ایــن 
ــا  ــق ایــن آمــوزه کــه امــروزه ازآن ب همــان آمــوزه سوفســطاییان اســت. مطاب
عنــوان »نســبی گرایی« یــاد می شــود، در همــه یــا برخــی از زمینه هــای معرفــت 
بشــری ماننــد زمینه هــای علمــی، اخالقــی، سیاســی و ... رســیدن بــه هــر گونــه 
علــم و یــا معرفــت صحیــح و یقینــی ممکــن نیســت. درنتیجــه گزاره هــای بیــان 
شــده در هــر یــک از ایــن زمینه هــا چیــزی جــز اظهــار نظــری شــخصی نبــوده 
و بــه مــا هیــچ اطالعــی راجــع بــه واقعیــت نمی دهنــد. بــه همیــن دلیــل در ایــن 
زمینه هــا همــه باور هــا و گزاره هــا ارزش برابــری دارنــد و هیــچ بــاوری نســبت 
بــه باور هــای دیگــر برتــر یــا پســت تــر نیســت. در ایــن فضــا بدیهــی اســت کــه 
هیــچ یــک از طرفیــن حــق ندارنــد بــه باور هــای طــرف مقابــل اعتــراض کــرده 

و یــا آن هــا را مطلقــا غلــط بداننــد.
فلــذا در صــورت بــاور بــه نســبی گرایی، همانطــور کــه ســقراط متذکر شــده، 
بحــث و گفــت و گــو دربــاره عقایــد یکدیگــر ابلهــی و اتــالف وقــت خواهــد 
بــود. همچنیــن در ایــن صــورت دیگــر هیــچ یــک از علــوم، اعتبــاری نخواهند 
داشــت و تعلیــم و تعلـّـم بی معنــی خواهــد بــود و بــه طریــق اولــی فلســفه را نیــز 
بایــد کنــار گذاشــت. زیــرا نســبی گرایی معرفتــی الزامــا منجــر بــه رفــع یــا جمع 
نقیضیــن می شــود کــه از امتناع آن دو از اصول اصلی فلســفه اســت. مشــکالتی 
از ایــن دســت ســبب شــده کــه در طــول تاریــخ، نســبی گرایان هیچــگاه نتوانند 
نظریــه ای منســجم ارائــه کنند و هرگز از ســطح ایــراد مجموعه ای از اشــکاالت 

فراتــر نرفته انــد.
باور هــای مــورد بحــث، در نــگاه اول، ممکــن اســت بــا مفهــوم دموکراســی 
مشــابه و هماهنــگ باشــد. مگــر نــه اینســت کــه در یــک نظــام دموکراتیــک 
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همــه افــراد نســبت بــه هــم ارزش یکســان دارنــد و هیــچ کســی از دیگری 
برتــر نیســت؟ در پاســخ بایــد گفــت کــه بــا وجــود شــباهت ها، ایــن دو 
نــگاه بــا هــم متفــاوت و حتــی در تضادنــد. درســت اســت کــه باور هــای 
اساســی دموکراســی در ظاهــر شــبیه بــه باور هــای نســبی گرایان اســت، اما 
برخــالف نســبی گرایان، معتقــدان بــه دموکراســی بــاور دارنــد کــه اصول 
اساســی آن هــا صحیــح اســت. در نتیجــه، آن هــا نــه تنهــا بــه دســت آوردن 
معرفــت را ممکــن مــی داننــد، بلکــه معتقدنــد بــه آن دســت یافتــه انــد و 
باور هایــی ماننــد مــدارا، آزادی و ... باور هایــی درســت انــد، کــه نبایــد در 

آن هــا شــک کــرد. 
بــه طــور نمونــه، یکــی از شــاخه های نســبی گرایی، نســبی گرایی 
اخالقــی اســت کــه مطابــق این نظریــه، مــالک تعیین درســتی یــک رفتار 
بــرای یــک فــرد یا جمعــی از افــراد خــود آن ها هســتند. حال بیاییــد فرض 
کنیــم جمعــی از افــراد تصمیــم بگیرنــد مخالفــان خــود را به قتل برســانند. 
ــدارا ســازگار  ــک م ــا اصــل دموکراتی ــن عمــل، ب روشــن اســت کــه ای
نیســت. امــا از نظــر نســبی گرایی ایــن افــراد هیــچ خطایــی مرتکــب نشــده 
انــد، زیــرا همگــی قبــول کــرده انــد کــه کشــتن مخالفــان از نظــر اخالقــی 
صحیــح اســت. مثــال هایــی از ایــن دســت تناقــض میــان ایــن دو بــاور را به 

خوبــی آشــکار می کننــد.
ــد اینســت کــه، چــرا نســبی گرایی  ــون پیــش مــی آی ســوالی کــه اکن
ــزان مقبولیــت  ــا ایــن می ــاره در جامعــه در حــال گســترش اســت و ت دوب
پیــدا کــرده؟ در پاســخ بایــد گفــت در کنــار مغالطــات و برداشــت های 
غلــط فلســفی و عوامــل تاریخی-اجتماعــی نظیــر تجربه هــای هولنــاک 
ــل  ــب اســتعمارگری، عام ــا عواق ــه ب ــای 19 و 20  و مواجه غــرب قرن ه
ــای  ــطحی از باور ه ــط و س ــت غل ــا برداش ــن باور ه ــترش ای ــر گس دیگ
ــق دارد در  ــانی ح ــر انس ــاور »ه ــال ب ــور مث ــه ط ــت. ب ــک اس دموکراتی
زمینه هایــی کــه بــر زندگــی وی تاثیــر مــی گذارنــد نظــری داشــته باشــد 
و ایــن حــق وی محتــرم اســت« کــه یکــی از باور هــای اصلــی دموکراســی 
اســت، پــس از تغییــرات فــراوان بــه بــاور »نظــر هرکســی محتــرم اســت« 
تبدیــل مــی شــود. کــه شــاید در نــگاه اول همــان کوتــاه شــده بــاور قبلــی 

باشــد امــا در محتــوی کامــال بــا آن متفــاوت اســت.
عامــل دیگــری کــه از زمــان افالطــون تاکنــون در گســترش ایــن 
باور هــای نقــش داشــته، قــدرت طلبــی اســت. صاحبــان قــدرت همــواره 
قوانیــن و قضاوت هــای اخالقــی را در تضــاد بــا منافــع خــود و بــه عنــوان 
مانعــی کــه حــوزه قدرتشــان را محــدود مــی کــرده مــی دیــده انــد. لــذا بر 
ــه نگرش هــا را در بیــن جوامــع گســترش دهنــد.  ــا ایــن گون آن شــدند ت
گســترش و مقبولیــت ایــن باور هــا در بازه هایــی از تاریــخ ســبب شــده تــا 
صاحبــان قــدرت بتواننــد خواســته های خــود -از پیــروزی در دادگاه هــای 
یونــان باســتان، تــا رفتــار دوگانــه در سیاســت بین الملــل، اســتفاده ابــزاری 
از حقــوق بشــر و ...- را بــدون مواجهــه بــا اعتراضــات مردمــی بــه آســانی 

ــق کنند.  محق
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نظر	هر	کسی	محترم	نیست!
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تاریختاريخ

گفــت وگوهــاي پیرامــون ماجراهاي 88 بیشــتر جنبــه ي هیاهــو و غوغا گري 
بــه خــود گرفتــه اســت؛ کــه باعث جابجــا شــدن مســائل بااهمیت با مســائل کم 
اهمیــت شــده اســت. در ایــن فضاســت کــه دیگــر خرابي هــاي باقیمانــده از آن 
ماجراهــا دیــده نمي شــود و تنهــا بــه موضوعــات کــم اهمیتــي چــون رفع حصر 
و ... پرداختــه مي شــود. البتــه موضــوع آن چیــزي اســت کــه عــوام مي پســندد و 
به تبــع از منطــق و گفت وگویــي متفکرانــه بــه دور اســت. در ایــن مقالــه ســعي 
ــرار  ــن اســت کــه گوشــهاي از رخدادهــاي آن زمــان را موردبررســي ق ــر ای ب
دهیــم تــا هــم مــروري بشــود بــراي آن دســته از افــرادي کــه اعتراضــات خــود 
را اعتراضاتــي منطقــي مي دانســتند و هم روشــن شــدن مســائل اصلي از مســائل 

فرعي.
حــرف موافقــان رخدادهــاي ســال 88 این گونــه اســت کــه ما یــک تظاهرات 
مســالمت جویانه طبــق قانــون انجــام داده ایــم و یــک عــده اي آمدنــد مــا را زدند 
و بردنــد و در یــک کالم ســرکوب کردنــد. البتــه کــه حــرف از جهاتي منطقي 
ــکیل  ــران: »تش ــالمي ای ــوري اس ــي جمه ــون اساس ــل 27 قان ــق اص ــت. طب اس
اجتماعــات و راهپیماییهــا بــدون ســالح، به شــرط آنکــه مخــل بــه مباني اســالم 

نباشــد آزاد اســت.«
هرگونــه تجمــع و راهپیمایــي یــک هدفــي دارد. بزرگتریــن راهپیمایــي آن 
ماجراهــا کــه در تاریــخ 28 خــرداد 88 برگــزار شــد، بــه راهپیمایــي ســکوت 
نیــز معــروف اســت، باهــدف اعتــراض بــه تقلــب در انتخابــات بــود. بعدازایــن 
ــتور  ــد و دس ــردم را فهمیدن ــراض م ــران اعت ــي س ــخصاً تمام ــي مش راهپیمای
رســیدگي دادنــد، از وزیــر کشــور تــا رهبــري همگــي اعــالم کردنــد کــه اگــر 
کاندیدایــي، دلیلــي مبنــي بــر تقلــب گســترده در انتخابــات را دارد، ســند ارائــه 
دهــد. خــوب بارهــا و بارهــا اعــالم شــد و هیــچ ســندي ارائــه نگردیــد. البتــه 
بعضــي حرفهــا جهــت فریــِب مــردم زده شــد، مثــل اینکــه مهنــدس موســوي 
ــاد خــود را  ــا دام ــن غیرممکــن اســت کــه آن ه ــوم اســت و ای ــالن ق ــاد ف دام
رهــا کــرده و بــه احمدي نــژاد رأي بدهنــد، ولــي بعدهــا افــراد شناخته شــده ي 
اصالحــات کــه قبــل از انتخابــات از کروبــي یــا موســوي حمایــت کــرده بودند 
تقلــب در انتخابــات را نفــي کردنــد و آن را امري محال دانســتند؛ افــرادي چون 
ســید محمــد خاتمــي، ســید محمــد ابطحــي، مســعود آخونــدي، حجاریــان و 

تاجــزاده.
پــس دلیــل راهپیمایــي که تقلــب اعالم میشــد، دلیلــي نادرســت و مردم فریب 
بــود و اگــر هــدف از راهپیمایــي مردم رســاندن اعتراضشــان به گوش مســئوالن 
بــود، اساســاً ایــن خواســته هــم بــرآورده و رســیدگي شــد؛ امــا آنچــه در ادامه ي 
راهپیمایي هــا بــه چشــم مي خــورد حمــل ســالح و نشــانه گرفتــن والیت فقیــه 
و اصــل نظــام بــود تــا جایــي کــه شــعار معترضیــن هــم بــه ایــن ســمت تغییــر 
یافــت. »انتخابــات بهانــه اســت، اصــل نظــام نشــانه اســت.« هرچنــد بعدازایــن 
تغییــر مواضــع، عدهــاي از اصالحطلبــان، خــود و جریــان فکري خــود را مبري 
از ایــن اعتراض هــا دانســتند، امــا ســوداگران قــدرت کمــاکان اصــل نظــام را 

نشــانه رفتــه بودنــد و بــراي ایــن کار خــود هرگونــه هزینــه اي کردنــد.
یکــي از هزینه هایــي کــه بــراي رســیدن بــه قــدرت انجــام گرفــت، کشــاندن 
ــود  ــه خ ــکلي ک ــه ش ــان دادن آن، ب ــي و نش ــع بین الملل ــث در مجام ــن بح ای
ــراي مــرگ  ــود کــه ب ــي ب ــن کارهــا، غوغای ــه ي ای ــود. از نمون مي خواســتند ب
ســعیده پــور آقایــي درســت شــد. تــا جایــی کــه جنــاب مهنــدس میرحســین 
ــز  ــي نی ــور آقای ــعیده پ ــم س ــس خت ــدند و در مجل ــم ش ــار توه ــوي دچ موس
شــرکت کردنــد. ســعیده پــور آقایــي کــه بعدهــا مقابــل دوربین هــا حاضر شــد 

