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گوار بوده  تحمل حوادث و دردهایی که در این ُنه ماهه بر این سرزمین و فرزندانش رفته است برای من در این سنین آخر عمر بسی سخت و نا
است. از توان ملی این کشور که به سان قالبی یخ در دست دولتی بی کفایت به سرعت در حال ذوب شدن است تا آنچه در خیابان ها و 

ک گذشته است. زندان ها بر فرزندان حق گو و حق طلب این آب و خا
خدایا تو شاهدی وعده ای که انقالب به ملت ما می داد حکومت عدل علی وار بود، حکومتی که سخت گیری عدالتش نزدیک ترین افراد 
کمیت ما به نام دین علی  به علی را هم در برمی گرفت و رحم و مروت اش دورترین و دشمن ترین افراد نسبت به او را. در حالی که آنچه حا
انجام می دهد آسان گیری و گذشت از هر فساد و تباهی سیاسی و اقتصادی و قتل و غارتی است که بعضی از خودی ها در بانک و شرکت و 
بازار و یا کوی دانشگاه و زندان اوین و کهریزک انجام می دهند و سخت گیری و فشار، آن هم با به کارگیری انواع فشار ها علیه زنان و مردان 
دست بسته و چشم بسته و بی گناهی است که اهداف و آمال و وعده  های همان انقالب را مطالبه می کنند. ای خدای بزرگ، ای تغییردهنده 

قلب ها و فکرها، یا حال و روز ما را دگرگون کن یا مرگ مرا برسان.

ربنا اخرجنا من هذه القریه الظالم اهلها واجعل لنا من لدنک ولیا واجعل لنا من لدنک نصیرا )نساء، ۷۵(
عزت اهلل سحابی - ۲۱ فروردین ۱۳۸۹



با سپاس از همه دوستانی که 
صمیمانه در تهیه و تدوین این 

یادنامه همراهی کردند.
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عشق،
بقای »آموزش«

را نیز »اصل«انده است:
• کتاب آخر را می جورم

• مصدق ات را می»کشف«ام
• برای ایرانت می»تکاپو«یم

اطمینان دارم گرمای تب و تاب ایرانی خواهانه ات 
ک، فائق خواهد آمد. به سردی خا

مهنــدس، دلخــوش بــودم بــه پریــدن روحــت، 
امــا »روح«ات را نیــز بــا محــو فجیــع »هالــه«ات، 
»رفیــق«،  امــا  زخماندنــد.  و  مچاالندنــد 

تیماردارست؛
تیماردار مهندس و هاله اش

کامی نبود،  مهندس، همه مسیر، نا
دلخوشی های بزرگی پیش رویت است:

     جهان بی »لغو«
     جهان تمام »سالم«

     مهندس
     دوستت دارم

کیدهایت می زیم.      با ویژه تأ

هدی – 12 خرداد 90

نامۀ وداع به مهندس سحابی
»به نام رفیق اول و آخر«

مهندس سالم
روح رهایی طلبت باالخره از پیکر خسته و کوفته ات، بیرون زد و پر گرفت. در رخ بی رخی 

با مرگ، اهل تقال نبودی و سبکی روح را بر فرسودگی جسم ترجیح می دادی.
ج، جان فرسودن و خود مستهلک کردن، سخت تر است  ج به در شاید قطره قطره و در

از یک لحظه جان دادن و روح رهاندن.
مهندس خسته نباشی! 

از مصرف بی وقفــه جوهر جان در طــول زمان و در زنجیــره مایه گــذاری دوران به دوران 
در انجمن اسالمی دانشجویان دهه بیســت، نهضت مقاومت ملی دهه سی، نهضت 
آزادی دهــه چهل، حمایــت از جــوان اوالن چهل – پنجاه، شــورای انقــالب و مجلس و 
ســازمان برنامه صدر انقالب، کشــتار تاریخی مهر 58 در خزانه، نشــر اندیشه در شرکت 
انتشار، موضع گیری یگانه در قبال برنامه تعدیل ساختار اقتصادی و ادغام در اقتصاد 
ســرمایه داری جهانی، پخشــانی »دیدگاه« توســعه درون زا در ایران فــردا و نی ناله های 

یک دهه اخیر 
و نیز از شش دهه زندان به زندان و عمر گذراندن در

قصر، برازجان، اوین، عادل آباد و 59 عشرت آباد. 
مهندس سپاس

از آموزه هایت؛
     سنت ها و قانون های »او«

     وزانت کتاب آخر
     تحققی بودن و در تخیل گام نزدن

     ورز اندیشه و نه تکرارش
     هویت ایرانی

     دیانت وجودی
     قابل کشف بودن مصدق

     توسعه خودبنیاد
     نقد بی رحمانه خود

و
     اخالق سیاسی - اجتماعی

     مهندس
     در خالء آموزگاران کیفی دهه های بیست - پنجاه؛

     مصدق ارشد
و

     طالقانی، بازرگان، شریعتی و حنیف نژاد سترگ
     در حد توش و توانت در دهه های شصت و هفتاد

     تلنگرمان زدی
     تصحیحمان کردی

و
     به هم آغوشیدن عقل و رادیکالیسم

وصیتمان کردی
از دست فشردن »آخر« و گریبان بوسی »واپسین«، از پرچم سه رنگ بر جسم آرمیده ات 
کشیدن، زیر تابوتت گرفتن و دور حسینیه طوافیدن و به »او« تحویل دادن، بازماندم؛ 
نشاد که نشــد. »حکیم« نخواســت که نخواســت. اما هم »او« در کنار اصل بقا انرژی و 



عزت اهلل سحابی
بـیــــم و امـــــــــــــیــد

عزت اهلل سحابی:

"روند کلی جامعــه ایران را جز با یــک تغییر بنیادی نمی تــوان متوقف کرد، 
اما تغییر بنیادی آیا از راه سقوط و واژگونی و انقالب مجدد، عبور می کند؟ 
در این راه جز فــوران کینه ها و انتقا م ها و تخریب های مکرر و ســپس ورود 
بیگانگان و اضمحالل کلی ملیت و اســتقالل چیــزی نمی توان پیش بینی 
کرد. در ادامه این روش دیگر کشور ایرانی بر صفحه جغرافیا و تاریخ جهان 
نخواهد ماند و قومیتی به نام ایرانی وجود نخواهد داشت، تا به کیفیت و 

نوع حکومت آن اندیشیده شود." 

باورمند به خطاپذیری 
بشر، پایبند به 

مردم خواهی و منافع ملی

کانون های الهام بخش 
شخصیت عزت اهلل سحابی

مهندس سحابی مبتکر 
شورای فعاالن ملیـ  مذهبی 

سرحداِت سیاست ورزی

ملیتـ  هویت ملی و 
امکان بازخوانی پایه های 

مفهومی

لطف اهلل میثمی

محمود دردکشان

محمدحسین  رفیعی

سوسن شریعتی

فاطمه گوارایی



ج  43 و44 در داخل زندان و پس از آن در خار
زندان بر روی مکاتب اقتصــادی و همچنین 

اقتصاد اسالمی شروع به مطالعه کنم.«

ســحابی از همــان زمــان و در حالــی که بیشــتر آن 
سال ها را تا پیروزی انقالب درسال 1357 در زندان 
گذراند مطالعه و تمرکز بر مباحث نظری و نیز اخبار 
و تحوالت اقتصادی را از یاد نبرد.  به همین جهت 
هنگامی کــه در شــهریور 1358 با حکــم مهندس 
بازرگان به ریاست سازمان برنامه و بودجه منصوب 
شــد، بــا اقتصــاد ایــران و مســائل و مشــکالت آن 
آشنایی داشت و توانست در مدت کوتاهی که در 
سازمان حضور داشت ارتباط خوبی میان مدیریت 
و بدنه کارشناســی ســازمان ایجاد کند.  ســحابی 

درباره تجربه حضور در سازمان برنامه می نویسد:

»چون تا آن زمان ســابقه کار اجرایی نداشتم 
و در اقتصــاد و بــه ویــژه بودجــه نیــز تخصص و 
تبحری نداشتم، به همین لحاظ سعی کردم تا 
از توان کارشناسی سازمان استفاده کنم ... در 
مسائل مطروحه کارشناسان نظرات مخالف 
و موافــق را طــرح می کردنــد ... بــه ایــن لحاظ 
سیاســت هایی کــه در زمــان مــن در ســازمان 
برنامــه و بودجــه اتخــاذ شــد سیاســت هایی 
نبــود کــه از اتــاق رییــس و معــاون وی بیــرون 
آمده باشــد، بلکه نظراتی بود که کارشناسان 

سازمان در آن دخالت کامل داشتند.«

سحابی و تلفیق عین و ذهن
مروری اجمالی بر سیر زندگی عزت اهلل سحابی

 یکی از ویژگی های مهندس عزت اهلل ســحابی که این روزها با دهمین ســال درگذشــت وی مصادف اســت، پرهیز از 
تک بعدی شدن در عرصه فعالیت های اجتماعی و تالش فکری و نظریه پردازی همراه با حضور در عرصه فعالیت های 
عملی بود.  سحابی از دوران نوجوانی پا به عرصه فعالیت های سیاسی-اجتماعی گذاشت. وی در دوران دانشجویی 
و به ویژه بعد از کودتای ســیاه 28مرداد فعالیت های سیاســی خود را ادامه داد. اولین بازداشــت او از ســوی ماموران 
فرمانداری نظامی تهران نیز در رابطه با تهیه، تکثیر و توزیع نشریات راه مصدق و اعالمیه های نهضت مقاومت ملی 
بود. امری که در ســال های بعدی زندگی وی ادامه یافت و منجر به بارها بازداشــت و بازجویی و زندان پیش و بعد از 
انقالب شد. ولی این بازداشت ها تا پایان عمر مانع از آن نشد که وی از فکر و عمل برای آزادی دست بشوید. در این راه 
سحابی همچون معلمان اولیه و بزرگ خویش طالقانی، بازرگان و دکتر سحابی عالوه بر حضور در عرصه عمل، همواره در عرصه نظری و 
فکری نیز حضور موثر داشت. فعالیت سیاسی و تبعات آن همچون بازداشت و زندان و محدودیت های آن نه تنها مانعی در راه فعالیت های 

فکری و اندیشیدن ایجاد نمی کرد، بلکه گاه زمینه ساز پرداختن به موضوعات جدید هم می شد.
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در دهه 1340 در زندان قصر و برازجان بار دیگر بحث ها و گفت وگوهای ایشان و مهندس 
بازرگان که از دوران نهضت مقاومت و بازداشت در زندان دژبان آغاز شده بود از سرگرفته 
شــد. در نتیجه مباحثات آن دوران ســحابی به ضــرورت تمرکز بر مباحــث اقتصادی و 
پی گیری موضوعات اقتصاد سیاسی پی برد و تالش برای شناخت اقتصاد ایران والگوی 
مناسب اقتصادی را آغاز کرد. وی درباره دالیل گرایش به پی گیری مباحث اقتصادی در 

»نیم قرن خاطره و تجربه« می نویسد:

»در برازجــان و در غیاب مرحــوم طالقانی، ســرانجام بحث به آنجا منتهی شــد که 
مهندس بازرگان به من ... گفتند بر روی مبانی اقتصادی در اسالم مطالعاتی انجام 
دهم ... این توصیه و دستور مهندس بازرگان موجب شد که من از همان سال های 
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 درخت آزادی را 
باید با خون آبیاری کرد

اولین باری که مهندس ســحابی را دیدم وقتی 
بود کــه برای یــک نشــریه دانشــجویی قــرار بود 
دربــاره آزادی و انقــالب اســالمی بــا یکــی از انقالبیــون گفتگــو کنیــم. 
مهندس سحابی را انتخاب کردم چون به عنوان یک دانشجوی عالقه 
مند به تاریــخ از جریــان ملی مذهبــی تاحدود یــک دانشــجوی آماتور 
اطالعاتی داشتم. از طریق یکی از دوستانم در نشریه چشم انداز ایران 
این هماهنگی انجام شــد. به همراه دو تن از دوســتان دانشــجو عازم 

هفت تیر تهران و دفتر ایران فردا شدیم. 
هنوز مهندس نیامده بود. تا ایشــان بیایــد برای ما چایــی آوردند و ما 
منتظر ایشــان در یــک اتاق یــا در واقــع یــک کتابخانه شــدیم. آمدند. 
بوی سیگار می دادند. از آن چهره جذاب در عکس های اوایل انقالب 
پیرمــردی خوش پــوش باقــی مانــده بود کــه موهایــش شــبیه همان 
عکس های جوانی بود. وقتی به اتاق ایشان رفتیم تمام قد برای ما سه 
الف دانشجو ایستاد. همان ســال مهندس فوت کردند. آن مصاحبه 
هم در نشــریه دانشجویی چاپ نشــد و در چشــم انداز ایران به عنوان 

آخرین مصاحبه مهندس چاپ شد. 
اولین چیزی که از این مرد بزرگ برای من دانشجو درس بود ادب غیر 
نمایشــی این بزرگوار بــود. آن روز وقتی به خانه برگشــتم بــا خودم فکر 

کردم چقدر با به رسمیت شناختن ما به ما احترام گذاشت. 
مصاحبه خیلی خوبی شــد. حین مصاحبه پرسید شــما به چه زبانی 
مســلط هســتید؟ ما هــم گفتیــم فارســی و اندکــی شکســته و مبتدی 
انگلیسی. او فرانسه را خوب می دانست. همانجا گفت باید یک زبان 
دیگر هــم خوب بلــد بــود. از آن مصاحبه فقــط همین برای مــن ماند. 
مردی در آستانه مرگ ولی فعال و پرنشاط. با ادب و با امید. یک جمله 
آن مصاحبه هم در ذهن من ماند. تقریبا این جمالت بود. گفتند باید 
درخت آزادی را با خون آبیاری کرد و صبور بود. هیچ کجا بدون صبر و 

تالش به هیچ کجایی نرسیده است. 
اندکی بعد مهندس بــه دیار باقی شــتافت. یادش به خیــر و گرامی که 

معلم ادب بود بیش از هر چیز.

 در خرداد 1359 و با انتخاب سحابی به عنوان نماینده مردم تهران در نخستین دوره 
مجلس شورای اسالمی، وی در کمیسیون های اقتصادی مجلس به فعالیت پرداخت 
و به عنوان رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس تالش کرد تا به همراه سایر وکالی 

همفکر خود در تدوین برنامه های اقتصادی کشور مشارکت نماید. 
ســحابی بعد از پایان دوران نمایندگی مجلس ارتباط خود را با بخش های اقتصادی 
ادامه داد و از جمله تا سال ها عضو هیات پنج نفره رسیدگی به وضعیت صنایع بود. 

 مطالعات دامنه دار و گســترده به همــراه انگیزه های فــردی برای یافتــن راه خالصی 
ایران از مشــکل عقب ماندگی و توســعه نیافتگی و نیز حضور در مراجــع تصمیم گیری 
در عرصه اقتصادی همچون کمیســیون اقتصادی شــورای انقالب، مجلس شورای 
اسالمی و هیات رســیدگی به وضعیت صنایع و شــرکت ها و نیز ســازمان های اجرایی 
همچون ســازمان برنامه و بودجه و بســیج اقتصادی سبب شد تا ســحابی با مسائل 

توسعه نیافتگی و همچنین اقتصاد ایران تا حدود زیادی آشنا شود. 
گاهی از اقتصاد و الگوهای اقتصادی و  آزاداندیشی، عدم تعصب و جمود و آشنایی و آ
نیز شــناخت عینی و ذهنی از اقتصاد و جامعه ایران سبب شد تا وی که به گفته خود 
تا پیش از سال 1357 به الگوی سوسیالیستی باور داشــت، در دیدگاه خود به میزان 

زیاد تجدیدنظر کند و به الگوی سرمایه داری ملی گرایش پیدا کند. 
ســحابی عالوه بر زمینه های اقتصادی، در عرصه مباحث سیاســی و ایدئولوژیک نیز 
صاحب رای و نظر بود. این تسلط سبب شد تا از دهه 1340 در میان نیروهای فکری 
و مذهبی به عنوان فردی صاحــب رای و مطلع از مباحث نظری و عقیدتی شــناخته 
شود. به همین سبب مرحوم مطهری از وی درخواست کرد تا مقدمه کتاب »خدمات 
متقابل اسالم و ایران« را ایشان بنویســد. همچنین مرحوم محمد حنیف نژاد از وی 
بخواهد تا با مجاهدین همکاری کند. به گفته سحابی: »مرحوم محمد ]حنیف نژاد[ 
هم مکرراً به مــن اصرار می کــرد که هرچه زودتــر خــودت را از کارخانه صافیــاد آزاد کن 
که کارهای زیادی است که باید انجام شــود. هدف وی نیز در رابطه با من عمدتاً  چرا

کارهای تعلیماتی بود.«
 مهندس سحابی همچنین در زمینه بحث های اعتقادی نیز فعال بود. این بحث ها 
بیشتر در جلسات ماهیانه و یا مناسبتی انجمن اسالمی مهندسین ارائه می شد. در 
کنده بسیاری از ایشان به جا مانده است که برخی از  همین زمینه یادداشت های پرا
آنها در زمینه وحی، حقوق بشر و اسالم در کتاب »سه کتاب« جمع آوری و توسط نشر 

صمدیه منتشر شده است.

   »تاریخ یک انقالب« با 
عنوان فرعی گزیده مقاالت، 
سخنرانی ها و مصاحبه های 

عزت اهلل سحابی به اهتمام امیر 
طیرانی در سال 1۳99 از سوی 

بنگاه ترجمه و نشر کتاب پارسه 
منتشر شده است.

نجیبه محبی 
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   شــما دهه ها با مهنــدس ســحابی در ادوار مختلف زندگی ایشــان تعامل داشــتید، 
همــراه بودید، کنــار همدیگر مبــارزه کردیــد و ســرمنزل های مختلــف را چه قبــل و چه 
بعد از انقالب با هم پشت سر گذاشتید؛ اشــراف کامل بر دیدگاه ها و راهبردهای مورد 
توصیه ایشــان دارید. شــرایط امروز جامعه ایران هم، شــرایط ویژه ای است. درست 
 در این مقطع در ایران شور و هیجان 

ً
است که در آســتانه انتخابات هســتیم و معموال

نسبی شکل می گرفت که چند دوره اخیر، حداقل سال های 1۳92 و امسال انتخابات 
ریاســت جمهوری هم کــه جایگاهی بــرای تحقق اراده ملی و مشــارکت مردم اســت، 
خیلی برانگیزاننده نیست و سرخوردگی و یاس در جامعه قوی تر از این است که با این 

رخدادها و نقاط عطف، تکان بخورد و تغییر کند. 
مرحوم مهندس سحابی، چه قبل از انقالب و چه بعد از آن، به خصوص از دهه 1۳۳0 به 
بعد فعال بودند و در فضای حکومت پهلوی تنفس و فعالیت کردندـ  در راستای نهضت 
 هم مبارزات انقالبی و چند دوره زندان رفتند 

ً
مقاومت ملی و تعمیق حرکت مصدق، بعدا

و بعد از انقالب هم به جز برهه کوتــاه اول انقالب که در جایگاه رئیس ســازمان برنامه و 
 خارج از قدرت 

ً
بعد نمایندگی خبرگان قانونی اساسی و مجلس مشارکت داشتند، عمدتا

بودند. اما در عین حال، فعال و در تعامل و به عنوان یک منتقد مشفق و خیرخواه هیچگاه 
اینکه مسیر درست به حکومت نشان بدهند، را از یاد نبردند. در دهه 70 برای انتخابات 
ریاســت جمهوری کاندید شــده و گرچه رد صالحیت شــدند، اما دچار انفعال نشده و 
تالش خود را متوقف نکردند و بعدها حرکت شورای فعاالن ملی- مذهبی را راه انداختند. 

ابتدای دهه 70 هم به همراه شما و جمعی از دوستان در پی تاسیس حزب هم بودند. 

 باورمند به خطاپذیری بشر، 
پایبند به مردم خواهی و منافع ملی

گفت وگو با لطف اهلل میثمی درباره سیره و راهبرد سیاسی عزت اهلل سحابی

به طــور کلی بــا ایــن ســیری کــه مرحــوم مهندس 
سحابی داشتند و خود شما هم داشتید و شناختی 
که از نگرش هــا و راهبــرد ایشــان داریــد، بفرمایید 
با توجــه بــه شــرایط انســداد سیاســی و بــه نوعی 
ســرخوردگی امروز جامعــه ایران، به نظر شــما چه 
راهبردی می شود از سیره مرحوم مهندس سحابی 
استخراج کرد که در شــرایط امروز که از این حیث، 
چندان هم ویژه و استثناء نیست و در این 70-60 
گی هایی را  ســاله اخیر برهه هایــی کــه چنیــن ویژ
کمابیــش داشــتند، زیــاد دیــده و شــنیده ایم، چه 
درسی می شود از راهبرد و رویکرد مهندس سحابی 
و تجــارب و اندوختــه خــود شــما گرفــت و در ایــن 

شرایط چه باید کرد؟
مهندس لطف اهلل میثمی: تشکر می کنم که برای 
شــخصیت به این بزرگــی و عاقبت بخیــر، به بنده 
اجازه صحبت دادید. من سال 1338 به دانشگاه 
رفتــم و ســال 1339 در انجمن اســالمی دانشــگاه 
بودم و تابستان آن ســال، جبهه ملی ایران )دوم( 
فعالیت خود را شــروع کرده بود. سال 1339 عضو 
جبهه ملی هم شدم. فکر می کنم 26 اردیبهشت 
1340 هم نهضت آزادی تشکیل شد و من عضو سه 
تشکل شدم. بخش عظیمی از فعالیت های من با 
فعالیت های مهندس سحابی همپوشانی داشت. 
در برخوردهایی که با ایشان داشتم، ایشان بسیار 
خوش برخورد بودند. اینطور نبود که با کسانی که 

تجربه نداشتند، رفتار تحقیرآمیز داشته باشند. 
یادم است 6 بهمن 1341، آن زمان که عضو نهضت 
آزادی بــودم، مهنــدس بــازرگان و دکتر ســحابی و 
طالقانی و ســران جبهه ملــی را بازداشــت کردند. 
حنیف نــژاد را هــم بــه عنــوان عضــو دانشــجویان 
جبهه ملی )دانشکده کشــاورزی( بازداشت کرده 
بودند. قبل از دستگیری مهندس بازرگان، وقتی 
از کالس درس دانشــگاه بیــرون آمــد، با ایشــان تا 
زمانــی کــه ســوار ماشــین شــدند و رفتنــد آخریــن 
خبرهــای دانشــگاه را رد و بدل کردیم. ایشــان که 
به خانه رفته بودند، بازداشت شده بودند. ایشان 
یک بیانیــه 14 صفحه ای راجع به اصالحات شــاه 
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دادگاه نهضت 
آزادی نقطه 

عطفی بود؛ از نظر 
راهبردی، تمام 

افرادی که دارای 
ارزش بودند، 

نهضت آزادی را 
تایید کردند. از 

آیت اهلل خمینی 
گرفته تا علمای 
فارس و مراجعی 

مانند آیت اهلل 
شریعتمداری و 

میالنی. نیرویی 
نبود که نهضت را 

تایید نکند

نوشــته بودند. آن زمان جبهه ملی می گفــت: »اصالحات آری، دیکتاتــوری نه« جبهه 
ملی هم به عنوان دولت اصالحات معروف بود، دولتی که کنار مصدق بود و مصدق هم 
اصالحاتی کرده بود، پتانســیل یک حکومت را داشــت اما با زور کودتا آنها را کنار زدند. 
کثریت مردم هم با جبهه ملی بودند. یعنی چنین آلترناتیوی وجود داشت. بیانیه 14  ا
صفحه ای نهضت آزادی بــه  قلم مهندس بازرگان تایپ و تکثیر شــده بود این بیانیه به 
بررسی  اصالحات شاه پرداخته بود و ما در غیاب دستگیرشده ها در دفتر مهندس رضی 
بودیم. بیانیه ها را آورده بودند و ما آنها را دسته بندی و منگنه می کردیم. اینجا یک کار 
مشترک با مهندس ســحابی داشــتیم، می دیدیم ایشــان هم مثل ما دارند بیانیه ها را 
دسته بندی و منگنه می کنند. خضوع و خشوع مهندس و اینکه از انجام هر کاری ابایی 
نداشتند، به این معنی بود که مرزی بین ایشان و افراد زیر دستشان وجود نداشت، این 

مساله روی من خیلی اثر گذاشت. 
زمانی که نهضت آزادی تشکیل شد، خوشحال شدیم که عزت در هیات اجراییه نهضت 
هستند. بچه های انجمن راجع به اینکه انگیزه ایدئولوژیک و اسالمی مهندس بسیار 
قوی است، دوست داشتند با عزت کار کنند، ایشان هم دوست داشتند با جوانان کار 
کنند. بعد هم بچه های انجمن به ایشان فشار آوردند که اسالم باید آموزش داشته باشد، 
ۀ« عالمه نائینی را در یک جلسه خاص آموزش 

ّ
الِمَل ۀ و َتْنزیه ُ ااُلَمّ آن زمان کتاب »تنبیه ُ

دادند. این یک کار ایدئولوژیک ناب و مدرن برای ما بود. مهندس می گفت عالمه نائینی 
در بدو کار سیاســی من، روی من این اثر را گذاشت که هرکس با اســتبداد مبارزه کند و 
کشته شود، شهید محسوب می شود. با این تبیین، مبارزه با استبداد، شکل محدود 
گیر بود و همه می توانستند مبارزه کنند. ایشان خیلی خوشحال  اسالمی نداشت و فرا
بودند که این انگیزه و مطلب را از عالمه نائینی یــاد گرفته بودند، به ما هم این موضوع 
را منتقل می کردند. ضمن اینکه آن زمان این بحث هم مطرح بود که اســالم در غیاب 
امام زمان می توانست حکومت تشکیل بدهد؛ یعنی اینکه در غیاب امام معصوم، یک 
پارلمان باشد که همه نسبت به آن تعهد داشته و کارشناس باشند. حجتیه و الئیک ها 
با حکومت اسالمی به این مفهوم مخالف بودند. دو ویژگی از مرجعیت یکی اعلمیت و 
دیگری داشتن تقوا بود، و می گفتند پارلمانی تشکیل شود که این دو ویژگی را نمایندگان 
آن داشته باشند، یعنی هم تقوا داشته باشند و هم کارشناس باشند، این خالء حضور 
امام زمان را پر خواهد کرد. این را عالمه نائینی بین ما بچه های مذهبی جا می انداخت 

که می توانیم وارد سیاست شویم. 
آن زمــان، مــا در دانشــکده فنی بــرای تولــد امام زمان جشــن گرفتــه بودیــم، مهندس 
بازرگان ســخنرانی کرد و »حکومت جهانی واحد« را مطرح کرد. ایشــان موعودگرایی را 
در کل ملل گفتــه بودند. کتاب عالمــه نائینی با پانوشــت های مرحــوم طالقانی به نام 
حکومت اســالمی، در ســال 1335 منتشر شــد و در ما خیلی تأثیر گذاشــت. بچه هایی 
که با مهندس ســحابی کار می کردند، خیلی ایشــان را دوست داشــتند. بعداً مهندس 
بازرگان کتابی به نام »اسالم مکتب مبارزه و مولد« را در سال 1342 در زندان قصر نوشت. 
یادم است با تراب حق شناس این کتاب را گرفته و بیرون از زندان چاپ کردیم. ویژگی 
بچه های نهضت مقاومت و نهضت آزادی این بود که هــم مولد و هم مبارز بودند و هم 
اســالم داشــتند. مهندس به تولید خیلی عالقه داشــت. آن زمان که نهضت مقاومت 
ملی بود، کار تولیدی و طراحی می کرد، مبارزه هم می کرد. بازرگان، بچه های نهضت و 
گردان دکتر سحابی در کار تولید بودند. یکی از  همه بچه های سازمان زمین شناسی شا
گردان بازرگان، مهندس مسگرها بود که اولین کارخانه قند را بدون نقشه سوار کرده  شا
بود. دوره بازرگان هرکس می خواست مهندس شود، باید یک پروژه ای را جلو می برد یا 
ابتکاری عملی طرح می کرد. این روحیه در مهندس سحابی وجود داشت. حتی سال 
1351 که زندان قصر آمده بود، فتوکپی پروژه هایی که روی آنها کار می کرد را با خودش به 
زندان آورده بود. علت ماندگاری مهندس سحابی به خاطر ویژگی مولد- مبارز بودن و 

اسالمی بودن ایشان بود. 
زمانی که سران نهضت آزادی، دســتگیر شــدند برای من نقطه عطفی را تعریف کردند 
که بســیار راهبردی است. ســران نهضت آزادی و جبهه ملی که دســتگیر شدند مبارزه 

روحانیت شــکل گرفــت و دامنــه طرفــداران آقای 
خمینی هم بیشتر می شد، حتی بچه های نهضت 
آزادی هم جــذب حرکت خمینی شــده بودند که 
ضدشاه بود، آقای عبداهلل معظمی از جبهه ملی و 
یک نماینده از آیت اهلل شریعتمداری و یک نماینده 
از نهضت آزادی با هم جلسه داشتند و خواستند 
حرکــت روحانیــت بــا ملی هــا را بــا هــم بیامیزنــد و 
حول قانون اساسی، علیه استبداد مبارزه کنند. 
این خیلی جالب بود و شــاه می توانســت روی آن 

حساس شده و متوجه خطر شود. 

   ابتدای دهه چهل بود؟
میثمی: بلــه، نزدیک 15 خرداد بــود. نقطه عطف 
15 خرداد هم خیلی مهم است. قبل از 15 خرداد، 
نهضت آزادی و انجمن اســالمی سه بیانیه دادند 
که نقــاط قــوت حرکت هــای روحانیــت را کنار هم 
گذاشــتند و گفتند اینها دارنــد با اســتبداد مبارزه 
می کنند. من یک بار هــم به مهندس گفتم که به 
ک متوجه این قضیه شد  نظر من، آن زمان ســاوا
و برای پنچر کردن این پتانســیل که می توانســت 
گیر با حضــور همه  حرکــت عمیــق، راهبــردی و فرا
جناح ها با هم ایجاد کرده و موجب منزوی شدن 
شاه هم بشــود، آیت هلل خمینی را دستگیر کردند 
و حرکت تبدیل به شــورش کور شــد. شورشــی که 
آمادگی آن وجود نداشت و دیدیم که کیوسک ها 
را آتش زدند. زمانی که کتابخانه پارک شهر را تعمیر 
می کردند، کلیه کتاب ها را به یک ورزشگاه منتقل 
کردنــد، ورزشــگاه را آتــش زدند و گفتنــد کتابخانه 
آتش گرفته. کیوســک های شــرکت واحــد را آتش 
زدند و به مغازه ها حمله شد و دولت هم به خوبی 
از این قضیه استفاده کرد. بعدها اوایل سال 1348 
کــه از امریــکا برمی گشــتم، متوجــه شــدم تحلیــل 
آقای بهشتی هم همین است. ایشان هم گفتند 
شورش 15 خرداد، شــورش کوری بود. حرکتی که 
گر ادامه می یافت  قبل از 15 خرداد جریان داشت ا

به انقالب عمیق تر از 15 خرداد منجر می شد. 
چند روز بعــد از خــرداد، مهنــدس ســحابی را هم 
کردنــد. ایشــان می گفتنــد در زنــدان  دســتگیر 
شــهربانی بودم کــه دستگیرشــدگان 15 خــرداد را 
می آوردند، صداهــا و تیراندازی ها را می شــنیدم. 
درســت در متــن 15 خــرداد در زنــدان مرکــزی، در 
میدان توپخانه بودند، بعد هم ایشان را به زندان 
قصر منتقل می کنند. بعد هم در بیــرون از زندان، 
نهضت آزادی اعالمیه »دیکتاتور خون می ریزد« را 
منتشــر کرد و این باعث تغییر سرنوشت آنها شد. 
جبهه ملــی در زندان، 15 خــرداد را تاییــد نکرد و از 
قول جبهه ملی گفتند سران جبهه ملی این کارها 
را قبول ندارند. در زندان قصر، مهندس ســحابی 
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با حاج علی بابایــی و چند نفر دیگر، بیانیه ای می نویســند، تحت این عنــوان که گرچه 
به قانون اساسی و شــاه اعتقاد نداریم، ولی باید ظاهر کار را رعایت کنیم. این نوشته را 
در جوراب دکتر سحابی می گذارند و ایشان با آن به زندان قزل قلعه می روند. زمانی که 
ایشان داشــتند وضو می گرفتند این بیانیه از جورابشــان درمی آید و نگهبان می بیند و 
کمه کنند. فــرق نهضت و جبهه ملی این  همین دلیلی می شــود برای اینکه آنها را محا
بود که لبه تیز حمله نهضت آزادی، متوجه خود شاه بود ولی جبهه ملی امینی را دشمن 
اصلی می دانست؛ نهضت آزادی می گفت امینی قدرت شاه را کم می کند نباید با امینی 
درگیر شد، بگذاریم آنها کار خود را بکنند. این طرز فکر به مهندس سحابی برمی گشت.

کمه     به این خاطر که در این بیانیه نوشته شده بود نظام سلطنتی را قبول ندارند، محا
و محکومیت مهندس سحابی سنگین تر شد؟

میثمی: بله. البته این موضوع را تیمسار بهزادی هم ســال 1342 در بازپرسی دادرسی 
ارتش به من گفت. گفتم ما که خالف قانون کاری نکردیم، گفت نهضت آزادی خالف 
مصالح عالیه است؛ منظورش از مصالح عالیه هم شاه بود. مثل برجسته سازی والیت 
فقیه، در قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران آن زمان هم سلطنت برایشان برجسته و 
جزو مصالح عالیه بود. در زندان هم مهندس بیکار نبود. کتاب »ناسیونالیسم در ایران« 
ریچارد کاتم را ترجمه کردند که یکی از منابع آموزشی ما در زندان شیراز شد. مجاهدین 
هم این کتاب را تکثیر کردند. مهندس در زندان روی اقتصاد سوسیالیسم و دمکراتیک 
کار می کرد و یک مقدار اختالف هم با مهندس بازرگان داشت. بعدها به برازجان رفتند 

و دوره زندان هم عجیب است. 

   اختالفشان با مهندس بازرگان راجع به نوع رویکرد اقتصاد و سوسیالیسم بود؟
میثمی: بله نسبت به اقتصاد، با مرحوم بازرگان اختالف داشتند. بالفاصله بعد از آزادی 
از زندان مهندس کار تولید و شــرکت »یاد« را شــروع کردند. دادگاه نهضت آزادی نقطه 
عطفی بود؛ از نظر راهبردی، تمام افرادی که دارای ارزش بودند، نهضت آزادی را تایید 
گر من زودتر نهضت آزادی را تایید کرده بودم  کردند. از آیت اهلل خمینی گرفته که می گفت ا
می ترسیدم حکم زیادتری به شما بدهند، تا علمای فارس، آقای بهاءالدین محالتی و 

مراجعی ماننــد آیــت اهلل شــریعتمداری و میالنی. 
نیرویی نبــود که نهضــت را تایید نکنــد. در کتابی 
که چــاپ کردیم بــه نــام »تعامــل نهضــت آزادی و 

روحانیت« این مسئله تشریح شده است.
گی هــای مهنــدس، تعامــل ایشــان  یکــی از ویژ
بود. به مقدمــه کتــاب »خدمات متقابــل ایران 
و اســالم« آقای مطهری نگاه کنیــد که مهندس 
نوشته ولی هیچ جا این موضوع برجسته نشده 
اســت. نقطه عطفــی کــه در ســال 1343 و بعد از 
دادگاه شــکل گرفت، موجــب عاقبت بــه خیری 
فعالیت هــای نهضــت شــد. یعنــی یــک گروهــی 
بودنــد که پــای مصالــح مملکــت ایســتادند و به 
قول مصــدق، آنجا که پــای اصول پیــش می آید 
یکدنــده ایســتادند و مقاومــت کردنــد، ســازش 
هم نکردند و عاقبت به خیر شدند. یک بار برای 
دیدن مهنــدس بــازرگان و آقای دکتر ســحابی با 
دوچرخه به قزل قلعه رفته بودم. مهندس سالور 
رئیس کارخانه قند فارس و از دوستان مهندس 
بازرگان آنجا بود، من شــاهد بودم که پیام آورده 
بود که اعلیحضرت  می گویند شما می توانید هم 
حزب داشته باشید، هم اســتاد دانشگاه باشید 
و هم فعالیت آزاد سیاسی داشته باشید و زندگی 
خــود را بکنید ولی ســه کار را نکنید: یکی اســمی 
از شــاه نبریــد، دوم اســم از مصــدق نبرید، ســوم 
اســمی از نفت نبریــد. این را که گفــت، مهندس 
بازرگان یک مقدار فکر کرد و گفت »پس، از اسالم 
چــه می مانــد؟« ایــن خیلــی مهــم اســت چــون 
بعضی ها اســالم را در نمــاز و روزه و احــکام فرعی 
و فردی می بینند. حوزه و روحانیت با مصادیق 
کاری نداشتند. در حالی که مصداق اندیشی به 
معنای دســت گذاشــتن روی مصداق و عینیت 
حــق در یــک مقطــع تاریخــی مهــم اســت. برای 
نمونه مصدق که مصداق بود و مقابلش هم شاه 
و عامل بدبختی ما هم قراردادهای نفتی بودند. 
کمه  با همین محتوا بود که نهضت آزادی را محا

کردند و مهندس تربیت شده این دیدگاه بود. 
بعد از محکوم شــدن در ســال 1343، در زندان، 
کــه مهنــدس  13 نفــر از رهبــران نهضــت آزادی 
ســحابی هم بین آنها بــود، گفتند شــرایط فعلی 
بســیار پیچیــده اســت و بــه بیانــی محترمانــه 
گفتنــد دیگــر از سنشــان گذشــته کــه بتواننــد بــا 
شرایط هماهنگ شــوند، بنابراین نیاز به مولود 
جدید اســت، ما می توانیم رحمی بــرای پرورش 
مولــود جدید باشــیم که یــک کار جدی تــر کند. 
بارها از مهندس ســحابی شــنیدم کــه مهندس 
گفــت: »بعــد از مــا دیگــر  بــازرگان در دادگاه 
کســی از قانــون اساســی دفــاع نمی کنــد« و ایــن 
پیش بینی مهندس به واقعیت پیوســت. ســال 

مهندس سحابی 
در دادگاه از مبارزه 

مسلحانه دفاع 
کرد. جرم ایشان 

مثل مهندس 
توسلی بود که 

نامه به خارج از 
کشور نوشته بود 

تا از مجاهدین 
حمایت شود. 