و اعــالم کــرد تــا حــاال یکبــار هــم نمــرده اســت!
ــه عــدم آزادي بیــان انجــام شــد،  از دیگــر تالشــهایي کــه بــراي اعتــراض ب
ســروصدایي بــود کــه علیــه زندانــي شــدن خانم ترانــه موســوي و گزارشــهایي 
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ــي  ــا جای ــه ایشــان مي شــد. ت ــد راجــع ب کــه از وضــع بســیار وحشــتناک و ب
کــه بیــان شــد کــه بــه ایشــان در زندان هــا تجــاوز شــده و بعــد بــا اســید پاییــن 
ــدر  ــه آنق ــن حادث ــد. ای ــي نمان ــري از تجــاوز باق ــا اث ــدن او را ســوزانده اند ت ب
دلخــراش بــود کــه ســناتور آمریکایــي، مــک کاتــر، رســماً در مجلــس ســناي 
آمریــکا راجــع بــه ترانــه موســوي ســخنراني کــرد. ســران اعتراضــات خیابانــي 
ازاین دســت اقدامــات احساســي و گاه ســاده لوحانه و احمقانــه کــم نکرده انــد، 
ازجملــه نوشــتن نامه هــای آشــوب برانگیــز تــا مصاحبه هــای دروغ و بچگانــه با 
شــبکه های بیــرون مــرزي، کارهایــي کــه ثمــره ای جــز بدنــام کــردن ایــران در 

اذهــان بین المللــی نداشــت. )البتــه هــدف دشــمن نیــز همیــن بــود.(
آنقــدر چهــره ي ایــران خشــن و نفرت انگیــز گــزارش مي شــد کــه بســیاري 
ــل  ــبز داخ ــش راه س ــود را از جنب ــت خ ــان حمای ــرح جه ــنفکران مط از روش
ایــران اعــالم کردنــد. ازجملــه نــوأم چامســکي کــه راجــع آن جنبــش این گونه 
ــن  ــه بی ــي ک ــیار باریک ــط بس ــک خ ــد روي ی ــران بای ــردم ای ــد: »م مي گوی
مخالفــت بــا نیروهــاي وحشــي یــک دیکتاتــوري از یکســو و دوري جســتن 
از دشــمنان منطقــه اي و بین المللــي ایــران از ســوي دیگــر قــرار دارنــد حرکــت 
کننــد.« ازجملــه کارهــاي دیگــري که چهــره ي ایــران را در انظــار بین المللي از 
قبــل منفورتــر و خشــن تر نشــان داد، مراســم اعتصاب غــذاي ایرانیــان در مقابل 
ســازمان ملــل در نیویــورک بــود کــه اکبــر گنجــي در مصاحبــه بــا رادیــو فــردا 

علــت ایــن اعتصــاب را اعتــراض بــه تقلــب مي دانــد.
البتــه ممکن اســت در گوشــه و کنــار یک حادثــه ي بــزرگ، زدوخوردهایي 
انجــام بگیــرد کــه انســان نتوانــد ظالــم را از مظلوم تشــخیص دهد، یــک نفر در 
مــوردي ظالــم، در مــوردي مظلــوم باشــد؛ ایــن کامــالً امکان پذیــر اســت، امــا 

در ایــن قضایــا مســئله ي اصلــي گم نشــود!
در ابتــداي بحــث در مــورد علــت اولیــه و علــت اصلــي تجمعهــا بحــث شــد 

ــران در مجامــع  ــم کــه چهــره ي کشــور ای ــه گفتی و در ادام
بین المللــي چقــدر متوحــش و خشــن نشــان داده شــد، اما آن 

چیــزي کــه مســئله ي اصلــي اســت ایــن اســت کــه اساســاً چــه 
کســي جوابگــوي خســارات وارده بــه کشــور اســت؟ آیــا مطرح 

ــک  ــته ها در ی ــیدن آن خواس ــه رس ــه نتیج ــته ها و ب ــردن خواس ک
فضــاي منطقــي، بیشــتر قابل رســیدگي نیســت؟ 

ویــران گــران چــه خواســته اي داشــتند؛ که 
فقــط بــا اجتماعــات خیاباني قابل دســتیابي 

بــود؟ اگر اشــتباهاتي کــه در آن ســالها رخــداده را 
قبــول دارنــد، آیــا تالشــي بــراي بهتــر شــدن آن کرده انــد؟ 

آیــا تابه حــال بــه خاطــر آن اشــتباه ها، از ملــت 
ــا  ــد، ی ــي کرده ان ــران معذرت خواه ای

ــان  ــي بی ــطح بین الملل ــال در س ــا تابه ح آی
ــد دروغ و  ــه داده ان ــي ک ــه گزارش های ــد ک کرده ان

اشــتباه بــوده اســت؟
ایــن ســؤال ها و چندیــن و چنــد ســؤال دیگــر بي جــواب مانده انــد 
و آن چیــزي کــه باعــث اصــالح مملکــت می شــود چیــزي به جــز 
تــالش در محیطــي آرام بــوده اســت؟ مــردم ایــران بعــدازآن ســال ها 
در دوران بازســازی بــه ســر مي برنــد ولــي هســتند عــده اي کــه بــه 
دنبــال راه هــاي خونین ســبز خود هســتند تــا ملت ســرافراز ایــران را 

دوبــاره در جهــان تحقــی کننــد و خواســته های نامشــروع و ضــد 
مردمــی را بــه عنــوان خواســته ای همگانــی مطــرح کنند.
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در ســال 131۴ در تهــران متولــد شــد. جــوان بــود کــه کودتــای 28 مــرداد 32 
رخ داد. واقعــه  ای کــه صــادق 18 ســاله را وارد مســیری کــرد که سراســر مبارزه 
بــود. شــخصیت مصــدق آن قــدر برایــش جذابیــت داشــت کــه در جبهــه ملــی 
فعالیــت کنــد. هرچنــد در جلســات سوسیالیســت  های خداپرســت نیــز حضور 
دارد. مبــارز بــودن بــرای صــادق نــه یــک صفــت بلکــه حقیقتــی اســت کــه 

دیگــر نیــازی بــه اســتدالل بــرای آن نمــی گــردد.
زمانــی کــه بــرای ادامــه تحصیــل بــه امریــکا رفتــه بــود جنجــال هــای فراوانی 
آفریــد. از جملــه آن ســیلی بــه صورت اردشــیر زاهدی آخرین ســفیر ایــران در 
امریــکا بــود. همیــن کافی بــود کــه او از آمریکا اخراج شــود. بعــد از اتفاق کار 
خــود را در لبنــان و فلســطین ادامه داد. او عضو ســازمان مقاومت فلســطین شــده 
بــود. بعــدی از مدتــی دوبــاره بــه آمریکا بازگشــت ولی شــخصیت عصیانگر او 
اجــازه تحصیــل بی دردســر بــه او نمــی داد. دوبــاره از امریــکا اخــراج شــد ایــن 

بــار مقصــد او اروپــا بود.
فعالیــت خــود را در انجمــن اســالمی دانشــجویان اروپــا شــروع کــرد. پــرکار 
بودنــش او را تبدیــل بــه الگویــی بــرای مبــارزه علیــه رژیــم شاهنشــاهی کــرده 
بــود. او بی پــروا بــود و در شــعار دادن ســرآمد بــود. زمانــی کــه امــام خمینــی بــه 
پاریــس رفــت او را بیشــتر در کنــار امــام مــی بینیــد. او تبدیــل بــه مترجــم امــام 

خمینــی شــده اســت.
بعــد از انقــالب اســالمی و تشــکیل دولــت موقت مســئولیت صداوســیما را بر 
عهــده مــی گیــرد. مســئولیتی کــه بــه خوبــی مــی دانســت امــام خمینــی چقــدر 
روی او حساســیت دارد. حضــور مخالفیــن نظام در صدا و ســیما کار را ســخت 
ــه صــف  ــر روز ب ــی کــرد. ه ــود کــه فکــرش را م ــزی کــرده ب ــر از آن چی ت
مخالفانــش در مطبوعــات افــزوده مــی شــود. روزی نیســت کــه مقالــه تند علیه 
او در جرایــد نوشــته نشــود. او دنبــال تغییــرات ســریع بــود. می خواســت هر چه 
زودتــر شــرایط عــادی شــود. از جهتــی دیگــر دنبــال آن بــود کــه شایســتگی 
ــه عنــوان یــک انقالبــی نشــان دهــد. او مــی گفــت ایدئولوژیســت  خــود را ب
ســازمان ایدئولــوژی پابرهنــگان اســت؛ و بــا ایــن اســتدالل دســت بــه تصفیــه 

هایــی در ســازمان زد.
بعــد از تســخیر النــه جاسوســی و اســتعفای وزیــر خارجــه و عــدم قبــول ایــن 
مســند توســط بنــی صــدر، ایــن جایــگاه بــه صــادق قطــب رســید. او داشــت 
مناصــب دولتــی را یکــی یکــی بــاال مــی رفــت. ایــن بــرای او بســیار خوشــایند 
بــود. مــی خواســت بــا حــل بحــران گروگان گیــری بــه انســانی اثــر گــذار و پــر 
افتخــار تبدیــل شــود. بــرای اســترداد شــاه بــا آمریکایی هــا بارهــا مذاکــره کــرد. 
زمانــی کــه شــاه در پانامــا بــود بســیار تــالش کــرد کــه از طریــق پانامایــی هــا 
شــاه را برگردانــد. حتــی در یکــی از مذاکــره هــا بــه سیاســتمداران آمریکایــی 
مــی گویــد بــه شــاه آمپــول هــوا تزریــق کنیــد و ایــن بحــران را زود تــر بــه پایان 

ببرید.
ســال بعــد انتخابــات ریاســت جمهــوری بــود. انتخابــات، میدانــی بــود کــه 
ــا ایــن دو ســال مســئولیت  ــد؛ ام صــادق مــی خواســت خــود را در آن بیازمای
گرفتــن در کشــور تنهــا بــه مخالفیــن او افــزوده بــود. در رقابــت بــا بنی صــدر و 
تخریــب هــای او علیــه قطــب زاده نتیجه ای بهتر از هفتمی شــامل حالش نشــد. 
حــاال او دیگــر نــه رئیــس صــدا و ســیما بــود و نــه وزیــر امــور خارجــه. دوران 
محنــت بــاری بــرای او شــروع شــده بــود. هــر روز کــه مــی گذشــت بیشــتر بــه 
فراموشــی ســپرده مــی شــد. دوران خانــه  نشــینی بــرای قطــب زاده مجرد بســیار 
ســخت بــود. او در تنهایــی زندگــی خــود را مــرور مــی کــرد. بــا دیــدن برخــی 

ادامة مقاله در صفحة بعد
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تاریخ

انحرافــات آن را بــه کل حکومــت تعمیــم مــی داد. صبــر کافی را بــرای اصالح 
در گــذر زمــان نداشــت. نداشــتن هیــچ منصبی باعث شــده بــود که قطــب زاده 
دســت بــه هــر کاری بزنــد. او کــه خــود را وزیــر مبــارزه علیه رژیم شاهنشــاهی 
مــی دانشــت دچــار بحرانــی شــده بــود کــه همــه تــالش هایــش را بــر بــاد مــی 

دید.
در آبــان مــاه ســال 59 صــادق قطــب زاده در تلویزیــون حاضــر شــد. موضــوع 
بحــث نقــدی بــر عملکــرد صــدا و ســیما اســت. در آنجــا قطــب زاده از حضور 
ــر همــه  ــر مــی دارد کــه نظــرات خــود را ب گروهــی در صــدا و ســیما پــرده ب
تحمیــل مــی کننــد. او نقــدی تنــد بــه صــدا و ســیما وارد مــی کنــد. فــردای آن 
روز قطــب زاده بــه حکــم اســداهلل الجــوردی دســتگیر می شــود. جــرم او ایجاد 
جــو منفــی و اختــالف آمیــز در جامعــه مــی باشــد. او راهــی زنــدان مــی شــود.
ــد.  ــی رس ــوش م ــه گ ــیاری ب ــات بس ــادات و اعتراض ــردای آن روز انتق از ف
ــالم  ــت اس ــی و حیثی ــون اساس ــالف قان ــه را خ ــوه قضایی ــن کار ق ــیاری ای بس
مــی داننــد. مــردم قــم نیــز تجمعــی اعتــراض آمیــز علیــه ایــن اتفــاق بــه راه مــی 
اندازنــد آن هــا شــعار مــی دادنــد درود هــر آزاده، بــر صــادق قطــب زاده. پس از 
دو روز صــادق آزاد مــی شــود. پــس از آزادی نــزد  امــام خمینــی در مصاحبــه 

خبــری مــی گویــد کــه مــن بــه حکــم امــام خمینــی آزاد شــدم. 
قطــب زاده دوبــاره بــه خانــه برمــی گــردد. اتفاقاتــی کــه اخیــراً بــرای او افتــاده 
نظریــه او دربــاره ی انحــراف انقــالب را شــدید تــر مــی کنــد. در جایــی او بــه 
معشــوقه اش کــرول جــردن )خبرنــگار آمریکایی، او کتــاب مــردی در آیینه را 
دربــاره قطــب زاده نوشــته اســت.( مــی گویــد ایــن انقــالب کابوســی اســت که 

مــن بــرای ایــن مــردم رقــم زده ام و خــودم هــم بایــد از بیــن ببــرم.
ســه مــاه قبــل از دســتگیری، افســری بــا او تمــاس مــی گیــرد و نظــرات او را 
راجــع بــه تغییــر وضعیــت موجــود مــی پرســد. کــم کم بــا ایــن گــروه )ترکیبی 
از ســلطنت طلــب هــا، جاسوســان خارجــی و عناصــر چــپ( بــه ایــن نتیجــه می 
رســند کــه بــه ســراغ بمــب گــذاری در جمــاران و بیــت امــام خمینــی برونــد. 
هرچنــد او بعــد هــا مــی گویــد کــه بــه خاطــر وابســتگی عاطفــی خــود بــه امــام 
مخالــف ایــن اقــدام بــود و فقط قصد کشــتن ســران نظام را داشــته اســت. اینکه 

چــه کســانی او را تحریــک بــه انجــام ایــن اعمــال کــرده انــد نامــزد خبرنگارش 
آیــا اثــری در ایــن اتفاقــات دارد یــا نــه کمتــر مــورد تحقیــق قــرار گرفته اســت. 
در فروردیــن 61 بــود کــه روزنامــه هــا تیتــر زدنــد قطــب زاده در حالــی کــه بــا 
معشــوقه فرنگــی خــودش بــود دســتگیر شــد. خبــر دســتگیری به خاطــر تالش 

بــرای کودتــا و ســوءقصد بــه امــام خمینــی بســیاری را متعجــب کــرد.
بعــد از آن اعــالم کردنــد کــه قطــب زاده را از زمــان عملیــات کودتــای نــوژه 
تحــت تعقیــب داشــتیم؛ و ســرانجام او را بابــت ایــن برنامــه ریــزی و جاســازی 
ــم. مدتــی بعــد  مــواد منفجــره در چاهــی نزدیــک بیــت امــام دســتگیر کردی
تصویــرش در تلویزیــون مــردم را حیــرت زده کــرد. جایــی کــه زمانــی خودش 
ــه  ــه مصاحب ــود و ن ــره ای در کار نب ــر مناظ ــار دیگ ــن ب ــود. ای ــا ب ــس آنج رئی
انتخاباتــی. اعترافاتــی بــود کــه آمــد و در حضــور مــردم بــه کودتایی کــه برنامه 
ریــزی مــی خواســت کنــد را شــرح داد. در پایــان صحبتــش گفــت جــان مــن 

فــدای امــام خمینــی و انقــالب اســالمی.
امــا نکتــه ای کــه خــود جنجــال بــه پــا کــرد نقــش آیــت اهلل شــریعتمداری 
بــود. قطــب زاده گفــت کــه آقــای شــریعتمداری نیــز در جریــان ایــن اتفــاق 
بــود و بــه مــا قــول داده بــود در صــورت موفقیــت ایــن اتفــاق از کودتــا حمایت 
کنــد. هرچنــد آقــای شــریعتمداری ایــن حــرف را تکذیــب کــرد ولــی رفتــه 
رفتــه اســنادی احتمــال ایــن اتفــاق را افزایــش داد از جمله دســتگیر شــدن داماد 

آقــای شــریعتمداری کــه از افــراد بســیار نزدیــک ایشــان بــود.
ســرانجام 2۴ شــهریور مــاه زمــان اعــدام او فرارســید اینکــه او شــب قبــل از 
مــرگ بــه چــه اندیشــیده و چــه خاطراتــی را مــرور کــرده قابــل حــدس زدن 
اســت. ایــن خاطــرات لــرزه بــه جــان هــر انقالبــی مــی انــدازد. اینکــه او چگونه 
تبدیــل شــد بــه مهــره ای بــرای دشــمن؟ جریــان نفــوذ چگونــه او را منحــرف 

کــرد؟ ســؤاالتی اســت کــه بایــد به صــورت جــدی بــه آن اندیشــید.
ــود را  ــه خ ــت، آنک ــید حقیق ــوع خورش ــا طل ــید. ب ــرا رس ــادق ف ــح ص صب
ــن  ــرای ای ــخ ب ــی اســت تل ــن پایان خورشــید مــی دانســت غــروب کــرد؛ و ای

ــه. ــای صادق روی

چه اتفاقی افتاد؟
ــر آمــدن نیکســون معــاون رئیــس جمهــور  ــه مصــدق می گذشــت. خب ــا علی حــدود صــد روز می شــد کــه از کودت
آمریــکا )دوایــت آیزنهــاور( بــه ایــران و حضــور در دانشــگاه تهــران هیاهــوی زیــادی در دانشــکده فنــی راه انداختــه بود. 
دانشــکده ای کــه دانشــجویان عدالــت خــواه کــه مخالــف رژیم شاهنشــاهی و کودتــای آمریکایــی در آن حضــور دارند. 
دو هفتــه ای بــود کــه نظامی هــا در دانشــگاه مســتقر بودنــد. در روز 5 آذر شــخصی شــنیده بــود کــه در تلفــن به یک افســر 
ارشــد دســتور دادنــد »بایــد یــک دانشــجو را شــقه کــرد و جلــوی درب بــزرگ دانشــگاه آویخــت تــا عبــرت همــه شــود 
و هنــگام ورود میهمانــان خارجــی صداهــا خفــه گــردد و جنبنده ای نجنبــد. 16 آذر چند دانشــجو از پشــت پنجره کالس 
بــرای نظامی هــا شــکلک در می آورنــد. ســربازها کــه عصبانــی شــدند بــه ســمت کالس رفتنــد بعــد از کمی کشــمکش 
بیــن رئیــس دانشــکده و معلــم کالس صــدای زنــگ کالس هــا بــه صــدا در آمــد. دانشــکده فنــی در آن زمان پر از ســرباز 
بــود. دانشــجوها کــه نســبت بــه شــرایط سیاســی و بی حرمتــی ســربازان عصبانــی بودنــد شــعار می دادنــد مصــدق پیــروز 

اســت، شــاه پفیوز اســت.
ســربازان شــروع بــه تیرانــدازی می کننــد. ایــن گلوله هــای ســربی اســت کــه بــر تــن دانشــجویان فــرود می آیــد تعــداد 
دقیــق زخمی هــا مشــخص نشــد ولــی ســه نفــر در ایــن ماجــرا کشــته شــدند ســه دانشــجو کــه هــر یــک سرگذشــتی ضد 
اســتبدادی و اســتعماری در پرونــده دارنــد آن هــا مصطفــی بزرگ نیــا، احمــد قندچــی و مهــدی شــریعت رضــوی. بعد از 
تیرانــدازی نظامی هــا ایــن ســه نفــر را ســوار کامیــون کردنــد و شــبانه دفــن کردنــد حتــی اجــازه برگــزاری مراســم هــم به 
خانواده هــا ندارنــد. ایــن ســه دانشــجو کشــته شــدند تــا جهــان ذات حکومــت فاســد پهلــوی پــی ببــرد. فــردای آن جنایت 

نیکســون بــه دانشــکده حقــوق آمــد و دکتــرای حقــوق افتخــاری دریافــت کرد.
آن سه نفر

ــیاری  ــه بس ــت ک ــئله ای اس ــد مس ــراض کردن ــزه ای اعت ــه ای و انگی ــه اندیش ــا چ ــد و ب ــه بودن ــر ک ــه نف ــه آن س این ک
عالقه منــد بــه نســبت دادن آن هــا بــه حــزب و جریــان خــود بودنــد. از طرفــی جبهــه ملــی ادعــا داشــت کــه آن هــا از مــا 
بودنــد و آن طــرف توده ای هــا دنبــال نســبت دادن کشته شــده ها بــه خــود بودنــد. امــا اگــر دقیق تــر بررســی بکنیــم نحــوه 
کشــته شــدن ایــن ســه نفــر گویــای ایــن اســت کــه ایــن حرکــت اعتراضــی در آن لحظــه بــا برنامــه قبلــی شــکل نگرفتــه 
اســت. بــه جــای ایــن ســه نفــر ممکــن بــود کــس دیگــری کشــته شــود. چمــران نیــز در ایــن اعتــراض حضــور داشــت و 

طبــق گفتــه نزدیــکان احمــد قندچــی از هــم دوره ای هــای او بــوده اســت.
امــا بــا توجــه بــه گفتــه  خانــواده و نزدیــکان ایــن ســه نفــر، ویژگــی مشــترک آن هــا عدالــت خواهــی اســت. دلســوزی 
بــرای هــزاران کارگــر و مــردم فقیــر جامعــه و اســتعماری کــه دولــت مردمــی را بــه راحتــی بــا کمــک آمریکایــی زمیــن 
مــی زنــد و رهبــر آن را تبعیــد مــي کنــد. خانــواده آن هــا گرایــش دینــی داشــتند و از همــان ابتــدا تــالش کردنــد روی 

قبرشــان کلمــه شــهید ثبــت شــود.
نکتــه دیگــری کــه بایــد بــه آن توجه کرد نبود تشــکل اســالمی دانشــجویی مســلط در آن زمان می باشــد. نبــود فرصتی 
دانشــجویی بــرای بــروز انقالبــی و اســالمی و مبــارز در برابــر رژیم شاهنشــاهی باعث می شــد بســیاری با اندیشــه اســالمی 
در احزابــی از جملــه تــوده و جبهــه ملــی و نهضــت آزادی فعالیــت کننــد. هرچند کــه از این شــهدا افرادی طرفــدار جبهه 
ملــی و مســلمان بــود و حاضــر نبــود کــه در برابــر ایــن تحقیــر ملــت و اســالمی ســکوت کنــد. آمریکایی هــا بیاینــد و در 
دانشــگاه کــه مکانــی اســت بــرای اعتــالی ملــی دینــی بابــت کودتایــی کــه علیــه ملــت انجــام داده انــد دکتــرای افتخاری 
دریافــت کننــد. ایــن روحیــه اســت کــه حقیقــت شــهادت را می ســازد و ایــن دانشــجویان مســلمان را بــه جایگاهــی برای 

الگــوی گیری دانشــجویان مســلمان می رســاند.
چرا این روز مهم است؟

ایــن روز بــرای دانشــجویان از همــان ســال اول گرامــی بــود. هــر ســال دانشــجویان در ایــن روز تظاهراتــی را علیــه رژیم 
شاهنشــاهی راه می انداختنــد و یــاد شــهیدان ایــن واقعــه را گرامــی می داشــتند. ایــن روز، روز مبــارزه علیــه ظلــم و بــی 
عدالتــی، وابســتگی و اســتعمار، اســتبداد و خودکامگــی اســت. نمــادی اســت از جنبــش دانشــجویی برای تغییر احســن و 

بهبــود وضعیــت موجــود، کــه خــود در ســال های قبــل از انقــالب از عوامــل اثــر گــذار انقــالب اســالمی بــود.