به ایشان 11 
سال حبس 

دادند. خودم 
وقتی مهندس را 
می دیدم اظهار 

شرمندگی می کردم 
که برای ما جوانان 

چقدر فداکاری 
کردند.
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خ می دهد و بیرون از زندان  1347مالقاتی بین دکتر سحابی و بازرگان و حنیف نژاد ر
هــم بچه ها به ایــن نتیجه رســیده بودند، پیــام زندان هم بــه کمیته نهضــت آزادی 
دانشگاه رفته بود که در خاطرات دکتر افتخار هم هست. این نقطه عطف مهمی بود 

که به جنبش مسلحانه رسیده بودند. 
یکی از ویژگی های مهندس سحابی، استقالل طلبی و آزادی خواهی توامان بود. وقتی 
مبارزه مسلحانه می کردیم، یک بحثی را با مهندس در زندان شیراز داشتم که مبارزه، 
گر بدانیم  باعث از بین رفتن اســتقالل ما نمی شــود؟ قبالً هم حنیف نژاد گفته بــود که ا
اســتقاللمان از بین مــی رود مبــارزه نمی کنیــم. تحلیلمان ایــن بود کــه تمامیت ارضی 
ایران، را اسرائیل، امریکا، روســیه و همه کشورها قبول دارند و کسی دست به تمامیت 
ارضی ما نمی زند؛ پس مبارزه مسلحانه نمی تواند به هرج و مرج یا تجزیه تبدیل شود که 
استقالل ما هم از بین برود. نظر مهندس هم همین بود. سال 1350 مهندس به خاطر 
حمایت از مجاهدین دســتگیر شــد. قبل از 1350، هم با حنیف نژاد ارتباط تشکیالتی 
داشــت. حنیف نژاد می گفت مــا هیچ چیز محرمانــه از مهندس ســحابی نداریم. تمام 
مسائل راهبردی را با مهندس سحابی در میان می گذاشتند. مهندس سحابی هم به 
من می گفت که چقدر شیفته محمد حنیف نژاد شده بود. مهندس سحابی در دادگاه 
هم از مبارزه مسلحانه دفاع کرد. جرم ایشان مثل مهندس توسلی بود که نامه به خارج 
از کشور نوشته بود تا از مجاهدین حمایت شود. به ایشان 11 سال حبس دادند. خودم 
کاری  وقتی مهندس را می دیدم اظهار شرمندگی می کردم که برای ما جوانان چقدر فدا

کردند. ایشان اصالً گالیه و شکایت هم نمی کردند. 
سال 1352 بود که زندان شیراز به شورش کشیده شد، من را به انفرادی بردند و بعد به 
عمومی منتقل کردند و اعتصاب غذا کردیم و بعد مهندس و من را دســت چین کردند 
و به دفتر پلیس زندان، »زیر هشت« بردند. در زیر هشــت، ما را روی زمین خواباندند و 

فلک کردند. فاصله من با مهندس یک متر و نیم 
بود و روی زمین به شکل موازی خوابیده بودیم. 
اینطور هم فلک می کردند که دو نفر دو طرف چوب 
را می گرفتند و پا را در تسمه وســط گیر می دادند و 
دو نفر هم رگباری از دو طرف شــالق می زدند. بعد 
به زور هم یک مقدار گوشــت کوبیــده در دهان ما 
گذاشــتند که اعتصاب غذا را شکســته باشیم. سر 
هر دوی ما را تراشیدند و با لباس زندان و دمپایی 
مــا را بــه بنــد عمومــی برگرداندنــد. وقتــی صورت 
مهنــدس را دیدم شــرمنده شــدم و در خــودم فرو 
رفتم که ایشــان غر نمی زند و ناراحت هم نیست و 
برای مبارزه مسلحانه نسل جوان تا اینجا پافشاری 

کرده است. 
در زندان شیراز با هم بودیم. ما با آقای احمدزاده 
و مهندس ســحابی از زندان قصر به زندان شــیراز 
منتقل شدیم، تقریباً 150 نفر در زندان شیراز بودیم 
و امکانات زیادی هم داشتیم. مهندس سحابی 
با یکی از خوانین قشقایی که در زندان بود ارتباط 
داشت و از طریق ایشان هر کتابی که می خواستیم 
برایمان می آوردند. ظهر و شب نماز جماعت و بعد 
از نماز عشا، تفسیر قرآن داشتیم. ایشان به کتاب 
»مفردات راغب« خیلی عالقه داشــتند. می گفت 
چون مفردات راغب برای قرن دوم و سوم هجری 
اســت خیلــی بــه روح قــرآن نزدیــک اســت. عربی 
ایشان هم خوب بود. آن زمان هم کتاب مفردات 
راغــب ترجمه نشــده بود و ایشــان بــرای مــا از این 

کتاب مطالب خیلی خوبی بیان می کردند. 
کار بــزرگ مهنــدس ســحابی در زنــدان، نجــات 
زندانیــان از مرگ دســته جمعی بود. بــه این معنا 
که زندان یکپارچه تندرو شــده بود؛ ایــن مقطع را 
در خاطراتم به خوبی بیان کرده ام. فضای زندان 
شــیراز به شکلی شــده بود که نمی شــد جلوی آن 
مقاومــت کــرد. مثــالً زندانیان سیاســی ایــن را که 
ک و پلیــس  بیــن پلیــس کمیتــه، بــا پلیــس ســاوا
حفاظتی زندان تفاوت است، اصالً قبول نداشتند. 
می گفتند همگی اینها سر و ته یک کرباس هستند 
و پلیس، پلیس است و این نغمه ها »سازشکارانه« 
اســت. دکتری بود که به پلیس هــا درس می داد. 
ک  در قبال آن، پلیس زندان هم گفت وقتی ساوا
برای بازرسی می آید، کتاب هایتان را به ما بدهید 
که نتواند از شما بگیرد، بعدش مجدد به شما پس 
می دهیم. این موضوع که مطرح شد، گفتند این 
اوج سازشکاری است!! برایشان فرقی بین پلیس 
حفاظتی که می خواهد زندان آرام باشــد، کســی 
شورش نکند، با پلیس کمیته وجود نداشت. در آن 
مقطع درون زندان، هنگام بازرسی، درگیری شد 
کی ها توســط زندانی ها به گروگان  و دو نفر از ســاوا
گرفته شــدند. بعد هم نیرو آوردند و تمــام زندان را 

یکی از اختالفات 
بنده با مهندس 

سحابی بر سر این 
بود که باالخره 
مردم بر اساس 

رفراندومی به قانون 
اساسی رای دادند، 

حداقل برخورد 
تعالی بخش با رای 

مردم کنیم و در 
انتخابات شرکت 

کنیم.
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محاصره کردند. بچه های تندرو آمدند و تمام تشک های ابری و ملحفه ها را وسط زندان 
ریختند که کبریت زده و زندان را به آتش بکشند، فکر نکردند در زندانی که همه دربهایش 

بسته است آتش زدن به منزله مرگ همه زندانیان است! 
آقای مهندس ســحابی، آقای احمدزاده و آقای َحَجری )از افســران حزب توده بود که 
ایشان را بعد از انقالب اعدام کردند( گفتند این کار درست نیست و با پلیس ارتباط برقرار 
گر اینکار نمی شد، جنگ و یک کشتار دسته جمعی  کرده و این دو گروگان را آزاد کردند. ا
رخ می داد، کسی هم جرات نداشت بگوید این کارها درست نیست. به هرحال مهندس 
تجربه و بینش را با هم داشــتند و از اینکه آبرویشــان هم برود ابایی نداشتند. با همین 
گر آبرویی هم  منطق، ســال 1384، در دور دوم که به آیت اهلل هاشــمی رای داد، گفــت ا

دارم برای ایران است. 
ســال های 1354-1353 اوج عسرت مهندس ســحابی در زندان است. جریانات تقی 
شهرام هم به زندان ها کشیده شده بود و سال 1354 هم بسیاری از کادرهای درجه اول 
زندان شیراز اعالم می کنند مارکسیست هستند؛ ولی مهندس و نبی معظمی و منصور 
بازرگان و چند نفری مقاومت می کننــد. مهندس بعدها به من گفــت در مقطع 1354 
آنقدر با قرآن مانوس شده و قرآن پناهگاهش شده بود که قدرت استنباط از قرآن پیدا 
کرده و از قرآن برای راهبرد الهام می گرفته که باید چه کار کرد. این پدیده خیلی عجیب 
بود. بعدها در 17 شهریور سال 1354 که ایشــان را به زندان قصر آوردند، این موضوع را 
برای من تعریف کرد. من هم در زندان این ویژگی مهندس و اخالصی که مســتقیم، با 
خدا داشت را متوجه شــده بودم. مثالً خیلی دوست داشت رو به دیوار بنشیند دعای 
کمیل بخواند، اشک بریزد و گریه کند. به دعاهای ائمه خیلی اعتقاد داشت. تا حدی 
که بعد از انقالب به من گفت فکر می کنم دعاهایی که ائمه گفته اند فوق بشر است. گفتم 
ممکن است بشر مافوق باشند، ولی فوق بشر نیستند. یکی از اختالفات ما همین بود. 
مخصوصاً به کتاب »زبور آل محمد« )صحیفه سجادیه( خیلی عشق می ورزید. اخالصی 

که مهندس داشتند، خیلی عجیب بود. 
در زندان شیراز، گروه ایدئولوژیک تشــکیل دادیم. مهندس با مجاهدین تقریباً درون 
یک جمع بــود. در گــروه ایدئولوژیــک، مهندس ســحابی، دکتر ســید محمــد میالنی، 
کبــری آهنگر، لطفعلــی بهپور، بودنــد. این افــراد تمام  زین العابدیــن حقانی، محمــد ا
کبری آهنگر شهید  کتاب های شریعتی و بازرگان و طالقانی و صدر و هگل را درنوردیدند. ا

شــد. حقانی، پســر آقــای حقانی بــود که مدرســه 
حقانــی قــم را ســاخته، فــردی محقــق و فهمیده 
بود. گروه ایدئولوژیک مرتب جلسه داشتند. یادم 
کبــری آهنگــر در آخــر به ایــن جمع  اســت محمد ا
بندی رســیده بود که بــا اراده و اختیار کــه بازرگان 
می گوید تاریخ را تبیین کنیم. علی بهپور می گفت 
باید در دیالتیک اصل هدفداری هم اضافه کنیم. 
اینها دســتاورد این گروه بود که به جــای 4 اصل، 
5 اصــل را مطــرح کنیــم. حقانــی هــم بــه موضوع 
دیالتیک ُبــرداری و حق طلبــی و بی نهایت طلبی 
رســیده بــود. وقتــی مــن می خواســتم آزاد شــوم، 
تجربیــات خود را بــه من منتقــل می کردنــد. گروه 
ایدئولوژیــک و دســتاوردهایش کار بزرگــی بــود. 
مهندس مقاله، مســعود رجوی راجع به »محکم 
و متشابه و دینامیزم قرآن« را می خواند و می گفت 
واقعاً کار بزرگی است ولی حیف که ملهم از زیربنا و 

روبنای دیالکتیك تاریخی است. 
نکته دیگری کــه در زندان شــیراز مهنــدس به آن 
رســیده بود، توحیــد علمی بــود. یعنــی مهندس 
سیر دانشمندان را بررسی کرده و دیده بود در روند 
علم، گام هایی به سمت توحید برداشته می شود. 
روی رونــد توحیــد علمــی، کار کــرده بــود. یکــی از 
دســتاوردهای مهندس، توحید علمــی و دیگری 
»ســه کتاب« اســت. عالوه بر کتــاب قــرآن، کتاب 
طبیعت و کتاب تاریخ هم هست که شهید هدی 
صابر کتاب انسان را هم به آنها اضافه کرده است. 
پسر آقای مهندس حامد سحابی هم می خواهند 
روی توحید علمی و سه کتاب کار کنند و دامنه آن 
را گسترده تر نمایند. این کتاب را با مجوز ارشاد به 

چاپ رسانده ایم. 

   بر اساس بررسی سیر مبارزاتی مرحوم مهندس 
گی  از دهه ۳0 تا انقالب که داشتید، به نظر شما ویژ
پایدار ایشان به عنوان یک نیروی فکری - سیاسی 
چه بود؟ اشــاره کردید که ایشان اهل تعامل بود و 
دوراندیشانه به مسائل نگاه می کردند و به لحاظ 
سیاســی روحیه میانــه روی داشــتند، امــا در عین 
گی های  حال، اهل مقاومت بود. تصویر شما از ویژ
ایشــان بعنوان یک فرد صاحب صالحیــت که در 
عرصه فکری - سیاسی ایران قبل از انقالب فعال 

بود، چیست؟
میثمی: یکــی از ایــن ویژگی هــا، اخالص ایشــان و 
دیگری انس با قرآن بود که حتــی آقای خامنه ای 
بعد از انقالب به من گفتند بنی صدر وقتی آیه قرآن 
می خواند کلــی غلــط دارد ولی مهندس ســحابی 
اهل تتبع و تحقیــق در قرآن اســت. اما مهمترین 
ویژگی مهندس خطاپذیری بود. بزرگترین سرمایه 
انبیــاء، خطاپذیــری و بحــث هبــوط اســت. همه 

یکی از این 
ویژگی ها، اخالص 

ایشان و دیگری 
انس با قرآن بود 
که حتی آقای 

خامنه ای بعد از 
انقالب به من گفتند 
بنی صدر وقتی آیه 

قرآن می خواند 
کلی غلط دارد ولی 
مهندس سحابی 
اهل تتبع و تحقیق 

در قرآن است. 
اما مهمترین 

ویژگی مهندس 
خطاپذیری بود.
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عزت اهلل سحابی: بیم و امید

دهمین سالگرد پرواز عزت اهلل و هاله سحابی و هدی صابر



َج  ْخَر
َ
ْیَطاُن َکَما أ

ّ
ُکُم الَش  َیْفِتَنَنّ

َ
انسانها هبوط دارند، قرآن رسماً می گوید: »َیا َبِنی آَدَم ال

ِۀ« )اعراف:27( این به معنای عمومیت دادن داســتان حضرت آدم در  َبَوْیُکْم ِمَن اْلَجَنّ
َ
أ

بســتر زمان و تاریخ اســت. آدم هم هبوط داشــته و قبل از ســقوط، توبه و انابه و صعود 
می کند و تمام قرآن پر از مصداق انبیاء است؛ آن وقت ما این سرمایه را رها کردیم. بعد از 
گر ما انتقاد کنیم همه  انقالب یک روحانی ندیدیم که از خودش انتقاد کند. می گویند ا
گر انبیاء هبوط و خطا داشتند تکلیف احکام چه می شود؟  احکام فرو خواهند ریخت. ا
باید یک نفر بی خطا و معصوم باشد تا ما بتوانیم احکام خود را براساس او بیان کنیم. اما 
با این تبیین، عمومیت اخالق زیر سوال می رود. عالمه جعفری تبریزی می گفت وقت 
آن رسیده آخوند و غیر آخوند انتقاد کنند و گذشــته را زیر سوال ببرند. مهندس چنین 
ویژگی ای داشت که خطاپذیر بود. یک بار به ایشان گفتم شما و آقای یزدی و معین فر 
قرار بود در جریان انتخابات دوم خرداد 1376 موضوعی که حکمیت مربوط به پدرتان 

را انجام بدهید، ایشان پاسخ داد: بله من اشتباه کردم. عین همین جمله را گفت. 

   قرار مربوط به نحوه کاندیداتوری و مشارکت در انتخابات بود؟
میثمی: قرار بود یک کاری انجام بدهند، مهندس خالف آن انجام داده بود. من گفتم 
چه شــد این اختالف پیش آمد؟ گفت تقصیر من بود، من اشــتباه کردم. پدرشان هم 
در ایــن مســاله داور بــود. عصبانی که می شــد و یــک حرفی می زد بــه من زنــگ می زد و 
عذرخواهی می کرد. این کارها باعث دوست داشتنی تر شدن ایشان می شد. خطاپذیری 
یک ســرمایه قرآنی اســت. عبدالناصر به شکســت اعتراف کرد و در ملــت مصر و منطقه 
محبوب تر شد.  چرا در جامعه ما این اخالق کم است؟ یکی از ویژگی های الینفک اخالق، 
خطاپذیری است. اصالً پیشرفت بشریت را در این می دانند که خطاپذیری را پذیرفته اند 

و تجربه و خطا را مطرح کردند. 
در خلیج فارس که بودم، یک مشکلی بوجود آمده بود که به بن بست رسیده بودیم و یک 
ماه معطل شده بودیم. مجبور شدیم دوباره چاه انحرافی بزنیم، مدیرعامل ما گزارشی 
به آمریکا نوشت که 600هزار دالر از دست دادیم به دلیل خطای بشری. من گفتم یک 
ماه، 600هزار دالر از دســت دادند به همین سادگی و کســی را هم به صالبه نمی کشند. 
این مســاله در تجربه بشــری غرب پذیرفته شده است. این مســاله دقیقاً چیزی است 
 َیْســِبُقُکْم ِباْلَعَمِل ِبِه َغْیُرُکْم« مهندس 

َ
که حضرت علی می گوید: »َو اهلَلَّ اهلَلَّ ِفی اْلُقْرآِن ال

ســحابی راه انبیــاء را رفــت و آبروی خــودش را هم 
می گذاشت. 

ج از بحــث  گی هــای مهنــدس، خــار یکــی از ویژ
سیاســت، منافــع ملی بــود. وقتــی بحث مــرگ بر 
ضد والیت فقیه مطرح شده بود، ایشان گفت: ما 
تضادی به نام تضاد شیعه و سنی داریم، این تضاد 
کاهنده اســت و بــه مملکــت آزار می رســاند، روی 
کی ســوار شد و  این تضاد در منطقه راهبرد خطرنا
منجر به اتحاد عربســتان و امارات و اسرائیل علیه 
کشــور ما شــد. حاال شــما مرگ بر ضد والیت فقیه 
می گویید، 70% شیعیان و مراجع هم والیت فقیه 
را قبول ندارند؛ این باعث به وجود آمدن تضادی 
در بین شیعیان یعنی تضادی روی تضاد می شود 
و دیگــر از منافــع ملی چیــزی باقی نخواهــد ماند. 
یعنی اخالق، بینش و روش در رفتار ایشان عجین 
شــده اســت. از طــرف دیگر آقــای احمــد خاتمی، 
امام جمعه تهران می گفــت ما دو رکن تغییرناپذیر 
داریــم، یکی مرگ بــر امریــکا و دیگری مــرگ بر ضد 

والیت فقیه است!
در زمینه اقتصــاد، یکی از مهمتریــن نوآوری های 
مهنــدس ســحابی ایــن بــود کــه ایشــان از اولیــن 
کسانی بود که معتقد بود که درآمد حاصل از فروش 
نفت، درآمد نیســت، بلکه ســرمایه و ثروتی است 
که به ثمــن بخس فروش رفتــه و به تــاراج می رود. 
در ســال 1350 شمســی، گروهــی از کارشناســان 
اوپک، مأموریــت یافتند تا قیمت ذاتی هر بشــکه 
نفت را محاسبه کنند. برای این کار از راه مقایسه 
بــا انرژی هــای دیگــر اقــدام کردنــد ماننــد انــرژی 
خورشــیدی، زغال ســنگ، جنــگل، ژئوترمــال، 
هیدروالکتریــک و… و بــه این نتیجه رســیدند که 
ارزش ذاتی هر بشــکه نفــت در ســال 1350، به 75 
دالر می رســد. درحالــی که قیمت هر بشــکه نفت 
در آن سال، آن هم با توجه به افزایش هایی، از دو 
تا سه دالر می شــد؛ ســه دالر کجا و 75 دالر کجا؟! 
برهمین اســاس بود که مرحوم مهندس سحابی 
بــرای نخســتین بار گفــت: »درآمــد نفــت، درآمــد 
نیســت، بلکه صــادرات ثــروت طبیعی اســت.« و 
به هیچ وجه قبول نداشــت که در تنظیم بودجه، 

آن را جزو درآمد بیاورند.

گر بخواهیم به برهه های متاخر زندگی مرحوم     ا
مهندس ســحابی بپردازیم، به ویژه از دهه 80 به 
بعد مثــل ســال 1۳84 کــه اشــاره کردیــد علی رغم 
اینکه شــاید توصیــه خیلــی از نیروهــا این بــود که 
موضوعیت ندارد ایشان بخواهند از آقای هاشمی 
در انتخابات حمایت کنند ایشان از آقای هاشمی 
حمایت کردند. بعدها هم در سال 1۳88، جامعه 
را از فــرو افتــادن بــه وادی خشــونت و اعتراضــات 

در زمینه اقتصاد، 
یکی از مهمترین 

نوآوری های 
مهندس سحابی 
این بود که ایشان 
از اولین کسانی 

بود که معتقد بود 
که درآمد حاصل 
از فروش نفت، 

درآمد نیست، بلکه 
سرمایه و ثروتی 
است که به ثمن 

بخس فروش رفته 
و به تاراج می رود.

   2 اسفند 1۳57. عزت اهلل سحابی درکنار اعضای شورای انقالب در سفر به قم برای دیدار با آیت اهلل خمینی 
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بی مهار پرهیــز می داد. یک مقــدار به تجربیات متاخر ایشــان و نکات راهبــردی و قابل 
توجهی که از این تجربیات می شود بیرون آورد بپردازید. 

میثمی: بعد از انقالب و بعد از مجلس اول که ایشان نماینده بودند، بحثی بود تحت این 
عنوان که کاندیدای ریاست جمهوری مهندس بازرگان باشند یا مهندس سحابی. بعد 
از این مهندس سحابی در هیچ انتخاباتی شرکت نکرد. یکی از اختالفات بنده با ایشان 
بر سر این بود که باالخره مردم بر اساس رفراندومی به قانون اساسی رای دادند، حداقل 

برخورد تعالی بخش با رای مردم کنیم و در انتخابات شرکت کنیم.

   منظورتان از شرکت، کاندیدا شدن است یا رای دادن؟
میثمی: هم رای و هم کاندیدا شــدن منظورم اســت. گفتم مهندس چــرا مّلیون دیگر 
شــرکت نمی کنند؟ گفت به من گفته اند مردم و موکلیــن به مــا رای نمی دهند. به نظر 
کثریت را نداشــتند، رای اقلیت را که داشتند و به عنوان  گر رای ا من این درست نبود. ا
جناحی در مجلس بودند که نمی گذاشتند پارلمان یک طرفه برود و نظارت استصوابی 
در آن سیطره یابد. در مجلس پنجم، حتی یک نفر با نظارت استصوابی مخالفت نکرد. در 
انتخابات میان دوره ای مجلس پنجم برخی از نیروهای ملیـ  مذهبی شرکت کردند. آن 
زمان ما دست اندرکار تشکیل حزب بودیم که یکی از اعضای آن یکی از دوستان مهندس 
بود. به ایشان گفتم در مدتی که با شما بودیم، مرتب جلسه داشتیم و مرتب از تحریم 
و عدم مشــروعیت نظام صحبت می کردیــد، حاال چرا داریــد ایــن دوره کاندیدا معرفی 
می کنید؟ گفت دکتر یزدی از امریکا برگشته و به این نتیجه رسیده که با ثبات ترین کشور 
در خاورمیانه، ایران است، اینطور هم نیست که این نظام فروپاشیده شود. در ضمن 
وزارت اطالعات هم قول هایی برای فضای بازتر داده است. به دوست مهندس سحابی 
گفتم دوره امام که خیلی رادیکال تر بود، شــما شرکت نکردید حاال که همه چیز آبکی تر 

شده، اطالعات اقتصادی شده، می خواهید شرکت کنید! 
وقتی ابتــدای دهه هفتاد درصدد تشــکیل حزب بودیم، من ســه پیشــنهاد داشــتم 
یکی اینکه مهندس کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری شود، دوم اینکه مهندس 
خاطرات خود را بنویسد، سوم بحث کارشناسی- ملی. خودم هم فعال شدم. وقتی 
مهندس برای ریاســت جمهوری کاندیدا شــد، من فعال بودم و بعضی موضوعات را 
به انگلیسی ترجمه می کردم. ایشان در یک جلســه ای گفت من والیت فقیه را قبول 
ندارم. این تیتر بزرگ مطبوعات شد و همان روز در روزنامه ها نوشتند، ایشان والیت 
فقیه را قبول ندارند. من و آقای قهاری، پیش مهندس ســحابی رفتیم و گفتیم شما 
چرا آنقدر آشــکارا می گوییــد قبــول ندارید؟ معلوم اســت کــه شــما را رد خواهند کرد. 
خاتمی همزمان با شــما از جامعه مدنی می گوید شــما از نفی والیــت فقیه می گویید؛ 
هرچند درون مایه اینها یکی است. باالخره مردم به این قانون اساسی رای داده اند، 
می توانید برخــورد تعالی بخش بــا رای مردم بکنید تا با این همه ســرمایه کــه دارید از 
گردش کار و شرکت در دموکراسی محروم نشــوید. به قول تقی رحمانی، در آن مقطع 
آقای خاتمــی وقتی از ایران برای ایرانیــان می گفت از ما جلو زده بــود، وقتی از جامعه 
مدنــی می گفت از مــا جلو زده بــود، وقتــی از گفت وگــوی تمدن هــا حرف مــی زد، از ما 
جلو زده بود. من بــه هدی صابر هــم گفتم در بحــث ایدئولوژی، خاتمــی می گوید در 
ح شد و دین را عقب راند  رنسانس، علم دین را عقب زد، در انقالب فرانسه آزادی مطر
کتبر؛ عدالت، دین را عقب زد؛ ولی اســالم زیربنــای علم، عدالت و آزادی  و در انقالب ا

است. من چنین جمع بندی را در ملی-مذهبی ها ندیدم. 
بعداً جلسه 60 نفره و شورای فعاالن ملی-مذهبی تشکیل شد که البته بنده در آن شورا 
نبودم. در جلسه بحث برای تشکیل حزب که داشتیم، خالصه دستاوردهای جلسه 
به اینجا رسید که مرام نامه ای تدوین شود. ما می گفتیم آیین نامه و مرامنامه در قالب 
قانون اساسی هست؛ ببینید با چه چیز آن مخالف و موافقیم؟ اینکه بیاییم و مطالب 
گر حرف جدید  جدید بنویسیم که در قانون اساسی هم هست، کار بیهوده ای است. ا
و مطلب جدید می خواهیم بنویسیم، باید ببینیم حرف جدید چیست. این جمع هم 

نتوانست ادامه پیدا کند و به جمع بندی برسد. 

   جلســاتی که معطوف به تشــکیل حــزب بود از 
سال 1۳71-1۳74 بود؟

میثمی: سال 1375ـ  1374 که انتخابات اصفهان 
شد، هنوز جلسات فعال بود. قبل از آن، جلسات 
6 نفره داشــتیم. یک مساله بین جلســات 6 نفره 
دیدم، من اشکالی در روابط دیدم که به مهندس 
گفتم شــما دیگر نمی توانید کار تشــکیالتی کنید، 
شــما »ُاُذن« بــاش، گــوش بــاش کــه همــه بیایند 
حرفهایشــان را بزننــد مثــل پیامبر. این جلســات 
تدریجاً کمرنگ شــد و تبدیل شــد به اینکه 60 نفر 
بیایند و هر ماه یک سخنرانی داشته باشیم. بعدها 
از این جلســات شــورای فعاالن پدید آمد که دیگر 

من شرکت نکردم. 
اختالف دیگر ما سر این بود که مهندس می گفت 
مــردم از اســالم زده شــده اند و باید روی ایــران کار 
گر ما اسالم را از خرافات نجات  کنیم. من می گفتم ا
بدهیــم، ایــران هــم نجــات پیــدا می کنــد. یعنــی 
گر اســالم را همانطور کــه قرآن مطــرح می کند که  ا
شــیطان و فرعون خدا را قبــول دارنــد و بی دینی و 
بی خدایی و بی ایمانی در قرآن به رسمیت شمرده 
نشــده، جامعه بدون حذف هم انجام می شود و 
به نوعی Nation-state و بــه تقویت و تحکیم دمو 
کراسی می انجامد و بسیار هم خوب است ولی نظر 

مهندس تا پایان عمر همان بود که گفتم.

   خاطرم است که تحلیل ایشان به طور خالصه 
این بود کــه در ایران مذاهــب و ادیــان مختلف در 
گذر ایــام، آمده انــد و رفته انــد، مثل دین زرتشــت 
قبل از اسالم، ولیکن سرزمین ایران پابرجا مانده 
 اینکه ادیــان و مذاهــب مختلف در 

ً
اســت. مضافا

این گستره سرزمینی هستند، در نتیجه باید نقطه 
کیدمان همان عنصر ملی و ایرانیت باشد.  اول تا

میثمــی: من می گفتــم توحید که مانده، زرتشــت 
هم موحد بود، از توحید به خیلی چیزها می شود 
رســید. این موضوع جــزو کارهای نهایــی من هم 
هســت، روی آن کار می کنــم کــه جامعــه بــدون 
حذف برای بشــریت هم راهنما باشــد. در جوامع 
دمکراتیــک از ســال 1945 که جنــگ جهانی دوم 
کم  ک ایدئولوژیک در دموکراسی حا تمام شد، مال
این بوده که کمونیست ها خدا، آزادی و مالکیت 
را قبول ندارنــد. ولی دنیــای آزاد، آزادی و مالکیت 
و خــدا را قبــول دارنــد. آزادی، مالکیــت و خــدا در 
جامعــه دموکراتیــک و در زمان جنگ ســرد محور 
حذف بوده است. خدا به حضرت محمد در سوره 
آل عمران آیه 159 می فرماید، اینهایی را که تنگه را 
رها کردند و افسرده شدند و یک گوشه کز کردند و 
گر رحمت  نشستند و مشــارکت ندارند فعال کن. ا
خــدا نبود تــو بــا مــردم رقیق القلب نمی شــدی »َو 

یکی از ویژگی های 
مهندس، خارج 

از بحث سیاست، 
منافع ملی بود. 

وقتی بحث مرگ 
بر ضد والیت فقیه 
مطرح شده بود، 
ایشان گفت: ما 
تضادی به نام 

تضاد شیعه و سنی 
داریم، این تضاد 

کاهنده است. 
حاال شما مرگ بر 
ضد والیت فقیه 
می گویید، %70 
شیعیان و مراجع 
هم والیت فقیه را 
قبول ندارند؛ این 
باعث به وجود 
آمدن تضادی در 

بین شیعیان یعنی 
تضادی روی تضاد 

می شود.
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دهمین سالگرد پرواز عزت اهلل و هاله سحابی و هدی صابر



ْمِر« معنی »شاِوْرُهْم« این است که آنها را به رسمیت بشناس 
َ ْ
اْسَتْغِفْر َلُهْم َو شاِوْرُهْم ِفی ال

و فعالشان کن، منظور صرفاً مشورت گرفتن نیست، بلکه افسرده دل را فعال کردن است. 
من می گویم این تحکیم و تقویت دموکراسی است. 

ســال 1384 به خاطر دارم به مهندس ســحابی گفتم، جریان هاشــمی، سرمایه داری 
روی زمین است، ولی احمدی نژاد ســرمایه داری زیر زمینی است. هر دو سرمایه داری 
هستند ولی هاشمی به احمدی نژاد ترجیح دارد. یادم است سر بخش خصوصی هم با 
ایشان اختالف داشتم. گفت کاری که نظام در مورد اصل 44 قانون اساسی و در راستای 
خصوصی سازی انجام داد، برای جامعه خوب است. گفتم در شرایطی که فقر و فساد و 
کم است، خصوصی سازی به خوبی انجام نمی شود. اولین کارشان هم این  تبعیض حا

بود که مخابرات را به نیروهای نظامی دادند. 
مهندس سحابی در مورد اختالف بر سر قانون کار می گفت در ایران اتحادیه جنایتکاران 
کم هستند. در این شرایط باید کارگران ما خودشان را در خط کارفرما بدانند. یعنی  حا
کم شــود، کارخانه ای باقی  گر راســت افراطی حا کارگــر و کارفرما منافع مشــترک دارند. ا
نخواهد ماند و فقط یک لشــگر بیکار می مانند که کاری هم نمی توانند بکنند. مساله 
دیگر، اینکه برخی دوستان قبول نداشتند بورژوازی ملی، در ایران وجود دارد. مهندس 

معتقد بود که بورژوازی ملی در ایران وجود دارد و من هم با ایشان موافق بودم. 

   دیدگاهی که مرحوم مهندس راجع به بحث رابطه کارگر و کارفرما داشتند، خیلی شبیه 
به بحث روابط صنعتی در ژاپن است. آنجا در مقایسه با مدل های اتحادیه ای که مبتنی 
بر اعتصــاب و تقابل بین اتحادیه هــای کارگری و کارفرمایی هســت، یک نفع مشــترک 
تعریف کرده و سعی می کنند حول نفع مشــترک به تعامل ایجابی برسند. در بحث های 
روابط صنعتی همیشه گفته می شود مدل اتحادیه ای در ژاپن که بعد از جنگ جهانی 
دوم شــکل گرفت، یک نمونه مثال زدنی اســت که بیــن جریانات کارگــری و کارفرمایی 
می توان هم راســتایی ایجاد کرد؛ به جای اینکه روابــط از نوع تضادآمیز باشــد. در مورد 
گر نکته ای راجع به راهبرد سیاســی مرحــوم مهندس خاطرتان  دهه 80 و ســال 1۳88 ا

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

یک نامه تاریخی بــه آقای خاتمی نوشــت و در آن 
نامه گفت شــما که از آزادی می گویید، آزادی باید 
پایگاه اقتصادی هم داشته باشد. می گفت وقتی 
مصدق می خواست اصالحات ارضی کند، قانون 
20% را وضــع کرد، آن زمان 80% مردم در روســتاها 
بودند، درواقع دمکراســی را از روســتاها و شــورای 
ده شــروع کــرد. در شــورای ده، دو نفــر دهقــان، 
یک نماینــده مالــک، یک نماینــده دولــت یا یک 
گر  ژانــدارم بودنــد، در کل 5 نفــر بودنــد. می گفت ا
دموکراســی پایگاه اقتصادی نداشته باشد، ثبات 
و تداوم نــدارد. باید 20% کل تولید قبل از تقســیم 
بین زمینــداران، به این شــورا برود که این شــورا از 
نظر اقتصادی شکســت نخورد. مثالً در تونس که 
اوج دموکراسی اســت، حزب النهضه اقلیت شده 
کم تونس هم خیلی فشــار  و اقتصاد بــه جریان حا
آورده و احتمــال مــی رود عربســتان در آنجــا کودتا 
گر شــعار آزادی  کند. مهندس ســحابی می گفــت ا
می دهید، از بورژوازی ملی و خرده بورژوازی چپ 
گر استفاده  که طبقه حامل این دموکراسی است ا

نکنید، دوامی نخواهد داشت. 

   نکته بســیار مهمی اســت. این نقد را مهندس 
ح  جایــی بــه صــورت مــدون و تفصیلــی هــم مطر

کرده است؟
میثمی: در ایــن مورد بــا من خیلی صحبــت کرد. 
فکر کنم مفهوم نامه ای که به خاتمی نوشت هم 

همین است.

   آقــای علــی حاج قاســمی ســال های 1۳79-
1۳80 کتابی بــا عنوان »اصالحــات؛ روندی برای 
همۀ فصول! جنبش سوســیال دموکراسی و یک 
قــرن اصالح طلبی« نوشــته و جریــان اصالحات 
را از ایــن منظــر نقــد کــرده کــه پایــگاه اجتماعــی 
مشــخص ندارند. در مجموع با توجــه به روندی 
که از شخصیت و رویکرد سیاسی مرحوم مهندس 
سحابی و تمایزاتی که خودتان با ایشان داشتید، 
ترســیم کردیــد، در شــرایط فعلــی کــه وارد دوره 
جدیــدی می شــویم از 1400 بــه بعــد، بــا توجــه به 
گی هــای اقتصادی و سیاســی کــه حکومت و  ویژ
جامعــه پیــدا کرده انــد، به هرحــال جامعــه امروز 
ایران با دهه 70 خیلی متفاوت اســت و نیروهای 
اقتصادی که مرحوم مهندس به عنوان اتحادیه 
 خیلــی 

ً
جنایتــکاران از آنهــا یــاد می کــرد، ظاهــرا

متشــکل تر شــده و در ارکان مختلــف سیاســت 
و رســانه نفــوذ پیــدا کرده انــد و نســبت بــه دهــه 
70، پیچیده تــر و تکامل یافته تــر شــده اند. فکــر 
می کنــم ســاده انگاری اســت کــه تصــور شــود بــا 
همان شعارها و راهبردی که دهه 70 بوده بشود 

وقتی ابتدای دهه 
هفتاد درصدد 
تشکیل حزب 

بودیم، من سه 
پیشنهاد داشتم 

یکی اینکه مهندس 
کاندیدای انتخابات 
ریاست جمهوری 
شود، دوم اینکه 

مهندس خاطرات 
خود را بنویسد، 

سوم بحث 
کارشناسی- ملی. 

خودم هم فعال 
شدم.
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به تحوالت 1400 به بعد پاســخ داد. به نظر شــما بــا توجه به مجموعه شــرایط،توصیه 
کلیدی و چه باید کرد امروز ما، بــه جز بحث انتخابات و صندوق رای که همیشــه یک 

مفری بوده، چه نقطه دیگری برای شروع وجود دارد؟
میثمــی: به نظر مــن، »احیــا« و »اجرای« بــدون تنازل قانون اســاس راهبــرد مبنایی 
اســت. مهندس ســحابی می گفت آنچه در انتخابات میان دوره ای مجلس پنجم در 
اصفهان انجام شد، در ســال 1376 در ایران سراسری شــد. در کادر قانون اساسی با 
انتخابات رفراندوم گونه، هم احیای قانون اساســی و هم اجرای بدون تنازل و بدون 
برجسته ســازی برخی اصــول آن، تنها راه ما اســت. برخــی نیروهــای درون الیه های 
نظام این قانون اساســی را قبول ندارند و آن را برانداز می دانند و شورای نگهبان هم 
فقط اصل 4 و 2 را قبول دارد. درســت است که قانون اساسی برای نیروهای سیاسی 
تحول خواه ایده آل نیست و برای مهندس ســحابی هم نبود، ولی اجرا شدن و احیاء 
گــر بخواهیم قانــون اساســی را احیاء کنیــم خودش یک  آن خیلــی کار بزرگی اســت. ا
انقالب است. مثالً تحقیق و تفحص در زیرمجموعه رهبری ممنوع است، ولی قانون 
اساسی این را نمی گوید؛ نظارت استصوابی هماهنگ با قانون اساسی نیست و آنچه 
در تشخیص مصحلت تصویب شده با نظارت استصوابی رایج تضاد دارد. صالحیت 
ح شــود، دادگاه انتخاباتی  گر قــرار باشــد صالحیت مطــر در حــد قوه قضاییه اســت و ا
هیئت منصفه الزم است. دکتر نجات اللهی، سخنگوی سابق شورای نگهبان هم این 
را گفته اســت. آقای جنتی می گوید هیچکس حق ندارد از دست شــورای نگهبان به 
قوه قضاییه شکایت کند؛ یعنی خودش را قوه قضاییه می داند. از طرفی قانونگذاری 
می کند و از طرف دیگر در اجرا هم هســت. نبض انتخابات که بحث اجرایی است را با 
نیروهایش دست خودش گرفته است. 10-20 مورد اســت که قانون باید احیاء شده 

و بعد اجرا شود. 

   مهندس سحابی هم به ظرفیت قانون اساسی به عنوان راهبرد تغییر قائل بودند؟
میثمی: بله خیلی؛ فقط والیت فقیه را قبول نداشت. بازرگان در پاسخ به اینکه چرا به 
قانون اساسی که والیت فقیه در آن گنجانده شده بود رای دادید، می گفت امر دائر بود 
به اینکه به این قانون رای بدهیم یا نفس قانون گرایی به خطر بیفتد. برای اینکه نفس 
قانون گرایی دوام پیدا کند به این قانون اساسی رای دادیم. من می گویم هر ملتی یک 

توان تاریخــی دارد، این تــوان تاریخی خیلی مهم 
اســت. هیتلــر آشــپز خــودش را اعــدام کرد بــه این 
خاطر که غذای چرب به او داده بود و باعث شــده 
بود در ارزیابی ســربازهایش در ســرمای شــدید به 
خطا بیفتد. ارزیابی نیرو خیلی مهم اســت. آقای 
طالقانــی اوج اخالص و صفــا را داشــت. مهندس 
سحابی تعریف می کرد که طالقانی در کمیسیون 
والیت فقیه خبرگان قانون اساســی بــود، آیت اهلل 
ســبحانی هم بــود. می گفــت آقــای طالقانی فقط 
نگاه می کرد و مخالفت نمی کرد و فقط من مخالفت 
می کردم و آقای سبحانی هم به من یاد می داد که 
چطور مخالفت کنــم. زمان رای دادن، ســبحانی 
هم به والیت فقیه رای داد. نزد مرحوم بسته نگار 
رفتم و گفتــم چرا طالقانــی این طور برخــورد کرد؟ 
گفت طالقانی کتاب »حکومت اسالمی« )مقدمه 
بــر »تنبیه االمــه و تنزیه الملــه« نائینی( را نوشــته، 
موضــوع اصلــی حکومت اســالمی - کتــاب عالمه 
نائینی - در مــورد حکومت در عصر غیبت اســت. 
از منظــر نائینی، شــکل حکومــت در زمــان غیبت 
همان والیت فقیه می شــود. دیگر اینکه طالقانی 
خیلی عشق به امام داشت و از اینکه بین او و امام 
خ بدهد خیلی پرهیز  دوگانگی کاشانی- مصدق ر

داشت. اینها جزو توان تاریخی یک ملت است. 
یک مقطــع همــه نیروهــا جمــع شــدند و انتخاب 
دموکراتیک شــده و قانون اساســی درآمــده، نباید 
بگوییم قبول نداریم. شورای نگهبان، هیچ اصلی 
از قانون اساسی را قبول ندارد. مقاله »انقالب دوم 
با کمترین هزینه« را در همین زمینه بر مبنای احیاء 
و اجرای بدون تنازل و بدون برجسته سازی قانون 
اساسی نوشتم. شاه را برجسته سازی ساقط کرد. 
در حکومــت پهلــوی، اول، مبنــا قانــون اساســی 
مشــروطه بود؛ بعد التزام بــه نظام شاهنشــاهی را 
کنار آن گذاشــتند، بعد اصالحات 6 گانه و 14 گانه 
)انقالب ســفید شــاه( و بعد هم عضویــت در حزب 
رســتاخیز را هم ارز قانون اساســی قرار دادند. اینها 
هرکدام برای خودش یک هویت است وگرنه نظام 
شاهنشــاهی در قانون اساســی بود، چــرا جدایش 

کنیم و تبدیل به مصالح عالیه اش کنیم؟ 
چیزی جایگزین تمسک به قانون اساسی نیست. 
برخی دوستان می گویند انقالب که شدنی نیست، 
ج هم اصــالً نمی شــود، تغییــر قانون  کمک از خــار
اساسی هم با این وضع موجود امکان پذیر نیست 
بازنگری شــود، اعطای اختیــار انحالل مجلس به 
رهبری را که در بازنگری ســال 67 مطــرح کردند و 
به جایی نرسید، این دفعه قطعی مطرح خواهند 
کرد. بهترین راهبرد همین است که استمرار مداوم 
در احیا و اجرای قانون داشته باشیم و در این مسیر 

گر هزینه هم بدهیم، هزینۀ قانونی است. ا

درست است که 
قانون اساسی برای 
نیروهای سیاسی 
تحول خواه ایده آل 

نیست و برای 
مهندس سحابی 
هم نبود، ولی اجرا 

شدن و احیاء آن 
خیلی کار بزرگی 

است. اگر بخواهیم 
قانون اساسی را 

احیاء کنیم خودش 
یک انقالب است.
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در رابطه با مهندس سحابی سخن گفتن، با توجه 
به محدودیت وقت و از طرفی گستردگی فعالیت ها 
و نقش هایــی کــه ایــن مرد در طول شــصت ســال 
مبارزات صادقانه، متعهدانه و هوشــمندانه خود 
داشت، کار بسیار مشکلی اســت. جهت آشنایی 
دوســتان به ســه جلــد کتــاب اشــاره می کنــم؛ دو 
جلد تحت عنــوان »نیم قرن خاطــره و تجربه« که 
جلــد اول آن ســال 1388 در ایــران و جلــد دوم آن 
ســال 1392 در پاریس منتشر شــد. کتاب دیگری 
گفته هــای انقالب  که از ایشــان برجای مانــده »نا
گی خاص  و مباحث بنیــادی ملی« اســت کــه ویژ
مهندس، یعنی شناخت کارشناسانه عمیق از دو 
گفته های آن و مباحث بنیادی  مقوله انقالب و نا
ملی را نشــان می دهد. با مراجعه به این سه جلد 
کتاب می شــود تا حدودی بــه دنیای زیســت این 

شخصیت ورود پیدا کرد. 