سه	قطره	خون
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حــدود یــک ماهــی اســت کــه از خبــر بحــران 
ــه ی  ــه هم ــری ک ــذرد. خب ــگاه می گ ــه ی دانش بودج
ــی  ــه جوی ــگاه را به صرف ــی دانش ــتگاه های مدیریت دس
بودجه بندی هــای  مدیریــت  و  هزینه هــا  در  شــدید 
داخلــی وادار کــرده اســت. البتــه بــا توجــه به اظهــارات 
سرپرســت معاونت فرهنگی دانشــگاه، مشــکل کمبود 
بودجــه، از حــدود 5 مــاه پیــش بــه وجــود آمــده اســت 
ــت  ــی و مدیری ــای صرفه جوی ــول به ج ــق معم ــه طب ک
هزینه هــا، بازهــم خوش بینــی بــه آینــده را همراه داشــته 
و مدیریــت هزینــه ای انجــام نگرفتــه اســت. تــا اینکه در 
اوایــل آبــان خبــر کمبــود بودجه جــدی شــده و همه ی 
مدیــران اعــالم هشــدار جــدی ای در صــرف هزینه هــا 
ــاه  ــد م ــتیم چن ــار داش ــه انتظ ــداری ک ــته اند؛ هش داش
زودتــر اعالم شــده و کنتــرل بهتــری بــر وضعیــت مالــی 
شــود. متأســفانه ماننــد گذشــته، علی رغم میــل ظاهری 
مســئولین، ایــن فعالیــت هــای فرهنگــی و دانشــجویی 
ــد و  ــینی کن ــه عقب نش ــر از بقی ــد زودت ــه بای ــت ک اس

محــدود شــود.
در هفتــه گذشــته، رئیــس محتــرم دانشــگاه در حاشــیه شــانزدهمین اجــالس 
ــد:  ــگاران فرمودن ــک کشــور در جمــع خبرن رؤســای دانشــگاه های ســطح ی
ــه  ــگاه هزین ــط دانش ــی توس ــای پژوهش ــل از کاره ــای حاص ــر درآمده »اکث
ــه  ــد آن ب ــدود 10 درص ــاید در ح ــط  ش ــود و فق ــی می ش ــان کار پژوهش هم
ــا  دانشــگاه برســد؛ بخــش قابل توجهــی از بودجــه دانشــگاه های پیشــرفته دنی
توســط حمایت هــای مالــی دولــت یــا شــهریه ها تأمیــن می شــود. دولــت بایــد 
بــه تعهــدات خــود در ایــن زمینــه عمــل کنــد؛ بودجه هــای دولتی دانشــگاه های 
کشــور شــاید یک پنجاهــم بودجــه دولتــی هم تــراز دانشــگاه های دنیاســت.«1
بدیهــی اســت اگــر دانشــگاه در عرصــه ی اقتصاد مقاومتــی فعالیت به ســزایی 
داشــته باشــد، ایــن درصــد وابســتگی، روزبــه روز کمتــر خواهــد شــد؛ امــا طبــق 
گفتــه ی ریاســت دانشــگاه، علــت اصلــی کمبــود بودجــه ی فعلــی دانشــگاه را 
بایــد در دولــت جســتجو کــرد. همــان دولتــی کــه بهشــت پســابرجام )شــرایط 
کنونــی( را بــه مــردم وعــده مــی داد. حــال جــای ایــن ســؤال باقــی اســت کــه 

اکنــون بــا افزایــش فــروش نفــت و برطــرف شــدن تحریم هــا و 
پــر شــدن ذخایر مــادی و معنــوی )!( نظــام، چــرا دولت از 

پرداخــت بودجــه ی نهادهــای ذی ربــط و البتــه دارای 
رتبــه برتــر خــود درمانــده اســت؟

به راســتی چــه اتفاقــی بــرای بودجــه ی دانشــگاه ها 
افتــاده اســت؟ چــرا دولت محتــرم، دانشــگاه صنعتی 
اصفهــان کــه حداقل جــزء پنج دانشــگاه برتر کشــور 
ــیس  ــالگرد تأس ــن س ــتانه ی چهلمی ــت را در آس اس

دانشــگاه، اینگونــه دســت خالی گذاشــته 
اســت؟ تــا جایی که ســتاد بزرگداشــت 

ــگاه  ــیس دانش ــال تأس ــن س چهلمی

ــم  ــا علی رغ ــیار، و قاعدت ــای بس ــد از برنامه ریزی ه بع
میلشــان، به طــور رســمی برنامه هــای چهلمیــن ســالگرد 
دانشــگاه را لغــو کردنــد. در اطالعیــه ی مربوطــه آمــده 
ــص  ــدم تخصی ــل ع ــه دلی ــر ب ــال حاض ــت: »در ح اس
درصــد قابل توجهــی از بودجــه مصــوب دانشــگاه، 
ــگاه و  ــر دانش ــی ب ــی خاص ــه ای و مال ــت بودج وضعی
فعالیت هــای مختلــف آن حاکــم شــده  و امکان پذیری 
برگــزاری ایــن برنامه هــا به صــورت مطلــوب و درخــور 
ــت  ــان و در اولوی ــی اصفه ــام و شــأن دانشــگاه صنعت ن
بــودن برگــزاری ایــن برنامه هــا را بــا تردیدهــای جــدی 
مواجــه ســاخته اســت.لذا بــر اســاس تصمیــم مشــترک 
ــال  ــن س ــت چهلمی ــتاد بزرگداش ــرم س ــای محت اعض
ــتاد،  ــن س ــزی ای ــه برنامه ری ــگاه و کمیت ــیس دانش تأس
مقــرر شــد تــا زمــان فراهــم شــدن شــرایط و امکانــات 
ــن  ــوب ای ــاز جهــت برگــزاری  شایســته و مطل موردنی

ــد.« ــق بیافت ــه تعوی ــا ب ــن برنامه ه ــا، اجــرای ای برنامه ه
بمانــد کــه تنهــا پــس از چنــد روز از گذشــت محــرم 
و صفــر و درحالــی کــه فعالیــت مجموعــه هــای دانشــجویی بــه دلیــل کســری 
بودجــه بشــدت محــدود گردیــده، شــاهد آن بودیــم کــه دانشــگاه مجــددا بــا 

بنرهــا و پرچــم هــای پرتعــداد چهلمیــن ســالگرد تاســیس آذیــن بنــدی شــد!
شــاید یکــی از دالیــل کمبــود بودجــه، افزایــش هزینه هــای جــاری دولــت 
ازجملــه تأمیــن حقــوق نجومــی مدیــران و یــا افزایــش هزینه های غیرضــروری 
ــی در  ــران دولت ــر بســیاری از مدی ــان گی ــی کــه گریب ــت باشــد. هزینه های دول
روزگار مــا شــده اســت. اگــر در همیــن دانشــگاه خودمــان کمــی دقــت کنیــم 
ســؤاالت زیــادی در ذهــن مطــرح می شــود. مثــالً آیــا صحــت دارد کــه یکــی 
از مدیــران دانشــگاه، بــرای تغییــر دکوراســیون مجموعه تحت مدیریــت خود، 
چنــد ده میلیــون تومــان هزینــه کــرده اســت؟ و یــا در همیــن مدیریــت آنچه در 
ســلف اساتید)رســتوران نیــکان( مشــاهده می شــود کــه درحالی کــه صحبــت 
از کســری بودجــه و مشــکالت اســت، دکوراســیون داخلــی ایــن رســتوران بــا 

هزینه هــای فــراوان تغییــر می یابد.)مدیــران توضیــح دهنــد.(
ــه  ــگاهی و صدالبت ــرم دانش ــئولین محت ــط مس ــخگویی توس ــال پاس درهرح
دولــت پرتدبیــر در خصــوص بحــران مالــی یکــی از چنــد 
ــه  ــز ارائ ــور و نی ــر کش ــان برت ــم خودش ــگاه به زع دانش
پاســخ در قبــال تناقضــات مدیریتــی مســئولین 
ــی از  ــا، بخش ــرد بودجه ه ــه ک ــگاه در هزین دانش
ــور  ــای رئیس جمه ــهروندی موردادع ــوق ش حق
محتــرم و مــورد انتظــار ذهــن کنجکاو دانشــجویان 
اســت. حتماً شــفافیت مدیــران و دســتگاه ها راه حل 

ــه ایــن ســؤاالت اســت. ــرای پاســخ ب ــی ب خوب
 .1
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در روزهــای اخیــر قــدس و آرمــان فلســطین دوبــاره بــه تیتــر اول روزنامه هــا 
و خبرگزاری هــای جهانــی بازگشــت. بــا مطرح شــدن بیت المقــدس به عنــوان 
پایتخــت رژیــم جعلــی اســرائیل و اعــالم انتقــال ســفارت خانه آمریکا بــه آنجا، 
ســیل جدیــدی از اعتراضــات را در فلســطین و جای جــای جهــان شــکل داده 
اســت. ایــن در حالــی بــود کــه چنــدی از دولت هــای عربــی مســائلی از قبیــل 
صلــح و ارتبــاط بــا اســراییل را به صــورت عملــی شــروع کــرده بودنــد. البتــه 

ایــن مســئله ریشــه های تاریخــی دارد.
ــای گذشــته  ــورد از تالش ه ــم دو م ــات قصــد داری ــن اتفاق ــه ای ــا توجــه ب ب

ــم. ــرح دهی ــر ش ــور مختص ــرائیل را به ط ــا اس ــره ب ــرای مذاک ــراب ب اع

1- مذاکرات »انور سادات« با »مناخیم بگین«
ــراب و  ــگ اع ــه مصــر حاکــی از ورود جن ــه ی اســرائیل ب ــه غافلگیران حمل
اســرائیل بــه مرحلــه جدیــدی بــود. البتــه ریشــه های درگیــری اســرائیل و مصــر 
ــه آن  ــادات ب ــور س ــه ان ــروع آنچ ــردد. ش ــادات برمی گ ــور س ــر از ان ــه قبل ت ب
ــی کــه  ــا زمان ــود؛ ام ــان »جمــال عبدالناصــر« شــکل گرفته ب خاتمــه داد در زم
اســرائیل بســیاری از پایگاه هــای مصری هــا را هــدف حملــه غافلگیرانــه قــرار 
ــت  ــود، می توانس ــرده ب ــب ک ــینا را غص ــرای س ــمالی صح ــق ش داده و مناط
موقعیــت خوبــی بــرای صهیونیســت ها باشــد تــا بــا آغــاز مذاکــرات، آن هــم 
در شــرایطی کــه اســرائیل دســت باالتــر را داشــت، می توانســت منافــع خــود 

ــد. ــن کن ــی تأمی را به خوب
بعدازایــن حملــه شــورای امنیــت قطعنامــه 2۴2 را صــادر کــرد کــه در آن دو 
بنــد کلــی وجــود دارد اول اینکــه کشــورهای بــه مرزهــای از قبــل تعیین شــده 
خــود برگردنــد و دوم اینکــه یکدیگــر را بــه رســمیت بشناســند و در راســتای 
عادی ســازی روابــط تــالش کننــد. نشــناختن متجــاوز در قطعنامــه حاکــی از 
حقیقــت شــورای امنیــت اســت. اینکــه متجــاوز را بی خیــال، اصــل صلح اســت 
ــه  ــز ایــن جمل ــور ســادات نی ــه در کالم ان ــی اســت؛ و البت ــز گران بهای کــه چی

متبلــور اســت.
ــن  ــم بگی ــادات مناخی ــور س ــن ان ــرات بی ــا مذاک ــی آمریکایی ه ــا پادرمیان ب
ــر خارجــه  ــوان وزی ــان به عن ــم کامــل« کــه در آن زم شــروع می شــود. »ابراهی
در کمــپ دیویــد حضــور دارد بعــداً کتابــی می نویســد کــه زیرکی دشــمن در 
مذاکــره و اشــتباهات مصری هــا در اعتمــاد بــه آمریکایی هــا را فــاش می کنــد. 
در ایــن آنچــه اســرائیل نیــاز داشــت یعنــی بــه رســمیت شــناختن و تــالش برای 

ــه نتیجــه می رســد. عادی ســازی حضــور خــود ب
انــور ســادات تــرور شــد امــا حســنی مبــارک راه او را در پیــش گرفــت. آنچه 

امــروز از انــور ســادات باقی مانــده جایــزه صلــح نوبــل اســت کــه در قابــی مملو 
از تنفــر مصری هــا و مســلمان ها از او در تاریــخ نقــش بســته اســت.