    سحابی، پایگاه نزول مالئکه الهی 
گاه ذهن بنــده را  یــاد مهنــدس ســحابی ناخــودآ
َنا اهلُل  ِذیَن َقاُلــوْا َرّبُ

َ
متوجه این آیــه می کنــد: »ِإّنَ اّل

ُثــّمَ اْســَتَقاُموْا« مهنــدس ســحابی را صرفاً بــر پایه 
تالش هــای شــخصی خــودش نمی بینــم. بلکــه 
َنا اهلُل ُثّمَ  ِذیَن َقاُلوْا َرّبُ

َ
اصراری که در آیه است: »ِإّنَ اّل

اْسَتَقاُموْا« یعنی کسانی که بر پایه بینش توحیدی 
و معرفت نســبت به ربوبیت الهــی و اذعان به این 
ربوبیت هستند، باور دارند به اینکه نظام هستی 
را ربوبیــت الهــی بــا مکانیزم های خــاص خودش 
َنا  مدیریــت می کنــد و اظهــار می نماینــد » َقاُلــوْا َرّبُ
اهلُل«: ربوبیت خدا را بیان می دارند »ُثّمَ اْسَتَقاُموْا«: 
و بر ســر موضع ربوبیــت الهی یکپارچه اســتقامت 
هســتند، اینهــا بنــا بــه مشــیت خــدا متفــاوت 
«که ابتــدای آیه آمــده می خواهد  می شــوند. »ِإّنَ
َنا اهلُل  ِذیَن َقاُلوْا َرّبُ

َ
« را بر »اّل

ُ
ُل َعَلیِهُم الَمالِئکۀ »َتَتَنَزّ

کید کند؛ یعنی وجود این آدم ها  ُثّمَ اْســَتَقاُموا« تا
 

ُ
و شــخصیت ها پایــگاه نــزول و اجــالل »الَمالِئکــۀ

اهلُل« می شــود و این اســت که این افــراد را متمایز 
می کند و قرآن هم بر همین معنا اصرار دارد. یعنی 
نیمه پنهان شــخصیت این افــراد به ظاهــر دیده 
نمی شــود و آنچه که از آنها دیده می شــود، قول و 
َنا اهلُل ُثّمَ اْســَتَقاُموْا« قرآن  فعل آنهاســت. »َقاُلوْا َرّبُ
« مهنــدس 

ُ
ُل َعَلیِهــُم الَمالِئکــۀ می فرماید:»َتَتَنــَزّ

کــه در ایــن  ســحابی و همــه شــخصیت هایی را 
صراط مستقیم الهی گام برداشته اند از این منظر 
گر مطالعــه کنیــم، به همیــن نتیجه می رســیم.  ا
شــناخت بنــده از مهندس بــه من می گویــد یکی 
از مصادیــق بــارز این آیــه خدا، شــخص مهندس 

سحابی است. 

کانون های الهام بخش 
شخصیت عزت اهلل سحابی

گفتاری از محمود دردکشان

ّمَ اْسَتَقاُموْا 
ُ
َنا اهلُل ث ِذیَن َقاُلوْا َرّبُ

َ
بسم اهلل الرحمن الرحیم و ِبه َنستعین، قاَل اهلُل الَحکیُم »ِإّنَ اّل

ِتی ُکنُتْم ُتوَعُدوَن« )سوره 
َ
ِۀ اّل

َ
وْا ِباْلَجّن ْبِشُر

َ
 َتَخاُفوْا َوَل َتْحَزُنوْا َوأ

َ
ّل

َ
 أ

ُ
ُل َعَلْیِهُم اْلَمَلِئَکۀ

َ
َتَتَنّز

مبارکه فصلت، سی امین آیه(
در آستانه دهمین سالگرد رحلت مرحوم مهندس، عزت اهلل سحابی هستیم، دوستان 
عالقمنــد و متعهد بر این شــدند که بــه پــاس پایمردی ها و مبــارزات مســتمر 6 دهه، به 
تدوین تجــارب زیســته ایــن بزرگمــرد بپردازنــد. متشــکر و قــدردان هســتیم از دوســتان 
ارجمندی که در پــی دریافت تجارب و رهیافت های ناشــی از تفکر، بینــش و منش این 
شخصیت تاثیرگذار دوران هســتند. انصاف این اســت در شــرایط کنونی که بحران ها 
به شکل فزاینده هستی این کشور را تهدید می کنند و ابعاد مختلف زندگی را به چالش 
می کشند و بدترین وضعیت ممکن را برای مردم رقم می زنند و روز به روز و بلکه ساعت به 
ساعت شاهد خسارات فراوان و آسیب های جدی به لحاظ روحی، روانی، عقیدتی، 
اقتصادی، سیاســی، اجتماعــی و امنیتی در همه شــئونات هســتیم، یکــی از کارهای 
اساسی در خصوص مقابله با این بحران ها بهره مندی هوشمندانه از این سرمایه ملی 
یعنی انباشت و تدوین تجارب زیسته شخصیت های اصیلی چون مهندس عزت اهلل 

سحابی باشیم. 
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از طرفی باز وقتی مهندس ســحابی را با فعالیت ها، کنشــگری ها، اخالق، صالبت فکر 
و اندیشــه، قدرت تحمل و مقاومت شــان که همه زندان ها و زندان بان ها را به ســتوه 
مــی آورد می بینــم بــرای من آنچــه تداعــی می شــود لحظاتی اســت کــه بر فــرق مبارک 
امیرالمومنین علی)ع( ضربت زده می شود و به عنوان جمع بندی و الیحه دفاعیه از نوع 
ح می کند. وصیت خاص و عام،  زیست خودش، 17 محور را تحت عنوان وصیت مطر
وصیت انسان شمول که می فرماید: »َو َمْن َبَلَغُه ِکَتاِبی« ـ هر کس وصیت من به او رسید. 
بنده که زندگی مهندس سحابی را تحلیل و بررسی می کنم می بینم گویا مهندس خود 
را به عنــوان مخاطب ایــن وصیت نامه تلقــی کرده و مســئولیت عینیت بخشــی به آن 
محورهای 17گانه را دارد که علی بن ابی طالب بیان می کند. پس آنچه من از مهندس 
می شناسم و باورم هست، اول آیه 30 سوره مبارکه فصلت و دوم وصیت نامه علی علیه 

السالم است. 

    کانون های الهام بخش شخصیت سحابی
می خواهیم از شخصیتی صحبت کنیم که الهام بخش آن در درجه اول، کانون گرم و 
صمیمی و خداباوری است که پدرش معماری کرده است؛ مرحوم دکتر یداهلل سحابی 
با اخالص، فهم، صداقت و احساس مسئولیت، تعهداتشان نسبت به انسان، اسالم، 
ایران و سرنوشت انسان ها که داشتند. اینجا اولین کانون تاثیرگذار و پایگاه الهام بخش 
مهندس سحابی است. دومین هم محیط پیرامونی که فراتر از خانه و خانواده و حتی 
جمع خویشــاوندی، مجموعــۀ باصفایی اســت که طالقانی هــا و بازرگان هــا مدیریت 

می کردند. این هم در یک فاز متفاوت تاثیر خاصی روی مهندس می گذارد. 
سومین کانون تاثیرگذار و الهام بخش مهندس سحابی، شخصیت، عملکرد، هوشیاری 
و وفــاداری مرحوم دکتر مصدق نســبت بــه سرنوشــت کالن و ملی مردم ایران اســت. 
مصدق الگوی رفتاری مرحوم سحابی در رابطه با حفظ و حراست از منافع مردم ایران، 
آن هــم به هوشــمندانه ترین وجــه ممکــن و معقول ترین حالــت مقتضی بــود. جالب 
اینکه این تاثیرگذاری به شــکل گســترده بر نخبگان و توده های میلیونــی مردم ایران 

سرنوشت ساز بود؛ آن هم با یک برد معنادار بین المللی.
چهارمین کانون الهام بخش مهندس که بسیار تعیین کننده است نفس حق طلبی، 
مبارزه و ظلم ســتیزی و مقاومت در زندان اســت. مهنــدس خیلی الهــام می گیرد و در 
کوران مبارزات و به ویژه بر پایه مقاومت در زنــدان، تحول پیدا می کند. اینها را بعنوان 

کلیت می توان برای مهندس بیان کرد. 
ُل َعَلْیِهُم  َنا اهلُل ُثّمَ اْسَتَقاُموْا َتَتَنّزَ ِذیَن َقاُلوْا َرّبُ

َ
بنده از اینجا شروع می کنم؛ تکلیف آیه »ِإّنَ اّل

گر بخواهیم از منظر  « که روشن است. این آیه را ذکر کردم که بیانی باشد که ا
ُ

اْلَمَلِئَکۀ
این آیه مهندس سحابی یا همه کســانی را که مصداق این آیه هســتند بررسی کنیم، 
 َتْحَزُنوْا 

َ
 َتَخاُفــوْا َوال

َّ
ال

َ
« و اینکه مالئک به ایشــان می گوینــد: »أ

ُ
ُل َعَلْیِهُم اْلَمَلِئَکــۀ »َتَتَنــّزَ

ِتی ُکنُتْم ُتوَعُدوَن« را به خوبی دریافت می کنند. 
َ
ِۀ اّل ْبِشُروْا ِباْلَجّنَ

َ
َوأ

اولیــن ویژگی مهنــدس، انســجام درونی ایشــان اســت. بــه این دلیــل می گویم بــه یاد 
وصیتنامــه امیرالمومنیــن علــی )ع( می افتــم، کــه وقتــی وصیتنامــه را می خوانیــم 
ْنیا َو ِإْن َبَغْتکَما«؛ »تقوای الهی پیشه کنید 

ّ
 َتْبِغیا الُد

َّ
ال

َ
ِ َو أ

وِصیُکَما ِبَتْقَوی اهلَلّ
ُ
می فرماید:»أ

گرایی و مجذوب و اسیر دنیا شدن به شدت بپرهیزید، هرچند که دنیا به شما  و از دنیا
َسَفا َعَلی َشی ٍء ِمْنَها ُزِوی َعْنکَما«؛ یعنی 

ْ
 َتأ

َ
روی آورد« بعد یک شاخص بیان می کند: »َو ال

»تاسف نخورید و غم زده نشوید از اینکه چیزی از دنیا را از دست دادید یا »ُزِوی َعْنکَما« از 
گر تاسف خوردید، این شاخصی است برای گرایش به دنیا. یعنی  دست شما رفت؛ که ا
گر این شــاخص رعایت شود که به باور  می خواهد حساسیت موضوع را بیان کند. اما ا
من مهندس آن را رعایت کرده، انسان به انسجام درونی می رسد. یعنی دستمایه ها و 
زیرساخت این است که انسان تکلیفش را با خودش، با خدا، آن چنان روشن کند که به 
جمع بندی درخصوص زیست مسئوالنه برسد. این انسجام درون است، یعنی بهره ای 

که مهندس از این دو فراز وصیتنامه گرفته این است که به انسجام درونی برسد. 

دو محور دیگــر هم برای انســجام درونی هســت: 
« یعنی   ِباْلَحِقّ

َ
ْجــِر«؛ »ُقوال

َ
 ِباْلَحِقّ َو اْعَماَل ِلْل

َ
»ُقوال

اینکه بر پایــه حق، گفتمان حق داشــته باشــید، 
حق گو و حق گــرا باشــید. کارنامه و رتبــه مهندس 
دقیقاً مبتنی بر حق مداری اســت. یعنی مشهود 
و ملموس اســت که حق مــداری در دوران حیات 
ْجــِر« و عمل 

َ
این مــرد، مــوج می زنــد. »َو اْعَمــاَل ِلْل

کنید برای اجر، یعنی کارآمد باشید. آنچه در زندگی 
مهندس می بینیم، حق گرایی و کارآمدی است. 
ْجِر« را پیاده می کند. البته 

َ
 ِباْلَحِقّ َو اْعَماَل ِلْل

َ
»ُقوال

هرکدام از اینها هم پیش نیازهای خاص خودش 
را دارد. چه کسی می تواند حق را بگوید؟ آن کسی 
کــه حــق و حقانیــت را )در بعــد معرفتــی و نظری( 
فهمیده باشــد و با خودســازی ها و تزکیۀ نفس ها 
که بر مبنای تقوا و عدم اســارت اســت، نسبت به 
جاذبه های دنیایی و وابستگی ها و دلبستگی ها 

مقابله کند. 
«، ُبعد معرفتی و خودسازی   ِباْلَحِقّ

َ
پیش نیاز »ُقوال

ْجِر« یعنی اهلیت 
َ
آن در کنار کارآمدی »َو اْعَماَل ِلْل

عمل، نه بســنده کــردن به شــعار و صــرف گفتار، 
بلکــه ورود بــه عرصه هــای اجرایــی و عملیاتــی با 
شــاخص کارآمدی و مفید بودن، در بررســی نوع 
زیســت مهندس کامالً مشــهود اســت. او انسانی 
توانمنــد اســت؛ توانمنــدی هــم پیش نیازهــای 
خاص خودش یعنی هوشمندی و تخصص، علم 
و دانــش داشــتن را می طلبد، تــا بتوانــد کارایی و 
کارآمدی داشــته باشــد. یک فرد حق گرا که فعال 
اســت و عمــل می کنــد و ســنجیدگی در عمــل و 

کارآمدی تاثیرگذار در زندگی دارد. 
اِلــِم َخْصمــاً« یعنــی 

ّ
کوَنــا ِللَظ محــور بعــدی: »َو 

ظلم زدایــی »َو ِلْلَمْظُلــوِم َعْوناً« یعنی و پشــتوانه و 
پناهگاه و چتر حمایتی برای مظلوم بودن است. 
گام اول رهایــی از چنــگال ظلــم و تباه گــری  در 
ظالمان و مســتبدان را باید نشــانه رفــت. زندگی 
مهندس را در این چارچوب می بینیم. یک نکته 
ح  در رابطه بــا شــخصیت مهندس ســحابی مطر
گر مــا مســتندات زندگــی ایشــان را خوب  اســت، ا
بررسی کنیم، عجیب سرمایه ای خواهد شد برای 
کسانی که در پی ایجاد تغییر و تحول و رهایی این 
ملت مظلــوم از تباهی هــا، تباه گری هــا و تباه گران 
هســتند و می خواهند ایران مســتقل، آبــاد و آزاد 
و ســرزمین قابل قبول بــا متر و معیارهای انســان 

داشته باشند.

    پرسش مبنایی از سرشت و سرنوشت 
انقالب

اینها مجموعه شاخص هایی است که مهندس را 

چه شرایطی رخ 
داد که مهندس 
سحابی را با 12 

سال تجربه بعد از 
انقالب و با همان 
انسجام درونی 

که خاستگاه 
انسجام بخشی 
طیف وسیعی از 

نیروهای انقالب 
بود، دوباره به 

زندان انداخت؟ 
باور بنده در مورد 
مهندس سحابی 
این است که همان 
بینش و استداللی 

که زمان شاه غالب 
بود و مهندس را به 
بند و زنجیر کشید، 

مجددا علیه او 
عمل کرد.
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به انسجام می رساند. یعنی مهندس زندگی خود را براســاس محورهای حق مداری، 
کارآمد بــودن، ظلم ســتیزی، حمایــت از مظلوم بــا زیربنایی همچــون تقــوا و رهایی از 
اسارت جاذبه های دنیایی به انسجام رساند و وارد عرصه کرد. توجه نمایید مهندس 
سحابی، اولین زندانی که تجربه کرد ســال 1333 بود. سال 1309 متولد و سال 1333 
روانه زندان می شود. زندانی شدن ایشان مرتبط با نشــریه »راه مصدق« و در رابطه با 
گاه سازی جامعه اســت. این فرد که انســجام درونی پیدا کرده، در طول بازجویی ها  آ
کمات همــه مســئولیت های نشــریه »راه مصــدق« را در همه زمینه هــا بر عهده  و محا

می گیرد و دیگران را تبرئه و حبس را هم تحمل می کند. 
ایشان سال 1342 مجدد به زندان می افتد و با همان رشادت مبتنی بر انسجام درونی، 
به 6 سال حبس محکوم می شود. ســال 1350 براســاس فعالیت های گسترده ای که 
می کند باز به 15 ســال زندان محکوم می شــود. یعنی جهت و معیارهــای این حجم از 
فعالیت و کنشــگری مشــخص اســت. این فرد با پیروزی انقــالب که بهتر اســت به آن 
واقعه 22 بهمن 1357 بگوییم، در شــرایطی که 12 ســال زندان تحمل کرده، از زندان 
بیــرون می آید. یعنی یــک مهندس نخبه ای کــه هــزاران راه توجیه بــرای پرداختن به 
کمیت  زندگی فردی اش با خدمات اجتماعی بدون صبغه سیاسی و درگیر شدن با حا
دارد، در رشــته مکانیک دانشکده فنی دانشگاه تهران، لیســانس مهندسی گرفته، از 

زندان آزاد می شود. 
گی هایی که  به طور طبیعی، با توجه به این ســابقه درخشــان و انســجام درونــی و ویژ
داشته، باید بتواند در این مقطع، حساس ترین مسئولیت ها و نقش های خود را ایفا 
ْجِر« به او می گوید: کارهای بنیادی، 

َ
کند. چون مهندس کالن اندیش است »َو اْعَماَل ِلْل

اساسی و زیربنایی بکند، طبیعی اســت روی می آورد به کارهایی که در سطح ملی به 
خصوص در بخــش صنایع می تواند به توســعه کشــور معنا ببخشــد. مردم به ایشــان 
رای می دهند و نماینده خبرگان قانون اساســی می شــود. باز هم مردم به ایشان رای 

می دهند و ایشان نماینده مجلس شورای اسالمی می شوند. 
اما تمام نکته، از اینجا شروع می شود که چه اتفاقاتی در کشور می افتد؟ تمام این بحث 
را برای گفتــن همین نکته، ارائه کردم که یک شــخصیت مثل مهندس ســحابی را، با 
گاهی و اخالص، زجر و خون دل خوردن های دوران 12 ساله زندان،  آن همه تجربه، آ
مجدد راهی زندان می کنند. اولین زندانی که مهندس بعد از انقالب می رود، در سال 

1369 یعنی 12 سال بعد از پیروزی انقالب است. 
فردی که 12 سال ســلول ها، زجرها، شکنجه ها، 
مرارت هــا و محرومیت ها را تحمل کــرده، زندانی 
کــم و زندان بــان آن بــه  را تجربــه می کنــد کــه محا
نام انقــالبـ  انقالبی کــه مهندس هســتی خود را 
برایش گذاشــتـ  تجربه می کند. جرم ایشــان هم 
گاهــی اســت. جــرم ایشــان هیــچ فرقی نکــرده.  آ
ایشان نامه ای با 90 امضاء از شخصیت های نخبه 
و فرهیختــه کشــور تدویــن و تحلیلــی از وضعیت 
کم بر کشــور می کنــد. وقتــی هم مســببین آن  حا
با این ســوال مواجــه می شــوند که چــرا مهندس 
ســحابی را به زنــدان انداختند؟ در جــواب با این 
پاســخ و عباراتــی از ایــن دســت مواجه می شــوند 
که »می خواســتیم روی ایشــان را کم کنیــم!!« یا 

»ایشان خیلی پررو شده بودند!!«. 
ســوال جــدی بنــده این اســت کــه مهنــدس که 
عوض نشــده بود، همان آدم با همــان اعتقادات 
خ داد که مهندس سحابی را  بود. چه شــرایطی ر
با 12 سال تجربه بعد از انقالب و با همان انسجام 
درونی که خاستگاه انسجام بخشی طیف وسیعی 
از نیروهای انقالب بود، دوباره به زندان انداخت؟ 
باور بنده در مورد مهندس سحابی این است که 
لی که زمان شاه غالب بود  همان بینش و استدال
و مهندس را بــه بند و زنجیر کشــید، مجددا علیه 
او عمــل کرد. چرا باید شــخصیتی مثــل مهندس 
ســحابی کــه تمــام وجــود و هســتی اش را وقــف 
ســربلندی و اعتالی کلمه توحید و بهینه ســازی 
و آبــادی ایــران کرد، بــه زنــدان برود؟ ایــن بینش 
چگونــه از درون نظامــی کــه مدعــی اســالمیت و 
جمهوریــت بــود، ســر بــرآورد؟ مهندس کــه وقف 
اســالم و مردم بود، هیچ تغییر و تحولی هم نکرد. 
گر این بزنگاه و مقوله را بتوانیم فهم کنیم، جواب  ا
بسیاری از سواالت حساس، به خصوص در عرصه 
کمیتی و سیاسی داده می شود. چرا این اتفاق  حا
افتاد و تکرار شد؟ سال 1369، سال 1375 و سال 
1379 و نهایتــاً ســال 1389، عیــن شــرایط قبلــی 
بــود. مهنــدس تغییــر نکــرد و روز بــه روز پخته تر و 
مصمم تر و جدی تر روی مواضع به حق و عملکرد 
تاثیرگذارش بود. اما همان تفکری که نه اسالمیت 
را برمی تابــد و نه جمهوریــت را وقعــی می نهد، در 
جهــت ســرکوب مهنــدس و ملکــوک کردنــش به 
تناســب رشــد روزافــزون مهندس حساســیت به 
خرج می دهد. تا جایی که مهندس را به وضعیت 
بحرانی در می آورند و برنامه هویت می ســازند که 
این بزرگمرد تاریخ معاصــر، وادار به اذعــان به امر 
جاسوســی توســط خودش و همفکرانش کرده و 

طلب مرگ کند!
این همان شخصیتی است که آخرین حرفش در 

اگر مهندس 
سحابی زنده بود، 
انسجام اجتماعی 

و وحدت ملی را 
نشانه می رفت 
تا بتواند بر پایه 

وحدت ملی، تالش 
حداکثری را در 

سطح ملی، پیش 
ببرد. مهندس به 

کمتر از توسعه 
متوازن در زندگی 

خود تن نمی دهد. 
مهندس اگر بود، 
در این شرایط، 
حاکمیت اشرار 

را با راهکار امر به 
معروف و نهی از 
منکر و بازتولید 

فرهنگ گفتمان 
دموکراسی محور 
هدف قرار می داد. 
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بیمارستان این است: »من دارم می میرم، خدا می داند که من چقدر برای ایران نگرانم 
و کاری برای ایران نکردم.« کســی که اصالً به نظر من میزان فعالیت ها و کنشــگری ها 
و تاثیرگذاری هایش در رابطه با سرنوشت این مردم غیرقابل ارزیابی و وصف است. به 
این نکته باید به درستی پرداخته شود. نمی توان به راحتی از کنار این مساله گذشت 
کمه  کمیت می افتد کــه زندانیان و متهمان و کســانی که محا که چه اتفاقی درون حا
می شــوند و باید پشــت میله های زندان زندگی ســپری کنند، شــخصیت هایی چون 

مهندس سحابی هستند؟ 
به وصیتنامه علی بن ابیطالب برمی گردم. این انسجام درونی خاستگاه انسجام بیرونی 
اســت که در وصیتنامه علی بن ابیطالب می فرمایــد: »اهلل اهلل« مقوله های مختلفی را 
اَلِۀ َو  ــِۀ الَصّ ْفَضُل ِمْن َعاَمّ

َ
بیان می کنــد و از قول پیامبر می فرماید: »َصــاَلُح َذاِت اْلَبیــِن أ

یاْم« یعنی انسجام، وحدت بخشی، همدلی بین آدم ها و نیروها ایجاد کردن از یک  الِصّ
سال نماز و روزه باالتر است. دو پایگاه تحت عنوان ایتام و جیران و همسایگان معرفی 
می شود و بعد به یک سلسله مطالبی می پردازد که همگی در رابطه با انسجام و وحدت 
ملی است. مهندس خیلی خوب درخشید، اوج و نقطه عطف او هم به لحاظ عملکرد 
این است که مورد غضب و خشم قرار می گیرد و در دوران بازجویی و زندان ها با ایشان 

ناجوانمردانه برخورد می شود. 
با این همه، او به گونه ای عمل می کند که عمالً جریان ملی- مذهبی را بســیار فعال و 
کثریت منفعل شده  تاثیرگذار راه می اندازد. در شرایطی که یأس از در و دیوار می بارید، ا
بودند، انسداد ایجاد کرده بودند، هنر مهندس سحابی بود که چنین جریانی را از میان 
نیروهای اصیل و فهیم مذهبی و ملی طراحی و مدیریت می کند و درواقع با پشــتوانه 
مردمی بومی سازی می کند، این نکته مهم است و فعالیت را ادامه می دهد. مهندس 
در مکتب علی به خوبی درس آموختــه که از تدابر و تقاطع )پشــت کردن به همدیگر و 
جدایی( بپرهیزید. »َو َعَلْیُکْم ِبالَتواُصِل َو اْلَتباُذْل« خیلی انرژی صرف می کند تا بر پایه 
آن بینش انسجام بخشی که عرض کردم خاستگاه انســجام درونی که خود مهندس 
است، جریان ملی ـ مذهبی را ساماندهی کند و خوب هم موفق می شود و دستاوردهای 

فوق العاده ای پیدا می کند. 

    جهاد همه جانبه و مبارزه حرفه ای در زندگی سحابی 
کتور انسجام بخشی، جهاد همه جانبه  شاخص بسیار مهم در زندگی مهندس بعد از فا
و مبــارزه حرفه ای اســت. مهندس ســحابی، مبــارزی پرتکنیک اســت، بســیار فنی و 
هوشــمندانه مبــارزه می کنــد، خیلی معطــوف به هــدف پیش مــی رود. در خط ســیر 
مبارزات مهندس، حرکت می بینیم، تقال و درجا زدن نیست. فکر می کنم هم مقاومت 
15 ساله ایشان در زندان که 12 سال آن در رژیم گذشته بود و سه سال هم در رژیم فعلی، 
عمالً یک چهارم حیات مبارزاتی مهندس را پوشــش می دهد. هم مقاومت ایشان در 
زندان و هم عملکردشــان، او را پــر تکنیک کرد و هــم الهامی که از زنــدان گرفت. یعنی 
یک رابطه دوســویه بین مهندس و زندان برقرار شــد. از زندان الهام و قدرت می گرفت 
تا راه خود را ادامــه بدهد و نفس مبارزه کردن او را آنقدر حرفــه ای بار آورد که با تکنیک 

عمل می کرد. 

کمیت     مسئولیت در قبال حا
نکته بعدی که در زندگی مهندس با الهام از نهج البالغه است، این است که ما در قبال 
کم  کمیت مسئولیم. اولین و اساسی ترین وظیفه ما این است که نگذاریم اشرار حا حا
باشند. علی بن ابیطالب مکانیزم این موضوع را توضیح می دهد. سنت الهی را در این 
کمیت اشرارـ  یعنی فاســدترین و تباه ترین آدم های  وصیتنامه توضیح می دهد که حا
دورانـ  ریشــه در فقــدان یــا ضعــف احســاس مســئولیت شــما و بی تفاوتی شــما دارد. 
کمیت اشرار می دانست.  مهندس با این بینش خودش را متهم ردیف اول در قبال حا

می گفــت مــن بــه مســئولیت هایم خــوب پاســخ 
ندادم و وظایفم را درست عمل نکردم که بستری 
کمیت پیدا کنند. علی بن  فراهم شد که اشرار حا
ْمَر ِباْلَمْعُروِف َو 

َ ْ
 َتْتُرکــوا ال

َ
ابیطالب هم فرموده: »ال

ی َعَلیکْم ِشَراُرکْم ُثَمّ َتْدُعوَن 
ّ
ْهی َعِن اْلُمْنکِر َفیَوَل الَنّ

َفاَل یْســَتَجاُب َلکْم« امر به معروف و نهی از منکر را 
کم شوند که در این  فرونگذارید که اشرار بر شما حا
کمیت  صورت دعاها دیگــر اثری نــدارد. یعنی حا
اشــرار قبــل از اینکه کنشــگری اشــرار باشــد، عدم 

احساس مسئولیت مردمان یک جامعه است. 
این اســت که مهندس در روزهــای آخر عمر وضع 
کمیــت را که می بینــد و تحلیلــی کــه دارد این  حا
چنین بیان می دارد: »دارم می میرم، کاری برای 
ایران نکردم« اینطور خودش را ســرزنش می کند. 
این هم مســاله خیلی جــدی در زندگی مهندس 
بــود. اینطــور نبود کــه مهندس بــه اقتضــای این 
بینش ملهم از وصیتنامه علی بن ابیطالب دغدغه 
کمیت آدم های بی صالحیت نداشته  در قبال حا
باشــد. اصــالً بــرای مهنــدس یــک کابوس اســت 
کــه آدم هــای فاقد صالحیــت و اشــرار مســئولیت 
بپذیرند و خاستگاه شرارت بشوند. اختالس ها، 

هم مقاومت 
سحابی در زندان و 
هم عملکردشان، 
او را پر تکنیک کرد 
و هم الهامی که از 
زندان گرفت. یعنی 
یک رابطه دوسویه 

بین مهندس و 
زندان برقرار شد. از 
زندان الهام و قدرت 

می گرفت تا راه 
خود را ادامه بدهد 

و نفس مبارزه 
کردن او را آنقدر 

حرفه ای بار آورد 
که با تکنیک عمل 

می کرد. 
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جنایات، فجایع، ســوزاندن ها و کشــتن ها ریشــه در اینجــا دارد. مهنــدس خودش را 
مسئول می داند، برای همین در زندان ها مقاومت می کند و مبارزه را ادامه می دهد و 

مبارزه متن زندگی او می شود. 

کنون زنده بود چه می کرد؟ گر سحابی ا     ا
گر مهندس االن در قید حیات بود چه می کرد؟ یعنی با توجه به بینش  با این اوصاف، ا
و منش، و کالن اندیشی های مهندس و پرداختن ایشان به کارهای بنیادین و اصولی، 

چطور عمل می کرد و عمل صالح مورد تشخیص و قابل قبول ایشان چه بود؟ 
اولین پیام و حرفی که از زندگی انسانی با این نوع سبک زندگی که یک عمر از این زندان 
کثــری، صادقانه، مومنانــه، کارشناســانه برای  به آن زنــدان رفتن اســت، تــالش حدا
گر مهندس  ْجِر« اســت. ا

َ
بحران زدایی و بهبودبخشــی به وضعیت مــردم و »َو اْعَماَل ِلْل

ســحابی زنده بود، انســجام اجتماعی و وحدت ملی را نشــانه می رفت تا بتواند بر پایه 
کثری را در سطح ملی، پیش ببرد. مهندس به کمتر از توسعه  وحدت ملی، تالش حدا

متوازن در زندگی خود تن نمی دهد. 
دومین کاری که مهندس روی آن اصرار دارد این اســت که از موضع ابتکار، به مسائل 
ورود داشته باشد و از انفعال بپرهیزد. یکی از آموزه های جدی زندگی مهندس به ما، 
سامان ذهنی، سازمان دهی نیروهای اصیل اجتماعی به توسعه و نگاه کارشناسی در 
بین فعاالن سیاسی و اجتماعی است تا برای یافتن راه برون رفت از بحران ها کار جمعی 
مومنانه و مخلصانه را پشتوانه خود قرار دهیم. از این منظر فعال سیاسی که مجهز به 
نگاه کارشناسانه در حوزه های تخصصی نباشد، صرفا در باتالق مطالبه گری از قدرت، 
بن بست بیانیه نویسی و سخنرانی های بی ثمر گرفتار شده و هنر ایجاد تحوالت اساسی 

در جامعه را از دست می دهد.
در ایــن رابطه اصــل هزینه پــردازی در رونــد حق گرایی و کارآمــدی در مصاف بــا ظلم و 
ســتم و در مقام دفــاع از مظلوم اســت. پیــام مهندس، همــان پیــام مولی الموحدین 
ْمِرُکــم« می دانید نظم، بــه خصوص در عرصــه فعالیت های اجتماعی 

َ
اســت: »َو َنْظِم أ

مســتلزم برخورداری از اتاق فکر و اندیشه است. یعنی پشــتوانه فکری و اندیشه ورزانه 
برای فعالیت ها در عرصه مناســبات اجتماعی و عالم سیاســت می تواند نظم آفرین و 

انتظام بخش تالش ها و فعالیت ها به صورت هرچه گسترده تر باشد. 
کمیت اشــرار را با راهــکار امر به معــروف و نهی از  گــر بود، در ایــن شــرایط، حا مهندس ا
منکر و بازتولید فرهنگ گفتمان دموکراســی محور هدف قرار مــی داد؛ یعنی با تعمیق 
گاهی ها و اطالعات مردم این کار را انجام می داد. مهندس برای اینکه  بخشــیدن به آ
بتواند در این زمینه ها تاثیرگذار باشد از عنفوان جوانی به رسانه ای شدن و پیام رسان 
شــدن مبادرت می ورزید. 24-25 سال بیشتر نداشت که ســردبیر مجالت و نشریات 
می شــود و تجربه اندوزی می کند و نقطه عطف آن هم راه اندازی »ایران فردا« است با 
گر نشــر و اشاعه پیدا  گاهی های موزون ا تمام تاثیراتی که در آن مقطع گذاشــت. این آ

کند بسیاری از قضایا فرق خواهد کرد. 
گر مهندس بود، با تمام وجود تالش می کرد تا در رابطه با انسدادی که  طبیعی است ا
ک و بختک وار امروز بر سرنوشت این کشور افتاده، راه مفر و معبری باز  به طور وحشتنا
کند. همه اینها در گرو عقیده، فهم، درک و باور و طراحی و برنامه ریزی اســت. این آن 

چیزی است که از زندگی ایشان دریافت کرده ام. 