2- از شاخه زیتون خون می چکد )بررسی مذاکرات یاسر عرفات(
ــود  ــای خ ــت از آرمان ه ــطین دس ــواه فلس ــش آزادی خ ــر جنب ــه رهب اینک
بــردارد و پــس از بیست وســه ســال مبــارزه بــا رژیــم صهیونیســتی بــرای آزادی 
فلســطین اشــغالی )کــه وطــن اوســت( بــه ســراغ مذاکــره بــا اســرائیلی ها روانــه 
می شــود در نــگاه بســیاری شــایعه ای بــود کــه کمتــر می شــد بــاور کــرد. البتــه 
زمانــی بــه واقعیــت پیوســت. زمانــی کــه او در ادامــه اســتراتژی صهیونیســت ها 
ــا مصری هــا  ــرای ایجــاد دولــت خودگــردان فلســطین )کــه در مذاکــرات ب ب
ــا یــک شــخصی کــه  ــد به صــورت جــدی و ب ــار بای ــن ب ــود( ای مطرح شــده ب
بــرای مــردم الگــو بــود و مــردم بــه او اعتماد داشــتند، شــکل می گرفــت. هدف 
اصلــی اســرائیلی ها در مذاکــرات هیــچ گاه عقب نشــینی و در قبــال آن رســیدن 
بــه صلــح پایــدار نبــود هرچنــد کــه در شــعارها و بســیاری از مفــاد توافقنامه هــا 
مطرح شــده بــود. آن هــا راه خــود را بــرای گرفتــن ارض موعــود شــناخته بودند. 

در ایــن راه تنهــا چیزهایــی کــه آن هــا نیــاز داشــتند:
1. گرفتــن زمــان از طــرف مقابــل و مشــغول کــردن آن هــا بــه درگیری هــای 

داخلــی بــرای پیشــبرد ادامــه تجــاوزات خــود بــود.
2. مشروع شناخته شدن و بازگشت امنیت به مرزهای سرزمین اشغالی

مذاکــرات یاســر عرفــات بــا اســحاق رابیــن شــروع شــد و بــه توافقنامــه اســلو 
انجامیــد طبــق آن دولت جعلی اســرائیل به رســمیت شــناخته شــد و خشــم علیه 
آن محکــوم شــد؛ و از طرفــی دولــت خودگــردان تشــکیل شــد و اولویت ها آن 

تعیین گشــت.
بعــد از تــرور اســحاق رابیــن )بــا نقشــه صهیونیســت ها( مذاکــرات ایــن بــار 
ــه هیچ کــدام از مفــاد خــود ازجملــه  ــه اســرائیل ب ــا نتانیاهــو ادامــه یافــت البت ب
برگردانــدن مناطــق مختلــف و منتخبــی از فلســطین پایبنــد نبــود؛ و ایــن 
فلســطینی های مبــارز بودنــد کــه بــا هــر دور مذاکــرات محدودیت هــای بیشــتر 

نصیــب آن می شــد.
مذاکــره پایانــی در راســتای صلــح تــرور بیولوژیکــی بــود زمانــی کــه 
اســرائیلی ها او را محصــور کردنــد جــواب تمــام مذاکــرات خــود را گرفــت. 
او کــه در ســازمان ملــل به عنــوان رهبــر جنبــش آزادی خــواه گفتــه بــود کــه 
مــن یــک شــاخه زیتــون در یکدســت و اســلحه در دســت دیگرم اســت کاری 

نکنیــد کــه شــاخه زیتــون از دســتم بیافتــد.
امــا در حقیقــت آن چیــزی کــه از دســت او افتــاد اســلحه بــود. در دنیــای ظلم 
کــه سیاســت را گلوله هــای تفنــگ مشــخص می کننــد بــدون اســلحه طعمه ای 

بیش بــرای دشــمن بیشــتر نمی ســازد.
ــم در بدنــش خون ریــزی  ــاالی پلوتونی ــه خاطــر دز ب احتمــاالً درحالی کــه ب
بنــد نمی آمــد خاطــره جایــزه صلــح نوبلــش در ســال 199۴ را مــرور می کــرد.

 تصویر باال راست بترتیب از راست به چپ مناخیم بگین، کارتر و انور سادات
تصویر باال چپ بترتیب از چپ به راست اسحاق رابین، کلینتون و یاسر عرفات
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۱۵۱۶

اندیشهاندیشه

ــی  ــگاه حکم ــا ن ــدی ب ــی توحی ــان بین ــت دوره جه 1-اهمی
و فلســفی در چیســت و محتــوای ایــن دوره هــا چــه تأثیــری 
می توانــد روی اعتقــادات و نحــوه عملکــرد یــک فــرد داشــته 

باشــد؟
درباره اهمیت این دوره از چند جهت می توان بحث کرد.

نکتــه اول اینکــه مبنــای افعــال انســان فکــر و عقایــد و معرفــت انســان اســت. 
شــما هیــچ فعلــی را انجــام نمی دهیــد مگــر اینکــه معرفتی پشــتش نهفته اســت. 
ــش  ــک بخ ــرروز ی ــد و ه ــگاه می روی ــه دانش ــرا ب ــما چ ــال ش ــوان مث ــه عن ب
ــن خاطــر اســت کــه  ــه ای ــد. ب ــان را در دانشــگاه می گذرانی جــدی از زندگیت
بــه لحــاظ معرفتــی در دانشــگاه ســود و حســنی می بینیــد و درواقــع آمــدن بــه 
دانشــگاه را بهتــر از نیامــدن بــه آن مــی یابیــد. حتــی یــک آب خــوردن ســاده. 
ایــن آب خــوردن شــما مبتنــی اســت بــر یــک سلســله دانــش هــا. چــرا وقتــی 
تشــنه می شــوید خــاک نمی خوریــد. چــون بیــن آب و رفــع تشــنگی ارتباطــی 
می بینیــد. خالصــه کــه هیچ فعلــی در زندگی از انســان ســر نمی زنــد مگر اینکه 
خــود آگاه یــا ناخــودآگاه بــه ریشــه هــای عقیدتــی او بــاز می گــردد. بســیاری 
از ســؤاالت در زندگــی انســان وجــود دارد کــه امــکان جــواب دادن بــه آن هــا 
وجــود نــدارد یــا مشــکل اســت. جــواب بســیاری از ایــن ســؤاالت تاثیرخاصــی 
در زندگــی انســان نــدارد مثــالً اینکــه تعــداد اســب هــای دنیــا چندتاســت؛ امــا 
بعضــی از ســؤال هــا قابــل حذف از زندگی انســان نیســت و تأثیر بســیار عمیقی 
بــر زندگــی انســان دارد. یکــی از ایــن ســؤاالت ایــن اســت کــه آیــا ایــن جهــان 
در همیــن حــدی ظاهــری کــه می بینیــم اســت یــا یــک امــری مــاورای ایــن 
ظاهــر وجــود دارد. یــک پــس زمینــه ای پشــت ایــن جهــان وجــود دارد کــه 
در حــال مدیریــت آن اســت یــا خیــر. کســی کــه بــه ایــن ســؤال پاســخ مثبــت 
ــن ســؤال پاســخ منفــی می دهــد  ــه ای می دهــد یــک زندگــی و کســی کــه ب
زندگــی دیگــری دارد. البتــه ایــن پاســخ بــه صــورت صفــر و یــک نیســت بلکه 
ــه آن پاســخ مثبــت  ــد. کســی کــه ب انســان هــا در یــک طیفــی قــرار می گیرن

می دهــد الزامــاً بــه همــه ملزومــات آن در زندگــی خــود پایبنــد نیســت 
امــا بــه هــر حــال ایــن اعتقــاد بــه زندگــی انســان جهــت می دهــد. 

بــه هــر حــال زندگــی افــرادی کــه در دو طــرف ایــن طیــف 
ــال  ــرای مث ــا هــم دارد. ب ــادی ب ــاوت زی ــد تف ــرار می گیرن ق
ــات  ــک اراده پشــت اتفاق ــه وجــود ی ــد ب کســی کــه معتق

جهــان اســت و اتفاقــات جهــان را یــک طــرح حکیمانــه 
می بینــد وقتــی با یــک حادثــه ناگــوار در زندگــی مواجه 
ــه آن اراده واحــد  ــوط ب می شــود ایــن اتفــاق را هــم مرب

می بینــد و در واقــع قســمتی از یــک پــازل بســیار عمیــق 
می بینــد و بــه انــدازه ای کــه از آن طــرح حکیمانــه آگاه 

ــرار کــرده باشــد خــودش  ــاط برق ــا آن ارتب باشــد و ب
ــی  ــا کس ــازد. ام ــی نمی ب را در زندگ

ــر  ــرف دیگ ــه در ط ک
طیــف قــرار دارد 

وزندگــی را در 
ــن  ــد همی ح

ظواهر 
ــچ  کــه هی

آگاهی 

عمیقــی پشــت ســر آن نیســت می بینــد در مواجهــه بــا حــوادث ناگــوار دچــار 
یــک اضطــراب و اســترس می شــود و اگــر ضربــه ای کــه ایــن حادثــه بــه او 
وارد می کنــد ســنگین باشــد ممکــن اســت زندگــی اش را خالی از معنــا ببیند و 
پایــان دادن بــه ایــن زندگــی را بهتــر از ادامــه دادن به آن بداند؛ بنابراین پرسشــی 
ــک پرســش  ــرار داده ی ــی خــود ق ــوان پرســش اصل ــه عن ــن کارگاه ب کــه ای
بنیــادی و اساســی در زندگــی انســان اســت. تــا پاســخ ایــن پرســش مشــخص 
نشــود تکلیــف بســیاری از جنبــه هــای زندگی انســان مشــخص نیســت. هدف 
ــن اســت کــه جهــت هــای اساســی مســیر زندگــی انســان را  ــن کارگاه ای ای
مشــخص کنــد. ایــن یک جنبــه از اهمیــت برگــزاری چنیــن کارگاهی اســت.
جنبــه ی دوم بســیار الزم بــه شــرایط فعلــی و ناظــر بــر اتفاقاتــی هســت کــه 