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

ک ترین و ســبعانه ترین برخــورد بــا این  وحشــتنا
دختر شــد، کــه منجــر به قتــل ایشــان شــد. هاله 
ســحابی می توانســت نقــش اساســی در رابطــه 
بــا جنبــش زنــان کــه ضــرورت حیــات اجتماعــی 
ما اســت، داشــته باشــد و ایــن جنبــش را تعمیق 
ببخشــد و از وادادگــی و انفعــال ایــن جبنــش و 
خودباختگی، زنان مــا را نجات بدهــد. فرصت را 
غنیمت شمردند و این دختر را از جامعه گرفتند. 
هــدی صابــر یکــی از دانش آموختــگان مکتــب 
انســجام بخش و تامین کننــده نیــروی انســانی 
ایــن  در  شــاخص ها  از  یکــی  چــون  اســت. 
انسجام بخشــی، تامیــن کادر و نیــروی انســانی 
اســت. هدی صابر هم از مکتب ســحابی بهره ها 
بــرده بــود. خدامحــوری، بازتعریفــی از فعالیــت 
ج های  سیاسی و فعال سیاسی بودن و اینکه از بر
عــاج نظریه پــردازی و نهایتــاً مطالبه گری هــای 
رویایــی و نق زدن های همیشــگی بیــرون بیاید، 
متحول شــود و به عنوان یک کنشــگر در تاروپود 
حیــات اجتماعــی نقش آفرینــی کنــد؛ ایــن یعنی 
بومی ســازی فعالیــت سیاســی. هــدی صابــر بــه 
خوبی این درس را گرفت و با تمام وجود نســبت 
به این مکتــب و بینش و نگرش وفــادار بود. او در 
پی دریافت خبر قتل هاله، اعتصاب غذا می کند و 
از قضا قداره بندان دوران، این را هم فرصتی برای 

حذف هدی دانستند. 
می خواهــم بگویــم هالــه ســحابی بــه عنــوان 
دختر مهندس ســحابی و هــدی صابر بــه عنوان 
دانش آموختــه مدرســه ســحابی، دو بــال و دو پر 
پــروازی بــرای اندیشــه مهنــدس ســحابی بودند 
که در پی درگذشــت مهنــدس، با شــکار لحظات 
و مغتنم شــمردن فرصت، آنهــا را از ملت گرفتند. 
ما با چنین پدیده ای در کشور مواجه هستیم که 
آزاداندیشی، صالبت، وفاداری به مذهب و مکتب 
بر پایه اندیشه توحیدی و پرداختن به سرنوشت 
جامعه را اصالً برنمی تابد و برایش نابودی و از بین 

بردن این نیروها، بسیار مهم است.
خدایا تو را قسم می دهیم به عزت و عظمت علی 
بن ابی طالب، همانطور که با نوع زیست و دریافت 
خودش از مکتــب وحی، الهام بخش ســحابی ها 
در طی قرون و اعصار شــد، بــاران رحمت و غفران 
همه جانبه ات را شــامل حال این سه شخصیت 
بفرما: مهندس عزت اهلل ســحابی، کــه عزت این 
ســرزمین بــود، هالــه ســحابی کــه صادقانه ترین 
گــری نقــش یــک زن مســلمان  نــوع رفتــار و ایفا
متعهد و سرنوشت ســاز دوران را بر عهده داشــت 
و هدی صابر که بذر امیــدی برای رهایی و نجات 
محرومــان بــود. خدایــا درجاتشــان عالی اســت، 
ِ َوَبَرکاُتُه«

 ٱهلَلّ
ُ

اَلُم َعَلیکْم َوَرْحَمۀ متعالی بفرما. »ٱلَسّ

مهندس سحابی 
زندگی خود 
را براساس 
محورهای 

حق مداری، 
کارآمد بودن، 
ظلم ستیزی، 

حمایت از مظلوم با 
زیربنایی همچون 

تقوا و رهایی از 
اسارت جاذبه های 
دنیایی به انسجام 
رساند و وارد عرصه 

کرد. 
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گی های مهندس سحابی     ویژ
1. او یک نواندیش دینی بود. اعتقادات مذهبی عمیقی داشــت. مفســر خوبی برای 
نواندیشــان دینی دیگر )ســیدجمال، اقبال، طالقانی، شــریعتی، مهنــدس بازرگان( 
بود. نســبت به قــرآن دارای بصیرت بود، برداشــت های ظریف و مســتند داشــت. به 
آیات قرآن و به احادیث نبوی تســلط داشت، با ادعیۀ شــیعه رابطۀ عمیقی داشت و 
همیشه به اطرافیان اهمیت آنها را توصیه می کرد. تحت تأثیر تربیت مذهبی و اخالقی 
خانواده بود و از آن عدول نمی کرد. نظام اخالقی خود را وجه المصالحه قرار نمی داد. 
ک دامنــی مالی و اخالقی او الگوســت. هرگــز دروغ نگفــت. برای اینکــه دروغ نگوید  پا
محرمانه تریــن حرف هایش را در مقابل ســوال هر کــس، بیان می کرد. حــرف دوپهلو 
گر وعده می کرد، به آن عمل می نمود. بســیار عاطفی  نمی زد، قول دوپهلو نمی داد. ا

بود. به هنگام نیاز به دوستانش محبت می کرد و عاطفه نشان می داد.
2. ایــران، حفــظ آن، ارتقــاء آن، توســعۀ آن؛ دغدغــۀ اصلــی او بــود. مســائل مربــوط 
به اقتصــاد و توســعه ایــران را 60 ســال تعقیب کــرده بود. بــه ریــز و دقیق. همیشــه از 
نابسامانی های اقتصادی رنج می برد و برآشفته می شــد. به همین دلیل در سازمان 
برنامه به سرعت مسلط شد. برای اعضای حرفه ای سازمان برنامه، آقای عبدالمجید 
مجیدی رئیس دوران شــاه، تیپ ایده آل بود. این کارشناســان مهندس ســحابی را 
»یک مجیدی منهای پدرسوختگی او« می دانستند. با حرفه ای های سازمان برنامه 
روابط خوبی برقرار کرد. کاله ســر او نمی رفت. تخصصی اظهارنظر می کرد. مطالعات 
وســیع اقتصــادیـ  اجتماعــی در دوران طوالنی زنــدان و چارچوب اصولــی و هوش او 
کمکش می کرد. تعهــد او به منافــع ملی، بی نظیــر بود. به اســتقالل اقتصــادی ایران 
اعتقاد عمیق داشت. عالقه او به کتاب فردریک لیست آلمانی که آن را در شرکت انتشار 
چاپ کرده بود، از همین رو بود. یعنی اقتصاد ملی. این کتاب موجب توسعۀ مستقل 
آلمان شده بود و از نفوذ اقتصادی انگلستان در آن مقطع که انگلستان پیشرفته تر از 

آلمان بود، جلوگیری کرده بود.
3. دانش تئوریک سیاســی نداشــت. درس سیاســی نخوانــده بود ولــی تجربۀ عملی 
خوبی داشت. از اواخر دهه 20 موقعیت های خوبی داشته است، لیکن، سیاست ورز 
و سیاســتمدار به معنی مصطلح کلمه نبود. سیاســتمدار، مهارت هــا و توانایی های 

ذهنی معطوف به قدرت دارد ولی مهندس اصالً 
ح شــد خود  نداشــت. هرجا مســئله رقابــت مطر
را کنار کشــید. برنامه ریــز نبود. هدف گــذار نبود. 
اهل نظارت و کنترل نبود ولی سیاســت را خوب 
می فهمید. ذیل چنین فردی تشــکیالت شــکل 
نمی گیرد. چندین بــار تالش کرد که تشــکیالتیـ  
قبل از شورای فعاالن که به آن خواهیم پرداخت 
ـ ایجاد کند ولی موفق نبــود. کارهایی می کرد که 
خالف سیاست ورزی بود. احساسات و عواطف، 
او را با خود می بــرد. گرفتار نفوذپذیری می شــد. 
تحــت تأثیــر قــرار می گرفت. همــه کــس را صادق 
می پنداشــت. از زیرکی هــای یــک سیاســتمدار 
فاصله می گرفت و تحت تأثیر افــراد قرار می گرفت 
و آنها را باور می کرد. گارد جدی در مقابل نفوذها 
نداشــت. خفا و علن نداشــت. دلــش را پیش هر 
کســی باز می کرد، حتی بازجو. طبیعت و خصلت 
گی و ســرعت انتقال یک سیاســتمدار  او بود. ویژ
باهــوش را نداشــت. قابلیــت مانــور در کارهــای 

سیاسی را نداشت.
4. عدالت طلــب و ضدســرمایه داری بــود. بــرای 
تحقق عدالت به برنامه های عملی توجه داشت 
و نه شــعارهای تئوریک. در قــرآن و نهج البالغه و 
سیره نبوی و تاریخ حکومت های گذشته و حتی 
فقه، دنبال اجرای عدالت می گشت. تئوری های 
جدیــد عدالت خواهانه را خوانده بــود و فهمیده 
بود. قانون اساسی پیشنهادی دولت موقت که 
لیبرال دمکرات بود در شورای انقالب با کمک او 
و شهید بهشــتی به یک قانون اساسی سوسیال 
ـ دمکــرات تبدیــل شــد. ملــی شــدن بانک هــا و 
بیمه هــا و صنایع بــه ابتکار او بــود. هرچنــد بعداً 
آن را اقدامــی عجوالنه می دانســت و می گفت که 
باید ایــن نهادها حسابرســی می شــدند و بعضی 
از آنها ورشکســته بودنــد و در واقع »بدهــی آنها را 
ملــی کردیــم.« انشــعاب او از نهضــت آزادی هــم 
وجــه تئــوری عدالت خواهانــۀ او را داشــت عالوه 
بر عوامل دیگــری که در جلــد دوم خاطرات خود 
بدان پرداخته است. با مهندس بازرگان در مورد 

عدالت، اختالف داشت.
5. از تکرار تجربۀ حزب توده و سازمان مجاهدین 
خلق بسیار می ترســید. به همین دلیل سعی در 
کار جبهه ای داشــت تا حزبی. الگوی جبهه ملی 
اول را بیشــتر می پســندید. معهــذا، در آخــر عمــر 
کوشــش جدی برای ایجــاد یک تشــکیالت کرد. 
متوجه شده بود که از خود میراثی باقی گذارد و از 
1378 که شورای فعاالن را تشکیل داد به دنبال 
این امر بــود و حتی پــس از ضربــه 1379 و 1380 و 
441 روز زنــدان انفــرادی و ضربــات ســنگینی که 
خورد، از اواسط دهه 1380 دوباره به طور جد به 

 مهندس سحابی مبتکر 
شورای فعاالن ملی-مذهبی

مهنــدس عــزت اهلل ســحابی، مبتکر و محــور شــورای فعــالن ملیـ  
مذهبی بود. او بیــش و پیش از همــۀ ماها دغدغۀ اســالم و ایران را 
داشــت و پس از پایــان کار مجلــس اول شــورای اســالمی در 1364 
به دنبال ایجاد یک تشــکل مستقل سیاســی که جایش در جامعه 
خالی بود، بود و در این مورد تقالهایی هــم کرد که عماًل به نتیجه 
نرسید ولی، تشکیل شورای فعالن در سال 1378 و پس از موج دوم 
اصالح طلبی، از درون حاکمیت، میسر شد. لذا، در این نوشتار؛ ابتدا 
به ویژگی های مهندس سحابی پرداخته و سپس آسیب شناسی 

این تشکل را خواهیم کرد.

محمدحسین  
رفیعی

»شهرتم را 
برای قبرستان 

نمی خواهم« این 
تکیه کالم مهندس 

سحابی بود. او، 
مرد صراحت و 

شفافیت بود. او 
دغدغه ای جز 
ایران و اسالم 

نداشت. هر وقت 
این دو را در خطر 

می دید، کوتاه 
نمی آمد. در سال 
1358 در خزانۀ 

جنوب در نقد 
والیت فقیه سخن 

گفت.
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کسیون منسجم از افراد نزدیک به  دنبال تدوین مبانی یک تشکیالت برآمد تا یک فرا
خود در شورای فعاالن ملیـ  مذهبی، تشکیل دهد.

گی های او بود. وقتی به ضرورتی می رسید از بیان آن  6. شجاعت و جســارت از ویژ
نمی ترسید. ســخنرانی او در مورد والیت فقیه در خزانه در ســال 1358، هرچند به 
»ســوختن« او تمام شــد، از بیان حقیقت او نشــأت می گرفت و یــا در اوج تظاهرات 
88 و 89، اعالمیــه ای رســمی داد کــه بــه »آقــای خامنــه ای توهین نکنیــد« چون 
این شــعارها را در راســتای منافع ملــی نمی دید. و یــا در اوج درگیری هــای خونین 
اوایل دهــه 1360 گفت که: »ایــران تحمل یک انقــالب دیگر را نــدارد.« به رجوی و 
همراهانش یادآوری می کرد که ایران را دارند نابود می کنند. به هیچ وجه گســتاخ 
نبود. از خودگذشــته و ایثارگــر بود و تقبــل هزینه های کارهای سیاســی را داشــت. 
همانطور که دکتــر فاطمــی بیشــترین هزینه هــای دوران مصــدق را داد، مهندس 
سحابی هم بیشترین هزینه های جمهوری اسالمی را داد. آیت اهلل خمینی نسبت 
به او خوش بینی داشــت ولــی اطرافیان آقــای خمینی خــود را از او کنار کشــیدند و 
اولین بــار در 1369 آقای هاشــمی او را بــه زندان انداخــت تا »رویش کم شــود«! به 
عنوان یک رجل سیاســی جاذبۀ عرفی را نداشــت، هرچند دافعه هم نداشــت. در 
صداقــت و راســتگویی، بی نظیر بــود. حتــی در بازجویی ها هــم ایــن روش را ادامه 
می دهد. متن های غیرواقعی را بازجویان به زور از او می گرفتند انشاء بازجویان بود 
و امضای او را داشت. با همان روحیۀ عدم مخفی کاری بانفوذی ها و با بازجوها هم 
برخورد می کرد و ضربه خورد. غیبت نمی کرد و نفاق نداشــت. اشتباهات خود را با 
صراحت می پذیرفت. اشــتباه انشــعاب از نهضت، ملی کردن بانک هــا و بیمه ها و 

صنایع و... را بعداً اعالم کرد.
گاهی در برخورد با دوســتان برآشــفته می شــد ولی بعداً عذرخواهــی می کرد. قلبی 

صاف و بدون کینه داشت.
افراد برای فعالیت سیاسی یا پول دارند یا حامی، او نه پول داشت و نه حامی. به فکر 
آن هم نبود. به امید خدا، پیش می رفت. در راه اندازی »ایران فردا« هم همین طور 
گر چیزی در ذهن او متمرکز می شد و رسوب می کرد،  پیش رفت و موفق هم شــد. ا
زدودن آن کار مشکلی بود. روی رفتار روسیه در گذشته موضع تند داشت و آن را رها 
نمی کرد و هرچه استدالل می شد که خطر کنونی امریکاست و امریکا اصل است، او 

هم خطر امریکا را جدی می دانست ولی سابقۀ 
تاریخی رفتار روســیه را همیشه در نظر داشت و 
نگران ایــن رفتار روســیه در آینده بود. گذشــتۀ 

استعماری روسیه را مرتباً یادآوری می کرد.

    تکیه کالم مهندس سحابی
»شهرتم را برای قبرستان نمی خواهم« این تکیه 
کالم مهنــدس ســحابی بــود. او، مــرد صراحــت و 
شــفافیت بــود. او دغدغــه ای جــز ایران و اســالم 
نداشــت. هــر وقــت ایــن دو را در خطــر می دیــد، 
کوتاه نمی آمد. در سال 1358 در خزانۀ جنوب در 
نقد والیت فقیه ســخن گفت، چون خطر قطبی 
شدن جامعه را در آن می دید و در همین رابطه با 
آیت اهلل خمینی هــم مالقات کــرد و دغدغۀ خود 
را بیــان نمــود. می گفت کــه آیــت اهلل خمینی هم 
با او همدلی داشــته و والیت فقیــه را، حال که در 
قانون اساســی آمــده بــود، به عنــوان ناظــر عالی 
امورات مملکت می دانســته اند. در ســال 1366 
نامــه ای بــه آیــت اهلل خمینــی نوشــت کــه کاری 
پرخطر بود ولی آیت اهلل خمینی آن نامه را خواند 
و دســتوری علیــه او صادر نکــرد بلکــه در محافل 
خصوصــی آن را از روی دلســوزی دانســت. او در 
ســال 1368 که بازنگری قانون اساسی و تدوین 
برنامه پنجساله اول جمهوری اسالمی در دستور 
کار بــود، بیانیه هایــی در هــر دو مــورد داد. ایــن 
بیانیه ها انتقادی بودند و شاید آغاز تمهیدات بر 
علیه او شــد که در ســال 1369 به زندان افتاد... 
بیانیه هــای ســال 1368 او در مــورد اصالحــات 
قانــون اساســی برنامــۀ 5 ســالۀ اول و نامــه ای در 
سال 1366 به بنیان گذار جمهوری اسالمی را در 

ضمائم آمده اند.
او دغدغــۀ ایــن را نداشــت کــه اظهارنظرهایــش 
چه عکس العملی خواهد داشت و چه عواقبی را 
برای او رقــم خواهد زد. ولی یک منطق داشــت: 
»شــهرتم را برای قبرســتان نمی خواهم« چیزی 
کــه در افراد بســیار نــادر اســت. افراد سیاســی در 
مقاطعی، بســتن یک قرارداد اقتصــادی، دیدار 
ج، تــرس از زنــدان،  خانــواده، مســافرت خــار
معالجه بیماری و... را بر تمامی ارزش ها ترجیح 
می دهنــد و شهرتشــان را بــرای قبرســتان حفظ 
می کننــد ولــی او علیــه ایــن مالحظــات بــود. در 
آخریــن لحظات عمــرش و قبــل از ســکتۀ مغزی 
در بیمارســتان درصــدد صدور اعالمیــه ای علیه 
دارودســته رجــوی بــود کــه از نزدیکی هــای این 
دارودســته به امریــکا، اســرائیل، عربســتان و... 
بسیار عصبانی بود. متأســفانه اجل مهلت نداد 

که این بیانیه منتشر شود.

سحابی 
عدالت طلب و 

ضدسرمایه داری 
بود. برای تحقق 

عدالت به 
برنامه های عملی 

توجه داشت و 
نه شعارهای 

تئوریک. در قرآن 
و نهج البالغه و 

سیره نبوی و تاریخ 
حکومت های 
گذشته و حتی 

فقه، دنبال اجرای 
عدالت می گشت. 
تئوری های جدید 
عدالت خواهانه 
را خوانده بود و 

فهمیده بود.
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در بخشی از جامعه ی سیاسی، معموال افراد سیاســی با تشکیل یک گروه با ساختار معمول 
حزبی با هدفی مشخص جمع می شوند و با برنامه  و استراتژی مدونی تالش می کنند جامعه را 
با خود همراه کنند. در بخش دیگری از جامعه ی سیاسی، روشنفکران فعال در سپهر عمومی 
نیز در تکاپوی آزادی و عدالت با سیاست درمی آمیزند و معموال با فاصله ای تشکیالتی از احزاب، 
هر کدام با یک گرایش سیاسی یا با چند گرایش سیاسی نزدیک به هم، همسو می شوند. اما به 
نظر می آید که تشکیالت سیاسی شورای فعاالن ملی-مذهبی، صورت یک حزب، به معنای 
متداول را نداشت. صورت باشگاهی از روشنفکران فعال در سپهر عمومی را نیز نداشت. بلکه در 
مرز میان یک حزب و جماعتی از روشنفکران صورت خود را می یافت؛ گویی روشنفکرانی بودیم 
که در یک ســازمان سیاسی گردهم آمده ایم تا فعالیت سیاســی هماهنگی را در پیش گیریم. 

همین صورت نیز می توانست در این شورا، بر اختالف و تعارض آرا میان ما بیفزاید.

تفاوت و همبستگی
شورای فعالن ملی-مذهبی و بازیابی امر سیاسی

حدود دوازده سال کنار هم بودیم؛ سال هایی مملو از اختالف و معارضه 
در درون تشکیالت شورای فعالن ملی-مذهبی. وجود اختالفاتی زیاد 
و معارضه آمیز در میان اعضای شورا ، بی تردید برای بسیاری عجیب و 
غیرمتعارف می نماید. تشکیل شــورای فعالن ملی-مذهبی، در اواخر 
دهه ی 1370به دنبال مشارکت افراد و گروه های این شورا در انتخابات 
مجلس ششم و کمک به پیش بردن اصالحات، به تدریج، با محوریت 
مهندس عزت اهلل ســحابی هویت و عملکرد سیاســی ویــژه ای یافت. 
این نیروی سیاسی، پس از انتخابات مجلس ششم، فعالیت های سیاسی خود را به نوعی 
سامان داد که گویی عهده دار بازآفرینی امر سیاسی شده است؛ تا اندازه ای از سیاست واقعی 
و تالش برای دستیابی به حکومت فاصله گرفت و فعالیت خود را در سپهر عمومی متمرکز کرد.

مسعود پدرام

اختالفات در میان اعضای شورا، جدی و گاه مبنایی 
بــود؛ از معنای سیاســت و عمل سیاســی بر اســاس 
تعریفی که هر یک در ذهن داشــتیم گرفتــه تا توزیع 
منابع مادی و مدل تشکیالت و استراتژی. به دلیل 
همیــن تفاوت هــا و اختالفات بــود کــه در انتخابات 
ریاســت جمهــوری، در دو دوره 1384 و 1388، 
شــورای فعاالن ملی-مذهبی دوســویه را برگزید. در 
1384 پس از مباحــث زیاد و رأی گیــری، در مجموع 
تصمیم مان بر آن شد که در انتخابات شرکت نکنیم، 
اما بعــد از ایــن تصمیم گیــری دغدغــه ی مخاطرات 
آینده باعث شــد که مهندس ســحابی و برخی دیگر 
از اعضــای شــورای فعــاالن به هاشــمی رفســنجانی 
رأی بدهنــد. در انتخابــات 1388، در پــی مباحثــی 
طوالنی معلوم شــد نزدیــک به شــصت درصد اعضا 
به میرحسین موسوی رأی می دهند و حدود چهل 
درصد به مهدی کروبی و این تصمیم را اعالم کردیم.
در مــورد اختالفات و تعارضاتی که اشــاره شــد بحثی 
آشــنا و تکرارشــونده در میــان اعضــای شــورا وجــود 
داشــت. بحث این بود که مهندس سحابی معموال 
افــرادی را بــا گرایشــات متفــاوت و اغلــب مخالف به 
دور خود گرد می آورد و طبیعی اســت کــه قرار گرفتن 
اضداد در کنار هم، اختالفات را دامن می زند. اغلب 
گر به زبــان نمی گفتنــد، در دل چنین  اعضای شــورا ا
کندگی  اعتقادی داشتند که تقصیر این تشتت و پرا

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

بیدل دهلوی

   علیرضا رجایی، مرحوم مهندس سحابی، 
مرحوم وحید میرزاده، مسعود پدرام و دیگران.
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و چندســویگی در عملکرد سیاســی، و نیز اســتمرار مباحث طوالنی و وقت گیــر در مورد این 
اختالفات به گردن عزت اهلل سحابی است.

به خاطر دارم که در ســال 1384 در روزنامه شــرق در باب عدم شــرکت در انتخاباتی که رقابت 
میان احمدی نژاد و هاشمی رفسنجانی بود مطلبی نوشتم و معتقد بودم شورای فعاالن نباید 
وارد این بازی شود و باید فعالیت خود را در سپهر عمومی متمرکز کند. در همان زمان مهندس 
سحابی در لزوم شرکت در این انتخابات و رأی دادن به هاشمی رفسنجانی سخن می گفت و 
گر میان نیروهای سیاسی آبرویی دارد، آن را باید در این جا و برای نجات ایران  معتقد بود که ا
کی از چه وضعیتی است؟ بر اساس نگاه  مصرف کند. وجود این گونه اختالفات و مناقشات، حا
سنتی به فعالیت های سیاسی و حزبی، یعنی نگاهی که در قرون نوزدهم و بیستم میالدی رواج 
کنون هم با شدت کمتری ادامه دارد، رویه و سازمان فعالیت شورای فعاالن  پیدا کرد و تا هم ا
حکایت از تخطی از قواعد فعالیت سیاسی و بی تجربگی در امر سیاست دارد. من نیز به عنوان 
یکی از اعضای آن شورا بر این نظر هستم که واقعیت این است که سحابی افراد و گروه هایی را در 
زیر چتری از ملیت-مذهب گردهم می آورد که دارای تفاوت ها و بلکه اختالفات عمیقی بودند. 
گر با نگاهی امروزین و از زاویه ی  در نگاه اول این رویه ی بازدارنده و منفی تلقی می شود، اما ا

دیگری به آن نگاه کنیم، البته با تکیه بر واقعیات، موضوع صورت دیگری به خود می گیرد.
اما پیش از آن باید یادآوری کنم که با وجود اختالفاتی که از آن سخن رفت، عالقه و دوستی 
میان اعضای شــورای فعاالن باعث می شــد که این جماعت همچنان همبسته بماند و با 
وجود تالش دستگاه های امنیتی برای رساندن ملی-مذهبی به نقطه ی صفر یا مرحله ی 
فروپاشی، اعضا همچنان پشت یکدیگر بودند. در انتهای زمستان سال 1379، علیرغم این 
که اطالعات سپاه اغلب اعضا را دستگیر می کند و در فرایندی از بازجویی های طوالنی همراه با 
زندان انفرادی، با همراهی دادگاه انقالب همه ما را به جرم هایی چون تاسیس گروه غیرقانونی 
یا مشارکت در تشــکیل آن و نیز تشــویش افکار عمومی و اقدام علیه امنیت ملی و توهین به 

رهبری محکوم می کند، در پایان دوباره همه گرد هم می آییم و دوباره کار را آغاز می کنیم.
اما چرا با این حجم از اختالفات ما در کنار هم ماندیم و به رغم این که موضع نظام را در مورد 
خودمان می دانستیم، همچنان ادامه دادیم. از نظر من یکی از عوامل عمده وضعیتی بود که 
در اثر رویه ی تفاوت پذیر عزت اهلل سحابی در شورای فعاالن ملی-مذهبی شکل می گرفت. اما 
او این تفاوت پذیری را همراه با برابری می خواست به نحوی که نمی بایست منجر به وضعی 
سلسله مراتبی شود. تفاوت و تکثر در کنار برابری به آزادی ماهیت دیگری می بخشد و این 

از مباحث امروزین است و در گذشته ی جامعه ی سیاسی ایران مورد توجه نبوده است. 
گر مباحث طوالنی می شد و عمل سیاسی از یکسانی و یکسویگی فاصله  در شورای فعاالن ا
داشت، به علت بی تجربگی و عدم تعهد ما به قواعد پذیرفته شده نبود، بلکه به دلیل وجود 
آزادی نسبی در عمل سیاسی بود که در شورا حس می کردیم. هر یک خود را وابسته به یک 
هویت واحد تاریخــی می دیدیم که باید از مســیری ناهمــوار عبور کنیم. به عــالوه، فعالیت 
در چنین وضعی شــبیه به فعالیت شبکه ای یا فعالیت در تشــکیالتی افقی است. به لحاظ 
سازمانی، به طور رسمی سحابی در مقام ریاست قرار داشت، اما یک رأی داشت و دیگر اعضای 
شورا نیز هرکدام یک رأی داشتند. اغلب اعضا در جامعه ی سیاسی هویت سیاسی مستقل و 

ارتباطات ویژه ی خود را هم داشتند و مبتنی بر آن عمل می کردند. 
هنگامی که از این  زاویه به موضوع اختالفات و تعارض های ناشی از رویه ی سحابی نگاه کنیم به 
نکته ی مهمی می رسیم که در اینجا قصد دارم آن را برجسته کنم. کار اصلی ما در شورای فعاالن 
این نبود که درگیر بازی "قدرت برای حکومت" در سیاست ایران شویم. کار اصلی ما این نبود 
که در انتخابات شرکت بکنیم یا نکنیم و به این یا آن نامزد ریاست جمهوری یا نمایندگی مجلس 
رأی بدهیم یا ندهیم. بلکه تعهد سیاســی ما و عمل جمعی حاصل از آن نقد عقالنی دستگاه 
ایدئولوژیک و عملکرد سیاسی نظام و پیامدهای آن در حوزه های دیگر بود. چنین وظیفه ای با 
تدوین استراتژی و تجهیز شدن برای کسب قدرت در یک حزب سیاسی همگن، با یک ایدئولوژی 
واحد، فاصله زیادی دارد و بیشــتر نیازمند دیدگاه های متکثر افرادی همراه و همبسته است؛ 
افرادی متکی به یک هویت تاریخی که در شبکه های اجتماعی-سیاسی وسیعی حضور دارند. 
گاهانه شورا را به این سمت سوق می داد، اما تفاوت پذیری  من نمی دانم سحابی تا چه اندازه آ
گویی همچون رانه ای در درون او بود؛ رانه ای که او را به سوی سیاستی مبتنی بر تفاوت پذیری و 

برابری خواهی می برد. نمی دانم به لحاظ نظری، تا چه 
کی  گاهانه با نظریاتی که امر سیاسی را حا اندازه، خودآ
از تفاوت و برابری می داند همسویی داشت؛ اما عمل او 

نمایانگر این همسویی است
مهندس ســحابی نقل می کرد که در دوره ی پیش از 
انقالب در میان نیروهای سیاسی و مبارز درون زندان، 
یعنی آنان که خود را حامل تغییر می پنداشتند، کمتر 
فرد یا گروهی بود که دموکراسی را مورد توجهی جدی 
قرار دهد و بیشــتر به دموکراســی به عنوان پدیده ای 
لوکس نگاه می کردند. در حالی که خودش را در زمره 
کسانی می دانســت که برایشــان دموکراسی اهمیت 
زیــادی داشــت و اقــوال دیگــر نیروهــای سیاســی از 
سحابی در آن زمان موید پذیرش تفاوت و به رسمیت 

شناختن دیگری است.
ســحابی پایگاه اصلی خــود را برای فعالیت سیاســی 
در ســپهر عمومی از طریق وســائل ارتباطی مستقل 
از دولــت، بــه ویــژه نشــریه ی ایــران فــردا، جنبــش 
دانشجویی، نیروهای سیاسی غیرحکومتی و محافل 
روشــنفکری قــرار می دهــد. چــرا کــه ســپهر عمومی 
فضایی است که برای گفت وگو و نقد با تکیه کانونی 
بــر امــر عمومــی گشــوده می شــود. جایــی اســت که 
افــراد متفــاوت در وضعیتــی برابر گــرد هــم می آیند تا 
از طریــق گفت وگــو بــه اموری کــه مربــوط بــه زندگی 
عمــوم مــردم اســت بپردازنــد. مهمتریــن رخــداد در 
ســپهر عمومی بازیابی و بازبینــی ارزش هــا و قواعد از 
طریق عقالنیتی انتقادی اســت و از این طریق است 
که چشم اندازهای نوینی گشوده می شــود. شورای 
فعاالن ملی-مذهبی در فعالیت خود که بیش از یک 
دهه به طول انجامید، نظریه والیت فقیه، سلطه ی 
حکومت در اشــکال اقتدارگرایی و تمامیت خواهی، 
درآمیختــن دیــن بــا حکومــت، فرهنــگ مصرفــی و 
سرمایه داری دولتی را در سپهر عمومی مورد نقد قرار 
می دهد و بــر جامعه ی مدنــی، دموکراســی، عدالت 
توزیعی و توسعه ی درونزا تکیه می کند؛ تغییر را بر مشی 
گاهی بخشی و حضور در میدان برای نقد حکومت،  آ
با شیوه ی عدم خشونت پی گیری می کند و به همین 
دلیل شورای فعاالن در بخش غیرحکومتی جامعه ی 
سیاسی ایران جایگاهی کانونی می یابد. برای تعامل 
با نیروهای مختلف سیاسی به دلیل وجود تفاوت در 

میان اعضای شورا از ظرفیت باالیی برخوردار است.
آن چــه در ذهــن مــن از میــراث فعالیــت مهنــدس 
عزت اهلل ســحابی در شــورا ی فعــاالن ملی-مذهبی 
مانده اســت، تأثیر او بر حکومت نیســت، بلکه افقی 
است که برایم می گشاید. او در جامعه ی مدنی ایستاد 
و با تکیه بر تفــاوت و برابــری، رو به ســوی بازآفرینی و 
بازیابی امر سیاسی نهاد. تالش سحابی در زمانه ای 
است که سیاست نه تنها از امر سیاسی جدا می شود، 

بلکه به بهای ماندگاری خود، در پی محو آن است.

سحابی افراد و 
گروه هایی را در زیر 

چتری از ملیت-
مذهب گردهم 

می آورد که دارای 
تفاوت ها و بلکه 

اختالفات عمیقی 
بودند. در نگاه اول 
این رویه بازدارنده 

و منفی تلقی 
می شود، اما اگر از 
زاویۀ دیگری به آن 

ع  نگاه کنیم، موضو
صورت دیگری به 

خود می گیرد.
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سرمایۀ معنوی سحابی 
در فیلم اودیسۀ فضایی 2001، انسان ها سفینه ای ویژه ساخته اند 
وانــۀ ســفری اکتشــافی بــرای دریافتــن  و آن را بــا چنــد سرنشــین ر
قــای »هــال«، رایانــۀ  رازهــای حیــات کرده انــد. امــا در میانــۀ راه آ
ســخنگوِی هدایت گر این ســفینه، علیه انســاِن ســازندۀ سفینه و 
خــوِد او، با این اســتدلل کــه عقــل ناقصی دارنــد طغیــان می کند 
و تصمیــم می گیرد سرنشــینان ســفینه را از میــان بردارد. کــه البته 
موفق نمی شود و بالخره انسانی هوشمند و شجاع و خشمگین 
با ســختی و دشــواری بســیار، در حالی کــه »هــال« از آن چه کــرده پــوزش می طلبد، 

خاموشش می کند و در ادامۀ سفر استعالء می یابد.

کمال اطهاری

دولت در ایران کمابیش نقش آقای هال را پیدا کرده 
است. انقالبی بزرگ در ایران شکل گرفت و مردم بر 
اساس »قانون« دولت را موظف نمودند تا »زمینۀ 
مشــارکت را در تمــام مراحــل تصمیم گیری هــای 
سیاســی و سرنوشت ســاز برای همۀ افــراد اجتماع 
فراهــم کنــد تــا در مســیر تکامــل انســان هــر فردی 
خود دست اندرکار و مسئول رشد و ارتقاء و رهبری 
گردد.« همچنین از لحاظ اقتصادی وظیفۀ دولت را 
چنین تعیین نمودند: »فراهم کردن زمینه مناسب 
برای بــروز خالقیت هــای متفاوت انســانی اســت و 
بدین جهــت تأمین امکانات مســاوی و متناســب 
و ایجاد کار برای همۀ افراد و رفــع نیازهای ضروری 
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کنون عده ای، با تفاسیر نقلی و نه عقلی از فقه و در  جهت استمرار حرکت تکاملی او.« اما ا
نتیجه در ضدیت با »قانون«، همان انسان هایی را که این دولت را ساخته اند ناقص العقل 
می پندارند و آنها را قابل و مسئول مشارکت، رشد و ارتقاء و رهبری و تعیین سرنوشت خود 
نمی دانند. اینها قصد به نابودی جامعۀ مدنی نموده و راه استعالیش را بسته اند. در حالی 
که دولت با تضعیف جامعۀ مدنی در واقع کمر به نابودی خود می بندد، چون امر عمومی 
بدون امر خصوصی یا دولت بدون جامعۀ مدنی، هستی خود را از دست می دهد. تجربۀ 
تاریخی هم چیزی جز این را نشان نمی دهد. آنتونیو گرامشــی در دهۀ 1930 به استالین 
هشدار داده بود که در شوروی یک جامعۀ سیاسی قوی وجود دارد نه یک جامعۀ مدنی 
ک است. جامعۀ مدنی شــوروی نیز به میل و به اجبار به برپایی  قوی و این بسیار خطرنا
یک دولت قوی تن در داد تا راه تکاملی اش را بپیماید، اما نتیجه، فروپاشی دولت اتحاد 
جماهیر شــوروی به مثابه یــک ابرقدرت سیاســی و نظامی بــود. در واقع هــر دولتی با هر 
ایدئولوژی ای هنگامی که دچار این توهم شــود که همه چیــز را از همگان بهتر می داند، 

ک می افتد. دچار خشم انسان ها گشته و در ورطۀ هال
شــگفت این که نتیجۀ کار دولــت در ایــران در در دو دهــۀ اخیر، به جای اســتمرار حرکت 
تکاملی، انقطاع آن؛ به جای فقرزدایی، فقرزایی؛ و به جای »مبارزه با کلیه مظاهر فساد 
و تباهی« و » رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادالنه برای همه، در تمام زمینه های 
گیرتر بوده است، اما بازهم قلیلی با قدرتی انحصاری،  مادی و معنوی«، فساد و تبعیض فرا
بر ناتوانی عقلی جامعه مدنی پای می فشارند. زنده یاد عزت اهلل سحابی در نامۀ خود به 
محمد خاتمی برای تبریک ریاســت جمهوری وی در ســال 1376، شــجاعانه و بخردانه 
گر این یک نباشد، آن  چنین می نویسد: »انباشت سرمایۀ معنوی از مالی مهم تر است، و ا
دیگری ضایع می گردد... طی 25 سال گذشته بیش از 400 میلیارد دالر سرمایه به داخل 
گر سرمایۀ معنوی می بود، این مبلغ کافی بود که صحرای کویر  این مملکت سرازیر شده. ا

افریقا هم به گلستان تبدیل شود.« 
توضیح بیشتر این که قبل از انقالب در دوره ای 67 ساله )1290 تا 1357( مجموع درآمد نفتی 
ایران حــدود 132 میلیارد دالر بوده اســت. یعد از انقــالب، دولت موســوی در دوران جنگ 
تحمیلی با 110 میلیارد دالر کمترین درآمد نفتی را داشته است؛ و دولت هاشمی رفسنجانی 
141، دولت خاتمی 157 میلیــارد دالر، دولت احمدی نژاد حــدود 700 میلیارد دالر، و دولت 
کنون حدود 310 میلیارد دالر درآمد داشته اند. اما بطور مثال در دولت احمدی نژاد  روحانی تا
که درآمد نفتی اش از مجمــوع درآمد نفتی ایران در یک قرن قبل از خود بیشــتر بوده، رشــد 
اشــتغال در ایران صفر بوده اســت. به عالوه تله های فضایی فقر از سیســتان و بلوچســتان 
گرفته تا سکونتگاه های غیررسمی شهری گسترش یافته و فقر در آنها پرچگال تر شده، و فقر 
رشــد جمعیت در ایران را به کمتر از یک درصد رســانده است، در شــمال ایران 1.6 میلیون 
هکتار جنگل زدایی شده، بهره برداری از منابع آبی ایران بیش از دو برابر حد مجاز است، 56 
ج اســت، ایران تقریبا به هیج یک از اهداف سند  درصد امنیت غذایی ایران وابسته به خار
چشــم انداز بلند مدت توســعۀ خود برای سال 1400 نرســیده و از عمدۀ کشــورهای منطقه 
عقب تر افتاده اســت. این یعنی داشتن سرمایۀ مالی اما نداشتن »ســرمایۀ معنوی« که آن 
دیگری را ضایع و بیابان به جای گلستان ساخته است. حال آیا جای شگفتی نیست که آن 
اقلیتی که سالیان سال است دخالت و نظارِت انحصارجویانه اش بر انتخابات و تقابلش با 
قوانین مترقی، به جای ازدیاد مشارکت و انباشت ســرمایۀ معنوی، هردو را به کمترین حد 

ممکن رسانده، بازهم خودداناپندارانه بر مواضعش بر ضد جامعۀ مدنی پافشاری کند؟
 ســخن نغز ســحابی را در نامۀ مذکور، »جرالد ِمیر« اقتصاددان بزرگ توســعه به این گونه 
گفته که »کمیاب ترین عامل توسعه، دانش است.« در واقع بی دانشی یا انباشت نشدن 
کمیت و بیرون از آن( مانع اصلی توســعه  ســرمایۀ معنوی در حوزۀ سیاســی ایران )در حا
است و توسعۀ سیاســی و اقتصادی وابسته به انباشــت آن است. اما شــگفت این که نه 
روشنفکران رسمی و نه غیررســمی در پی انباشــت دانش الزم برای توسعه نیستند، نام 
حزب، جبهه، اتحاد و... بر خود می نهند، اما هیچ یک بر اساس برنامۀ مشخص نیست و 
تشکیل نشده اند. آن چه به اسم برنامه می دهند، در واقع هدف است و تقریبا عبارات آن 
گر به سرنام برنامه های آنان نگاه نکنید،  نزد مخالفان سرسخت یکدیگر هم یکی است؛ و ا

نمی توانیــد آنها را از هــم تمیز دهید. بجــای برنامۀ 
تحقق، همه از آزادی و عدالت و حفظ محیط زیست 
گان فارســی  و... دم می زنند و ســعی می کنند از واژ

سره استفاده کنند و...
ســرمایۀ معنوی بی بدیل سحابی، جبهه اندیشی 
او براســاس برنامه بود. نه دادن شــعار جبهه برای 
ذوب دیگــران در خــود، آن هــم بــدون برنامــه ای 
مشخص، بلکه ابتدا تشکیل جبهۀ وسیع فکری )نه 
گزینشی به شــیوۀ اســتخدام دولتی( برای انباشت 
سرمایۀ معنوی یا دانش توســعه، و آن گاه تشکیل 
جبهــۀ سیاســی بــرای تحقــق آن. ازیــن رو بــه مــن 
ماموریــت داد تــا پیش نویســی بــه عنــوان کارپایــۀ 
جبهــۀ آزادی و عدالــت تهیــه کنــم کــه متاســفانه 
خود مجــال دیدن ویرایــش نهایــی آن، و ما مجال 
بهره مندی مستقیم از  سرمایۀ معنوی او را نیافتیم. 
ایــن کارپایه مدتی اســت که بطــور محدود انتشــار 
یافته و مورد بحث و نقد قرار گرفته اســت، امید که  
گیرتر گردد و جایگزین بیانیه ها  این بحث و نقد فرا
و شکوائیه ها و نامه ها شــود و به تدوین یک برنامۀ 
بدیل برای تشــکیل یــک جبهۀ سیاســی یــا بلوک 
تاریخــی بینجامــد. برنامه ای بدیــل که بــدون آن 
ارادۀ ملی-مردمی برای تکامــل فردی و اجتماعی 
جهت نحواهد یافت، و سیاسیون ایران هم چنان 
سیاســت زده باقــی خواهنــد مانــد و در آســتانه 
انتخابــات هم چنــان دنبــال یــک »فــرد« خواهند 
گشت که حداقل دشــمن آنها نباشــد. آن گاه به او 
یاری کنند تا بتواند با چند شــعار برای تقسیم نان 
و پپسی بین مردم، همراه با تقســیم باغ های ملی 
بین 25 انبوه ساز نظامی و غیرنظامی، و البته وعدۀ 

نخ نمای ازدیاد یارانه، رای بیشتری جمع کند.

سرمایۀ معنوی 
بی بدیل سحابی، 
جبهه اندیشی او 
براساس برنامه 

بود. نه دادن شعار 
جبهه برای ذوب 

دیگران در خود، آن 
هم بدون برنامه ای 

مشخص، بلکه 
ابتدا تشکیل جبهۀ 

وسیع فکری )نه 
گزینشی به شیوۀ 
استخدام دولتی( 

برای انباشت 
سرمایۀ معنوی یا 
دانش توسعه، و آن 
گاه تشکیل جبهۀ 

سیاسی برای 
تحقق آن.
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مهندس ســحابی می گفت ما قبل از انقالب، به همه مســائل از دریچه سیاست و 
کمیت  آن هم مخالفت با رژیم نــگاه می کردیم و هر برنامه و اقدامی را بــه منافع حا
مربوط می دانستیم. از جمله قانونی وضع کرده بودند که عشایر چندماه از سال را 
حق ندارند دام های خود را در مراتع به چرا ببرند. ما آن زمان این را چنین تحلیل 
می کردیم که حکومت چون با این استقالل و تحرک  عشایر مشکل دارد، به وسیله 
این قانون می خواهد اقتصاد آنها را دچاراختالل کرده و آنها را وادار به یکجانشینی 

کند که قابل کنترل باشند.  
مرحوم ســحابی می گفت ســال 58 که از ســوی دولت موقت سرپرســت ســازمان 
برنامه و بودجه شــدم متوجه شدم کارشناســان سازمان درباره مســائل مختلف 
کشــاورزی، صنعتی و دامــداری و... تحقیقات زیادی کرده اند و بــرای هر موضوع 
پرونــده ای وجــود دارد. از جمله دیــدم پرونــده قطوری دربــاره همیــن مراتع و به 
چرا بردن دام ها هســت. آنجا متوجه ماجرا شــدم. طبق تحقیقات کارشناســان، 
گیاهان مراتع درآن ایام مشــخص به گل نشســته و تخم تولیــد می کنند و با ریزش 

این تخم ها سال بعد گیاهان جدیدی می رویند. 
گر قبل از تخم ریزی، دام ها این گیاهان را بخورند، سال های بعد مرتع از بین  لذا ا
می رود. ایشان به آن زاویه دید قبل از انقالب انتقاد می کرد و می گفت نباید چنین 
ساده انگارانه و سیاســت زده به مسائل می نگریســتیم و همه مسائل را با انتساب 
به رأس حکومت تحلیل می کردیم. یا وقتی با کســی و جریانــی مخالفیم، نیکی ها 

و محاسن او را نبینیم.
اما نکته مهــم این بود که این صرفــاً یک انتقاد 
از خــوِد شــعاری و ژســتی روشــنفکرانه نبــود، 
درطول زندگی پر فراز و نشــیب اش بــا این نگاه 
کنش  زیســت. او نه فقط با همفکــران، که در وا
به بی مهری ها و ستم هایی که بر او رواداشتند،  
»انصاف و صداقت« را ازیاد نبرد، دو گوهری که 

دربازار سیاست خریداری نداشت.
گر نگویم دروغ، اغراق و بزرگنمایی  دراین بازار ا
پوشــاندن  و  دشــمن،  یــا  رقیــب  کِژی هــای 
ضعف های خودی ســکه رایج است و صداقت 
و انصاف کاالیی متروکــه و بی مصرف. از همین 
رو مرحــوم ســحابی تاجــر خوبــی در ایــن بــازار 
گی، چه هزینه ها  نبود و به خاطر همیــن دو ویژ

پرداخت. 
نامــه  یــک  امضــای  خاطــر  بــه   1369 ســال 
انتقــادی سرگشــاده بازداشــت شــد. چندمــاه 
زنــدان بــود. بعــد از آزادی اش همــراه مهندس 
میثمــی بــه دیــدارش رفتیــم. برایمــان عجیب 
کــه از بازجوهایــش بــا نوعــی خوش بینــی  بــود 
تعریــف می کرد. خبرهای دســت اولی از پرونده 
گفتــه بودنــد. از اینکــه  مظفــر بقایــی برایــش 
او در زمــان دکتــر مصــدق بــا انگلیــس و امریــکا 
مرتبــط بــوده، در قتــل تیمســار افشــارطوس 
دخالت مستقیم داشــته و حتی دفترچه تلفن 
آن شــهید در منزلــش بــوده، از فســاد اخــالق، 
نفوذش برآیت اهلل کاشــانی، و شخصیت هایی 
که بعــد از انقــالب بــا او مرتبــط بودنــد و.....که 
اعتــراف کــرده خبــر داده بودنــد. به جــای ابراز 
ناراحتــی از بازداشــت ظالمانــه، از اینکــه اینان 
متوجه حقایق تاریخی گذشته شده و حقانیت 
دکترمصدق را خواهند فهمید خوشــحال بود. 
کنــش مهنــدس بــرای من شــنونده  اما ایــن وا

قابل هضم نبود. 
همــگان هــم شــاهد بودنــد در انتخابات ســال 
برابــر دکتــر  آیــت اهلل هاشــمی در  کــه   1384
گرچــه در زمــان  گرفــت، او  احمدی نــژاد قــرار 
ریاســت جمهوری آن مرحوم، به زندان افتاده 
و رنج ها بــرده بود، امــا وقتی پای منافــع ملی را 
در میان دید حاضرشــد از ایشان حمایت کند. 
موضعی که بسیاری همفکرانش با آن سازگاری 
نداشــتند. امروز ممکن است کســانی به برخی 
مواضــع و کنش هــای آن مرحــوم نقــدی وارد 
بدانند، اما هرکس با او حشرونشری داشته، در 
گــی »انصــاف و صداقت« در  برجســتگی دو ویژ
شــخصیت ایشــان تردید نمی کند که مصادیق 
زیــادی را می توانــد بــه یــاد آورد. دو گوهری که 

سخت کمیاب شده است. 

در بازار سیاست خریدار نداشت

دراین بازار اگر نگویم 
غ، اغراق و  درو

بزرگنمایی کِژی های 
رقیب یا دشمن، و 

پوشاندن ضعف های 
خودی سکه رایج 

است و صداقت 
و انصاف کاالیی 

متروکه و بی مصرف. 
از همین رو مرحوم 

سحابی تاجر خوبی 
در این بازار نبود و 

به خاطر همین دو 
ویژگی »انصاف 
و صداقت«، چه 

هزینه ها پرداخت. 
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عزت اهلل سحابی: بیم و امید

دهمین سالگرد پرواز عزت اهلل و هاله سحابی و هدی صابر

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

نیکی های مخالف را ببینی و صداقت داشته باشی بیان کنی.  مهدی غنی



دو مــاه قبــل از آن روز، اوایل اســفند 55، دانشــگاه 
شــیراز در پــی تظاهرات دانشــجویان شــلوغ شــده 
ک به قصــد بازداشــت مــن بــه خوابگاه  بــود و ســاوا
دانشــجویی در باجگاه، محل دانشکدۀ کشاورزی 
در 15 کیلومتری شیراز ریخته بود و با وارسی اتاق من 
و بازداشــت یکی از هم رشــته ای ها رفته بودند. من 
آن شب خوابگاه نبودم و برای ســر زدن به مادرم به 
خانه خودمان رفته بودم. صبح برای رفتن به کالس 
درس در دانشــکدۀ ادبیات، هنوز 50 متری از خانه 
دور نشده بودم که هم رشته ای صمیمی ام مرتضی 

شهیدزاده با حالی آشفته و نگران مرا متوقف کرد. 
ک بــه خوابــگاه را داد و گفــت  خبــر هجــوم ســاوا
»دانشگاه نباید بری، وسایلت را بردار بریم بهبهان 
منزل مــا«. حــدود 40 روزی را در بهبهــان گذراندم 
که خود داستان مفصلی اســت ... ادامه تظاهرات 
به تعطیلی کامل دانشــگاه انجامید و من به شیراز 
بازگشــتم. یک هفته ای را از روی احتیــاط در خانۀ 
عمویم گذراندم و به سیاق موارد قبلی با این تصور 
ک هم بازداشــت ها  که با تعطیلی دانشــگاه، ســاوا
را متوقــف می کند، شــب بــه خانۀ خودمــان رفتم. 

بازداشت، صبح فردای آن شب اتفاق افتاد.
ک مــرا بــا یــک پیــکان بــه  چهــار نفــر مأمــور ســاوا
ک در زیرزمیــن شــهربانی شــیراز  ســاختمان ســاوا
بردنــد. تــازه خــوردن کــره و خرمــا و تکــه نانــی را که 
بــه عنــوان صبحانــه داده بودند شــروع کــرده بودم 
که مــرا بــرای بازجویی و بالفاصله شــکنجه بــه اتاق 
مخصوصــی منتقــل کردنــد. و دوبــاره بازجویــی و 
شکنجه تا آن زمان که متن یادداشتی را نشان دادند 
که دست خط من بود و در نقد رژیم با عنوان »کورش 
بخواب که مــا بیداریم« نوشــته شــده بــود. آن را در 
اتاق هــای خوابگاه پیــدا کرده بودند و نســخه های 
بازنویسی شده آن متن در دانشگاه پخش شده بود. 
ک، ورم کــرده و  حــدود دو هفتــه بــا پاهایــی دردنــا
پوســت انداخته بر اثر ضربات کابل در سلولی فاقد 
پنجــره در زیر زمیــن شــهربانی بــودم تا بــه بند یک 
زنــدان عــادل آبــاد کــه انفــرادی و مخصــوص افراد 
بازداشتی تا قبل از دادگاه و صدور حکم بود، منتقل 
شدم. چندی بعد در دادگاه نظامی شیراز به اتهام 
اقدام علیه امنیت و توهین به شخص اول مملکت 
به چهار سال زندان محکوم شدم. این زمان بود که 
به بند چهار رفتم و دوره آشنایی و زندگی با مهندس 
سحابی به مدت یک سال و نیم در زندان عادل آباد 

شیراز شروع شد.  

با مهندس سحابی در عادل آباد شیراز 
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ل مان در  وز پنجم اردیبهشت سال 1356 که توسط ساواک در منز ر
ود به دیدار و آشنایی با چهرۀ  محلۀ بیات بازداشت شدم، خیلی ز
وف و مانــدگار تاریخ معاصر ایــران، یعنی عزت اهلل ســحابی در  معر
وز هنوز ساعت 7 نشده  زندان  عادل آباد شیراز انجامید. صبح آن ر
بود و من در رختخواب بودم که مادرم را هراســان بالی ســرم دیدم 
و تو پستو لبالی رختخواب ها مخفی شو، ساواک  که می گفت »بر
اومده دنبالت«. اما دیر شده بود و فرصتی برای مخفی شدن وجود 
نداشــت. آن ها وارد خانه شــده بودند و از همســایه که آن طرف حیــاط خانۀ قدیمی 

پدری زندگی می کردند، سراغ مرا گرفته و سریع به اتاق ما رسیده بودند.

بهروز گرانپایه 



    مهندس سحابی را چگونه دیدم؟
 سحابی لیدر جمع مذهبی های زندان بود. از حدود 130 زندانی سیاسی در بند چهار عادل 
آباد شیراز، بیست و سه چهار نفر مذهبی بودند و بقیه را گروه های مختلف مارکسیستی، 
از اعضاء حزب توده و فرقۀ دموکرات تا چریک های فدایی، مجاهدین مارکسیست شده، 
مائوئیســت ها و ســازمان انقالبی که منشــعبین حزب توده بودند و نیز افرادی با مواضع 
شــخصی، تشــکیل می دادند. مرا نخســت در ســلول 9 نفره ای جا دادند که تخت خالی 
داشت و افرادی بریده از چریک های فدایی، یا بازداشتی های متفرقه مثالً فردی که ظاهراً 
اشتباهی بازداشت شده بود و طرفدار برنامۀ چشمک تلویزیون بود در آن به سر می بردند. 
یک هفته بعد، به صالحدید بزرگان با سحابی و چند نفر از اعضاء سازمان مجاهدین خلق 

که حبس ابد داشتند، هم سلولی شدم.
این که گفته شده زندان خودش نوعی دانشگاه است، چندان بی وجه نیست. برنامه ریزی 
آموزش و انتقال تجربه برقرار بود و کالس های دو یا چند نفره در موضوعات مختلف به طور 
مرتب و منظم تشکیل می شد. من با مرحوم مهندس سحابی دو برنامه داشتم، یکی هستی 
شناسی و تکامل و دیگری که سه نفره برگزار می شد تفسیر قرآن بود. سحابی را از نظر تفکر و 

دیدگاه - و قطعاً از جنبه هایی دیگر - باید ادامه دهندۀ مکتب مهندس بازرگان دانست. 
تفکری عمدتاً علمی که در تبیین جهان و اثبات وحدت و یگانگی آن نه بر مفاهیم فلسفی 
و علــم کالم، بلکه به علوم دقیقه و آخرین دســتاوردهای دانش بشــر اتــکا می کند. وقتی 
بحث روح مطرح می شــد صرفــاً به آیۀ: و یســألوَنک عــن الروح قل الــروح من امــر ربی و ما 
اوتیتم من العلم اال قلیال، استناد نمی کرد و برای تقریب ذهن، از "میدان مغناطیسی" و یا 
کشف ُاپارین )Oparin(در کتاب حیات: طبیعت، منشا و تکامل آن، مثال می آورد. ُاپارین 
که در جستجوی نخستین شــکل های حیات به مجموعه های مولکولی دارای قابلیت 
خودتکرارســازی، به وجود آمــدن آنزیم هــا و پیدایش حیات ماقبل ســلولی می پــردازد، 
جایی از  وجود "میدان حیاتی" در اطراف ســلول به هنگام شــکل گیری ســخن می گوید. 
این کشف، ســحابی را به وجد آورده بود و آن را طلیعۀ شناخت بیشتر بشر از نسبت روح 
و بدن می دانســت. آموزه های ســحابی بر ذهنیت من و نوع نگاهم در شناخت جهان و 
کثر کتاب های بازرگان را هم خوانده بودم، تأثیر مضاعفی داشت.  اشیاء که قبل از زندان ا
هرچند من خل وجوه فلســفی نگرش را کــه مؤلفه نگاه عقالنی به پدیده هاســت بعدتر با 

مطالعۀ فلسفۀ غرب و نیز اصول فلسفه و روش رئالیسم عالمه طباطبایی پوشش دادم.
نگاه علمی ســحابی به جهان، نه فقط در هستی شناســی و توحید که پایۀ اعتقادی وی بود 

بلکه در ابعاد دیگر نیز جلوه داشت و سبب نگاه دقیق 
و کارشناســانۀ وی در مسایل اقتصادی جامعه شده 
بود. مســئولیت های وی پــس از پیــروزی انقــالب در 
ستاد بسیج اقتصادی کشور و سازمان برنامه و بودجه، 
به پشــتوانۀ دانش و توانمنــدی وی در ایــن عرصه ها 
بود. و آن گاه که نظام، خــود را از بهره بردن از تخصص 
سحابی و امثال او محروم ساخت، تحلیل های عمیق و 
واقع بینانه سیاسی-اقتصادی وی و پیش بینی هایش 

از روند اوضاع همیشه الهام بخش بود.   
ســابقۀ مبارزاتی و شــخصیت چندوجهی سحابی 
به او در بیــن جمع مذهبی های زنــدان محوریت و 
مرجعیتی معتبر و مقتدر بخشــیده بــود که احترام 
گروه های غیرمذهبی را نیز به همراه داشت. همین 
نفــوذ و اعتبار ســحابی و قدرت تحلیل و اســتدالل 
وی بــود که مانع از آن شــد در ماه هــای آخر نزدیک 
به انقالب، وقتــی مصطفی کتیرایی یکــی از اعضاء 
زندانی سازمان مجاهدین خلق با مأموریتی خاص 
از اوین و از طرف مسعود رجوی به عادل آباد آمد، در 

کامی مواجه شد. یارکشی و جذب افراد با نا
ســحابی در عرصــه سیاســت نگاهی ملی داشــت. 
دغدغــه اش ایــران بــود و رمــز مانــدگاری کشــور را 
همزیستی اقوام کشور در طی سده ها و هزاره های 
گذشته می دانســت. افســوس می خورد که تجربه 
مشــروطه و جنبــش ملــی شــدن نفــت به اســتقرار 
دولتی مردمی و توســعه یافته که پاسدار فرهنگ و 
تمدن ایران باشــد نیانجامیــد. این دغدغــه و این 
نــگاه در آخرین لحظــات زندگــی و هوشــیاری روی 
تخت بیمارستان مدرس تهران این گونه ابراز شد: 
زندگی مردم سخت شده است. خدا می داند که من 
چقدر برای ایران نگرانم! من دارم می میرم و کاری 

برای ایران نکردم.
ســحابی را مومنی مقّید و موحدی مبــارز می دیدم 
کــه دلســوز وطــن و خواهــان رفــاه و آزادی و عدالت 
بود. آرامــش و متانت و صلح اندیشــی او مثال زدنی 
است. اهل پرخاش نبود اما زورگویی را برنمی تابید. 
انســانی خوشــدل و عاطفــی کــه سیاســی بــود امــا 
پیچیده و سّیاس نبود. و همین باعث می شد تا گاه 
نابخردان به خطــا او را بیازارند. جمهوری اســالمی 
نه قــدر او را دانســت و نــه انتقادهای کارشناســی او 
را تحمل می کرد. گام نخســت در به انــزوا بردن این 
ســرمایه گرانقــدر و آزردن او را  هاشــمی رفســنجانی 
برداشــت. آن گاه کــه در ســال 69 و در پــی نامــه ای 
انتقادی به عمکردهای دولت، در پاسخ به چند تن 
از نمایندگانی که به آقای هاشمی اعتراض کردند چرا 
عزت اهلل سحابی را گرفتی؟ پاســخ داده بود: رویش 

زیاد شده بود، می خواستیم رویش را کم کنیم. 
رابطه دوستی من با مهندس سحابی پس از انقالب 

هم ادامه یافت. و آن نیز حکایت دیگری است.

سابقۀ مبارزاتی 
و شخصیت 
چندوجهی 

سحابی به او 
در بین جمع 
مذهبی های 

زندان محوریت 
و مرجعیتی 

معتبر و مقتدر 
بخشیده بود که 

احترام گروه های 
غیرمذهبی را نیز 
به همراه داشت. 
دغدغه اش ایران 

بود و رمز ماندگاری 
کشور را همزیستی 

اقوام کشور در 
طی سده ها و 

هزاره های گذشته 
می دانست.
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عزت اهلل سحابی: بیم و امید

دهمین سالگرد پرواز عزت اهلل و هاله سحابی و هدی صابر



بیــش از پنجاه ســال ســابقه مبارزاتــی و حضــور فعــال در تمامی 
جریانــات و اتفاقــات ایــن دوران، چــه در موضع مدافــع و چه در 
موضع مخالف یا منتقد، مهندس ســحابی را به فعال سیاســی 
و اجتماعی کم نظیری در ایران بدل کرده اســت که بدون اغراق 
می توان از او به عنوان تجسم عینی تاریخ ایران معاصر یاد کرد. 
در پنجاه سال منتهی به درگذشت مهندس سحابی کمتر واقعه 
یا حادثــه مهمــی را در عرصه سیاســت و اجتماع می توان ســراغ 
گرفت که مهندس ســحابی موضعــی را در برابر آن اتخــاذ و اعالم 
نکرده باشــد یا حرکتی در جهت تأییــد و همراهی یــا نفی و نقــد آن انجام نداده باشــد. 
بوده اند و هستند اشــخاصی که حتی سوابقی بیش از مهندس ســحابی داشته اند اما 

تحول اجتماعی: از اراده ها تا توازن قوای اجتماعی
بررسی مواضع مهندس سحابی در مجلس بررسی قانون اساسی و مواجهه با اصل پنجم

در بزنگاه هایــی از صحنه غایب بوده انــد و تنها هر 
از چندگاهــی به تناســب احوال شــخصی و احوال 
روزگار موضعی گرفته اند، حرفــی زده اند یا حرکتی 
انجــام داده اند. هــر چند کــه تاریخ در بســیاری از 
موارد نقطه چین هــای فعالیت این عــده را به هم 
متصل کــرده و خطی ممتــد از فعالیت سیاســی و 
اجتماعی اینان ارائه داده اســت، امــا آنچه درباره 
مهندس ســحابی به راحتی به چشــم می آید این 
است که این خط سیر ممتد در عالم واقع نیز وجود 
دارد و می توان با کمی کنکاش و جستجو موضع و 
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عملکرد مهندس سحابی را در وقایع اصلی دوران حیات سیاسی و اجتماعی اش یافت.
این استمرار در حضور فعال هر چند از شخصیت و بینش مهندس سحابی نشأت گرفته، 
اما در روند فعالیتش بر شخصیت و بینش وی نیز اثر گذاشته است. در کنار این ویژگی 
مهندس ســحابی که حــوادث و اتفاقــات را تاریخی و رونــدی می دیــد و در نتیجه توان 
قابل اعتنایی برای پیش بینی سیر روند حوادث داشت، استمرار حضور فعال، موجب 
گشوده بودن افق دیدش شده و راه را بر نفوذ تحجر و تصلب در دیدگاهش مسدود کرده 
است. همین گشودگی است که موجب شده بود که مهندس سحابی در کنار وفاداری 
به آرمان ها، همیشه در مقام یک کارشــناس خبره به راه حل ها و راه کارهای جدید فکر 

کند و به طرح آنها بپردازد.
بدون شک یکی از مهمترین مقاطعی که مهندس سحابی در آن حضور فعال داشته و 
نقش آفرینی کرده است مقطع انقالب و وقایع منجر به تثبیت نظام جمهوری اسالمی 
است. در این نوشته می کوشــم، به اجمال، به نحوه مواجهه مهندس سحابی با یکی 
کله های اصلی نظام برآمده از انقالب یعنی تصویب اصل پنجم قانون اساسی، یا  از شا
آنچنان که مشهور شده اســت اصل والیت فقیه، بپردازم. اهمیت این بررسی نه فقط 
در ارائه روایتی دیگر از تاریخ انقالب، بلکه نشان دادن آن نوع مرزبندی اصولی و اساسی 
اســت که خط فاصلی مشــخص و معین مابین دیدگاه های مهندس ســحابی با همه 

نیروها و جریاناتی که پس از انقالب در مسند قدرت قرار گرفتند می کشد.
قبل از ارائــه دیدگاه های مهندس ســحابی پیرامون اصــل پنجم قانون اساســی، مرور 

مختصری بر سیر وقایع آن دوران مفید است. 

    پیشینه تهیه پیش نویس و تشکیل خبرگان قانون اساسی
رفرانــدوم برگــزار شــده در روزهــای 11 و 12 فروردیــن 1358 تــا حــدودی نیــروی غالب بر 
روندهای آتی را مشخص می کرد و خطوط کلی نظام برآمده از انقالب را به شکلی مبهم و 
در نتیجه با قابلیت تفسیرهای متناقض نشان می داد. هر چند »جمهوری اسالمی«، در 
دیدگاه بسیاری از فعالین سیاسی مذهبی و حتی مردم عادی، که درگیر حوادث انقالب 
بودند، نام مستعاری بود برای رفع ستم و تبعیض و فساد، اما در همان حال برای برخی 
کمیت فقه و فقها. هر چند از  دیگر از دست اندرکاران انقالب نام مستعاری بود برای حا
همان ابتدای پیروزی انقالب و حتی پیش از آن تفاوت این دیدگاه ها را می شد در برخی 
از حوادث و اتفاقات دید، اما جریان تصویب قانون اساسی و اختالف قانون تصویب شده 
در مجلس خبرگان قانون اساسی با پیش نویس تهیه شده قبلی توسط دولت موقت و 
مصوب شورای انقالب، این تفاوت را الاقل در خطوط اصلی اش کامالً مشخص نمود. 

تاریخچه تدوین قانون اساســی، بــه آنجا برمی گــردد که بــا اوج گیری وقایع ســال 57 و 
با موافقت رهبــری انقالب تدویــن پیش نویس قانــون اساســی در پاریس و تهــران آغاز 
می شود. این پیش نویس در جلسات متعدد شورای انقالب بررسی و به تصویب شد و 
بدون آنکه ذکری از والیت فقیه در آن بیاید با تغییرات بسیار مختصری به تأیید رهبری 

انقالب و مراجع قم نیز رسید.
کنون نوبت تصویب نهایی قانون اساسی و برگزاری رفراندوم برای تأیید آن توسط مردم  ا
بود. از آنجا که از یک سو در حکم آیت اهلل خمینی به مهندس بازرگان برای تشکیل دولت 
موقت یکی از وظایف دولت موقت تشکیل مجلس مؤسسان برای تهیه قانون اساسی 
ذکر شده بود و از ســوی دیگر تسریع تصویب و تأیید قانون اساســی یکی از اولویت های 
بخش اعظمی از انقالبیون بود، برای تأیید قانون اساسی دو دیدگاه در شورای انقالب 
شــکل گرفت. دیدگاه اول که مهندس بازرگان و دکتر سحابی آن را نمایندگی می کردند 
با این استدالل که به مردم وعده تشکیل مجلس مؤسسان داده شده و لذا حتماً باید 
این مجلس تشکیل و پیش نویس قانون اساســی در آن تصویب شــود، در پی برگزاری 
کثر روحانیون شورای  انتخابات و تشــکیل مجلس مؤسســان بود. اما دیدگاه دوم که ا
انقالب طرفدار آن بودند، و مهندس سحابی نیز با این دیدگاه موافق بود، معتقد بودند 
برای تســریع کار همین پیش نویس تهیه شــده به رفراندوم گذاشــته شــود. در نهایت 

راه حل بینابینی آیت اهلل طالقانی تأیید شد که به 
جای مجلس مؤسسان مجلسی کوچکتر با عنوان 
مجلس بررســی نهایی قانون اساســی )یا مجلس 
خبــرگان قانــون اساســی( بــا برگــزاری انتخابــات 
وتعیین نمایندگان مردم تشکیل شود و کار بررسی 

قانون اساسی را به انجام برساند.

    اولین مواجهه با مسئلۀ والیت فقیه در 
قانون اساسی

مجلــس بررســی قانــون اساســی انتخــاب شــد و 
نزدیک به هشتاد درصد از منتخبین آن را گرایش 
خاصــی از روحانیون یا اشــخاص هم موضع با آنها 
تشــکیل مــی داد. در ســخنرانی های ابتــدای کار 
کثریت  مجلس تقریباً تمام نمایندگانی که از طیف ا
مجلس بودنــد به این نکته اشــاره کردنــد که باید 
در قانــون اساســی جدیــد والیــت فقیــه گنجانده 
شــود. در این مقطع مهندس ســحابی بــه عنوان 
یکــی از ســخنرانان مطالبــی را عنــوان می کنــد که 
اولین مواجهه وی با مســئله والیت فقیــه و نحوه 
رســیدگی بــه پیش نویــس قانون اساســی اســت. 
کاوی  در این سخنان مهندس ســحابی ضمن وا
کــم بر پیش نویــس قانون اساســی، با دید  روح حا
تاریخی خود طرح مسئله والیت فقیه را تا انقالب 
مشروطیت و مجادله بین مشروطه و مشروعه به 
عقــب می برد و عنــوان می کنــد بحث هایــی که در 
مجلس رســیدگی به قانون اساسی در حال انجام 
است همان بحث های زمان مشروطه است که در 
زمان خود توسط علما و مخصوصاً آیت اهلل نائینی 
حل شده است و ما نباید امر تجربه شده را دوباره 

تجربه کنیم. 
مهندس ســحابی در ابتدای ســخنانش با قرائت 
بخشــی از آیه 92ســوره نحل ]و مانند آن )زنی( که 
رشته خود را پس از محکم بافتن، )یکی یکی( از هم 
می گسست مباشید که سوگندهاى خود را میان 
خویش وســیله )فریــب و( تقّلب ســازید )به خیال 
این( که گروهی از گروه دیگر )در داشتن امکانات( 

افزونترند.[، می گوید: 

»در ایــن مجلــس محتــرم از طــرف بــرادران 
کثر  عزیزمــان مطالــب زیــادی ابــراز شــد کــه ا
گــر نگویــم همــه اش - در جهــت نفی  آنهــا - ا
گر  ایــن پیش نویــس قانــون اساســی بود یــا ا
مســتقیماً در جهــت نفــی نبــود در جهــت 
ح هــای جدیــد بــود ... الزم  پیشــنهاد طر
می دانم مطالبی را ... درباره این پیش نویس 
کم است به عرض برسانم  و روحی که بر آن حا
... قانــون اساســی بــه طــور کلــی عبارتســت 

مهندس سحابی 
ضمن واکاوی 
روح حاکم بر 
پیش نویس 

قانون اساسی، 
با دید تاریخی 

خود طرح مسئله 
والیت فقیه را تا 

انقالب مشروطیت 
و مجادله بین 

مشروطه و 
مشروعه به عقب 

می برد و عنوان 
می کند بحث هایی 

که در مجلس 
رسیدگی به قانون 
اساسی در حال 

انجام است همان 
بحث های زمان 
مشروطه است 
که در زمان خود 

توسط علما و 
مخصوصًا آیت اهلل 

نائینی حل شده 
است و ما نباید 
امر تجربه شده 
را دوباره تجربه 

کنیم.
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است یک سلسله از کلی ترین ضوابط و مقرراتی که بین عناصر دولت ... - یعنی 
کمه - با عناصر قدرت سیاسی و ملت تعیین روابط و تعهداتی که بین  هیأت حا
اینها برقرار می شــود و به صورت پیوندی یا عهدنامه یا میثاقی در می آید، این را 
قانون اساسی می گویند و این طرحی که االن در اختیار ما قرار گرفته یک چنین 
ح اســت و مســئله اصلی است، نحوه  مجموعه ای اســت ... آنچه که اینجا مطر
کیفیت قدرت سیاســی در جامعه اســت. مبارزاتــی که در صدر مشــروطیت بود 
و منجر به قانون اساســی و مخصوصاً متمم قانون اساســی شــد در آن موقع هم 
ح بــود. آن موقع  یک چنین بحث هایــی که االن در بیــن جامعه ما هســت مطر
ح شــد و امروز  تحت لوای دو شــعار حکومت مشــروعه و حکومت مشروطه مطر
تحت عنوان والیت فقیه و مثالً حکومت دموکراســی یا حکومت قانون اساســی 
ح بود که طبق آن پیشــنهاد و قانون اساسی آن روز  و امثالهم ... این بحث مطر
گر[ حکومتی بــر مبنای قدرت مــردم و حکومــت و دولِت زیر مراقبــت و نظارت  ]ا
و انتخــاب مــردم تعییــن بشــود، آیــا چنیــن حکومتــی، اطاعــت و تبعیــت از آن، 
مشروعیت شرعی دارد یا نه؟ ]بعضی[ می گفتند نه، این مشروعیت ندارد، بعضی 
می گفتند مشــروعیت دارد... این دعوا مدتها طول کشید و فقهای بزرگ شیعه 
... مرحوم آخوند مال کاظم خوانســاری و مخصوصًا مرحوم نائینی ... مسئله را 
گر  از دریچه علمی و فقهی حل کردند. مســئله یــک بار در آن موقع حل شــده و ا
ح بکنیم یعنی برگشــته ایم به سر خانه اول. از  حاال ما دوباره این بحث ها را مطر

تجارب گذشته استفاده نمی کنیم و تجارب 
گذشته را دوباره می خواهیم تجربه کنیم ... 
و این درســت نیســت چه فرد، چــه جامعه، 
چه ملــت در جریان زندگــی خــودش آنچه را 
که تجربه می کنــد بایــد در زاویــه محفوظات 
و مکنونــات خــودش نگهــدارد و همیشــه از 
آن تجربیــات اســتفاده کند ... بحــث اصلی 
در صــدر مشــروطیت ایــن بــود کــه در زمــان 
غیبــت معصــوم مــردم بایــد چــه بکننــد. آیا 
حکومتی نداشــته باشــند یا به حکومتهای 
ظلم و جور و استبدادی که در آن زمان بود و 
همیشه در جوامع هست تن به آن حکومتها 
بدهند، یا حال که حکومت معصوم نیست 
بــه حکومتــی کــه در راه معصوم باشــد یعنی 
شباهت نسبی با حکومت ]معصوم[ داشته 
باشد تن بدهند. بعد بحث بر سر این موضوع 
پیش آمــد کــه آن حکومتــی که شــباهت به 
حکومــت معصــوم داشــته باشــد، چگونــه 
حکومتی است و راجع به این موضوع مرحوم 
نائینــی دالیلــی آوردند... ایشــان موضــوع را 
این طور حــل می کننــد که معصــوم یک فرد 
اســت و به دلیل خصوصیــات و خصلتهایی 
که به صورت طبیعی یا بــه صورت تربیتی که 
در وجــودش هســت، آنچنــان بــر وجــودش 
کــه وقتــی تمــام قــدرت  مســلط اســت ... 
سیاسی جامعه در دستش باشد از آن قدرت 
سوءاستفاده نمی کند یا حفظ قدرت برایش 
هدف نمی شود، هدف را فراموش نمی کند. 
بعد ایشــان می گوید در غیبت معصــوم پیدا 
کردن چنین فردی حکــم پیدا کردن کبریت 
احمــر را دارد و چنیــن آدمی را مــا نمی توانیم 
در بین افراد عادی بشر پیدا کنیم ... ما باید 
آن کیفیتــی که در نفــس معصوم هســت ... 
صورت خارجی به آن کیفیت بدهیم ... بعد 
با اســتداللهایی که ایشــان می کند ســه نوع 
قــوه را در نفس معصــوم تشــخیص می دهد 
یکی قوه مسدده عاقله است که اینها تطبیق 
می کند بر قــوه مقننه و قانون گــذار و یکی قوه 
رادعه و مانعه اســت که حمــل می کند بر قوه 
اجرایی و قوه قضائیه و می گوید مــا این قوا را 
ج تشــکیل بدهیــم و حکومت  بیائیم در خار
را که در فــرد معصوم خالصه می شــد بیائیم 
و در یک هیــأت پیاده بکنیم کــه آن هیأت از 
این قوا تشکیل می شــود و بعد این قوا تحت 
نظارت آن مقامی باشد که پیامبر می فرمایند 
»الیجتمع امتی علی الخطا«. چون احتمال 
خطایش از افراد و سازمانها و نهادهای منفرد 
خیلــی کمتــر اســت. احتمــال خطــای یــک 

هر چند »جمهوری 
اسالمی«، در دیدگاه 

بسیاری از فعالین 
سیاسی مذهبی و 
حتی مردم عادی، 

که درگیر حوادث 
انقالب بودند، نام 

مستعاری بود 
برای رفع ستم و 

تبعیض و فساد، 
اما در همان حال 
برای برخی دیگر 
از دست اندرکاران 

انقالب نام مستعاری 
بود برای حاکمیت 

فقه و فقها.

ی
اس

اس
ن 

انو
ن ق

رگا
خب

س 
جل

ی م
دا

دی
کان

ن 
نوا

ه ع
ی ب

الم
اس

ی 
ور

مه
ب ج

حز
ی 

سو
ی از

حاب
 س

هلل
ت ا

عز
ی 

عرف
   م

33



جامعه یا یک ملت از دیدگاه پیامبر اسالم مخصوصاً امت اسالمی احتمال خطایش 
خیلی کم اســت ... حاال این پیش نویس قانون اساســی بر این اســاس اســت ... 
حضرت علی )ع( موقع وفاتشان به مردم توصیه می کنند »اوصیکم به تقوی اهلل و 
نظم امرکم« ... نظم و نظام یک مقدار مقررات و قانون نوشتن است، یک مقدار اجرا 
کردن و یک مقدار هم قضاوت کردن است و اینها چیزهایی است که در این قانون 
اساسی مبنای کار بوده و به هیچ وجه مغایرتی با والیت فقیه ندارد. والیت فقیه 
در امر استخراج احکام است، رد فروع بر اصول است. استخراج احکام فرض شرعی 
اســت ولی فقیه در مقام اجرا نیســت. والیت فقیــه مرادف با این نیســت که فقیه 
حتماً در اجرای سیاست و در توزیع قدرت سیاسی در جامعه عمل بکند و نظارت 
بکند، این مطلب نوشته نشده مضافاً به اینکه فقیه به سبب خصلت کارش از یک 
سلسله خصایص باید برخوردار باشــد که این خصایص الزم هست ولی برای یک 
کم بر  کمیت سیاسی بر جامعه دارد کافی نیست، یعنی فردی که حا فردی که حا
مسائل سیاسی جامعه هست و قدرت سیاسی را اداره و نظارت می کند از خصایص 
خیلی باالتری باید برخوردار باشد، آنچنان کسی باید باشد که وقتی قدرت کامله 
انحصاری سیاســی و اقتصادی و نظامی در اختیارش قرار گرفت، منحرف نشــود 
یعنی قدرت را به بیراهه نبرد یا برایش وسیله و هدف قرار نگیرد. به این جهت این 
قانون اساسی مغایرتی با والیت فقیه ندارد و ما نباید این دو را مقابل هم قرار دهیم 
و بی خود هم این را مطرح نکنیم که یا رئیس جمهوری بر طبق این قانون اساسی 
یا والیت فقیه، نه، رئیس جمهور می تواند کار خــودش را بکند. فقیه هم وظایف 

خودش را دارد و تکالیف خودش را می تواند انجام بدهد.«

پس از این ســخنرانی آیت اهلل بهشــتی نایب رئیس مجلس بررســی قانون اساسی طی 
سخنانی گفت: 

»برادرمــان در مطالبشــان اشــاره ای به والیــت فقیه کردند کــه من انتظــار دارم 
ناطقین بعــدی بیشــتر توضیح بدهنــد. یکــی از نماینــدگان محترم یادداشــتی 
فرســتاده اند که خود من این توضیــح را بدهم به هر حال در همین جلســه باید 
توضیــح داده بشــود کوتاه تــرش این اســت کــه در دو جمله خــود بنــده توضیح 
بدهم که آقای سحابی شما والیت فقیه را با فقاهت فقیه اشتباه کردید بعداً در 

کرات مفصل خدمتتان توضیحات کافی خواهم داد.« مذا

کید بر مبنایی بودن پیش نویس قبلی قانون اساسی     تا
در ادامه کار با بررسی آیین نامه داخلی مجلس در خصوص پیش نویس ارائه شده توسط 
هیأت دولت تصمیم گرفته شد. مهندس سحابی در ارتباط با پیش نویس تهیه شده 
قبلی و با این استدالل که این پیش نویس تمام مراحل را طی کرده و برای اطالع عموم 
منتشر شده اســت و مردم برای بررســی همین پیش نویس نمایندگان خود را انتخاب 
کید بر مبنا بودن پیش نویس مصوب هیأت دولت و  کرده اند در سخنان کوتاهی برای تأ

حیطه کار مجلس بررسی قانون اساسی، چنین گفت: 

»پیش نویس پیشنهادی از همه مجراها چه شــورای انقالب و چه هیأت دولت 
گذشته و حتی به عرض مراجع هم رسیده و نسبت به آن اظهارنظر کرده اند و بعد 
ح پیشنهادی  ح ها که حاال ما می بینیم مطابق طر منتشر شــده اســت. این طر
ح پیشــنهادی، زمینه تمــام این  منتشــر شــده اســت. به این ترتیب کــه آن طــر
ح ها قرار گرفته اســت و ما به مــردم اعالم کردیم که مجلس برای بررســی این  طر
پیش نویس تشــکیل می شــود و عده ای را انتخــاب کنند که ایــن پیش نویس را 
بررسی و رسیدگی و اظهارنظر کنند. بنابراین انتظار مردم این است که ما همان 

پیش نویس منتشر شده را بررسی و رسیدگی کنیم.« 

اما با تصویب این پیشنهاد که »متن منتشر شده 
از طــرف دولــت به عنــوان زمینــه انتخاب بشــود، 
منتهی گروه ها می توانند همه نوع تغییر در اصول 
آن بدهند. نقش این متن تنظیم است به طوری 
که معلوم باشــد که همه گروه هــا روی این مطلب 
کار می کنند و مطالب پیشنهادیشان را به شورای 
هماهنگی می دهند.« عمالً پیش نویس ارائه شده 

توسط هیأت دولت کنار گذاشته شد.

کرات دربارۀ      کفایت زودهنگام مذا
اصل پنجم

با تصویب اجازه اعمال هرگونه تغییر در پیش نویس 
ارائه شده توسط دولت موقت، اصل پنجم قانون 
اساســی به والیــت فقیــه اختصــاص می یابــد. در 
جلســه پانزدهم این مجلس به تاریخ 21 شــهریور 
1358 بحــث دربــاره ایــن اصــل انجــام می شــود و 
آقایان مقــدم مراغــه ای و دکتر بهشــتی بــه عنوان 
مخالف و موافق این اصل ســخن می گویند. آنچه 
که از البــالی ســخنان اظهار شــده در این جلســه 
مشخص می شود این است که بحث پیرامون این 
اصل در کمیسیون مربوطه و در جلسات خصوصی 
به صورت مبسوط انجام شده و مهندس سحابی 
نیــز در آن جلســات فعاالنــه شــرکت کــرده اســت. 
متأسفانه بحث های انجام شده در این جلسات 
خصوصی و اســتدالل های طرفین ماجرا موجود 
نیســت. پــس از ســخنان دکتــر بهشــتی بــه عنــوا 
موافق، مخالفین درخواست بحث و بررسی بیشتر 
می کنند، مهندس ســحابی در استدالل خودش 

کره بیشتر می گوید:  برای مذا

»این اصل، یک اصل بسیار اصولی و اساسی 
است و انقالبی در جامعه ایران ایجاد خواهد 
کرد، بنابراین نگذارید که این اصل سرسری 
بگذرد. در جلسات خصوصی بنده به عنوان 
مخالف فقــط ده دقیقــه توانســتم صحبت 
کنــم، در حالی که ده ها مطلب دیگر داشــتم 
که فرصت نشد و در حدود بیست نفر و شاید 
ســی نفــر در دنبالــه حرف هــای مــن جواب 
دادند و باز جواب داشت، ولی به هیچ کدام 
نوبت نرسید. بنابراین روی این اصل به قدر 
کافی در ایــن مجلس خبــرگان توضیح داده 
گر بخواهید با یک قیام و قعود  نشده. شما ا
مسئله را تمام بکنید، این در نظر ملت ایران 
مسئله ای است که ایجاد مسائل و مشکالت 
خواهد کرد و خود جنابعالی ]منظور آیت اهلل 
بهشــتی نایب رئیس مجلس بررســی قانون 
اساســی اســت.[ اینجا مطالبی فرمودید که 

مهندس 
سحابی در ادامه 

تالش هایش، حتی 
پس از تصویب اصل 
پنجم در مجلس، 

ع  این بار موضو
را به صورت 

گسترده تری در 
مراسم هفتمین 

روز درگذشت 
آیت اهلل طالقانی 
در سخنرانی اش 
در ترمینال خزانه 

مطرح کرده و 
می گوید ما بسیار 

از جامعه توحیدی 
و حکومت معصوم 

دوریم و هر کس 
که در رأس قدرت 

بنشیند بدون تردید 
قدرت او را به سوی 

حفظ قدرت و 
هدف شدن قدرت 
می راند و این یعنی 

آغاز افول اسالم.

34

عزت اهلل سحابی: بیم و امید

دهمین سالگرد پرواز عزت اهلل و هاله سحابی و هدی صابر



این مطالب در آن جلســه گفته نشــده بود و جوابش نیز داده نشده بود، همین 
مطالب شما جواب دارد«. 

کرات می دهنــد و پس از آن با  کثریت آرا، رأی بــه کفایت مذا اما نمایندگان مجلس، بــا ا
رأی گیری از نمایندگان، مهمترین اصل قانون اساسی جمهوری اسالمی با پنجاه و سه 
رأی موافق، چهــار رأی ممتنع و هشــت رأی مخالف به تصویب مجلس بررســی قانون 

اساسی می رسد.