مخصــوص دوران ماســت.
مــا بــا توجــه بــه جامعــه ای کــه در آن زندگــی می کنیــم، بــا توجه بــه تاریخی 
کــه در آن قــرار گرفتیــم و بــا توجــه بــه پیشــینه و منابــع معرفتی، یــک صندوق 
ذخیــره ی اعتقــادی و معرفتــی داریــم. ایــن صندوق شــامل ارزش هایی اســت و 
عــده ای تولیدگــران ایــن ارزش هســتند مثــل حکمتــی ما و مثل سرچشــمه های 
عرفانــی و وحیانــی کــه مولــد عرفــان و حکمــت در طــول تاریخ ما بوده اســت. 
در طــول تاریــخ ایــن ذخیــره بــه شــکل های مختلــف بــه جامعــه مــا می رســیده 
اســت، ایــن صنــدوق ذخیــره در قالــب داســتان ها، ضرب المثل هــا، اشــعار و... 
یــک ارتبــاط محکــم بــا بدنــه ی مــردم داشــته. در یکــی دو قــرن اخیــر بــه یک 
مســئله ی بــه لحــاظ گســتره و وســعت، جدیــدی روبــه رو هســتیم و آن تبــادل، 
ــگ  ــوص فرهن ــر به خص ــای دیگ ــه فرهنگ ه ــا ب ــگ م ــاط فرهن ورود و ارتب
غــرب اســت. همچنیــن شــاهد یــک نهضــت ترجمــه بســیار وســیع هســتیم 
کــه ترجمــه آثــار فکــری از غــرب بــه فرهنــگ مــا شــدت وســیعی بــه خــود 
گرفتــه. از طــرف دیگــر تضادهــای معرفتــی بیــن ایــن دو فرهنــگ بســیار زیــاد 
اســت. ایــن شــد کــه معــارف ما در ســطح بدنــه ی مــردم و در ســطوح باالتــر از 
جهــات مختلــف دچــار یــک درگیــری جــدی شــد. بــه شــکلی کــه دیگــر آن 
راه هــا و کانال هــای ســنتی کــه آن صنــدوق ذخیــره معرفتــی بــه بدنــه ی 
مــردم پیداکــرده دچــار ناکارآمــدی و حمله های شــدیدی شــده 
اســت. ایــن صنــدوق معرفتــی به شــکل ناخودآگاهــی در بین 
ــیل  ــدت پتانس ــودآگاه به ش ــن ناخ ــود دارد. و ای ــردم وج م
ــت  ــک معرف ــی ی ــدن را دارد. وقت ــت واقع ش ــورد غفل م
ــا  ــد ب ــه شــکل ناخــودآگاه وجــود دارد می توان حکمــی ب
ــی ســاده دچــار  طــرح یــک ســؤال، شــبهه، مســئله خیل
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تزلــزل شــود. ایــن معــارف بایــد آرام آرام از آن ســطح ناخــودآگاه بــه ســطح 
خــودآگاه برســد. بایــد کانال هــای معرفتــی جدیــدی بــاز شــود و ایــن جدالــی 
کــه به صــورت ناخــودآگاه در بیــن زندگــی مــردم وجــود مــردم به صــورت 
خیلــی عقالنــی مرزهــا و محدوده هایــش روشــن شــود. البتــه ایــن بــه ایــن معنــا 
نیســت کــه هرچــه کــه در ایــن صنــدوق ذخیــره وجــود دارد درســت اســت یــا 
هرچــه کــه از فرهنــگ غــرب وارد می شــود غلــط اســت بلکه اگــر مــراوده ای، 
تغییــری یــا گــزاری می خواهــد اتفــاق بیفتــد بایــد عقالنــی و درســت باشــد و 
راهــش ایــن اســت کــه ایــن مســائل بــه شــکلی جدیــد و بــا بیــان ســاده بــرای 
مــردم مطــرح شــود. متأســفانه بــه دالیلی کــه البتــه در زمــان خودش هــم دالیل 
درســتی بــوده معــارف حکمــی مــا کــه یــک ریشــه خیلــی جــدی در قــرآن و 
روایــات مــا دارد )کــه البتــه یکــی از کارهایــی کــه در ایــن دوره تا حــد اقتضای 
وقــت انجــام می دهیــم نشــان دادن ایــن ســت کــه بســیاری از معــارف حکمــی 
ریــش در روایــات و قــرآن دارد( زبانــش زبــان همــه فهــم و مربــوط بــه بدنــه ی 
مــردم نیســت. زبانی بســیار ســخت و دشــواری اســت و از طرف دیگــر آنچه از 
فرهنــگ غــرب وارد می شــود به ســطحی رســیده اســت کــه در قالــب تولیدات 
هنــری، ســبک زندگــی حتــی کالس هــای بــه ظاهــر بــی ربــط بــه ایــن مســائل 
ــه ایــن مســائل ندارنــد عرضــه  ماننــد ریاضــی و فیزیــک کــه ظاهــراً ربطــی ب
می شــود. مــا به طــور مــداوم شــاهد ایــن تضــاد نابرابــر هســتیم. از یــک طــرف 
یــک صنــدوق ذخیــره چنــد هــزار ســاله داریــم و از طــرف دیگــر ایــن صندوق 
بــه طــور مــداوم در معــرض حمــالت شــدید قــرار دارد. ایــده مــا ایــن اســت که 
تــا جایــی کــه امــکان دارد بایــد بــرای ســطح هایی از مــردم یــک خودآگاهــی 
نســبت بــه ایــن معــارف شــکل بگیــرد و بــه مــرور زمــان ایــن صنــدوق ذخیــره 
بایــد تولیــدات و ســبک زندگــی آثــار هنــری متناســب بــا خــودش را بســازد و 
ایــن ممکــن نیســت مگــر بااینکــه در یــک ســطح قابــل توجــه از جامعــه ایــن 
معــارف صــورت خــودآگاه، متقــن و دقیــق بــه خــودش بگیــرد. وظیفــه ی ایــن 
دوره ایــن اســت کــه ایــن عمومــی کــردن و خــودآگاه کــردن را بــه بهتریــن 

نحــو انجــام دهــد.
2-شــما در ایــن دوره مخاطــب را بــا چــه روشــی بــه اعتقــاد 

ــد؟ ــوق می دهی ــدی س ــی توحی ــه جهان بین ب
این کــه مــا بــه ایــن روش رســیدیم ســابقه ای دارد کــه آن را بیان می کنــم. اوالً 
در طــول تجربه هایــی کــه داشــتیم مــا بــه ایــن نتیجــه رســیدیم کــه یــک دوره 
مســتمر طوالنــی بــرای دانشــجو هــا بــا توجــه بــه ضیــق وقتــی کــه دارنــد خیلی 
ــد شــکل کارگاهــی  ــر بای ســخت هســت و به جــای آن ســطح های عمومی ت

بــه خــودش بگیــرد تــا هرکــس هــر آنچــه قابل 
ــد.  ــت بکن ــت را برداش ــش هس ــت برای برداش
ســابقه ی ایــن کارگاه هــا برمی گــردد بــه شــاید 
ــف.  ــای مختل ــه ه ــه در زمین ــه تجرب ــد ده چن
ــه  ــردد ب ــه برمی گ ــن تجرب ــی ای ــمت اصل قس
مــدارس ســمپاد در درون  آنچــه در درون 
کشــور اتفــاق افتــاد. حــدود چنــد دهــه ی قبــل 
ــدارس  ــن م ــام کارســوق در ای ــه ن ــده ای ب پدی
ــکل  ــن ش ــه ای ــا ب ــوق ه ــاد. کارس ــاق افت اتف
ــه  ــی ب ــالً ریاض ــی مث ــک موضوع ــه ی ــود ک ب
عنــوان محــور قــرار می گرفــت. ماجــرای 
ایــن کارســوق هــا از ایــن قــرار بــود کــه 
دوره از یــک ســری کالســی کــه در فضــای 
صمیمانــه و دوســتانه ای تشــکیل می شــد کــه 
در ایــن فضــا مطالــب کالس به صــورت فعــال 
پروژه هــا و بازی هایــی برایــش تعریــف شــود 
کــه افــرادی کــه در آن شــرکت می کننــد 
آن هــا را به صــورت عملــی و کارگروهــی 
انجــام دهنــد. ایــن قالــب در طــول چنــد دهــه 

قــوام و شــکل خوبــی به خــود گرفت. وقتی کــه در ایــن مــدارس وارد حوزه ی 
ــم و  ــب مناســبی دیدی ــم قال ــارف ه ــرای حــوزه مع ــن را ب ــارف شــدیم ای مع
ــالمی  ــوم اس ــارف و عل ــی، مع ــف دین ــای مختل ــوق حوزه ه ــن کارس چندی
برگــزار کردیــم کــه همگــی دوره هــای بســیار موفقــی بودنــد. خــب ایــده ی 
ایــن کارگاه هــا از همــان کارســوق هــا گرفته شــد. محتــوای ایــن کارگاه کاماًل 
ناظــر بــه زندگی اســت وســعی شــده ســؤاالت بنیادین از دل مســائلی اســتخراج 
شــود کــه مــادر زندگی بــا آن روبــه رو هســتیم. چــه در کارگاه معرفت شناســی 
کــه ســعی کردیــم نشــان دهیــم ایــن ســؤاالت، ســواالتی اســت کــه مــا بســیار 
در طــول زندگیمــان بــا آن هــا درگیــر هســتیم و تــا بــه آن هــا پاســخ درســتی 
ندهیــم نمی توانیــم وارد مســائل دیــگ شــویم و چــه در کارگاه هــای بعــدی از 
دل ســؤاالتی کــه مــا در زندگــی بــا آن روبــه رو هســتیم مســائل اصلــی بیــرون 
خواهــد آمــد گرچــه تالشــمان ایــن اســت کــه از اصالــت مطلــب کــم نشــود.
3-شــرکت دانشــجوی مهندســی در ایــن جلســات و مباحث از 

چه نظــر اهمیــت دارد؟
دانشــجوی مهندســی قبــل از اینکــه یــک دانشــجوی مهندســی باشــد یــک 
ــرای یــک  ــم ب ــه ســؤال اول گفتی انســان اســت و همان طــور کــه در پاســخ ب
انســان ورود بــه محــدوده ی ایــن ســؤاالت بســیار جــدی اســت و بــا توجــه بــه 
بخــش دوم ســؤال اول در شــرایط امــروز بســیار بســیار الزم تــر هــم هســت. البته 
اینجــا چنــد نکتــه وجــود دارد آن اینکــه در کشــور علــم روز بــه روز درحــال 
گســترش اســت بــه ایــن معنــا کــه ادبیــات علمــی و ســروکار مــردم کشــور مــا 
بــا مســائل علمــی روز بــه روز گســترش پیــدا می کنــد و ایــن علــم هــم علــم 
تجربــی اســت و ایــن در دانشــگاه های مهندســی جدی تــر و ناظــر بــه کاربــرد 
ــود و  ــالح نش ــی اص ــی و معرفت ــای حکم ــوی ه ــر آن س ــن اگ ــت بنابرای اس
هستی شناســی صحیحــی شــکل نگیرد ســروکار داشــتن زیــاد با مســائل تجربی 
بــدون داشــتن یــک پشــتوانه حکمــی قــوی می توانــد جامعــه را بــه ســمت نگاه 
حســی و مــادی ببــرد کــه ایــن یــک مســئله جــدی اســت ازنظــر حضــور در 
ایــن دوره هــا بــرای دانشــجویان مهندســی مؤثــر اســت. البتــه مــا نمی خواهیــم 
نقــش علــوم تجربــی را نفــی یــا انــکار بکنیم بلکــه تجربه بایــد جایــگاه و نقش 
خــودش را پیــدا بکنــد و نقــش و ارتبــاط مســائل تجربــی بــا مســائل حکمــی 
و معرفتــی و فلســفی روشــن شــود. و هم چنیــن مهندســی رشــته ای اســت کــه 
خالقیــت، ابتــکار و تولیــد در آن حــرف اول را میزنــد و ایــن خالقیــت و ابتکار 
شــاخصه ای اســت کــه یــک مهنــدس و مولــد و تولیدگر را بســیار مســتعد فهم 

مســائل حکمــی می کنــد.

مصاحبه با  استاد قاسم قرباني ) استاد کارگاه جهان بیني توحیدي(
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ــر  ــی دکت ــی از زندگ ــت کوتاه ــان سرگذش ــه بی ــل، ب ــمت های قب در قس
محمــد یونــس و چگونگــی تأســیس بانــک گرامیــن )بانکــی کــه بــه فقــرا وام 
می دهــد( بــر مبنــای کســب وکار اجتماعــی پرداختیــم. دیدیم که کســب وکار 
اجتماعــی کســب وکاری اســت کــه بــرای رســیدن بــه یــک هــدف اجتماعــی 
طراحی شــده و ضــرر ده نیســت؛ بــه ایــن معنــا کــه ســود حاصــل از فعالیت های 
آن برابــر یــا بیشــتر از صفــر اســت و ســودی بیــن ســهامداران تقســیم نمی کنــد. 
ــه ســؤال های »چــرا مســئولیت های  ــر محمــد یونــس ب همچنیــن جــواب دکت
ــب وکار  ــردم در کس ــرا م ــت؟« و »چ ــو نیس ــرکت ها جواب گ ــی ش اجتماع
ــا  ــی ب ــب وکار اجتماع ــاوت کس ــد؟« و »تف ــرمایه گذاری می کنن ــی س اجتماع
خیریه هــا چیســت؟« و »آیــا ســاختاری ترکیبــی از کســب وکارهای بــه دنبــال 

ســود بیشــینه و کســب وکارهای اجتماعــی ممکــن اســت؟« را بیــان کردیــم.
شــما می توانیــد از طریــق ســایت jadiut.ir  قســمت های قبلــی ایــن نوشــته 

بخوانید. را 
ــده  ــن و ای ــک گرامی ــه بان ــات زیرمجموع ــان مؤسس ــه بی ــمت ب ــن قس در ای

ــم. ــی می پردازی ــهام اجتماع ــازار س ــیس ب ــرای تأس ــس ب ــد یون محم
محمد یونس در کتاب خود )ساختن جهانی بدون فقر( می گوید:

 « به طورکلــی کاپیتالیســم )ســرمایه داری( دیــدی محــدود از طبیعــت بشــر 
ــی بیشــینه ســاختن  ــد کــه تنهــا در پ دارد و او را موجــودی تک بعــدی می بین
ــازار آزاد نیــز روی ایــن بعــد انســان پایه گــذاری شــده  ســود اســت. مفهــوم ب
اســت. تئوری هــای رایــج اقتصــادی نیــز روی همیــن اصــل تک بعــدی دیــدن 
انســان پایه گــذاری شــده اســت؛ امــا واقعیــت بســیار متفــاوت از ایــن تئــوری 
اســت. مــردم موجــودات تک بعــدی نیســتند، بلکــه چندیــن بعــد دارنــد کــه 
احساســات، باورهــا، اولویت هــا و الگوهــای رفتــاری متفــاوت ایجــاد می کند.«