    سخنرانی خزانه در هفتمین روز درگذشت آیت اهلل طالقانی
مهندس سحابی در ادامه تالش هایش، حتی پس از تصویب اصل پنجم در مجلس، این 
بار موضوع را به صورت گسترده تری در مراسم هفتمین روز درگذشت آیت اهلل طالقانی 
در سخنرانی اش در ترمینال خزانه مطرح می کند. متأسفانه متن کامل این سخنرانی 
در دسترس نیســت. روزنامه کیهان در تاریخ 27 شهریور 58 در گزارشــی از این مراسم 
با عنوان »طالقانی پریروز در جنوب شــهر بود« خالصه ای از این ســخنرانی رانقل کرده 

و می نویسد: 
»ســحابی در خاتمه ســخنان خود درباره والیــت فقیه صحبت کرد و اشــکاالتی 
ح کرد و گفت که در فروردین  را به بعضی از برداشــت ها نســبت به این اصل مطر
کثریت آرا به جمهوری اســالمی رأی دادند. جمهوری اســالمی  امســال مردم با ا
یعنی نظامــی که محتوای آن اســالم اســت و مکتــب  و تعالیم اســالم و ســازمان 
آن جمهــوری یعنــی قوانین مکتبی اســالم در قالــب و شــکل آرا مــردم و از طریق 
کمیت مردم اعمال می شــود و در این نظــام اسالم شناســان واقعی باید یک  حا
نظارت مکتبی بر قوانین و مقرراتی که می گذرد داشته باشند و این امر در نهادی 
ح شده  در پیش نویس قانون اساسی با اصل شورای نگهبان قانون اساسی مطر
اســت و ما اصل والیت فقیــه را که یک اصــل غیر قابل انــکار مکتبی اســت تا این 
کمیت و سرپرســتی  حد می توانیم پیــاده اش کنیم ولی آن طرحــی که نوعی حا
بال رقیب یعنی نوعی قدرت در مقابل قدرت حکومت است در شرایط امروز قابل 
قبول نمی تواند باشــد زیرا هیــچ فردی معصــوم نیســت و امکان خطا و اشــتباه 

مــی رود. و از طرفــی ایــن قــدرت در مقابــل 
قــدرت دولــت وحکومــت، جامعــه را بــه دو 
قطب تقســیم کرده و نظم جامعــه را به هم 
می زند و از نظر دینی هــم روحانیتی که طی 
1400 ســال در درون مردم بــود و پناه و ملجا 
مــردم در برابــر اربــاب زور و ســتم بــود وقتی 
در مرکز قدرت قرار گیرد مســئولیت هر آنچه 
در جامعــه اتفــاق می افتــد به عهده اوســت 
و مردمــی که طــی 1400 ســال به علــت ظلم 
و ستم نســبت به دســتگاه های حکومتی و 
سیاسی بیگانه بودند آن بیگانگی خودشان 
کــرد و ایــن  را متوجــه روحانیــت خواهنــد 
بــرای خــود روحانیــت و برای اســالم بســیار 
ک اســت. یعنــی اســالم بــه صــورت  خطرنــا
دیــن دولتــی و رســمی در می آیــد. درســت 
اســت که در یــک جامعــه توحیــدی واقعی 
بیــن دولت و مــردم فاصلــه و فرقی نیســت، 
ولی ما بسیار از جامعه توحیدی و حکومت 
معصوم دوریم و هر کس کــه در رأس قدرت 
بنشــیند بــدون تردید قــدرت او را به ســوی 
حفظ قدرت و هدف شــدن قــدرت می راند 
و این یعنــی آغاز افول اســالم و در جامعه ای 
که به دنبــال غرب زدگی، به دنبــال جنایات 
رژیم گذشــته و بــه دنبال سیاســت خارجی 
که برای محو و نابودی اسالم و جامعه تالش 
می کردند و مــردم علیه آن به پا خواســتند و 
اسالم را به جامعه بازگرداندند، پذیرش این 
ح می کنند آغاز افول اســالم  طرحی کــه مطر
اســت زیرا بر مشــکالت سیاســی ســال های 
گــر خدای  بعد هم می شــود فائــق آمد ولی ا
نکرده به مکتــب ضربه ای بخــورد این دیگر 

جبران ناپذیر خواهد بود.« 

    جایگاه شورای نگهبان در 
پیش نویس قبلی قانون اساسی 

در ایــن ســخنرانی منظــور مهنــدس ســحابی از 
شــورای نگهبــان قانــون اساســی، بــر اســاس 
پیش نویــس منتشــر شــده، ایــن بــود کــه مطابق 
فصــل دهــم ایــن پیش نویس بــا عنــوان شــورای 
نگهبــان قانــون اساســی »بــه منظــور پاســداری، 
از قانــون اساســی از نظر انطبــاق قوانین عــادی با 
آن، شــورای نگهبان قانون اساســی بــا ترکیب زیر 
تشکیل می شود: 1- پنج نفر از میان مجتهدان در 
گاه به مقتضات زمان هم باشند  مسائل شرعی که آ
مجلــس شــورای ملــی این پنــج نفــر را از فهرســت 
اسامی پیشنهادی مراجع معروف تقلید انتخاب 
می کند. 2- شــش نفــراز صاحبنظران درمســائل 

مهندس سحابی 
در استدالل 

خودش برای 
مذاکره بیشتر 

درباره اصل والیت 
فقیه می گوید: 
»این اصل، یک 

اصل بسیار اصولی 
و اساسی است و 

انقالبی در جامعه 
ایران ایجاد خواهد 

کرد، بنابراین 
نگذارید که این 
اصل سرسری 

بگذرد. در جلسات 
خصوصی بنده 

به عنوان مخالف 
فقط ده دقیقه 

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

شورای نگهبان تسلیم شود.«

    پیش بینی دونظامی شدن ساخت سیاسی 
مهندس سحابی خود نیز در خاطراتش درباره این سخنرانی چنین می گوید: 

»من در آن سخنرانی به فرمایشات آقای منتظری که گفته بودند مردم برای والیت 
فقیه و روحانیت انقالب کرده اند و می باید قانون اساسی بر اساس والیت فقیه باشد 
اشــاره کردم و گفتم من به دالیل شــرعی این مســئله که در صالحیت من نیســت، 
وارد نمی شوم. مسئله والیت فقیه از قدیم االیام در میان فقهای شیعه مطرح بوده 
اســت. شــیخ الفقها، مرحوم شــیخ مرتضی انصاری، رحمه اهلل علیه که از بزرگترین 
فقهایی است که به تقوا نیز معروف بود و مرجعیت اعلم را نیز ایشان مطرح کرد و نقش 
بزرگی در میان فقهای شــیعه دارد، ضمن طرح مســئله والیت فقیه با آن مخالفت 
کرده بود. همچنین مرحوم آیت اهلل بروجردی هم که در زمان خود مرجع کل شیعه 
بودند و به دلیل اعلمیت مورد قبول همگان بودند نیز با نظریه والیت فقیه مخالف 
بودند. استدالل مرحوم بروجردی هم این بود که علیرغم وجود دالیل عقلی بر اثبات 
نظریه والیت فقیه، بــه دلیل فقدان دالیل نقلی، نمی توان ایــن نظریه را پذیرفت. 
نظریه آقای خمینی هم در زمینه والیت فقیه از میان نوزده روایت موجود تنها به یک 
روایت معروف به مقبوله عمربن حنظله مستند است. در ادامه اظهار داشتم من به 

این دالیل شرعی که در صالحیت من نیست، 
وارد نمی شوم بلکه استدالل من بر پایه اصل 
مدیریت مجموعه ها و سیستم ها و بخصوص 
مجموعه هــای انســانی اســتوار اســت. در هر 
مجموعــه یــا سیســتم و حتــی مجموعه های 
کمیت بیش  فیزیکــی و بیجــان در صــورت حا
از یک قطب مدیریت یا نظام، آن نظام یا نیرو 
که قوی تر است، سایرین را از بین خواهد برد. 
گر بیــن نظام های متعــدد تعادل نباشــد،  یا ا
سیســتم به هرج و مرج و سرانجام به نابودی 
کشــیده می شــود. قرآن نیز به این نکته اشاره 
کــرده و می فرماید: لــوکان فیهمــا الهــۀ اال اهلل 
گر در جهان بیش  لفســدتا )ســوره انبیاـ  22(، ا
از یک گرداننده، ناظم یا مدیر وجود داشت، 
عالــم فاســد می شــد و اصــالً عالمــی بــر جــای 
نمی مانــد. در صحنــه نظام هــای اجتماعــی 
و سیاســی هــم نمی شــود دو یــا چند نظــام یا 
کم وجود داشــته باشــد. در سیستم های  حا
سیاســی جدید، صحنه سیاســی کشــور یک 
دولت مسئول که در قبال مجلس مسئولیت 
دارد، وجــود دارد. مشــروعیت ایــن دولــت از 
مجلس و مشروعیت مجلس هم از مردمی که 
نماینــدگان آن را برمی گزینند، اخذ می شــود. 
مردم هم نظریات خــود را از طریق جماعات، 
مطبوعات و کرســی هایی که نماینــدگان آنها 
در مجلــس در اختیــار دارنــد، ابــراز می کننــد. 
این سیســتم های سیاســی کــه مرکب از ســه 
قوه مجریه، قضاییه و مقننه اســت، سیستم 
منسجمی اســت که هر یک مسئولیت هایی 
نیــز در قبــال یکدیگــر دارا هســتند. امــا ولــی 
فقیه از مسئولیت مبرا است و به لحاظ اینکه 
تشــکیالتی نیز در اختیار خواهد داشــت، این 
گــر قصــد مداخلــه در امــور  تشــکیالت حتــی ا
جــاری را نیز نداشــته باشــد، به هر صــورت به 
نحوی در امور دخالت خواهد کرد. در چنین 
شــرایطی عمــالً در کشــور دو نظــام بــه وجــود 
خواهــد آمــد و همین مســئله به نابــودی کل 

نظام منجر خواهد شد«.

البتــه هیچکــدام از ایــن فعالیت هــا نتیجه بخــش 
نبــود و نهایتــاً طــی همه پرســی قانــون اساســی در 
تاریخ 11 و 12 آذر ماه ســال 1358، قانون اساســی با 
تمام تغییراتی که مجلس بررسی قانون اساسی در 
پیش نویس ابتدایی داده بود، با رأی قریب به اتفاق 
)98/2درصد( مردم به تصویب نهایی رسید و یک با 
دیگر مشخص شد که در عرصه تحوالت اجتماعی 
تنها اراده ها مؤثر نیستند بلکه توازن قوای اجتماعی 

نیز به شدت تأثیرگذار است.           

طی همه پرسی 
قانون اساسی در 
تاریخ 11 و 12 آذر 
ماه سال 1358، 
قانون اساسی با 
تمام تغییراتی که 
مجلس بررسی 
قانون اساسی 
در پیش نویس 

ابتدایی داده بود، با 
رأی قریب به اتفاق 

)98/2درصد( 
مردم به تصویب 

نهایی رسید و یک 
با دیگر مشخص 
شد که در عرصه 

تحوالت اجتماعی 
تنها اراده ها مؤثر 

نیستند بلکه توازن 
قوای اجتماعی نیز 
به شدت تأثیرگذار 
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عزت اهلل سحابی: بیم و امید

دهمین سالگرد پرواز عزت اهلل و هاله سحابی و هدی صابر



سرحداِت سیاست ورزی
برای عزت اهلل سحابی

عزت اهلل سحابی می میرد. از ما و دنیای ما و باقی قضایا... آرام 
آرام کنــاره می گیرد تــا غیبتش را بــرای بازماندگان قابــل تحمل تر 
کرده باشــد، تا ما را به نبودنش عادت دهد. او که نیم قرن شاهد 
وبوم  ز زنــده و وجدان بیــدار حیــات اجتماعی و سیاســی ایــن مر

بوده است.
سوسن شریعتی

آخرین باری که مهندس سحابی را هوشیار دیدم، 
با لبخندی گفت: »این دفعه تقصیر خودم بود«. 
صحبت از کــدام ُقصور بود؟ جرمــی صورت گرفته 
بــود: بــا یــک بی احتیاطــی ســالمتی و زندگــی اش 
را بــه خطــر انداختــه بــود. کار همیشــگی او طــی 
نیم قــرن مگــر همین نبــوده اســت؟ اما مثــل این 
بود که می دانســت فعالً چنین حقی نــدارد. برای 
همین بود که خود را سرزنش می کرد. شاید هم در 
نگاه »ما«یی که بر بالینش آمده بودیم سرزنشــی 
می دیــد. »مرگ حق اســت« حتــی بــرای اویی که 
در شأن زندگی، زندگی کرده است. مردن حق آدم 
است اما برای استفاده از چنین حقی باید در زندگی 
کارت تمام باشد و عزت اهلل سحابی در نگاه دیگران 
می دیدکــه هنــوز اجتناب ناپذیــر اســت: همچون 

انسان و همچون سیاستمدار.
 این دو را -انسان و سیاستمدار-همیشه نمی توان 
با هم صرف کرد و بدبینی تاریخی ما نسبت به بی 
پدر-مادری سیاست حکایتی طوالنی و همچنان 
باقی است. جایی که پای سیاست در میان باشد، 
سخن از قدرت است، صحنه ای که »خیر و شر« و 
»زشت و زیبا« را یک »مفید و مضر« است که تعیین 
می کند با سه شــعار: »عمل کن و بعداً عذرخواهی 
کن«، »انجامش که دادی، منکرش شو«. »تفرقه 
بینــداز و مســلط شــو«. همانــی کــه بنیان هــای 
سیاســت مــدرن خوانــده می شــود، سیاســت بــا 
منطقــی معطوف بــه خود، بــا هــدف موفقیت به 
هر قیمت و با احتساب این امر که انسان، پلیدتر، 
ک تــر و مذبذب تر از آن اســت که وفــادار به  خطرنا
حقوق و قوانین باشد و برای برقراری حق و قانون، 
توسل به زور ممکن است و مجاز. از همین رو میان 
انسان ماندن و سیاست ورزیدن مجبور به انتخاب 
می شویم. در کنار این نوع صحنه گردانی سیاست، 
در این رانده شــدن خیر و شــر از ســاحت عمومی، 
می توان از آن تجربه ای نیز سخن گفت که ادعای 
آن را داشته است که تابع متغیری به نام واقعیت 
نیست و حقیقت را به تمامی می خواهد و به یکبار، 
از حقیقت هــای مطلــق تبعیــت می کنــد و تحقق 
کنون پی می گیرد؛ حتی  آن ها را در همین جا و هم ا
به قیمــت در هم ریختــن و انهدام جهــان موجود 
در دســترس. بازهم همان حکایت دستان آلوده 
و اجبار به انتخاب میان انسان ماندن و سیاست 
ورزیــدن. گاه چنــان مــواج و بی ثبــات کــه هــر دم 
لباس عوض می کند گاه چنان ثابت و معطوف به 
حقیقت های الیزال کــه انهدام امر واقــع را تدارک 
می بیند. آنچه سیاست ورزی را از حیثیت انداخته 
اســت مگر همیــن نوســان میــان ایــن و آن نبوده 
اســت؟ وقتی که پــای اخــالق را بــه میان کشــیده 
اســت و وفــاداری بــه اصــول را، ســر از انــکار تنوع و 

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

37



تکثر و تساهل سر در آورده و متوسل به روش های خشــن برای اعمال حقیقت یگانه و 
یکپارچه ساز شده است)اخالق مستبدانه( و وقتی اخالق را به حاشیه رانده تا جا بر بروز 
واقعیت باز شود- با همان منطق فّرار و پرتناقض اش- از واقعیت محتومیت جدیدی 
ســاخته، محتومیتی که در آن امکان اندیشــیدن به هر تغییری ناممکن گشته است. 
تجربه ای دوگانه که در هر دو حال نه تنها مانع از پیوند فرد و شهروند شده و او را از برقراری 
نسبتی طبیعی با دیگری، با کلیتی به نام اجتماع محروم گذاشته که سیاستمدار را نیز 
متهم و تنها، گیرم سوار برکرسی قدرت نشانده است، قدرتی شکننده و ترس خورده که 
مجبور است برای پنهان کردن ترس و تنهایی و بی اعتباری خود در چشم و دل شهروند، 
خشن گردد و نامهربان. چه فرقی می کند که به نام حقیقت ما را مجبور به انتخاب کنند 
و یا به نام واقعیت. محصولش یکی است و آن رانده شــدن از صحنه ای است که در آن 

پیش شرط های زیست انسانی طراحی می شود: سیاست.
با این همه، مگر نه اینکه امید به تغییر، به یک باید باشدی که نیست و باید در تدارک 
آن بود، پیش شرط سیاســت ورزی اســت؟ خوب چه راهی می ماند برای هنوز امیدوار 
ماندن؟ به جز سیاســت، برای اعتراض به سیاست؟ سیاستی که در این تجربه دوگانه 
رئال-پلیتیک و اتوپی، جا را بر انسان تنگ ساخته و در تجربیات تراژیک ما در بسیاری 
اوقات موجبات مرگ انسان را فراهم ساخته؟ چه راهی می ماند جز سیاست برای اینکه 
کنون ... همین  بفهمی و بفهمند که تو معترضی به مرگ انســان؟ در همین جــا و هم ا
لحظه اســت که انســان می میرد یعنی همین لحظه اســت کــه باید اعتراض کــرد. این 
تنها نگاه حیثیت بخش است به سیاست. وقتی که ورود به سیاست با انگیزه حیثیت 
بخشیدن به انسان و کرامت او انجام می گیرد. جایی که این اخالق است که تو را به حوزه 
قدرت می کشاند و از تو می خواهد که به آن بپردازی و از توزیع عادالنه آن سخن بگویی. 
کالو هاول،  همانی که ژوزف کونراد مجارستانی، نامش را »ضد سیاســت« می نامد و وا

ج از قدرت«. »سیاست خار
کام در تاریــخ معاصر مــا کم اند  در میــان ایــن اشــکال دوگانــه سیاســت ورزی های نــا
چهره هایی کــه بتوانند به یک »نــه این و نــه آن« مباهات کنند. سیاســتمدارانی که 
نیاز به عذرخواهی نداشــته باشــند، مجبور به انکار صفحه ای از اعمالشــان نباشــند 
و بــرای مانــدن بــر ســریر قــدرت بــذر تفرقــه نپاشــیده باشــند. یــا برعکــس در گریــز از 
مصلحت گرایــی بــه توتالیتاریســِم حقیقت گرایی گرفتــار نیامده باشــند و تحقق آن را 
مشــروط به اجماع عمومی و متکی بر ظرفیت ها و اســتعدادهای واقعیت برای تغییر 
کرده باشند. سیاست ورزانی بی سَیاسی، بی دن کیشوت بازی. با حضوری مداوم و 
بی وقفه بی آنکه خیانتی، یا رسوایی یا جنایتی بیاید و آن ها را از صحنه براند. چریک 

قهرمــان محبــوب داریــم، بــا عمرهــای کوتــاه و 
کدل و  گهان اما سیاســتمدار پیــرو پا مرگ های نا
ک- کم داشته ایم. چهره ای که مانده باشد در  پا
صحنه های مداِم در حال تغییر، بی آنکه دســت 
از پی گیــری آرمان هایــش بــردارد. هــم در روش، 
هــم در اهــداف. انعطاف پذیــر باشــد امــا متلون 
خیر. جبهه اش را عوض نکند اما اسیر فرقه گرایی 
نشــود. وفادار بماند اما تنگ نظر خیر. مصلحت 
کالن را ببیند اما نه به قیمت ضایع کردن حقوق 
ُخرد. قدرت را بجوید اما در پی توزیع عادالنه آن 
باشد. با قدرت دربیفتد اما نه برای تصاحب آن.

مهنــدس ســحابی طــی نیم قــرن، نماد وفــاداری 
به حقیقــت بــود و نیــز سیاســت ورزیــدن در مقام 
اپوزیسیون و در مقام پوزیسیون نیز. قبل از انقالب 
و پس از آن. در رفت وآمد مــدام میان دو موقعیت 
در هر دوره ای: ضد قدرت و صاحب آن نیز. در هیچ 
موقعیتی همیشگی نماند و البته هیچ گاه متهم به 
اپورتونیسم نشد. لجباز و پی گیر ماند بی آنکه برای 
پوزیســیون و یا اپوزیســیون بودن قدســیتی قائل 
باشد. همیشه در صحنه ماند، سلول ها را تجربه 
کرد و کرســی ها را نیــز اما نه در هیئــت یک قهرمان 
و نه در مقام قدرت مدار. طی این ســال ها پیر شد 
و تــا خــورده و کوچــک امــا از هیچ کــدام کیســه ای 
ندوخت. هرچه التماس کردیم و متوســل شدیم 
تــا بگــذارد فیلمی بــه یــادگار از او ســاخته شــود، با 
تحکم و بیــزاری دســت رد زد. از خــود ناراضی بود 
و بیــالن یک عمــر را نقد می کــرد و دلخوری نشــان 
می داد. سیاستمداری از این دست زیاد دیده اید؟ 
هنرمند چرا، روشــنفکر شــاید، عــارف و زاهــد و ... 
به نوعــی، اما سیاســتمدار خیر. تردیدی نیســت، 
ک دســتی خــود مطمئــن  کدامنــی و پا بایــد از پا
باشــی تا قادر به نقد خــود، شــفافیت و تواضعی از 
گرچــه نماد یــک طیف بود  این دســت شــوی. او ا
و یا ســخنگوی یک جبهه، اما به قلــب همه آنانی 
کــه بــرای ایــران و آزادی، ایرانی آزاد و مســتقل دل 
ســوزانده اند و می ســوزانند، راه یافته و این چنین 
گر  نماینده طیف و جبهه ای وسیع گشته است. ا
قرار باشد سیاســت ورزی حیثیتی داشــته باشد، 
باید آن را در همین نوع نگاه و زندگی یافت. انسان 

و سیاستمدار بی آنکه محکوم به انتخاب باشیم.
گر هوشــیار بود حتمــاً با تشــر و بیزاری و بــا همان  ا

تواضع بی تصنع همیشگی می گفت:
- این حرف ها چیســت کــه می زنــی، دختر 

جان!

افســوس! چه لذتــی داشــت یکی بــه دو کــردن با 
عزت اهلل سحابی. فراموش می کردی کوچک تری، 

فراموش می کرد بزرگ تر است.

مهندس سحابی 
طی نیم قرن، 

نماد وفاداری به 
حقیقت بود و نیز 

سیاست ورزیدن در 
مقام اپوزیسیون و 
در مقام پوزیسیون 
نیز. قبل از انقالب 

و پس از آن. در 
رفت وآمد مدام 

میان دو موقعیت 
در هر دوره ای: 

ضد قدرت و 
صاحب آن نیز. 

در هیچ موقعیتی 
همیشگی نماند و 

البته هیچ گاه متهم 
به اپورتونیسم 
نشد. لجباز و 

پی گیر ماند بی آنکه 
برای پوزیسیون و 

یا اپوزیسیون بودن 
قدسیتی قائل 

باشد.

ردا
ن ف

یرا
ه ا
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ه ن
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عنوان اصالح طلب در درون ســاختار شکل نگرفته 
بود. در نامه مورد اشاره سه مطالبه مشخص مطرح 

شده بود:
انعقــاد  و  از خالف هــا و خرابی هــا  1- جلوگیــری 
قراردادهای اسارت آور با بیگانگان بدون نظارت ملی؛
2- بازگردانــدن حقــوق قانونــی مردم کــه در فصول 
سوم و پنجم قانون اساسی تصریح گردیده به مردم 
و جلوگیــری از سیاســت های ســرکوبگرانه بعضی از 

نهادها؛
و  احــزاب  فعالیــت  تامیــن  و  گــذاردن  آزاد   -3
جمعیت هــای سیاســی و مطبوعاتــی کــه فعالیــت 

قانونی و علنی دارند؛
کمیت قانونی ملت. 4- امکان استقرار حا

ایــن خواســته ها که 7 ســال پیــش از خــرداد 1376 
مطرح شده بود، جز مطالبه توسعه سیاسی در کنار 

توسعه اقتصادی معنای دیگری نداشت.
پس از پیــروزی انقــالب نیز مهندس ســحابی در هر 
جایگاه و منصبــی درون یا بیرون از ســاختار و نظام 
حکمرانی تالش کرد با نقد سیاســت ها و برنامه ها، 
از انحرافــات ممانعــت بــه عمــل آورد و راه اصــالح 
امور را نشــان دهد. تــالش او برای انصــراف مجلس 
خبرگان قانون اساسی از تصویب اصل والیت فقیه و 
گفت وگوهای او برای متقاعدسازی مسئوالن وقت 
برای توقف جنگ پس از فتح خرمشــهر از مصادیق 

مشی اصالح طلبانه او بود. 
بنابرایــن مهندس ســحابی پس از پیــروزی انقالب 
همــواره بــه عنــوان یــک اصالح طلــب )بــا همــان 
مفهوم که در ابتدا آمد( بــرای بهبود اوضاع و اصالح 
امــور تــالش کــرد. از همیــن رو نیــز در ســال 1376 از 
شــکل گیری جریانــی اصالح طلــب در درون نظــام 
استقبال کرد؛ به ویژه آنکه تالش ها و فعالیت هایش 
با دیگر فعاالن ملــی و مذهبی بــرای اصــالح امور در 
دوران ریاســت جمهوری هاشــمی رفســنجانی نیــز 

نتیجه ای به بار نیاورده بود. 
بــه  کــه  نقدهایــی  پایــه  بــر  ســحابی  مهنــدس 
سیاســت های دولت هاشمی رفســنجانی داشت، 
از فــردای دوم خــرداد 1376 انتظــار داشــت آن 
سیاســت ها و برنامه هــا اصــالح شــوند. او دولــت 
اصالحات را برآمده از نارضایتی عمومی از سیاست ها 
و برنامه های پس از انقالب به ویژه دولت سازندگی 
می دانست و بنابراین با آغاز فعالیت دولت اصالحات 
بــه انتقــادات خــود در همــه حوزه هــای سیاســی، 
اقتصــادی و اجتماعــی دولت ســازندگی ادامــه داد 
و همیــن مواضــع تــا حــدود زیــادی مرزهــای او را با 

اصالح طلبان پررنگ و پررنگ تر کرد.
محوریت هــر تغییــر اصالح طلبانــه از منظــر مهندس 
سحابی رشــد و تقویت جامعه مدنی بود. او از همان 
آغازین روزهــای جنبــش اصالحی در ســال 1376 به 

مهندس سحابی و اصالح طلبان
اگر اصالح طلبی را به منزله یک مشــی سیاســی در نظــر گیریم باید 
وها و شخصیت های  خاطر نشان سازیم که مهندس سحابی و نیر
هم فکر او )ملی مذهبی ها( از همان فردای انقالب ردای اصالح طلبی 
را بر تن کردنــد و بر پایــه معیارهایی که متاثــر از فهم آنهــا از انقالب و 
اهداف آن بــود تــالش کردند تــا از انحرافــات و کجی هــا ممانعت به 
عمل آورند و در این مسیر هزینه های بسیار و جدی پرداخت کردند.  سعید مدنی

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

»روند کلی جامعه ایــران را جز با یک تغییــر بنیادی نمی توان متوقف کــرد، اما تغییر 
گونی و انقالب مجدد، عبور می کند؟ در این راه جز فوران  بنیادی آیا از راه سقوط و واژ
کینه ها و انتقا م ها و تخریب های مکرر و سپس ورود بیگانگان و اضمحالل کلی ملیت 
و اســتقالل چیزی نمی توان پیش بینی کرد. در ادامه این روش دیگر کشور ایرانی بر 
صفحه جغرافیــا و تاریخ جهان نخواهد مانــد و قومیتی به نام ایرانــی وجود نخواهد 

داشت، تا به کیفیت و نوع حکومت آن اندیشیده شود.«

بر این اساس رئوس دیدگاه مرحوم سحابی درباره ویژگی های اصالح طلبی عبارت بودند از:
1( دعوت به تغییرات بنیادین در ساختار یا اصالح ساختار 

2( مشی خشونت پرهیز 
3( تالش برای تغییر تدریجی و نه یک باره و انقالبی. 

دو سال پیش از نوشتن این سرمقاله، مهندس ســحابی به همراه جمعی از دوستانش در 
نامه ای با امضای 90 نفر از هاشــمی رفســنجانی، رییس جمهور وقت، خواســت به اصالح 
ســاختار سیاســی در کنار اصالحــات اقتصادی توجــه و اقدام کنــد و به ســبب همین نامه 
گرچه شــخصیت ها و افراد  نزدیک یک ســال را در زندان انفرادی به ســر بــرد. در آن مقطع ا
درون نظام در مورد چگونگــی اداره امور اختالف نظراتی داشــتند، اما هنــوز نیرویی تحت 

مهندس 
سحابی بارها 

در مصاحبه ها، 
مقاالت و 

سخنرانی ها 
تالش کرد تا این 

ضعف نظری 
اصالح طلبان که 
تصور می کردند 
بدون اصالحات 
جدی اقتصادی 
و صرفا با پیشبرد 

اصالحات سیاسی 
می توان راه توسعه 

را پیمود، به آنها 
گوشزد کند.
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محوریت هر تغییر 
اصالح طلبانه از 
منظر مهندس 
سحابی رشد و 
تقویت جامعه 
مدنی بود. او از 
همان آغازین 

روزهای جنبش 
سال 1376 به 
اصالح طلبان 
هشدار می داد 

که تنها به اتکای 
مردم و با تقویت 

جامعه مدنی 
می توانند بر موانع 
توسعه ایران فایق 
آیند. بی توجهی 
به نقش و اهمیت 
جامعه مدنی و 

اتکای بیش از حد 
به البی قدرت از 
انتقادات جدی 

سحابی به 
اصالح طلبان بود.
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اصالح طلبان هشدار می داد که تنها به اتکای مردم و با تقویت جامعه مدنی می توانند بر موانع 
توســعه ایران فایق آیند. بی توجهی به نقش و اهمیت جامعه مدنــی و اتکای بیش از حد به 
البی قدرت از انتقادات جدی سحابی به اصالح طلبان بود. از این رو در سرمقاله شماره 36 
ایران فردا تحت عنوان »شرایط نوین، اندیشه و ایدئولوژی نوین« در شهریور 1376 یعنی سه 

ماه پس از پیروزی آقای خاتمی نوشت:

»آقای خاتمی در تبلیغات انتخاباتی و برنامه های ارائه شده خود، آشکارا وعده تحقق 
جامعه مدنی را داده اســت. البته تحقق جامعــه مدنی یک امر آنی و لحظه ای نیســت 
که با یک تصمیم فورا به اجرا در آید. .... به طور خالصه، جامعه مدنی از افکار و عقاید، 
گیری به نام ملت تشکیل می شود. در این جامعه  منافع و مصالح متکثر و متنوع کل فرا
گروه های متنوع ملت به طور مسالمت آمیز با هم زندگی می کنند و امور مربوط به خود را با 
ک و قراردادهای متقابل پیش می برند و در واقع همه کم و بیش به این رشد  وفاق و اشترا

گیر را در نظر بگیرند و آن را بر منافع خود تقدم بخشند.« رسیده اند که منافع آن کل فرا

در دو مقطع متفاوت اولی در جریان بازداشت کرباسچی شهردار تهران و دومی در انتخابات 
سال 1384 و رد صالحیت دکتر محمد معین، با فشار اصالح طلبان آقای خاتمی ناچار شد 
از روش های غیرشفاف از جمله درخواست حکم حکومتی به حل منازعات کمک کند. این 
کید داشــت چنین روش هایی نه تنها نقض  رویه مورد انتقاد مهندس ســحابی بود. وی تا
وعده آقای خاتمی برای توسعه روش های مدنی است، بلکه در نهایت به کاهش شفافیت 
در جامعه منجر خواهد شد. وی در همین زمینه و در ســرمقاله ایران فردا شماره 42 تحت 

عنوان »نه آشوب، نه سکوت« در اردیبهشت 1377 نوشت:

گــری و میانــه کاری از بــاال و پنهان از مــردم همواره پاســخی مثبت و  »آیا روش کدخدا
موفقیت آمیــز خواهد داشــت؟ به نظر می رســد همیشــه به این شــکل نباشــد .... آیا 
اقتضای رشــد دموکراســی و مدنیت در جامعه شــفاف بودن با افکار عمومی نیست؟ 
پنهان کردن مسائل از مردم و الپوشانی موانع موجود در مسیر حرکت دولت به سوی 

توسعه سیاسی و فرهنگی و اقتصادی، چه مشکلی را حل می کند؟« 

در واقع مهندس ســحابی تالش داشت به اصالح طلبان و آقای خاتمی نشــان دهد که برای 
تحقق دموکراسی و جامعه ای بازتر نمی توان از روش های غیرمدنی سود جست و اصالح طلبان 
نباید به امید تداوم حضور در قدرت یــا در چارچوب منافع گروهی، حزبی یا جناحی بر خالف 
وعده هایی که به مردم داده اند تسلیم روش ها و رویه هایی شوند که قرار بوده در فرایند جنبش 

دوم خــرداد اصالح شــوند. از همیــن رو برای خــروج از 
بحران رویــه ای مدنی را پیشــنهاد کرد کــه چندان به 

مذاق اصالح طلبان خوش نمی آمد.
مهنــدس ســحابی بارهــا در مصاحبه هــا، مقــاالت 
کــرد تــا ایــن ضعــف نظــری  و ســخنرانی ها تــالش 
اصالح طلبان کــه تصــور می کردند بــدون اصالحات 
جدی اقتصادی و صرفا با پیشبرد اصالحات سیاسی 
می توان راه توسعه را پیمود، به آنها گوشزد کند. وی 

در سرمقاله ایران فردا نوشت:

»تحوالت اجتماعی، به خصوص توسعه اجتماعی، 
امری نیست که خط کشی شده و فصل بندی شده 
باشند یا در یک گوشه از جامعه توسعه سیاسی و 
در جای دیگرش توسعه اقتصادی مستقل از هم و 
بدون تاثیر و تعامل بر یکدیگر صورت گیرد.« ) ایران 

فردا، شماره 41، فروردین 1377(

سحابی در همین سرمقاله به رییس جمهور خاتمی 
هشدار داد که مبادا به خاطر عشق به توسعه سیاسی 
تحــرک و پویایــی اقتصــادی و اجتماعــی مواعیــد 
خودشــان در زمینه توســعه درون زا، نگاه به داخل، 
ایجاد کار و اشتغال مولد و ... را که قبال نوید آن را داده 
بودنــد فراموش کــرده یــا در درجــه دوم اهمیــت قرار 
دهند و توسعه سیاسی را از پشتوانه یا اسکلت بندی 
کیــد مرحوم  مــادی- اقتصــادی آن خالــی کننــد. تا
سحابی بر این بود که توسعه سیاسی و اقتصادی دو 
روی یک سکه اند و از هم تفکیک ناپذیرند و باید پا به 

پای هم پیش روند تا امر توسعه تحقق یابد. 
از تفاوت هــای مهــم دیگــر اصالح طلبــی ســحابی و 
اصالح طلبان دامنه نقد وضع موجود و حوزه های نقد 
بود. در این زمینه سحابی کامالً رادیکال بود. از نظر او 
هیچ جایگاه، نهاد یا قانون و مقرراتی نمی توانست از 
نقد و نظر مصون باشــد. برای او اصالح امور حدیقف 
و خــط قرمــزی نداشــت. او از موضــع دینــی، ملــی و 
انسانی هر امر بشری را قابل نقد می دانست و در امور 
کمیتی تقــدس را به رســمیت نمی شــناخت و هر  حا
گونه مطلقیت را برای افراد یا نهادها شرک می دانست 
و خــالف عقــل متعــارف. از همیــن منظــر ســحابی، 
اصالح طلبان را بــه نقد بنیادین و ســاختاری دعوت 
می کرد و با توجه به عمق شناخت از بحران های ایران، 
میانه ای با رفرمیسم اصالح طلبان نداشت. مهندس 
گرچــه از حضــور اصالح طلبــان در ســاخت  ســحابی ا
قدرت استقبال می کرد، اما همواره به آنها انذار می داد 
گر بــه اصــالح بنیادین و ســاختاری نیندیشــند و  که ا
اقدام نکنند، خود نیز در دام بحران های نظام از جمله 
کارآمدی، بحران فساد  بحران مشــروعیت، بحران نا
و ده ها بحران دیگــر خواهند افتاد. حــوادث بعدی و 
وضعیت امروز اصالح طلبان شاهدی است بر صحت 

ادعاهای او.
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از نظر مهندس سحابی جریان ملی-مذهبی ادامه حرکت سید 
جمال الدین اســدآبادی اســت که با رفتار سیاســی سیدحسن 
کیــد و تصریح شــده اســت. همچنین تــا قبل از  مــدرس بــر آن تا
انقالب بــا حکومت مصــدق و نهضت ملی شــدن صنعت نفت، 
بعد ملی یافته و با آراء مهندس بازرگان و تاسیس نهضت آزادی 
بعــد آزادی خواهانــه آن عمــده و بــا اندیشــه های شــریعتی بعد 
عدالت خواهی آن تحقق یافته است. با انقالب 57 بستری فراهم 
می شود که این نیروها که خاستگاه فکریشان بر اساس نقد سنت و مدرنیته شکل یافته، 
گی های  از زمینه گســترش و توسعه بیشــتری برخوردار شــوند.  این مجموعه دارای ویژ

کالن و خرد مشترکی بوده که آن را از سایر نحله ها متمایز و برجسته می ساخت: 
1- برخورداری از تفسیری معنوی از جهان، انسان، تاریخ و جامعه 

2- برخاسته از سنت اندیشگی و تعلق خاطر به گوهر و میراث اصیل سنتی 
3- دارای تحصیالت عالیه و آشنایی با علوم جدید و آشنایی با مبانی مدرنیته و تجدد 

4- نقد توامان سنت و مدرنیته 
5- اهمیت به برخورداری از ایرانی آباد و آزاد و مستقل و توسعه یافته

 6- پیشــینه، فرهنگ عمومی و وجوه تاریخی مشــترک، تعلق خاطر بــه نهضت ملی 
محمــد مصــدق، تفاهم بــر روی چنــد چهــره مشــترک )مصــدق، بــازرگان، طالقانی، 
گری، مرزبندی با  شریعتی(، عدم اعتقاد به براندازی، نفی خشونت و اعتقاد به مدارا

نظام مستقر و عدم مشارکت در روندهای خونین و.... .
ملی-مذهبی ها بــا اعتقاد به مذهــب و منافع ملــی در الگوی دولتـ  ملــت مدرن که 
برپایه دموکراسی و عدالت تعریف می شود، هویت خود را بر دو بازوی مذهب و ملیت 

استوار کردند. 

مذهبی بودن به معنای برخورداری از نگاه دینی 
به مسائل اجتماعی، سیاســی، جهان، جامعه، 
سیاســت، مســئولیت ها و پیمان ها کــه مجموع 
افــراد شــاخص ایــن مجموعــه از جایــگاه و منظر 
نواندیشــی دینــی در پاســخگو نمودن آن بــه نیاز 
زمان دســت داشــته و به ســهم خود تالش کرده 
تا دیــن اســالم را بــه مثابــه مذهبــی روزآمــد وکارآ 

بازخوانی نمایند.
آنهــا بــا مبانــی مدرنیتــه برخــوردی دینامیــک 
داشــته و تــالش نمــوده تــا وجــود مثبــت آن را در 
مبانــی نظــری اندیشــگی مذهبــی خــود دخالت 
داده و نتایــج آن را نیــز ارزیابــی نماینــد. از نظــر 
آنهــا تفکر توحیدی ریشــه در تاریــخ تحول فکری 
جوامع دارد کــه در رابطه بــا ایران بر بســتر منافع 
ملــی، جنبش هــای مردمــی و اســتقالل ایــران 
تکامل یافته و رشد کرده و مفاهیم خدشه ناپذیر 
استقالل طلبی، عدالت خواهی و اقتصاد مستقل 

درون زا را رقم زده است.