باوجودایــن نکتــه دربــاره ی ماهیــت وجــودی انســان ها، هنــوز اقتصاددانــان 
نظریه هــای کالن کســب وکار را مبتنــی بــر ایــن فرضیــه نهاده انــد کــه 
ــا  ــرای آن ه ــه ب ــد ک ــی می پردازن ــه فعالیت های ــط ب ــی فق ــان ها در زندگ انس
منفعــت مالــی داشــته باشــد و مــورد دیگــری را در فعالیت هــای اقتصادی شــان 
دنبــال نمی کننــد. ایــن دیــدگاه تحریفــی بــه طبیعــت انســانی معضــل مهلــک 
و کشــنده ای اســت کــه نشــان می دهــد تفکــرات اقتصادی مــان کامــل 
نیســت. ایــن نــوع دیدگاه هــا موجــب بحران هــای چندگانــه ای کــه امــروز بــا 
ــی، دســتگاه های آموزشــی  ــن دولت آن هــا مواجــه هســتیم، شــده اســت. قوانی
ــای  ــط انگیزه ه ــه فق ــد ک ــن فرضیه ان ــر ای ــی ب ــی مبتن ــاختارهای اجتماع و س
ــدگاه  ــن دی ــه ی چنی ــد. درنتیج ــته ی توجه ان ــی و شایس ــان ها، واقع ــردی انس ف
ــا صرفــی زمــان بســیار،  و ســاختارهای اقتصــادی - اجتماعــی ای اســت کــه ب
انــرژی، پــول و منابــع دیگــر را بــرای توســعه و حمایــت از کارهــای ســودآور 
ــودآور  ــب وکارهای س ــه کس ــم ک ــرض می کنی ــم، ف ــرمایه گذاری می کنی س
منبــع عمــده ی خالقیت هــای انســانی و تنهــا مســیر ممکــن بــرای حــل مســائل 
جامعه انــد، امــا ایــن فــرض و برخــی دیگــر از ســاختارهای نظــری و اقتصــادی 

مــا چنــدان صحیــح نیســتند.
انســان،  بــه  نــگاه تک بعــدی  به جــای  اقتصــادی  بایــد در نظریه هــای 
چندبعــدی نــگاه کنیــم و هم زمــان وجــود هــر دو انگیــزه ی »دیگــر خواهــی« 
و »خودخواهــی« در انســان ها را در نظــر بگیریــم. درواقــع، ایــن تغییــر نــگاه بــه 
انســان مبنــای شــکل گیری نظریــه ی دکتــر یونــس در مــورد کســب وکارهای 
ــه  ــت ب ــان، درنهای ــاره انس ــن درب ــرض بنیادی ــن ف ــت و ای ــوده اس ــی ب اجتماع

شــکل گیری ایــده جدیــدی در خصــوص ســاختار یــک کســب وکار بــا عنوان 
کســب وکار اجتماعــی منجــر شــده اســت

تجربیات واقعی از راه اندازی کسب وکارهای اجتماعی
مفهــوم کســب وکار اجتماعــی نیــز، ماننــد هــر ایــده ی جدیــدی، بــه اثبــات 
تجربــی نیــاز دارد؛ بنابرایــن، یونــس بــرای اثبــات کارآمدی این مفهــوم جدید، 
بــه ایجــاد کســب وکارهای اجتماعی متعــددی پرداخته و برخــی از آن هــا را در 

کتابــش شــرح داده اســت:
گرامیــن َدنــون: یکــی از کســب وکارهای اجتماعــی کــه بــا ســرمایه گذاری 
مشــترک بانــک گرامیــن و شــرکت های بــزرگ جهــان ایجادشــده، شــرکت 
گرامیــن دنــون اســت. ایــن شــرکت بــا مشــارکت بانــک گرامیــن و شــرکت 
ــت  ــه ماس ــد ک ــیس ش ــون تأس ــن دن ــام گرامی ــه ن ــون ب ــی دن ــوی دیل فرانس
خوشــمزه ای را بــرای کــودکان تولیــد و بــه قیمتــی عرضــه کــرد که افــراد فقیر 
بتواننــد آن را خریــداری کننــد. ایــن ماســت بــا مــواد مغــذی ای کــه در رژیــم 
غذایــی روزانــه ی کودکان فقیر بنگالدشــی نیســت، غنی شــده اســت. شــرکت 
گرامیــن دنــون، به منزلــه کســب وکاری اجتماعــی، بایــد خودگــردان باشــد و 
صاحبــان کســب وکار بایــد متعهــد شــوند کــه هرگــز از ســود ســهام و بیشــتر 
ــت ســالیانه ی  ــد. موفقی ــه برداشــت نکنن ــی ســرمایه گذاری اولی ــزان اصل از می
ــرکت  ــای ش ــل از فعالیت ه ــود حاص ــزان س ــه می ــه ب ــا توج ــز، ب ــرکت نی ش
ــال از  ــه در هرس ــی ک ــداد کودکان ــی تع ــر اساس ــه ب ــود، بلک ــنجیده نمی ش س

ــود۔ ــی می ش ــد ارزیاب ــات می یابن ــوءتغذیه نج س
گرامیــن تلــه کام و گرامبــن فــون: ایــن دو شــرکت دسترســی بــه خدمــات 
ــا منافــع اجتماعــی و اقتصــادی بی شــمار، در دسترســی  ارتباطــات از راه دور ب
جمعیــت بنــگالدش قــرار داده انــد. یونــس در مــورد تأســیس شــرکت گرامین 
ــن  ــه ای ــرگاه ب ــم. ه ــخت می دان ــردی سرس ــود را ف ــد: " گاه خ ــون می گوی ف
نتیجــه برســم کــه کاری صحیــح و ضــروری اســت تــا انجامــش ندهــم دســت 
از تــالش برنمــی دارم. مثــالً همــه تصــور می کردنــد تأســیس شــرکت گرامیــن 
فــون محــال اســت و مــردم از آن اســتقبال نخواهنــد کــرد؛ امــا مــن عکــس ایــن 

موضــوع را ثابــت کــردم."
در  مالیــات  پرداخت کننده هــای  بزرگ تریــن  از  یکــی  فــون  گرامیــن 
بنــگالدش اســت و در حــال حاضــر بیــش از 55 میلیــون نفــر را تحــت پوشــش 
خدماتــش قــرارداده اســت. بانــک گرامیــن بــه زنــان روســتایی وام مــی داد تــا 
تلفــن همــراه بخرنــد و از ایــن طریــق خدمــات تلفنــی را بــه افــرادی کــه تلفــن 
همــراه نداشــتند بفروشــند تــا آن هــا بــدون اینکــه صاحــب تلفــن شــوند بتوانند، 
بــا هرجایــی کــه بخواهنــد، تمــاس بگیرنــد. بیــش از ۴00 هــزار زن از ایــن طرح 

اســتفاده کردنــد.
ــده ی  ــرکت تولیدکنن ــریع ترین ش ــاکتی(: س ــن ش ــن )گرامی ــرژی گرامی ان
دســتگاه های انــرژي خورشــیدی خانگــی در دنیاســت. ایــن شــرکت ماهیانــه 

 نام شرکت هدف تاسیس   
 بانک گرامین ارائه خدمات مالی به فقرا

 گرامین تراست اعتبارات خرد در دنیا مؤسساتآموزش و حمایت فنی و مالی به 

 بنیاد کشاورزی گرامین آموزش و کمک برای بهبود محصوالت کشاورزی

 گرامینبنگاه  دستباف گرامین یهاپارچهصادرات 

 صندوق گرامین کارآفرینی یهاپروژهحمایت مالی برای شروع 

شیالت و دام گرامین بنیاد برنامه پروش ماهی و احشام  

 گرامین تلکام خدمات مخابراتی و ارتباطی برای فقرا

 محصوالت گرامین و محصوالت دستباف گرامین هاپارچهفروش داخلی 

 گرامین سایبرنت ارائه سرویس اینترنت

 (گرامین شاکتی)انرژی گرامین  نو در مناطق روستایی بنگالدش هاییانرژتولید 

 گرامین فون ارائه خدمات تلفن همراه

 رفاه گرامینبنیاد  خدمات درمانی و رفاهی برای اعضا و کارکنان بانک گرامین

 (گرامین شیکا)آموزش گرامین  به دانش آموزان فقیر هاکمکبورسیه تحصیلی و دیگر 

 گرامین ارتباطات خدمات اینترنت و پردازش داده

 بافندگی گرامین بافتنی برای صادرات یهاپارچهبافت 
 سرمایه گرامین مدیریت گذارییهسرمامدیریت 

 گرامین یهاحلراه هاشرکتفناوری اطالعات برای  یهاحلراهارائه 

 گرامینپارک فناوری اطالعات  ساخت تسهیالت پیشرفته شرکتی در داکا

 گرامین وکارکسب ترویج های کوچکوکارکسبتدارک ضمانت وام برای 

 گرامین بزرگراه اطالعات هادادهارائه دسترسی به اینترنت و اتصال 

 نآموزش ستاره گرامی آموزش فناوری اطالعات
 گرامین بایتک ساخت محصوالت الکترونیکی

 سالمت گرامینصندوق  مالی شرکت خدمات درمانی گرامین تأمین

 خدمات درمانی گرامین ارائه خدمات درمانی به فقرا
 گرامین دانون به فقرا صرفهبهمقرون حالیندرعارائه غذاهای مغذی و 

 گرامین وولیا مناسب یمتباقتهیه آب آشامیدنی سالم و 

هــزاران سیســتم انــرژی خورشــیدی 
خانگــی را بــه روســتاییان بنــگالدش 
می فروشــد. همچنیــن، ایــن شــرکت 
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گیاهــی تأســیس کــرده اســت.
ــن شــاکتی  ــن، گرامی ــر ای عــالوه ب
شــارژرهای  نصــب  بــه  اقــدام 
روشــنایی  ســیار،  خورشــیدی 
اضطــراری خورشــیدی، تصفیــه آب 
خورشــیدی، سیســتم های مخابراتــی 
خورشــیدی، شــبکه برق خورشیدی 

ــت. ــرده اس ک
گرامیــن کالیــان: ایــن شــرکت 
باهــدف ارائــه ی خدمــات بهداشــتی 
بــه  مطلــوب  کیفیــت  مناســب 
و  گرامیــن  بانــک  وام گیرنــدگان 
ــن  ــتاییان ایجــاد شــد. ای دیگــر روس
شــرکت برنامــه ی بیمــه ی بهداشــتی 
را اجــرا می کننــد کــه بــر اســاس 
آن خدمــات مراقبت هــای بهداشــتی 
ــا هزینــه ی ســالیانه دو دالر  اولیــه را ب
ــد  ــه می دهن ــوار ارائ ــر خان ــرای ه ب
ــتم  ــاد سیس ــد ایج ــون در فراین و اکن
ــی اســت کــه  ــت بهداشــتی مل مراقب
کســب وکارهای  از  مجموعــه ای 
ــن  ــرای تأمی ــژه ب ــی را، به وی اجتماع
فراهــم  بهداشــتی،  مراقبت هــای 

می کنــد.
گرامیــن فیشــریز و بنیــاد لیوســتاک: ایــن شــرکت باهــدف اداره ی نزدیــک 
ــن و جنوبی تریــن نقــاط  ــه هــزار دریاچــه ی پــرورش ماهــی، در شــمالی ترب ب
بنــگالدش تأســیس شــد. در ســال 2002، برنامــه ی پــرورش احشــام نیــز بــه آن 
افــزوده شــد کــه آمــوزش، واکسیناســیون، مراقبت هــای دامپزشــکی و دیگــر 
خدمــات حمایتــی را بــه زنــان فقیــر عرضــه کــرد و آن ها بــه کشــاورزان مدرنی 
ــای  ــترش فعالیت ه ــود و گس ــران را در بهب ــه، دیگ ــدند و درنتیج ــل ش تبدی