    هویت ملیـ  مذهبی: از مدرس و 
مصدق تا بازرگان و شریعتی

بازوی دیگر هویتی این جنبش فکری و سیاســی 
یعنــی ملیــت کــه در ایــران همــواره درآمیخته به 
دین بــوده اســت، همانگونه که ســحابی معتقد 
اســت در دوره معاصر با مــدرس شــکل گرفته، با 
مصدق بعــد ملی و اســتراتژیک یافته، بــا بازرگان 
بعد آزادیخواهی و با شریعتی بعد عدالت خواهانه 
یافته اســت؛ مدرس ایرانیت ما را از اســالمیت ما 
جدا ندانســته، مصدق خود را مســلماِن ایرانی و 

ملیت،  هویت ملی و امکان 
بازخوانی پایه های مفهومی

فاطمه گوارایی
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ایرانِی مســلمان می خواند و بازرگان در کتاب انقالب ایران در دو حرکت تصریح دارد 
که ما اسالم را برای ایران می خواهیم و همچنین شریعتی که ملیت را بر پایه تفاوت و 

ک و خون تبیین می نماید. تمایز و نه بر اساس خا
مهندس ســحابی در تبیین هــای متعدد خــود از وجوه هویتــی ملی-مذهبــی آغازگر 
اولویــت منافع ملی بر منافــع جهان اســالم در دوره معاصر را مرحوم مــدرس می داند 
تا جایی که معتقد اســت این رویکرد جدا نبودن ملیت و ایرانیت از اسالمیت رویکرد 
نوینی در نوگرایی دینی بوده است. به باور سحابی مصدق نیز هویت ایرانیان را ترکیبی 
از اسالم و ایران و جدا یی ناپذیری آن دو دانسته است. منتها هم استبداد و هم مقابله 
با استعمار و نیز مقابله با تسخیر فضا توسط ایدئولوژی رقیب و نیاز به تقابل فرهنگی 
با آن، ضرورت عمده شدن بعد ملیت خواهی را در دوران معاصر به اندازه بعد مذهبی 
آن در قبل از انقالب - البته به استثناء دوران نهضت ملی شدن صنعت نفت- فراهم 

نیاورده بود.
سحابی در قبل از انقالب در مقدمه ای بر »خدمات مقابل ایران و اسالم« نوشته مرتضی 
مطهری ضمن تعریف احساس ملی یا ناسیونالیسم به معنای وجود احساس مشترك 
یا وجدان و شعور جمعی در میان عده ای از انسان ها که یك واحد سیاسی یا ملت را می 
سازند، در ریشه یابی پدیده ناسیونالیسم و ملی گرایی، عناصر هویتی ایرانیان را برگرفته 
از دو عنصر ماقبل ورود اسالم و بعد از ورود اسالم برمی شمارد. وی همچنین در جایگاه 
روشــنفکر زمانه خــود معیارهای ناسیونالیســمی را کــه بر زبــان و نژاد و شــرایط اقلیمی 
وطبیعی تکیه کرده غیراصیل دانســته و وجدان جمعی و همبستگی ملی ناشی از درد 
مشترک و احســاس ظلم و اراده نفی آن و طلب عدالت را در برابر امر بیرونی و غیر، معیار 
شــکل گیری هویت ایرانیان برمی شــمارد که این عامل هویتی شــکل گرفته را در قبل از 

انقالب در سرزمین های اسالمی من جمله ایران، »اسالم« بر می شمارد. 

    ضرورت بازخوانی امروزین از ملیت
اما بعــد از انقالب 57 با عمده شــدن انترناسیونالیســم اســالمی و ناسیونالیســم ضد 
اســتعماری و ســرریز نتایج پرهزینه آن در سیاســت های داخلی و خارجی، بازخوانی 
امروزین از ملیت را در برابر برداشت هایی که با منافع ملی مغایرت دارد، بسیار بیش از 
گذشته ضرورت بخشید. مهندس سحابی به صراحت عنوان کرد که در شرایط کنونی 
هیچ مکتــب و ایدئولوژی ای من جمله دین به واســطه این که یک امر ذهنی اســت، 
نمی تواند محور وحدت در جامعه ایران باشد، بلکه امروزه باید حول یک محور عینی 

که آن نیز خود ایران است به وحدت رسید.
از آنجایــی که خــود ملی-مذهبی از بســتر یــک جنبش فکــری، سیاســی و اجتماعی 
برخاســته که تحول و دگرگونی در مبانی متناســب با نیــاز و زمان، یکــی از ممیزه های 
آن از ســایر جریانات به شــمار می رفته اســت، در هر دوره بنــا به ضرورت، حــوزه ای از 
زیرمجموعه هــای هویتــی تشــکیل دهنده آن یعنــی مذهب و ملیــت باز و گســترده و 
کوچک و فشرده شده اســت. همانگونه که مذهب و نقش آن از امتزاج با سیاست در 
مقطعی به دورانی رســید که خدا و آخرت به عنوان تنها برنامــه و هدف انبیاء تبدیل 

شد، ملیت نیز از مفهوم باز و گسترده برخوردار است.
گر همانگونــه که در قبــل از انقالب انترناسیونالیســم اســالمیـ  امت و ناسیونالیســم  ا
گر  ضداســتعماری از ممیزه های نواندیشــان دینی محســوب می شــد، امــروزه حتی ا
نتوانیم به روشــنی ترســیم نمائیم که قالب اســتقالل خواهی، توســعه متــوازن، نگاه 
بــه درون، ایــران بــرای همــه، ســازماندهی ســرمایه داری ملــی و عدالــت طبقاتی که 
همانا تقــدم منافع ملی بر ســایر منافع جهانی و منطقه ای اســت، چگونه اســت، اما 
می توانیم قطعاً بگوییم که دیگر آن تعابیر گذشــته در دســتور کار نیســت و نمی تواند 

پاسخگو باشد. 
گر خــود هویــت را مقولــه ای مدرن فــرض کنیم، هــر دو پایــۀ آن باید  به نظر می رســد ا
تغییرپذیــر باشــند و مضامیــن و کارکردهــای آن متناســب بــا زمــان و نیــاز بایــد تغییر 

معنایــی یابنــد. زیــرا آنچه کــه تغییرناپذیر اســت 
وجه انسان گرایی آن است. 

امروزه چگونگی احراز ملیت مستلزم پاسخ های 
جــدی و اساســی اســت؛ زیــرا نظریه هــای نویــن 
درباره وابســتگی و اســتقالل پدید آمده و جهانی 
شــدن نیــز یــک توطئــه اســتعماری صــد در صد 
نیســت، بلکــه ارتباط بــا جهــان نتایــج و الزامات 
عملــی و عینــی در زندگــی روزمــره بســیاری از 
کشورهای در حال توســعه به وجود آورده است. 
پــس ضــرورت بازخوانــی تولیــد فکــری و معرفت 
گذشــته و دســتیابی بــه هویــت و معرفت هــای 
جدید نشــان می دهد آنچه اهمیــت دارد تعریف 
ملیت بر اســاس حق مــردم در تعیین سرنوشــت 
خــود، وحدت ملــی برای دســتیابی به توســعه و 
پیشرفت و استقالل ملی اســت. از این منظر نقد 
انترناسیونالیسم با هر لباســی که در عمل منافع 
ملــی مــردم مــا را نادیــده بگیــرد، اهمیــت بســیار 

می یابد. 
ضــرورت دارد در مــورد کیفیــت مفهــوم هویــت 
بازنگری شود و اصول غیر اعتباری آن قالبی نوین 

برای عرضه بیابد.
چهل ســال تجربــه حضــور همه جانبه و پرفشــار 
دین در قدرت، بازخوانی اصول و مبانی گذشته 
هویتــی را با توجه بــه ســازوکار نظــام بین الملل و 
بومی کردن آن ضرورت بخشــیده اســت. در این 
فرایند تغییر و تحول، عدم تباین مذهب و ملیت 
و محوریت انسان در آن را می توان از جمله موارد 
غیر قابل تغییر و ثابت هویت دانست. اما به قول 
گــر ایــن روایــت از  محمدجــواد غالمرضــا کاشــی ا
ملی گرایی بخواهد در ایران امروز معنادار باشــد، 
بایــد بتواند بــه منزلــه یــک کل چهــره بنمایاند و 
ظهور به معنای کل نیز معنایی جز این ندارد که 
دین، جهان شمول گرایی، فردگرایی و عدالت در 
آن نادیده گرفته نشده و امکان ظهور پیدا کنند1 
و نیز باز به گفتــه ســعید درودی بازخوانی فردی 
این مســئله تنهــا در صورتــی می تواند راهگشــا و 
موثر باشد که به مدل و قالب قابل استناد جمعی 

تبدیل شود.2

    منابع
1- »ناسیونالیسم ایرانی، تبارگرا یا دموکراتیک«. 

فصلنامه مطالعاتی پویه، شماره 3 و 4، ص 45 
2- »ملی و مذهبی؛ گرایش یا نهاد؟ جریان ملی-

مذهبی: گذشته هاى روشن، آینده هاى مبهم«، 
سعید درودی 

3- خدمــات متقابــل ایــران و اســالم. مرتضــی 
مطهری

مهندس سحابی 
به صراحت عنوان 
کرد که در شرایط 

کنونی هیچ مکتب 
و ایدئولوژی ای 

من جمله دین به 
واسطه این که یک 

امر ذهنی است، 
نمی تواند محور 

وحدت در جامعه 
ایران باشد، بلکه 
امروزه باید حول 
یک محور عینی 

که آن نیز خود ایران 
است به وحدت 

رسید.
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    مقدمه: اقبال الهوری و منابع معرفت
کمتر از یکصد سال پیش و در شرایطی که جهان اسالم در وضعیتی 
بسیار تأسف بار و نابسامان به ســر می برد که به قول معلم شهید 
ما »عصری... که مزرعه فرهنگی اســالم را آفت گرفته و در سکوت 
گهان سیل و  غم انگیز و مرگبار پاییزی فرو رفته و در همین حال، نا
طوفان ریشه برانداز استعمار از غرب برآن تاخته و این مزرعه آفت 
گرفته پاییززده را سراسر آب گرفته بود و دهقانان مصیبت زده اش 
را هم خواب و داروغه هایش تنها غارتگرانش و مزرعه دارانش همه گله های یورش کننده 

گرگان و روبهان و کفتاران به گفته حافظ:
از این سموم که برطرف بوستان بگذشت/عجب که رنگی گلی ماند و بوی نسترنی« 1

گهان ســرو آزادی قامت برکشــید، مردی که »مرد دیــن و دنیا، ایمان و  در چنین فصلی نا
دانش.... مرد دیروز و امروز، پارسای شب و شیر روز بود، مسلمان بود«2،  و چاره درِد جانکاه 
جهان اسالم را »بازسازِی« چارچوب های فکری مسلمین در نگاه به خدا، طبیعت و انسان 
و رابطه بین آنها دانست و خود، در این راه آستین همت باال زد و پیشگام ارائه نگاهی نو به 
عالم و آدم بر مبنای آموزه های قرآنی و دینی شد و بدینسان »به قیام انقالبی سیدجمال 

قوام ایدئولوژیک بخشید و درخت برومند و سرکش او را ریشه های عمیق فکری داد.« 3
اقبال در پروژه بازسازی اش سعی کرده است »... که با توجه به سنت فلسفی اسالمی و در نظر 
گرفتن ترقیات اخیر رشته های جدید علم و معرفت، فلسفه دینی اسالم را احیا و نوسازی«4  کند.

و اینک ده ها ســال بعد از بیان اندیشــه های تاریخ ســاز این نابغه بزرگ جهان اسالم و در 

شــرایطی کم و بیش مشــابه از جهت وضــع جهان 
اســالم، مردانی دیگر از زمره نواندیشی دینی سعی 
کرده اند پروژه احیا و نوسازی فلسفه دینی اسالم و 
ـ قرآن و سنت اسالمی  نگاه نو به عالم و آدم بر مبنای 1
و 2ـ در نظر گرفتــن ترقیات علم و معرفــت در دوران 
جدید را پیگیری کنند و مهندس سحابی قطعاً یکی 

از این بزرگان است.

    » سه کتاب« حاصل یک عمر زیست مؤمنانه
زندگــی پرفــراز و نشــیب مهنــدس ســحابی تجربــه 
یک زیســت مؤمنانه و عدالت جویانــه در زمینه ای 
از نجابــت و صداقت همیشــگی اســت و ایــن مهم 
ک و خداجــوی وی از رشــد و نمــو در  را فطــرت پــا
خانواده ای که سمبل ایمان و علم و مبارزه بود و نیز 
همنشینی و َتَعّلم از بزرگانی چون آیت اهلل طالقانی، 
مهندس بازرگان و پدر بزرگوارش دکتر سحابی و... 

در مسیر زندگی و مبارزه اش کسب کرده بود.
گر بخواهیم به سیاق معلم شهیدمان در تمجید از  ا
اقبال الهوری از او سخن بگوییم، مهندس سحابی 
»کسی است که نه تنها با سخن خویش که با بودِن 

خویش« 5  به ما آموخت.
»او مردی اســت با یــک روح و در چندین بعد و این 

تصادفی نیست. روح اسالمی چنین است.« 6
»وی نشان داد که اسالم، علیرغم جهل و رکود داخلی 
و... همچنان استعداد آن را دارد که نبوغ های بزرگ 

پدید آورد، روح های عمیق و نیرومند بپرورد.« 7
»چقدر شــنیدنی و قابل تأمل اســت سخن وی که 
»مرِد دین و دنیا، ایمان و دانش، عقل و احساس، 
عرفان و سیاســت، خدا و مردم، پرســتش و جهاد، 
مــرد دیــروز و امــروز، پارســای شــب و شــیر روز بود و 

مسلمان بود.« 8
مرحوم مهندس سحابی در اواخر عمر پربرکت خود 
اقــدام بــه انتشــار دیدگاه هــای خــود دربــاره یکی از 
مهم ترین مباحث اندیشه اسالمی یعنی وحی کتاب 
مقدس کرد. این دیدگاه ها که به اختصار در مقاله 
»سه کتاب« در کتابی با همین نام نگارش یافته به 
بررسی معنای واژه »کتاب« در قرآن مجید پرداخته 
و با معرفی »قرآن مجید«، »طبیعت« و »تاریخ« به 
عنوان معانی مختلف ولی متناظر به یک حقیقت 
واحد از این لفظ، رویکرد تفسیری نوینی ارائه داده 
اســت. براســاس این رویکرد تفســیری کتاب های 
طبیعــت )علــوم مثبتــه( و تاریــخ )علــوم انســانی و 
اجتماعی(، نیز کامالً درون دینی و درون قرآنی بوده 
و اســتفاده از دستاوردهای بشــری از این دو کتاب 
بــرای فهم حقایــق قرآنــی توصیــه شــده و برعکس 
استفاده از کتاب آسمانی قرآن نیز در کارهای علمی 

و تاریخی تجویز شده است. 

جمشید دیوانی

نواندیشی دینی و روش نوین 
تفسیر »کتاب با کتاب«

بررسی مقاله »سه کتاب« اثر مرحوم عزت اهلل سحابی

بر اساس رویکرد 
تفسیری مرحوم 
مهندس سحابی 

)سه کتاب(، 
کتاب های 

طبیعت )علوم 
مثبته( و تاریخ 
)علوم انسانی 

و اجتماعی( نیز 
کامالً درون دینی 

و درون قرآن است. 
خروجی هر سه 
کتاب، هدایت و 
تکامل بخشی و 

تعالی آدمیان است
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    در جستجوی منابع معرفت
مرحوم ســحابی در ابتدای مقاله »ســه کتاب« با طرح نظرات و دعاوِی به قول ایشــان 
خشک و تحجرآمیز برخی از فرقه ها و نحله های اسالمی که با استناد به جمله »حسبنا 
کتاب اهلل«، کتاب قرآن را تنها منبع معرفت و استخراج احکام برای خود می شناسند، 
ضرورت پژوهشــی قرآنی را در همین باب متذکر و پس از آن با بررســی مــوارد کاربرد واژه 
»کتاب« و با توجه به ســیاق آیات و آیات قبل و بعد از آن ســه فرض اولیه خود برای ســه 

کتاب )کتابی آسمانی، کتاب طبیعت و کتاب تاریخ( را پذیرفتنی و مقبول می یابد. 9
ایشــان در ادامه، همین روش را برای اجــزای »کتاب« یعنی »آیــه« و »کلمه« هم اعمال 
کرده و پیش فرض سه کتاب )آسمانی، طبیعت و تاریخ( را برای آنها نیز آزموده و مقبول 

می یابد.
بر این اساس و با بررسی مجموع 252 موردی که واژه »کتاب« در آنها مورد استفاده قرار 

گرفته است سه معنای زیر را بیان می کند:
1ـ کتاب به معنای کتب آسمانی ادیان توحیدی چون قرآن، انجیل و تورات و...

2ـ کتاب به معنای عالم طبیعت یا کل نظام آفرینش
3ـ کتاب به معنای سرگذشت یا نامه اعمال فرد یا جامعه انسانی و به عبارت دیگر کتاب 
تاریخ. البته ایشان در ادامه به موردی از کاربرد واژه کتاب که بر معنای مشترکی بین موارد 

فوق داللت دارد نیز اشاره می کند.
بدینســان صاحب کتاب شــریف »ســه کتاب« با بررســی آیاتــی از قــرآن مجید کــه در آنها 
واژه های »کتــاب«، »آیه« و »کلمه« به کار رفته اســت به این نتیجه می رســد که »در فهم 
آیات و آموزه های قرآنی یا تفسیر قرآن، افزون بر منابع معمول و سنتی، یعنی قرآن و حدیث 
و عقل فلسفی یا کالمی می توان از کتاب طبیعت و کتاب تاریخ و آنچه در علوم مربوطه، 
در روزگار فعلی یا در آینده کشف یا اثبات می شــود، نیز کمک بگیریم و از این پس کسی از 
اصحاب دین ســنتی نمی تواند بگوید که کمــک گرفتن از کتاب طبیعــت )علوم مثبته( 
و کتاب تاریخ )علوم انســانی و اجتماعی( مراجعه به منبع برون دینی است، بلکه بر این 
مراجعه برای فهم حقایق قرآن و نزدیک شــدن درون قرآنی است و برعکس در کار علمی 
با جامعه و تاریخ خود، برای فهم پدیده ها از کتاب آسمانی قرآن نیز می توانیم راهنمایی 

فکری دریافت کنیم.«  10

    خروجی های سه کتاب: هر سه کتاب منبع شناخت و هدایت و تعالی
مهندس سحابی معتقد اســت »قرآن، صرف نظر از وحدت تعبیر یا نامگذاری برا ین سه 
کتاب محصول یا خروجی های کم و بیش مشترکی هم برای آنها می شمارد.«11  ایشان آنگاه 
با ذکر مثال هایی از کتاب آســمانی و کتاب تاریخ و نیز کتاب طبیعت نتیجه می گیرد که: 
»می بینیم که محصول و خروجی تحقیق در کتاب طبیعت هم مثل کتاب تاریخ یا کتاب 

قرآن هدایتگر و تکامل بخش و موجب تعالی آدمیان است.« 12

    کتاب مثانی: معانی سیال و نوشونده آیات و کلمات کتاب قرآن و 
طبیعت و تاریخ

ک لفظ »کتاب«  نویسنده محترم »سه کتاب« در بحثی پیرامون دلیل اصرار قرآنی بر اشترا
بر سه واقعیِت کتب آسمانی و طبیعت و تاریخ به بیان ویژگی های کتاب پرداخته و انتخاب 
این کلمه را نشان و حکایتی از شعور و احاطه و اشراف الیتناهی واضع آن دانسته است و با 
کید بر یکی از ویژگی های کتاب یعنی طوالنی مدت بودن اعتبار و صحت و بدیع بودِن  تأ
آن تا مرز بی نهایت، با توجه به آیات مبارکه 23 ســوره زمر که در توصیف قرآن آمده اســت 
»اهلل نزل احسن الحدیث کتاباً متشابهاً مثانی...« بحث جدیدی را با توجه به معنی مثانی 
مطرح نموده که معنی مثانی که همواره »یتجدد و حاالً فحاالً...« یعنی همیشه نو و بدیع 
است. مؤید معانی سیال و نوشونده آیه یا کلمه قرآن )کتاب آسمانی( و نیز همین معنای 

یتجدد حاالً فحاالً در خصوص طبیعت و تاریخ است.

    روش نوین تفسیری
تفسیر »قرآن با قرآن«: یکی از مهمترین شیوه های 
تفســیری که بالفاصلــه نام مفســر عالیقــدر جهان 
اسالم، مرحوم عالمه طباطبایی را به ذهن متبادر 
می سازد، روش تفسیر »قرآن با قرآن« است. مرحوم 
عالمه در توضیح این شــیوه معتقد اســت که برای 
تشخیص مقاصد عالیه و فهم حقایق قرآن به جای 
انجام بحث های علمی یا فلسفی و حمل نتایج آنها 
بر آیات قرآن مجید که در مورد قرآن مجید این روش 
وافی به مقصود نمی باشــد از روش تفسیر »قرآن با 
قرآن« که به معنای تفکــر در هر آیه و نیــز آیات دیگر 
است و معلوم کردن مصادیق آیه باید بهره جست.

تفسیر »کتاب با کتاب«: اما دســته دیگری از مفسرین 
و مترجمین قــرآن مجیــد ارجاع صــرف به آیــات کتاب 
ملفوظ را کافی ندانسته و معتقدند باید به همه منابع 
معرفت توجه و مراجعه کرد چرا که عدم خروج از کتاب 
ملفوظ و مراجعه نکردن به کتاب های دیگر )طبیعت 
و تاریــخ( مــا را در نهایــت گرفتــار دور نمــوده و واصل به 
مقصود نخواهیم شد. این روش را که شاید بی مناسبت 
نباشد که به آن عنوان روش تفسیری »کتاب با کتاب« 
بدهیم برای نخستین بار به صورت روش و متدی نوین 
توسط عالمه اقبال الهوری در کتاب گرانقدر »بازسازی 
فکر دینــی در اســالم« مطرح شــد و توســط تعــدادی از 
اندیشمندان و متفکرین معاصر به شکل های مختلفی 
بیان شد اینک و در قالب »ســه کتاِب« هدایت توسط 

مرحوم مهندس سحابی مطرح شده است. 

    کلمه سازی، نفس خالقیت خداوند
مرحوم مهندس سحابی با بررسی 75 مورد کاربرد واژه 
کلمه و مشتقات در قرآن مجید، کلمه سازی را نفس 
خالقیت خداوند خالق عالم وجود تلقی کرده که برای 
آن حد و حصری زمانی یا مکانی یا عددی وجود ندارد.
ایشان با اســتناد به آیات 109 ســوره کهف: »قل لو کان 
البحر مداداً لکلمات ربی لنفد البحر قبل ان تنفذ کلمات 
گر دریاهای )طبعاً دریاهای  ربی ولوجئنا بمثله مداداً«؛ ا
روی زمین یعنی سه ربع ســطح آن( کره زمین ولو آنکه 
نظیر یا یک برابر آن نیز به کمکش آید، یعنی دو برابر کل 
دریاهای زمین، مرکبی شوند که کلمات پروردگار عزیز 
حکیم عالم را بنویسند، این مرکب عظیم و بی نهایت 
تمام می شود، ولی کلمه سازی خداوند تمام نمی شود. 
و آیه 27سوره لقمان: »ولو انما فی االرض من شجره 
اقــالم والبحر یمــده من بعده ســبعه ابحــر مانفدت 
گر تمــام آنچه از  کلمــات اهلل ان اهلل عزیز حکیــم«؛ »ا
درختان که در روی زمین روییده است قلم شوند و 
دریاها و هفت دریای پس از آن مرکب باشند، کلمات 

پروردگار متعال تمام نمی شوند.«
کی از بی نهایت بودن  نتیجه می گیرد که این تفاسیر حا

روش تفسیری 
»کتاب با کتاب« 
نخستین بار به 

صورت روش نوین 
توسط عالمه اقبال 

الهوری در کتاب 
گرانقدر »بازسازی 

فکر دینی در اسالم« 
مطرح شد و اینک 

و در قالب »سه 
کتاِب« هدایت 
توسط مرحوم 

مهندس سحابی 
مطرح شده است.
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دهمین سالگرد پرواز عزت اهلل و هاله سحابی و هدی صابر



کلمات پروردگار عظیم الشأن است و در نهایت اینکه »کلمه در قرآن جایگاهی فراتر از کتاب یا آیه 
دارد. کلمه سازی انحصاراً کار خداوند است که در ورای هر کتاب آســمانی و خارج از ذهن هر 
انسان به طور مستمر و دائم، در حال تحقق است و لحظه ای و آنی در عالم وجود نمی گذرد مگر 
بروز کلمه ای از ذات پروردگار و اصوالً خالقیت پروردگار از طریق تحقق کلمات صورت می گیرد. 

    کلمه سازی انسان
»اما در میان جمیع مخلوقات عالم، انسان است که صاحب اختیار و حمل کننده امانت 
پروردگار است. این موجود نیز در قرآن به صفت کلمه سازی متصف شده است »الرحمن، 
علم القرآن، خلق االنسان، علمه البیان« )الرحمن: 1 تا 4( و یا »و علم آدم االسماء کلها... و 

ما کنتم تکتمون« )بقره: 31 تا 33(
علم اســماء یا نامگذاری بر اشیا و اموری که انسان با آنها ســروکار دارد، همان کلمه سازی 
است. زیرا اسم هر شیء، پدیده، امر و یا رفتار عبارت است از عالمت یا ُکد و رمزی که چون 
گوینده ای آن را به کار َبَرد، شنونده یا خواننده تمام صفات و ویژگی ها و مشخصات آن شیء 
و پدیده را در ذهن خود بازسازی و به اصطالح علوم سایبرنتیک امروزی، کشف رمز می کند و 
در واقع آن شیء یا پدیده یا موضوع را شناسایی می نمانید. کلمه هم همین نقش را دارد... 
بنابراین نامگذاری همان کلمه سازی است که منشأ ســخن گفتن و تفکر در انسان های 

امروزین یا بنی آدم شده است.« 13
در توضیح و تکمیــل مطلب فوق شــاید هیچ چیز رســاتر از نظر مفســر کبیر قــرآن، آیت اهلل 
طالقانــی در همین مــورد نباشــد:  »... این قــدرت تعلم و فطــرِت جوینده چــون با قدرت 
اختیار و تصرف در پدیده آدمی به هم پیوست صاحب مقام خالفت می گردد. زیرا خلیفه 
گر  دومین کسی است که جای نخســتین بنشــیند و کارویرا انجام دهد و تکمیل نماید. ا
ک و متصرفی در جهان سر برنمی آورد همه آفریدگان زیر پرده بی خبری و  چنین موجود دّرا
فراموشی می ماندند آنگاه عالم نه شکوه و جالل و جمالی داشت و نه هیچ آفریده ای به ثمر 
و نتیجه می رسید. ارزش و برتری هر یک بر دیگری نمایان نمی شد.دست قدرت نخستین 
می سازد و دست خلیفه می پردازد. حکمت نخســتین هر چه را با خواص و آثار می آفریند 

حکمت و عقل دومین آن را آشکار می سازد و به راه می اندازد.« 14

    جایگاه پایه ای و مبنایی »کلمه» در 
خلق »آیه« و »کتاب« 

واقعیــت چیــزی جــز خالقیــت مســتمر و بی حــد و 
حصر زمانی یــا مکانی یا عــددی خداوند، نیســت و 
این برعهده خلیفه اســت که با آنچه آموخته است 
و توســط خداونــد در نهــادش بــه ودیعــه گذاشــته 
شــده )و علــم آدم االســماء( این خلــق را از زیــر پرده 
بی خبری و فراموشــی بیرون آورده و هر دم الیه ها و 
حجاب ها را کنار زده و شــکوه و جــالل و جمال عالم 

را  آشکارتر سازد.
همچنین مبنابودن کلمه ســازی خداوند در خلق 
هر ســه کتاب و ضرورت مراجعه مســتمر به هر ســه 
کتاب جهت شناخت برتر و هدایت و تعالی و کنارزدن 
حجاب ها و...، از چارچوب فکری نوینی در قائلین 

به روش تفسیری سه کتاب پرده برمی دارد. 
آیات و کتاب حاصل خالقیت مستمر خداوند است و 
بنابراین در مشاهده ای که از طبیعت و آیات طبیعی 
خدا می کنیــم )همانگونه کــه در تالوت آیــات کتاب 
آســمانی( در واقع جویــای پیوند نزدیکــی  با خدای 
خالق آن هستیم و به قول عالمه اقبال الهوری این 

چیزی جز ش کل دیگری از عبادت نیست.
مهندس سحابی پس از بیان نظر خود در خصوص 
معنای »کتاب« و ارائه روش تفسیری نوین خود که 
برای آن عنوان تفســیر »کتــاب با کتاب« پیشــنهاد 
می شــود، در دو بخش بعدی کتاب ارزشمند خود 
به تحقق عملــی روش مورد نظر خــود پرداخته و در 
مقاله »بحثی پیرامون مســئله وحی« آیات قرآنی را 
با کمک گرفتن از کتاب طبیعت یا علوم مشتبه و نیز 
مقاالت »اسالم و حقوق بشر« و »تقوا در اجتماع« را با 
یاری جستن از علم تاریخ، جامعه شناسی و حقوق، 
به نگارش در آورده که امید است در فرصت های آتی 

از آنها بیشتر بیاموزیم. 

کلمه سازی 
خداوند که همان 

نفس خالقیت 
الهی است با 

کلمه سازی خلیفه 
خدا یعنی انسان 
که همان ابداع 
و سخن گفتن و 
تفکر و کنارزدن 

حجاب هاست، از 
پرده بیرون افتاده 
و شکوه و جمال و 

جالل خود را آشکار 
می سازد

  پینوشت ها

1  - ما و اقبال، دکتر علی شریعتی، ص 15.
2  - همان، ص 19.

3  -همان، ص 149.
4  -احیــای فکر دینــی در اســالم، محمــد اقبــال الهوری، 

ترجمه احمد آرام، ص 2
5  -ما و اقبال، دکتر علی شریعتی، ص 17.

6  -همان.

7  -همان.
8  -همان، ص 19.

9  -سه کتاب، مرحوم مهندس سحابی، ص 10.
10  -همان، ص 33.
11  -همان، ص 30.
12  -همان، ص 31.

13  -سه کتاب، ص 34.
14  -تفسیر شــریف پرتوی از قرآن، سیدمحمود طالقانی، 

ذیل تفسیر آیه علم آدم االسماء، چاپ قدیم، ص 118.
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 گشایش افق ها 
 در  »سه کتاب« 

مهندس سحابی

 بــدون اجتهاد نظــری در جهان طبیعــی و تاریخــی، انگاره قــرآن به مثابــه تک منبع 
افق ها را تنگ نموده و راه را بر چشم اندازهای فراخ و گشوده بسته و بر مبادله معارف 

تنگ می کند.
مهندس سحابی در اینجا در قامت یک روشنفکر مذهبی با پروبلماتیک نمودن این 
مساله به تامل در متن قرآن پرداخته تا بتواند به کاوش در این مساله بپردازد که آیا 
این مدعای مسلمانان و پاره ای از متفکرین اسالمی بر انگاره جامعیت قرآن درست 
اســت یا مســلمانان بی نیاز از معارف و علوم طبیعی و انســانی دیگر و دســتاوردهای 

آن هستند؟
مهندس ســحابی در بخش مقدمه این اثر به آیه 59 ســوره انعام اشاره دارد که »… و 
 ِفی 

َّ
 َیاِبٍس ِإال

َ
 َرْطــٍب َوال

َ
ْرِض َوال

َ ْ
ٍۀ ِفــی ُظُلَماِت ال  َحَبّ

َ
 َیْعَلُمَها َوال

َّ
َما َتْســُقُط ِمْن َوَرَقٍۀ ِإال

ِکَتاٍب ُمِبیٍن«؛ »… و نمی افتد برگی از درختان، مگر اینکه او از افتادنش با خبر است، و 
نیست دانه اى در تاریکیهاى زمین و نیست هیچ ترى و خشکی، مگر اینکه در کتاب 

مبین خدا است.«
در آراء بسیاری از مفســرین این آیه و نیز آیه »تبیان لکل شی« جامعیت قرآن را تایید 
گیر و شــمولیت آن در حــوزه معرفت همه  می کند؛ بدیــن معنی که معرفــت قرآنی فرا
معــارف را در بر می گیــرد. به طــوری که تبیین هــر چیزی را شــامل شــده و در ادبیات 

ح می شود.  کثیری از مسلمانان در قالب دعوی »حسبنا کتاب اهلل« مطر
کاوی در کاربردهــای زبانی  مهندس ســحابی در بخــش مقدمه کتــاب بــا تامــل و وا
ســه کلیدواژه؛ »کتاب، آیه و کلمه« به این نکته بنیادین توجه می دهد که این ســه 

ک لفظی در موقعیت های  کلیدواژه به رغم اشترا
گــون، فضــای مفهومــی متفاوتــی دارنــد و  گونا
گــون اســتفاده  گونا کاربردهــای  کــدام در  هــر 
شــده اند، از ایــن روی می تــوان چنیــن گفت که 
هر واژه در هــر موقعیتــی در بافتــار متــن، در پرتو 
فهم همنشــینی ها و قرائن، معنــای خاص خود 
را آشــکار می ســازد. در ایــن پژوهــش مهنــدس 
ســحابی این ســه کلیــدواژه را بــا ذکر آیاتــی چند 
در ذیل ســه کاربــرد معنایــی دســته بندی کرده 
اســت: کتاب بــه معنای کتــاب وحیانــی )تورات 
و انجیــل و قــرآن و…(، کتاب به معنــای طبیعت 
)نظــام طبیعــت و نظــام خلقــت و…( و کتــاب به 
معنــای تاریــخ )نتیجــه عمــل فــرد و جامعــه در 
پهنــه تاریخــی( و البته یــا در قالب ترکیبــی از این 
معانی. او همچنین دو واژه آیه و کلمه را که مورد 
اســتعمال برای اجزای قــرآن هســتند، در تعداد 
کثیری از آیــات مورد بررســی معنایی قــرار داده و 
ح نموده اســت. در  کاربردهــای مختلف آن را طر
برخی موارد، در آیه در کاربرد نشانه های طبیعت 

دغدغه بنیادیــن ایده »ســه کتــاب« بر این 
اســتوار اســت که از طریق تبیینی قرآنی به 
نقد این دیدگاه کالســیک مسلمین بپردازد 
که همه چیز )هر تر و خشکی( در درون کتاب 
)قرآن( اســت، به طوری که گویــی به منابع 
معرفتی دیگری برای فهم جهان و تبیین آن 
و همچنیــن تنظیم رابطه با خدا و انســان و 
جامعه نیازی نیست. این پیش فرض، منطقه الفراغ اندیشه 
را تحدید نمــوده و تکثــر منابــع را به رســمیت نمی شناســد و از 
ایده »جامعیت قرآن« بــه این باور ره می برد که قــرآن تنها منبع 
معرفتی مــورد نیــاز اســت و مســلمین را کفایت می کند. شــکل 
وهای قشــری واپس گــرا و بنیادگرایان  افراطی این تلقی در نیر

نمایان است. 

ابوطالب آدینه وند

سحابی هر سه 
کاربرد معنایی واژه 
کتاب را، یعنی کتاب 

آسمانی، نظام 
طبیعت و کتاب 

تاریخ را فی الواقع 
یک حقیقت واحد 

قلمداد می کند. 
چنانچه در نظرگاه 
اقبال الهوری نیز، 
هستی و آفرینش، 

حدیث خداوند 
بوده و قرآن تکوین 

یافته است.
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و یا کلمه در کاربرد انســان )مســیح(… اســتعمال داشــته اســت. به عبــارت دیگر و با 
توجه به دستاوردهای این پژوهش می توان گفت که معنای متن در سیاق و بافتار 
خ می نماید و کاربرد زبانی خود را در بین االذهان نمایان می سازد و  انکشاف یافته و ر
صرف معنای لغوی ما را به قصد گوینده رهنمون نمی ســازد. به طور مثال مهندس 
ســحابی معنای کتاب در آیه 59 ســوره انعــام را با توجه بــه همســایگی ها و و قرائن و 
فضای مفهومی، نه کتاب آســمانی بلکه اشــاره به نظام طبیعــت می داند. می توان 
چنین برداشت کرد که او در این فقره با توجه به  حمل کاربرد معنایی نظام طبیعت 

در این آیه، انگاره جامعیت قرآن را به چالش می کشد.
در اینجا بهتر است که اشاره شود، مهندس سحابی هر سه کاربرد معنایی واژه کتاب 
را، یعنی کتاب آسمانی، نظام طبیعت و کتاب تاریخ را فی الواقع یک حقیقت واحد 
قلمداد می کنــد. چنانچــه در نظرگاه اقبــال الهوری نیــز، هســتی و آفرینش، حدیث 
خداوند بــوده و قــرآن تکویــن یافته اســت. او بــر این باور اســت کــه این ســه کاربرد، 
»دارای حقیقت واحد هســتند« کــه در هدایت و افزایش دانــش و تعالی آدمی نقش 

ایفا می کنند.
 مهنــدس ســحابی بــا تامــل در آیــات مربــوط بــه ســه واژه »کتــاب، آیــه و کلمــه« و 
دسته بندی آن ها در کاربردهای زبانی متفاوت و البته اذعان به حقیقت واحد بودن 

آنها چنین می گوید: 

»طرحــی کــه در ایــن نوشــته ها بــه خواننــدگان ارائــه شــد بــه منظــور کشــف 
رهنمودهایــی از خــود قــرآن در ترجمــه و تفســیر آیــات آن اســت کــه در آن ها 
واژه های کتاب و آیه و کلمه به کار رفته اســت. به نظر نگارنده این ســطور، ما 

در فهم آیات و آموزه های قرآنی و یا تفســیر 
قرآن، افزون بر منابع معمول سنتی، یعنی 
قــرآن و حدیــث و عقــل فلســفی و کالمــی 
می توانیم از کتاب طبیعت و کتاب تاریخ، 
و آنچــه در علــوم مربوطــه، در روزگار فعلــی 
یــا در آینده کشــف و یا اثبات می شــود، نیز 
کمک بگیریم و از این پس کسی از اصحاب 
دیــن ســنتی نمی توانــد بگویــد کــه کمک 
گرفتــن از کتــاب طبیعــت )علــوم مثبته( و 
کتــاب تاریــخ )علــوم انســانی و اجتماعی( 
یک مراجعه به منبع )برون دینی( اســت، 
بلکه این مراجعه برای فهــم حقایق قرآن 
و نزدیــک شــدن بــه تفســیر قابــل قبول … 
کامــال درون دینــی و آن هــم درون قرآنــی 
اســت و بالعکــس در کار علمی بــا جامعه و 
تاریخ خــود، برای فهــم پدیده هــا از کتاب 
قرآن نیز راهنمایی فکری دریافت کنیم.« 
)سحابی، عزت اهلل، سه کتاب، انتشارات 

صمدیه، صص 36 و37(

در اشاره باال از مهندس سحابی می توان چنین 
دریافت که او هم برای فهــم متون دینی و برای 
فهم اجتماع بــه تبــادل دانش ها و معــارف باور 
دارد و آن را توصیــه قــرآن می دانــد و حتــی خود 
ساختار قرآن را نیز واجد سازگاری چنین ترکیبی 
می داند. آیات کتب آســمانی و طبیعت و تاریخ 
انسان، همه نشانه های درهم تنیده ای هستند 
که با اشــاره ای از مهندس ســحابی به ولفهارت 
پاننبرگ متأله مســیحی همراه اســت کــه در آن 
تاریــخ انکشــاف و تجلــی تدریجــی ذات یگانــه 
خداوند تحقــق می یابد، به طوری کــه او درباره 
وحــی می گوید کــه »وحــی تاریــخ اســت، تاریخ 

انکشاف حضرت پروردگار« )همان،ص53(.
می تــوان چنیــن اســتنباط کــرد کــه ایــن نــگاه 
نواندیشــانه در پــی ایــن اســت که بــا نقــد نگاه 
کالسیک به منابع شناخت و تصورات مسلمین 
و متفکــران دینــی از جامعیــت قــرآن، افقــی را 
تبییــن کند کــه بــه رویکــردی تعاملــی و تبادلی 
به معارف دنیــای جدید باور دارد و آن را ســازگار 
بــا توصیه هــای قــرآن می دانــد. او در ایــن اثــر 
مســاله نیاز بــه تعــدد و تکثر منابــع معرفــت را با 
یــک تبییــن قرآنــی صورت بنــدی می کنــد و در 
جمع بندی خواننــده را میهمان افقی گشــوده 

قرآن می سازد.
ایــن یادداشــت کوتــاه فــی الواقع دعوتی اســت 
بــرای خوانــدن ایــن کتــاب و تامــل مجــدد در 
کت هــا و بهره منــدی از آموزه هــا نواندیشــانه  فا

مهندس عزت اهلل سحابی.