ــد. ــه ی کشــاورزی یــاری دادن روزان
گرامیــن وولیــا: در بنــگالدش بــه دالیــل زمین شناســی، تقریبــاً تمــام آب های 
ــه آرســنیک آلوده شــده اســت. هــرروز در بنــگالدش میلیون هــا  زیرزمینــی ب
نفــر از مــردم آب مصرفــی آرســنیک مصــرف می کننــد. بــرآورد می شــود که 
3۴ تــا 77 میلیــون بنگالدشــی بــه دلیــل آلودگــی آب بــه آرســنیک در معرض 
بیمــاری قــرار دارنــد و بســیاری نیــز جــان خــود را ازدســت داده اند. بــرای حــل 
ایــن مشــکل، شــرکت خدمــات بهداشــتی گرامین و شــرکت وولیا، با تشــکیل 
یــک شــرکت مشــترک بــر اســاس کســب وکار اجتماعــی، اقــدام به ســاخت و 
اداره چندیــن واحــد تولیــد و تصفیــه آب در برخــی از فقیرتریــن روســتاها در 
مرکــز و جنــوب بنــگالدش بــرای تهیــه آب آشــامیدنی ســالم باقیمت مناســب 

کــرده اســت.
صندوق های سرمایه گذاری اجتماعی

به منظــور حمایــت از رشــد کســب وکارهای اجتماعــی، محمــد یونــس در 
کتــاب خــود )کتــاب »کســب وکار اجتماعــی، شــیوه جدیــدی از کســب وکار 
کــه منجــر به تأمیــن نیازمندی هــای بشــر در دنیــای ســرمایه داری خواهد شــد«( 
بــه اهمیــت صندوق هــای ســرمایه گذاری اجتماعــی اشــاره و بیــان می کنــد کــه 
ــی کســب وکارهای  ــل مطالعــه و ارزیاب ــی از قبی ــد خدمات ایــن صندوق هــا بای
ــا در  ــی آن ه ــی و اثربخش ــی و مدیریت ــی مال ــنجش کارای ــا، س ــی نوپ اجتماع

اجتماعــی  اهــداف  بــه  دســتیابی 
ارائــه کننــد تــا کســانی کــه بــه 
ســرمایه گذاری در کســب وکارهای 
به راحتــی  عالقه مندنــد  اجتماعــی 
کسب وکار موردنظرشــان را ارزیابی 
کننــد. عــالوه بــر ایــن بســتری را 
ــاز  ــرعت نی ــه به س ــد ک ــم کنن فراه
مالــی تعــداد زیــاد و متنوعــی از 
ــن  ــی تأمی ــب وکارهای اجتماع کس

ــود.  ش
بازار سهام اجتماعی

ــوع  ــی موض ــهام اجتماع ــازار س ب
یونــس  کــه  اســت  دیگــری 
این گونــه بــه آن اشــاره می کنــد: 
تعــداد  آینــده،  ســال های  "در 
کســب وکارهای اجتماعــی افزایــش 
ــر  ــی دیگ ــج دنیای ــد و به تدری می یاب
کســب وکارهای  به مــوازات 
معمولــی، باهــدف کســب ســود، 
ــب وکارهای  ــرد. کس ــکل می گی ش
اجتماعــی تقریبــاً در هــر بــازار و 
ــای  ــب وکاری، از کااله ــوزه کس ح
مصرفــی تــا خدمــات و شــرکت های 
خدماتــی و از حوزه هــای مالــی و 
ــات و  ــاوری اطالع ــا فن ــداری ت بانک
ــد  ــور خواهن ــنگین، حض ــع س صنای
ــوارد،  ــن م ــه ای ــه ب ــا توج ــت. ب داش
ــص  ــه مخت ــوازی ک ــهام م ــازار س ــاد ب ــت، ایج ــه درنهای ــد ک ــر می رس ــه نظ ب
خریدوفــروش ســهام کســب وکارهای اجتماعــی و تأمیــن ســرمایه ایــن 
ــه  ــت ک ــم اس ــیار مه ــود. بس ــد ب ــر خواه ــد، اجتناب ناپذی ــب وکارها باش کس
ــود  ــخص ش ــا مش ــم ت ــف کنی ــی را تعری ــب وکارهای اجتماع ــت کس به دق
چــه شــرکت هایی واجــد شــرایط الزم بــرای حضــور در بــازار ســهام 
کســب وکارهای اجتماعی انــد. ســرمایه گذاران و خریــداران ســهام بایــد از ایــن 
بابــت مطمئــن شــوند کــه شــرکت های حاضــر در بازار ســهام کســب وکارهای 
ــدف  ــی باه ــرکتی معمول ــه ش ــد ن ــب وکار اجتماعی ان ــک کس ــی ی اجتماع
کســب ســود کــه ادعــا می کنــد کســب وکاری اجتماعــی اســت. قیمــت ســهام 
کســب وکارهای اجتماعــی در ایــن بــازار نشــان دهنده اجمــاع ســهام داران روی 
ارزش هــای بلندمدتــی اســت کــه مالــکان آن کســب وکارها ارائــه می کننــد، 
ــزان  ــر اســاس می ــه ب ــت کســب وکارهای اجتماعــی ن بااین حــال، ارزش فعالی
ســودی کــه انتظــار مــی رود بــه ســهام داران بپردازنــد، بلکــه بــر اســاس میــزان 
خدمــات اجتماعــی ای کــه ارائــه می کننــد ســنجیده خواهــد شــد، زیــرا هــدف 
ــات  ــن خدم ــه همی ــز ارائ ــب وکارها نی ــن کس ــرمایه گذاران در ای ــی س اصل

ــت " ــی اس ــای اجتماع مزای

گرامین،	نمونه	اتکا	
به	توان	داخلي	)3(
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ثبــت تاریــخ در روایتــی مســتند، تــوأم بــا هیجــان، کمــدی و هــراس، 
ــت.  ــام« اس ــوان »قائم مق ــا عن ــا ب ــن روزه ــز ای ــم بحث برانگی ــه ای از فیل خالص
ــاره ســیر تحــول یکــی از مهم تریــن شــخصیت های سیاســی  ایــن مســتند درب
تاریــخ ایــران اســت؛ مســتندی کــه بــه گفتــه ســازندگان آن، روایتــی منصفانــه 
و البتــه بــدون سانســور از زندگــی مبارزاتــی و فعالیت هــای سیاســی آیــت اهلل 
حســین علی  منتظــری از پیــش از انقــالب تــا لحظــه فوت   اســت. روایــت بدون 
ــین علی  ــت اهلل حس ــی آی ــای سیاس ــی و فعالیت ه ــی مبارزات ــور از زندگ سانس
 منتظــری از پیــش از انقــالب تــا لحظــه فــوت اســت.  تماشــای اینکــه یــک فرد 
ملقــب بــه فقیــه عالی قــدر و در کســوت جانشــینی رهبــری انقــالب به جایــی 
می رســد کــه علیــه هویــت و مبانــی فکــری و عقیدتــی خــود قیــام می کنــد، 
مخاطــب را دچــار شــگفتی و هــراس می کنــد. خالصــه ی مســتندی اســت کــه 
ایــن روزهــا نقــل محافــل دانشــجویی- اجتماعــی شــده اســت. مســتندی کــه 
جناح هــای سیاســی)هرچند جناحــی در کشــور بــه معنــای واقعی کلمــه وجود 

ــد. ــر می دانن ــه و قابل تقدی ــدارد( آن را محققان ن
ــن  ــه ای ــت. ب ــده اس ــتقرایی طراحی ش ــاختاری اس ــام« در س ــتند »قائم مق مس
معنــا کــه در هــر فصــل، یکــی از چالش هــای منتظــری بــا نظــام را از آغــاز و 
به طــور ریشــه ای روایــت می کنــد و ایــن مخاطــب اســت کــه خــود بایــد بــه 
ــم،  ــد برخــی از فصــول فیل ــد. هرچن ــاره آن قضــاوت کن شــهود برســد و درب
دچــار ضعــف اطالعاتــی هســتند. بــرای نمونــه، فصلی کــه به ماجــرای حمایت 
منتظــری از ســید مهــدی هاشــمی اشــاره می کنــد، بــرای افــراد و جوانانــی کــه 
ــد، بســیار گنــگ اســت؛ یعنــی مخاطبــی کــه  هیــچ شــناختی از ماجــرا ندارن
نمی دانــد مهــدی هاشــمی کــه بــوده و چــه کــرده، نمی توانــد بــه عمــق فاجعــه 
پــی ببــرد. بنابرایــن الزم بــود ابتــدا هاشــمی و فعالیت هــای او معرفــی می شــد، 
ـ کــه برادر دامــاد وی نیز  در آن صــورت، پشــتیبانی منتظــری از مهدی هاشــمی 
ـ بــرای بیننــده جــوان و حتی شــیفتگان و پیــروان منتظــری نیــز تکان دهنده  بــود 
می شــد. هرچنــد شــاید ایــن کمتــر پرداختــن بــه موضوعاتــی چــون موضــوع 
ــه  ــد چراک ــتند باش ــردان مس ــه ی کارگ ــرح و برنام ــاید ط ــمی ش ــدی هاش مه
ــن موضوعــات در مســتندها و نشــریات دیگــر پرداخته شــده اســت و  این چنی
شــاید کارگــردان قصــد دارد بیشــتر آن جنبه هــای زندگــی آقــای منتظــری را 

بازگــو کنــد کــه کمتــر موردبحــث قرارگرفته انــد.

ازجملــه نظــرات قابل توجــه راجــع بــه ایــن مســتند نظــر دختــر آقــای منتظری 
دربــاره ی ایــن مســتند اســت:» البتــه من هنــوز مســتند قائم مقــام را ندیــده ام، ولی 

فایــل صوتــی آن را شــنیده ام؛ ازنظــر مــن دو نکتــه مثبت بــر آن مترتب اســت:
ــس از  ــش پ ــت و بچه های ــه حکوم ــت ک ــدواری اس ــه امی ــه: مای اول اینک
ــرای سانســور و حــذف و  ســالیانی تــالش مســتمر و بگیروببندهــای فــراوان ب
محــو نــام منتظــری از اذهــان مــردم و از حافظــه تاریــخ ایــران، باالخــره بــه ایــن 
نتیجــه رســیدند کــه محــو کــردن نــام او ممکــن نیســت؛ و در ســال های اخیــر 
به ناچــار اذعــان نموده انــد کــه فــردی بــه نــام حســینعلی منتظــری وجــود داشــته 

اســت.
ــی کــه از  ــدگان آن خصوصــاً نســل جوان ــن مســتند در بینن و دوم اینکــه: ای
نزدیــک بــا واقعیت هــا آشــنا نشــده اند، در جهــت مطالعــه بیشــتر و بی طرفانه در 

ایــن زمینــه و رســیدن به حــق و حقیقــت ایجــاد انگیــزه می کنــد...
ولــی ای کاش ســازندگان ایــن مســتند در آن مــواردی کــه چشــم بــر 
ــرت و  ــیده اند و از آخ ــق کوش ــب حقای ــت قل ــته اند و در جه ــا بس واقعیت ه
ــش  ــی خوی ــع دنیای ــت مناف ــل در جه ــد، الاق ــت ورزیده ان ــاب غفل یوم الحس
قــدم برداشــته باشــند نــه در جهــت منافــع دنیایــی دیگــران؛ کــه ایــن عقالنی تــر 

می نمایــد...«
ــه  ــای دیگــری کــه ب ــای منتظــری و بعضــی از نقده ــر آق ــن تذکــر دخت ای
مســتند واردشــده اســت مــا را بــر آن داشــت تــا بــرای تحلیــل و بررســی مســتند 
ــی  ــی)ره( ط ــام خمین ــتقیماً از ام ــه مس ــالب ک ــس انق ــام از تاریخ نوی قائم مق
حکمــی وظیفــه ی تاریخ نــگاری انقــالب را عهــده دار شــدند دعــوت کنیــم تــا 
هــم بعضــی از نواقــص احتمالــی مســتند را برطــرف نماییم و هــم دربــاره ی  آن 

ــت یابیم. ــترده تری دس ــر و گس ــد جامع ت ــک دی ــه ی ــی ب ــه ی تاریخ بره
»...از شــما می خواهــم هرچــه می توانیــد ســعی و تــالش نماییــد تا هــدف قیام 
مــردم را مشــخص نماییــد، چراکــه همیشــه مورخیــن، اهــداف انقالب هــا را در 
مســلخ اغــراض خــود یــا اربابانشــان ذبــح می کننــد.... « )نامــه امــام خمینــی بــه 

ســید حمیــد روحانــی 1367/10/25(
امیدواریــم بتوانیــم بــه زودي ایــن مســتند را در دانشــگاه خود،اکــران کنیــم.

باشید.... منتظر 

معرفي مستند قائم مقام /  به کارگرداني سید محمدعلی صدری نیا

برنامه ها