سحابی در »سه 
کتاب« در قامت یک 
روشنفکر مذهبی با 
پروبلماتیک نمودن 
این مساله به تامل 

در متن قرآن پرداخته 
تا بتواند به کاوش در 
این مساله بپردازد 
که آیا این مدعای 

مسلمانان و پاره ای 
از متفکرین اسالمی 

بر انگاره جامعیت 
قرآن درست است یا 
مسلمانان بی نیاز 
از معارف و علوم 
طبیعی و انسانی 

دیگر و دستاوردهای 
آن هستند؟
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فهم را منسجم تر می سازد:
»... قــد جاءکــم من اهلل نــور و کتــاب مبیــن )15( 
یهدی اهلل به من التبع رضوانه الی ســبل السالم 
و یخرجهم من الظلمات الی النــور و یهدیهم الی 

صراط مستقیم )16(«
»... قطعــا بــرای شــما از جانــب خــدا روشــنایی 
کتــاب روشــنگر آمــده اســت. خــدا هرکــه را از  و 
خشنودی او پیروی کند به وسیله آن به راههای 
سالمت رهنمون می شود و به توفیق خویش آنان 
را از تاریکی ها به سوی روشــنایی بیرون می برد و 

به راه راست هدایت می کند.« 
در ادامــه بــرای درک بهتــر آیــه، عبــارت »ســبل 
کاوی می شود. در قاموس قرآن قرشی  السالم« وا
آمــده »ســبل بضــم ســین و ب جمــع ســبیل بــه 
معنای راه است و سالم به معنی سالمت دهنده 
یــا ســالم از هــر عیبــی اســت کــه در صــورت اول از 
صفــات فعــل و در صــورت دوم از صفــات جــالل 
اســت.« از دید عالمه طباطبایی سبیل در اینجا 
از آن روی جمع آمده است که بندگان به حسب 
اختالفی که در ســیر به ســوی او دارنــد، راه هایی 
بســیار دارنــد. البتــه در ســوره حمــد آمده اســت 
الصراط المســتقیم که نشــان می دهد همه این 
راه ها به یک راه می پیوندد و آن یک راه منسوب 
به خداونــد اســت. البته بحــث پیرامون ســبل و 
ج از هدف این نوشتار  صراط بسیار است که خار
اســت. پس »ســبل الســالم« را می تــوان راه های 
ســالمت و ســالم از انحــای شــقاوت ها دانســت. 
کســانی که بــه ایــن راه هــا رهنمــون شــوند چون 
ســالمت می یابنــد، امــکان سالمت بخشــی بــه 
پیرامــون خــود را نیــز دارنــد؛ چــرا کــه شــرط الزم 

سالمت بخشی فعال، سالمت بودن است. 

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

می شود.

هدایت شدگان به سبل السالم

جالل یوسفی 

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

خاندان سحابی برای این آیه بیان می گردد. 

    سبل السالم
در آیــه 15 ســوره مائــده خداوند اهــل کتــاب را مخاطب خود قــرار می دهــد و آن ها 
را متوجــه جایــگاه تبیین گــری پیامبــر می کند و بــه اهل کتــاب می گوید کــه محمد 
بن مصطفی کتاب آن هــا را تبییــن می کند: »قد جاءکم رســولنا یبین لکــم...«. در 
انتهای این آیه مبین بودن قرآن نیز اذعان می گردد: »قد جائکم من اهلل نور و کتاب 
مبیــن«. آیه بعــد در ادامــه این آیه بــا هدایتگــری خدا به وســیله حضــرت محمد و 
قرآن آغاز می شــود: »یهدی به اهلل« البته با یک شــرط: »من التبع رضوانه: هرکس 
از خشــنودی او پیروی کند« و خداوند اینان را به »سبل السالم: راه های سالمت« 
ج  هدایت می کنــد. این تابعان رضــوان الهی بــه اذن او از ظلمات به ســوی نور خار
می شــوند: »و یخرجهم من الظلمات الی النور« و پیروان خشنودی او به راه راست 
هدایت می شــوند: »و یهدیهم الی صراط المســتقیم«. نگاهی پیوسته به این فراز 

در هر سه نسل 
خانواده سحابی، 

متن قرآن نقش 
بازی می کند و 

هر سه تن در هر 
سه نسل کتابی 
از خود در زمینه 
برداشت فکری و 

عملی از قرآن به جا 
گذاشته اند. هر سه 
نسل در پرتو نگاه 
دینی و قرآنی به 

فعالیت اجتماعی 
و فرهنگی 

می پرداختند.
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هالهعزتاهللیداهلل

تولد و وفات
1284-1۳81

97 سال
درگذشت به علت طبیعی

1۳09-1۳90
81 سال

درگذشت به علت طبیعی

1۳۳6-1۳90
54 سال

درگذشت مشکوک در مراسم 
کسپاری مهندس سحابی خا

اولین دکترای علوم ایران از دانشگاه تحصیالت
فیزیک دانشگاه تهرانمهندسی مکانیک دانشکده فنی دانشگاه تهرانلیل فرانسه

کتاب های علمی زمین شناسی عمومیبرخی از 

کتابقرآن مجید؛ تکامل خلقت انسانبرخی از مکتوبات مذهبی احد، قله بحران، قله مدیریتسه 

برخی از فعالیت های 
فرهنگی، مذهبی، اجتماعی 

و سیاسی

25 سال استاد دانشکده علوم دانشگاه 
تهران

ریاست اداره فرهنگ به مدت چند ماه در 
سال 1۳25

تاسیس دانشسرای مستقل تعلیمات 
دینی

تاسیس نهضت آزادی ایران همراه با 
مهندس بازرگان و آیت اهلل طالقانی 1۳40
موسس دبیرستان کمال و دبیرستان کوثر

وزیر مشاور دولت موقت
عضو شورای عالی انقالب

نماینده اولین دوره مجلس شورای 
اسالمی

کمیته دانشگاهی نهضت مقاومت ملی در ابتدای  عضو 
دهه ۳0

عضو نهضت مقاومت ملی
عضو شورای انقالب

عضو خبرگان قانون اساسی
عدم حضور در خبرگان قانون اساسی پس از تصویب 

اصل والیت فقیه
نماینده اولین دوره مجلس شورای اسالمی

رئیسس سازمان برنامه و بودجه
انتشار مجله ایران فردا

ریاست شورای فعاالن ملی مذهبی

حضور در جبهه های جنگ
دفاع از حقوق زندانیان سیاسی

برخی از محدودیت های 
پیش از انقالب

محروم از خدمت در دانشگاه در سال 
1۳۳۳ تا پایان صدارت زاهدی

برخی از محدودیت های پس 
از انقالب

در عمل بعد از دور اول مجلس شورای 
اسالمی فعالیت های سیاسی وی 

کمیت محدود شد.  توسط حا

پس از انقالب و بعد از مجلس اول عمال فعالیت های 
کمیت محدود شد. سیاسی و اجتماعی وی از جانب حا

جلوگیری از حضور در جبهه های جنگ
ایجاد محدودیت برای فعالیت سیاسی 

و اجتماعی

برخی از زندان های پیش از 
4 سال زندان در دهه 40 شمسیانقالب

1۳۳۳ به زندان افتاد
1۳42 به 6 سال زندان محکوم شد
1۳50 به 15 سال زندان محکوم شد

برخی از زندان های پس از 
انقالب

1۳69 به علت انتشار نامه ای خطاب به هاشمی 
رفسنجانی به زندان افتاد،

که پس از دو سال با  1۳79 به 11 سال زندان محکوم شد 
قید وثیقه آزاد شد،

که با در  در سال 1۳89 به دو سال زندان محکوم شد 
گذشت او در خرداد 1۳90 حکم اجرا نشد. 

در سال 88 به دو سال زندان محکوم شد.
که در سال 90 مهندس  الزم به ذکر است 

سحابی در بیمارستان بستری شد 
ولی چون ماموران امنیتی از وی  تعهد 

می خواستند و او قبول نکرد اجازه حضور بر 
سر بالین پدر را ندادند.
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جدول صفحه قبل  گوشه ای بسیار بسیار کوچک از زندگی ســه فرد از سه نسل از 
گر به آن دقت شود همین مختصر خود گویای  یک خانواده را به تصویر می کشد. ا

چند شاخص در زندگی این سه تن است:

الف( انس با قرآن و داشتن دغدغه دینی و اجتماعی
در ســوره مریــم خداونــد خطــاب بــه حضــرت یحیــی می فرمایــد: »یــا یحیی خذ 
الکتاب بالقوه« یعنی »یحیی کتاب را با جدیــت و همیت در خود نهادینه کن.« 
در ســوره فاطر نیز آمده اســت: »... ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینــا من عبادنا 
فمنهم ظالــم لنفســه و منهــم مقتصد و منهــم ســابق بالخیرات بــاذن اهلل ذلک 
هوالفضــل الکبیر: ســپس این کتــاب را به آن بنــدگان خود کــه ]آنــان را[ برگزیده 
بودیم، به میــراث دادیم؛ پس برخی از آنان بر خود ســتمکارند و برخی از ایشــان 
میانه رو، و برخــی از آنان در کارهای نیــک به فرمان خدا پیشــگامند؛ و این خود 

توفیق بزرگ است.« 
بــا نــگاه بــه ایــن دو آیــه بــار دیگــر جــدول را مــرور کنیــم جدولــی کــه بســیار زیــاد 
مختصرنویسی شده و به حداقلی از موارد اشاره شده است. علی رغم این میزان 
انس این خانواده با قرآن و تالش آن ها برای نشر و گسترش آن، واضح است در هر 
سه نسل متن قرآن نقش بازی می کند و هر سه تن در هر سه نسل کتابی از خود 
در زمینه برداشــت فکری و عملی از قرآن به جا گذاشــته اند. هر سه نسل در پرتو 

نگاه دینی و قرآنی به فعالیــت اجتماعی و فرهنگی می پرداختند.

ب( الحکمۀ الضالۀ المومن )حکمت گمشده مومن است(
گیــری علــوم جدیــد و نیــز در مباحــث دینــی تــالش فراوانی  هــر ســه تــن  در  فرا
داشــتند. دکتر یداهلل ســحابی در کتاب »قرآن مجید؛ تکامل و خلقت انســان« 
بــه ســازگاری نظریه تکامــل دارویــن و بیان قــرآن از خلقــت انســان می پردازد. 

مهندس ســحابی در »ســه کتاب«، اشــاره به 
کتــاب وحــی، تاریخ بــه مثابه کتاب و هســتی 
نیز به همین صورت می کند و این ســه متن را 
در ســازگاری با هم می داند. هاله سحابی نیز 
کتــاب »احــد؛ قله بحــران، قلــه مدیریت«  در 
همراه با دو نویســنده دیگر برداشتی متدیک 
ئــه  را و اســتراتژیک از تجربــه جنــگ احــد ا

می دهند. 
مهندس سحابی در سال آخر حیاتش به دنبال 
این بود کــه بفهمــد در فیزیک معاصــر چه خبر 
گاهی پیدا کند. هاله خانم  است و از اصول آن آ
نیز با شرکت فعال در مجموعه ای از نشست ها 
کــه خــودش نیــز عضــو فعالــی از آن بــود، ســعی 
می کرد دانش خود را از روند تاریخ علم افزایش 

کتفا می شود. دهد. به این کوتاه توضیح ا

پ( استواری و مقاومت
ح گویای   سیر زندگی این ســه بزرگوار بدون شر
اســتواری و مقاومت آنها اســت. همین جدول 

نیز خود دلیلی بر آن است.

ت( عاش سعیدا و مات سعیدا
هین بگو، که ناطقه جو می کند 

تا به قرنی بعد ما آبی رسد
گرچه هر قرنی سخن آری بود
لیک گفت سالفان، یاری بود

این خانواده هرچند در دنیای سیاست حضور 
جــدی و فعالی داشــتند، ولــی هیــچ گاه اخالق 
را فــدای دنیای خــود و دیگــران نکردنــد. دکتر 
یداهلل ســحابی راهی را باز کرد که در نسل های 
بعد از خودش نیــز آن ادامه پیدا کــرد. هیچ گاه 
کمیتــی نکردند. یداهلل  خود را وابســته هیچ حا
ســحابی بــه هنــگام محرومیــت از خدمــت در 
دانشــگاه در زمان پهلــوی، با دوســتان خود از 
جمله مهنــدس بازرگان شــرکت یاد را تشــکیل 
دادند کــه اختــالل در درآمد، ســبب آســیب به 
راهی که در پیش گرفته اند نشود. این خانواده 
اهل تاسیس بودند که در جدول برخی از آن ها 
آمده است. مطالعه زندگی آنها می تواند بسیار 

آموزنده باشد.
از  ذره ای  ســحابی  ســه  ایــن  زندگــی  در 
سهم خواهی و قدرت طلبی نمی بینید. زندگی 
افق داری را می بینید که ســه نســل آن را حمل 
کرده اند بی هیچ پشیمانی! حتی نگاه اجمالی 
به این زندگی ســه نســلی، حال آدمــی را خوب 
می کند و این است که این سه تن هدایت شده 
به »سبل السالم« هستند که هم خود سالمت 

بودند و هم سالمت بخش به دیگران. 

این خانواده 
هرچند در دنیای 
سیاست حضور 
جدی و فعالی 
داشتند، ولی 

هیچ گاه اخالق را 
فدای دنیای خود 
و دیگران نکردند. 

هیچ گاه خود 
را وابسته هیچ 

حاکمیتی نکردند. 
در زندگی این سه 
سحابی ذره ای 
از سهم خواهی 
و قدرت طلبی 

نمی بینید.
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مهندس سحابی در آینه پژوهش های دانشگاهی

علل و عوامل عقب ماندگی و توسعه ملی در ایران از 
نگاه عزت اهلل سحابی

مقاله دیگر، با عنوان »علل و عوامل عقب ماندگی و توسعه ملی در ایران از نگاه عزت اهلل 
سحابی«، توسط آقایان داوود بیات و احمد موثقی، به تاریخ پاییز 1399 در فصلنامه 
سیاست دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران)دوره 50، شماره 3(، انتشار 
یافته اســت. مفروض نویســندگان مقالــه این بــوده که مهنــدس ســحابی در عرصه 
نظــری، از آموزه های مکتب فردریک لیســت آلمانــی و از حیث عملــی، وام دار الگوی 
نظام برنامه ریزی متمرکز و دولت محور و تجربه اقتصاد بدون نفت دولت دکتر مصدق 
بوده است. از نظر او، در جهان مبتنی بر استثمار و غارت، برای ایران راهی جز حرکت در 
مسیر توسعه ملی، همراه با تکوین »دولت ملی«، »بورژوازی ملی« و اتکا به سرمایه های 
داخلی و تقویت حس وطن دوستی، در عین نظارت بر ارکان دولت، وجود ندارد. از این 
ک ناپذیر پروژه توسعه  رو، بسط و تقویت دموکراسی و آزادی های عمومی بخش انفکا
ملی در نگاه مهندس ســحابی به شمار می روند. نویســندگان مقاله کوشیده اند تا با 
تقســیم زندگی مهندس به ســه دوره مبارزه و زندان، دوره مســئولیت اجرایی و دوره 
تأمالت نظری در خصوص مباحث بنیادین ملی، ســیر تطور اندیشــه و عمل ایشــان 
را ترســیم کنند. از جملــه علل عقب ماندگــی ایران نیــز می توان به مــواردی همچون 
موقعیت ژئوپلیتیکی، استبداد، عنصر ضد توسعه ای نفت، استعمار، ساختار قببله ای 

و ملوک الطوایفی، فقدان روحیه وطن دوستی و ... در اندیشه سحابی اشاره کرد.

گفتمان هویت ملی جریان ناسیونالیسم قبل و بعد از 
انقالب اسالمی

مقاله »گفتمان هویت ملی جریان ناسیونالیسم قبل و بعد از انقالب اسالمی« که 
به قلم آقایان محمدباقر خرمشــاد، علیرضا کالنتری و حســین صولتی در شــماره 
بهار 1397 دوفصلنامه علمی-تخصصی جستارهای سیاسی معاصر، پژوهشگاه 
علوم انسانی و مطالعات فرهنگی به چاپ رسیده، به تطبیق اندیشه های مهندس 
سحابی و احمد کسروی در خصوص هویت ملی پرداخته است. نویسندگان این 
مقاله عزت اهلل سحابی را نماد جریان ناسیونالیسم پس از انقالب اسالمی معرفی 
می کند که در میان نقش دین به عنوان یکی از دال های فرهنگی، در اندیشه ایشان 
برجسته است. البته فاصله گذاری با حکومت دینی توسط مهندس سحابی، به 
معنای حــذف دین از عرصــه عمومی نیســت. در خصوص ملی گرایــی، مهندس 
سحابی ملی گرایی را نه به منزله ملت پرستی که به »ملت دوستی« تعبیر می کند. 
به باور نویســندگان مقالــه، ســحابی، هویت ملی را بــا مفاهیمی ماننــد ضدیت با 
استعمار، استقالل سیاسی، اولویت منافع ملی و یکپارچگی ملی و از همه مهم تر، 
با توسعه ملی پیوند می زند.)ص 39( همچنین، اینگونه به نظر می رسد که سحابی 
و کسروی، ضعف هویت ملی ما را در گسست اجتماعی و چندپارگی می دیدند و به 
همین سبب نیز از »توسعه اخالق« و »وحدت گرایی« به عنوان عناصر الزم جهت 

بازسازی گفتمان هویت ملی سخن می گفتند.)ص 42(

هرچند میدان روشنفکری، دانشگاه و کارشناسی هر یک منطق و قواعد 
کادمیک در  درونی ویژۀ خود را دارد، اما شکاف بین عرصۀ روشنفکری و آ
وهشــگران بوده اســت.  ایران از موضوعات مورد تامل و دغدغه برخی پژ
کادمیک ندارد و  میدان روشــنفکری ایران اغلب پیوند ارگانیگ با میــدان آ
وند. همین مسئله  این سبب می شود که هر یک از این دو مسیر خود را بر
در مورد نسبت میدان کارشناسی، میدان دانشگاهی و میدان روشنفکری 
وهش های دانشــگاهی در  هم وجود دارد. بــه این معنا کــه یافته های پژ
کمتر مواردی وارد تامالت و بررسی های کارشناسی شده تا از خالل آن وارد 
حوزۀ سیاستگذاری شود. همچنان که تامالت روشنفکران نیز تبدیل به 
مباحث کارشناسی مشخص برای رقم زدن تغییرات مشخص نمی شود. 
این نقیصه سبب می شــود تعامل و رفت و آمد اندکی میان این سه حوزه 

وجود داشته و چگالی روابط به میزان مطلوب نباشد. 
در نتیجۀ همین شکاف مباحث کارشناســی و دغدغه های ایراِن فرداِی 
مرحوم مهندس ســحابی نیز مانند بســیاری از کارشناس-روشنفکران، 
تاکنون کمتر مورد توجه پژوهش های دانشگاهی بوده است. با این حال 
در این یادداشت برآنیم تا کاستی های این مفروض را با ارجاع به چند متن 
وهشــی-اعم از پایان نامه و مقاله- که به ویــژه به جایگاه فکری و  مهم پژ

نظری مرحوم مهندس پرداخته را نشان دهیم.
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زندگانی سیاسی عزت اهلل سحابی)1358-1332(

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

... به دست دهد.

بررسی مقایسه ای وقایع سیاسی ایران در سال های 
1368-1357 براساس خاطرات سحابی

پایان نامه دیگر، »بررســی مقایســه ای وقایع سیاسی ایران در ســال های 1368-
1357 براساس خاطرات )سحابی، مهدوی کنی، محمدی ری شهری، منتظری(« 
است که توسط انسیه دهقانی با هدایت دکتر امیر روشن و مشاوره محمد عابدی 
اردکانــی در ســال 1398 و در مقطــع کارشناســی ارشــد در پردیس علوم انســانی و 
اجتماعِی گروه حقوق و علوم سیاسِی دانشگاه یزد به انجام رسیده است. نویسنده 
در این پژوهــش بر ایــن نظر بــوده که خاطــرات و یادداشــت های رجل سیاســی، 
منابعی هستند که در روشنی بخشیدن به حوادث و تحوالت سیاسی نقش مؤثر و 
مهمی دارند. اهمیت آن ها از این روست که می توانند کاوشگر و راهگشای مسائل 
تاریخی ایران باشد. نوشتن خاطرات و انتشار آن که یکی از عادات جا افتاده رجال و 
شخصیت های سیاسی می باشد، به معنای ثبت و ضبط حوادث و جریانات روزمره 
زندگی آن شخصیت ها نیست بلکه بیشتر روایتی از دوران زندگی سیاسی آن هاست 
و یا به عبارت دیگر، روایت شــخصی و فردی آن شخصیت از مسائل و رویدادهای 
مهم دوران زندگی سیاســی وی می باشــد. نویســنده در معرفی مرحوم مهندس 
سحابی می نویسد: »عزت اهلل ســحابی یکی از زندانیان سیاسی سرشناس ایران 
بود که بیش از دوازده ســال عمر خود را در زندان های پهلوی سپری کرد. او مدیر 
مسئول نشریه ایران فردا بود که در سال 1388 جلد اول کتاب خاطرات خود را با نام 
»نیم قرن خاطره و تجربه« و چندی پس از آن نیز جلد دوم را در سال 1392 منتشر 
گفته های انقالب و مباحث بنیادی«)1390(، »مصدق، دولت  کرد. آثار دیگر وی »نا
ملی و کودتا«)1394( و »دغدغه های فردای ایران«)مجموعه سرمقاله های نشریه 
ایران فردا()1385( می باشــند. او در تاریخ 10 خرداد 1390 پس از 60 ســال فعالیت 

سیاسی درگذشت.«
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تـــوسعـــه نیــافتگـــــی،
فـقــــــــر و تــبــعــیــــــض

علیرضا رجایی: 

"بلوِک قدرت ایران نتوانسته اســت به هیچ یک از مطالباِت جنبش 57 پاســخ دهد و مجموعۀ این 
ناتوانی ها در حول مفهوم توسعه نیافتگی خالصه می شود. شتاب توســعه نیافتنی در ایران طی 
وده اســت و فقدان صالحیت لزم برای اجرای  یک دهه گذشته، بر درجه نابرابری و فقر عمومی افز
برنامه های توســعه شــتابان، لجرم باعث شده اســت که بــه واکنش های ناشــی از فقــر و نابرابری 
پاسخ های سرکوبگرانه داده شود. مسالۀ توســعه نیافتگی در اینجا صراحتًا یک مسالۀ به تمامی 

سیاسی است  که بدون درک اقتصاد سیاسِی دولت،ریشه های آن پنهان می ماند."

راه عزت 

نولیبرالیسِم ناقص و 
بحران انباشت در ایران 

پساانقالبی

عکس یادگاری با 
جمهوری اسالمی

فرشاد مومنی

علیرضا رجایی

علیرضا بهشتی 



بلوِک قدرت ایران نتوانسته است به هیچ یک از مطالباِت 
جنبــش 57 پاســخ دهــد و مجموعــۀ ایــن ناتوانی هــا در 
حــول مفهــوم توســعه نیافتگی خالصه می شــود. شــتاب 
توســعه نیافتنی در ایران طی یک دهه گذشــته، بر درجه 
نابرابــری و فقــر عمومــی افزوده اســت و فقــدان صالحیت 
الزم بــرای اجــرای برنامه هــای توســعه شــتابان، الجــرم 
کنش های ناشی از فقر و نابرابری  باعث شده است که به وا

پاسخ های سرکوبگرانه داده شود.
  مســالۀ توســعه نیافتگی در اینجا صراحتاً یک مســالۀ به تمامی سیاســی اســت  
که بــدون درک اقتصــاد سیاســِی دولت،ریشــه های آن پنهان می مانــد. در یک 
برآورد کّلی مناســبات سیاســی و اقتصادی در ایران، نمونه ای اســت پیچیده از 
یک شالوده ســرمایه دارانه با مختّصات تاریخِی ویژه خود و انباشته از نوسانات 
ایدئولوژیــک و در اغلب اوقــات واپس گرایانه؛ در کنار زیرســاخت های اقتصادی 
- اجتماعِی نســبتاً پیشــرفته که ملغمه ای از مدرنیسم افسارگســیخته و توام با 
ویرانی محیط زیســت و فضای شــهری را در کنــاِر ارتجاع ایدئولوژیــک رقم زده و 
منجر به ازخودبیگانگِی بازتولیدشونده و ســرکوب و خنثی سازِی عمِل سیاسِی 

گاهانه شده است.  آ

و مسئولیت شناســی و تــالش آرمان خواهانــه 
برای برون رفت از بحران ها در نظر گرفت. در این 
مســیر، محورهای زیــر در حد تــوان و امــکان، به 

بحث گذاشته خواهد شد:
ح مقدمــه ای در بــاب ابعــاد اهمیــت  پــس از طــر
اندیشــه ی توســعه و خلع های معرفتی پرشــمار 
ایــن زمینــه، حتــی در میــان دلســوزان و  در 
اندیشــه ورزان و دغدغــه داراِن کشــور، جریــان 
تالش هــای اندیشــه ای و اجرایــِی عــزت، در پنج 

ح زیر به بحث گذاشته خواهد شد: محور به شر
کنش  1- پدیده ی مبارک روشنفکری به مثابه وا
اجتناب ناپذیر نسبت به شتاب تاریخ و ضرورت و 

منزلت بی بدیِل فهم اقتضائاِت زمانه.
2- مســئله ی توســعه و چند آســیب اندیشــه اِی 

مهم در میان روشنفکراِن ما.
3- هزینه هایــی کــه نظام ملــی و آینده ی کشــور 

بابت آن آسیب ها، پرداخته و می پردازد.
4- در ضرورت و اهمیت تمرکز بــر رفتارهای مالِی 

حکومت.
5- آینده ی ایران به مثابه دل نگرانی اصلِی عزت.

مفهومــی که طی ایــن ســال ها در کلّیــِت خویش 
گی ها را در یک بافــت اقتصادی- تمامی ایــن ویژ
سیاســی توضیح می دهــد، مفهوم نولیبرالیســم 
است که در محتوای اجتماعی خود چیزی نیست 
جز ابزار بلوک قدرتی که موفق به مصادره انقالب 
57 شــد تــا بــا خصوصی ســازی، نظارت زدایــی، 
موقتی سازی کار و سلب مالکیت گسترده، تکوین 
طبقــه جدیــد ســرمایه دارِی پســاانقالبی و رانتی 
ایران را شــکل دهد تا بــه طبقه مســلِط برخوردار 
از انحصار سیاسی تبدیل شود. این نولیبرالیسِم 
ناقص هنــوز موفــق بــه حــّل تضادهای سیاســِی 
خود نشده اســت و علی رغــم پتانســیل فرامرزی، 
قادر به ارتباط و ادغاِم تضمین شــده و بلندمّدت 
در بازار جهانی نشده، از این رو عمیقاً درگیر بحران 
انباشــت اســت و با وجود تســّلط بر منابــع ثروت، 
نتوانسته است بر دامنۀ انباشت بیفزاید و متعاقباً 
جامعــه را نیز دچار بحــران و رکــود و فقــر روزافزون 
کرده است. این سطح از بحران که تداوم و باز تولیِد 
هر نظام سرمایه داریی را مورد تهدید قرار می دهد، 
درعین حال تناقضات درونِی نظم ناپایدار موجود 
را نیز برمال می کند که به شکل رقابت های سیاسی 
گرانه تر و گســیختگِی بلــوک قدرت و  علنی و افشــا
َتَرک های آشکار در هژمونِی نظِم مستقر خویش را 

نشان داده است.

راه عزت

 نولیبرالیسِم ناقص و بحران انباشت 
در ایران پساانقالبی 

علیرضا رجایی 

زیرسیســتم اقتصادی به مثابه فوری ترین، حیاتی ترین، 
ملموس تریــن و شــفاف ترین عرصــه ی حیــات جمعــی 
انسان هاست و به مثابه کانون تمرکز همه ی کوشش های 

اصالحی در نظر گرفته می شود.
کنونــی، بــه اعتبــار مجموعــه ی خطاهــا و  در شــرایط 
ندانم کاری ها و فســادها و کوته نگری ها، این زیر سیستم 
کــه البتــه  کم ســابقه ای اســت  کِی  دســتخوش آشــوبنا
کننــده ی بحران هــای متناســب در ســایر عرصه هــای حیــات جمعــی ما،  برمال

می باشد.
از طــرف دیگــر، منازعــه ی هژمونیک میان چیــن و آمریــکا، همراه با شــوک های 
برون زاِی کرونا و تحریم های بازگشته، به طرزی حیرت انگیز، آسیب پذیری های 
خ کشیده و بر حساسیت و شدت اهمیت  غیر متعارِف اقتصاد و جامعه ی ما را به ر

انتخاب های راهبردی جهت نجات کشور، بسی افزوده است.
کاوی اندیشــه های اقتصادِی عــزت و پیونــد آن با وجوه  در چنیــن شــرایطی، وا
سیاسی، اجتماعی و فرهنگی اندیشــه های او را می توان روزنه ای به سوی امید 

فرشاد مومنی

واکاوی 
اندیشه های 

اقتصادِی عزت را 
می توان روزنه ای 

به سوی امید و 
مسئولیت شناسی 

و تالش 
آرمان خواهانه 

برای برون رفت از 
بحران ها در نظر 

گرفت.

مناسبات سیاسی 
و اقتصادی در 

ایران، نمونه ای 
است پیچیده 
از یک شالوده 
سرمایه دارانه 
با مختّصات 
تاریخِی ویژه 

خود و انباشته 
از نوسانات 

ایدئولوژیک. 
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موازنۀ میان 
دولت، قوانین و 
پاسخگویی، به 
منزلۀ نیاز عملی 
و اخالقی همۀ 
جوامع بشری 

شمرده می شود. 

ده سال از آخرین نگاه تیزبین و نگران زنده یاد مهندس عزت اهلل 
کــی که سراســر عمــر پرفــراز و نشــیبش را با  ســحابی به آب و خا
دغدغه مندی نســبت به سرنوشــت آن گذراند سپری شد. ده 
ســال از شــهادت فرزنــد فرزنــه اش، قرآن پــژوه و کنشــگر عرصۀ 
اجتماعی، هالــۀ ســحابی نیز گذشــت. قّصۀ خاندان ســحابی 
برای ما قّصۀ دل نگرانی برای توســعۀ کشــوری اســت که باید با 
تکیۀ هم زمان بر دانش جهانی و ارزش های ملی و مذهبی رقم 
بخورد؛ پیشــرفت کشوری که شایســتۀ جایگاه جهانی بسی باالتر اســت و مردمی که 
مستحق برخورداری از شــرایط زندگی بس بهتری هســتند. باور به این قانون مندی 
آفرینش که آفریدگار بشــر، سرنوشــت هیج مردمــی را تغییر نمی دهد مگــر آن که خود 
بدان دســت یازند و نعمتی را که بر مردم ارزانی داشــته از آنان نمی گیرد و وضع آنان را 
دگرگون نمی کند مگر خودشــان در پی تغییر آن باشــند، پشــتوانۀ اساســی ترین اصل 
قانون اساسی جمهوری اسالمی، که ســحابی خود از تدوین کنندگان آن بود، است؛ 

اصل پنجاه وششم:
کمّیــت مطلق بــر جهــان و انســان از آِن خداســت، و هــم او انســان را بر سرنوشــت  حا
کم ساخته اســت. هیچ کس نمی تواند این حّق الهی را از انسان  اجتماعی خویش حا
سلب کند یا در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد و مّلت، این حّق خداداد را 

از طرقی که در اصول بعد می اید، اعمال می کند.
در طــول تاریــخ بشــر، حــّق عــام و جهانشــمول 
به دســت  انســانی  تعییــن سرنوشــت جوامــع 
خودشــان، فراهم ساز بســتر پیدایش نظام های 
مردم ســاالر بــوده اســت. جمهــوری اســالمی که 
شــکل گیری مردم ســاالری دینــی را بــر اســاس 
گفتمان نواندیشی دینی به مثابه کانون گفتمان 
انقــالب اســالمی به عنــوان نقطــۀ عزیمــت خــود 
برگزید، با هــدف برپایی چنین نظامــی پی ریزی 
شــد و اهــداف توســعۀ سیاســی خــود را در ایــن 
ســامان تعریف کرد. بنابراین، تحّقق حّق تعیین 
سرنوشــت در گرو تالش برای حرکتی پیش رونده 

به سوی تحکیم نهادهای مردم ساالر است. 
گــر بــا رهیافــت نهادگرایی جدیــد بــه ایــن  حــال ا
موضــوع نــگاه کنیــم و توســعۀ سیاســی را تغییــر 
بلندمــدت نهادهــای سیاســی تعریــف کنیم، به 
سه نهاد اساسی که هر نظم سیاسی بر آن استوار 
کمیــت قانــون و  اســت برمی خوریــم: دولــت، حا
سازوکارهای پاســخ گو بودن. از این منظر، دولت 
نهادی متمرکز و مبتنی بر سلسله مراتب شمرده 
می شــود از حّق انحصاری به کارگیری زور مشروع 
کمیت قانــون بــه مجموعۀ  برخــوردار اســت، حا
قواعدی اطالق می شود که از اجماع نظر گسترده 
در جامعــه مبنــی بر ضــرورت مقّیدســازی قدرت 
ســطوح مختلف حکمرانــی در چارچوبــی معین 
حکایت دارد، و پاسخ گو بودن از طریق رویه های 
گاه اعمــال  نظارتــی مســتمر شــهروندان آزاد و آ
می گــردد. از ایــن رهگــذر، موازنــۀ میــان دولــت، 
قوانیــن و پاســخگویی، به منزلــۀ نیــاز عملــی و 
اخالقی همۀ جوامع بشــری شــمرده می شود که 
همانا حرکت به سمت »نظام های دسترسی باز« 
و اســتقرار »لوایاتان مقّید«، و گریــز از »نظام های 
دسترســی بســته« و »لوایاتان مســتبد«، و پرهیز 
از افتــادن بــه دام »لوایاتــان کاغــذی« و ســپس 
»لوایاتان غایب« و درغلتیدن به پرتگاه فروپاشی 
و »زوال سیاســی« و تبدیل به »نظــام فرومانده« 

است.

کارنامۀ ده سالۀ توسعۀ سیاسی جمهوری اسالمی زیر ذّره بین

عکس یادگاری با جمهوری اسالمی
یادبود دهمین سالگرد درگذشت زنده یاد عزت اهلل سحابی و شهادت فرزند فرزانه اش

سید علیرضا بهشتی
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قّصۀ خاندان 
سحابی برای ما 

قّصۀ دل نگرانی برای 
توسعۀ کشوری 

است که باید با تکیۀ 
هم زمان بر دانش 

جهانی و ارزش های 
ملی و مذهبی رقم 

بخورد؛ باور به 
این قانون مندی 

آفرینش که آفریدگار 
بشر، سرنوشت 

هیج مردمی را تغییر 
نمی دهد مگر آن که 

خود بدان دست 
یازند، پشتوانۀ 

اساسی ترین اصل 
قانون اساسی 

جمهوری اسالمی، 
که سحابی خود 
از تدوین کنندگان 

آن بود.

همان گونه در مّقدمۀ قانون اساسی نیز آمده اســت، قانون اساسی جمهوری اسالمی 
ایران مبّین نهادهای فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی بر اساس خواست مردم 
کید بر شایسته ساالر بودن دولت یا حکومت صالحان)مقدمه(، اهتمام دولت  است. تأ
بر مشــارکت عاّمۀ مردم در تعیین سرنوشت سیاســی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی 
خویش)اصل ســوم(، ادارۀ کشــور با اّتکای بــه آرای عمومی)اصل ششــم(، برخورداری 
از حقوق برابر)اصل نوزدهــم(، نظارت همگانــی مبتنی بر اصــل تعطیلی ناپذیر »امر به 
معروف و نهی از منکر«)اصل هشتم(، نفی هرگونه ســتم گری و ستم کشی و سلطه گری 
و ســلطه پذیری)اصل دوم(، نشــانه های آشــکار عزم تدوین کنندگان قانون اساسی بر 
تحکیم مردم ساالری و جمهوریت نظام است. شناسایی این سویه های مردم ساالرانه 
در سه نهاد پیش گفته دشوار نیســت. از این رو، بن مایه های توسعۀ سیاسی در قانون 

اساسی به مثابه چشم انداز و نقشۀ راه نظام جمهوری اسالمی یافت می شود.
هرچنــد زمینه هــای غلبــۀ ســویه های اقتدارگرایانــۀ قانــون اساســی بــر ســویه های 
مردم ســاالرانۀ آن، کــه با دغدغــۀ تضمین و تأمین اســالمّیت نظــام از همــان ابتدا در 
کم شــد  آن گنجانده شــد، موجب گردید ســاختار سیاســی که پس از آن بر کشــور حا
و نهادهــای سیاســی منبعــث از آن عمــاًل از تحّقــق حقــوق و تکالیفــی کــه بــه تحکیم 
مردم ساالری می انجامید باز ماند و از آن روی گرداند، ماجرای بازنگری قانون اساسی 
در ســال 1368 را باید گامی بلند در عقب نشینی رســمی و نهادی نظام از جمهورّیت 
به نفع تمرکــز بیش تر قدرت در ســطوح باالتــر تصمیم گیری دانســت. از آنجــا که رفتار 
حکومت ها به طور همزمان به دو عامل ساختار و کارگزار وابسته است، تحوالت بعدی 
کمیت قانون« به سوی »حکومت کردن از طریق قانون« که نمونۀ  در مسیر گریز از »حا

بارز آن را در اعمال »نظارت اســتصوابی« شورای 
نگهبان می توان مشاهده کرد، ساختار سیاسی 
و نهادهای برخاســته از آن را به وضعیتی کشاند 
که بخش هــای منتخب نظام سیاســی در ســایۀ 
بخش های انتصابــی و غیرانتخابی قــرار گرفت و 
در نتیجه، مهم ترین سازوکار مردم ساالری یعنی 
مشــروط بــودن مشــروعیت نظــام بــه مقبولیــت 
تصمیمــات از ســوی شــهروندان، در عمــل بــه 
محاق رفت و منتخبین مردم، جــز کارگزارانی که 
مســئولیت اجــرای تصمیماتــی کــه از بــاال گرفته 
شده بر دوش آنان است به شمار نمی آیند. پیامد 
گریزناپذیــر تــداوم چنین وضعیتــی، قــرار گرفتن 
در سراشــیبی زوال نظم سیاســی اســت که همۀ 
شــواهد و قرائن نشــان از آن دارد که طی ده سال 
گذشــته، به طــور فزاینــده ای نظــام را در مســیر 

فروپاشی قرار داده است.
در پرتــو چنین فهمی از کارنامۀ توســعۀ سیاســی 
کید بر عزم ملی برای شکل گیری  ده سالۀ اخیر، تأ
حرکتــی تحّول خــواه )در تمایــز بــا ســه جریــان 
محافظــه کاری، اصالح طلبی رایــج و براندازی( و 
تالش برای اصــالح بنیادین ســاختار و نهادهای 
اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی برآمده 
از آن، ضرورتــی گریزناپذیــر و فوریّتــی انکارناپذیر 

به نظر می رسد.

دهمین سالگرد پرواز عزت اهلل و هاله سحابی و هدی صابر56
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هاله سحابی
مـهـــــــر و صــلــــــح

هاله سحابی: 

"مــردم، بســیاری از دولت هــا را فرامــوش کردنــد، ولــی یــاد و راه مصدق به 
وف شده است  عنوان بنیانگذار و مجری سیاستی که به موازنه منفی معر
وی مردمــی هیــچ گاه از حافظه این  و سیاســت نگاه بــه درون و اتکا به نیــر
ملت پاک نشده و نخواهد شد. مردم اگرچه به دلیل جبر شرایط سیاسی و 
اجتماعی خاموشند، اما در درون وجدان خود، طالب همین سیاست های 
ملی می باشند و لغیر. آنان در واقع توسعه و ترقی مادی و رفاه و پیشرفت را 
در پرتو این گونه سیاست ها می جویند و دیدیم که مردم تمدن بزرگ شاه را 
هم که می خواست به دروازه های آن برسد برنتابیدند و پس از کمتر از ربع قرن 
از سقوط مصدق جوشش همان حافظه و وجدان ملی به انقالب اسالمی 
سال 1357 منتهی شد و همان استقالل و آزادی و همان پرهیز از وابستگی و 

اتکا به هر قدرت خارجی جوهره و مبنای انقالب را تشکیل داد." 

پرده ای از حضور هاله 
در جبهه های جنگ

بخت پیروز هاله

هاله سحابی، انسان 
مدنی

دلنوشته ای از پس ده 
سال

بینش مصدقی هاله 
سحابی

اکرم مصباح

مینو مرتاضی

محترم رحمانی

آسیه شامخی

محسن زمانی



به یاد دارم که هاله شش ساله بود که پدر و پدربزرگش در پاییز سال 1342 در دادگاه نظامی جزء 
کمه می شدند. گاهی با دوچرخه هاله را به این طرف و آن طرف در  سران نهضت آزادی ایران محا
تهران می بردم. یک روز او را هم به دادگاه پدر واقع در عشرت آباد بردم. هنگامی که دادگاه تنفس 
داد، زنده یاد مهندس سحابی پشت میز خطابه روی صندلی نشسته و هاله هم روی زانوی او 
قرار گرفته بود. درحالی که هاله روی میز خطابه در حال نقاشی بود، عکاسان روزنامه اطالعات از 
این منظره عکس زیبایی گرفته بودند. حیف  و صد حیف که این عکس و سایر عکس های دادگاه 
کی ها به  ک همراه با آلبوم های زیبایی که برای وکال تهیه شده بود، توسط ساوا سران توسط ساوا
غارت رفت. هاله در نبود پدر و پدربزرگ در پرتو مهربانی های مادر رشد کرد. دبستان، دبیرستان 
و دانشگاه را طی نمود. آخرین خبری که در سال 57 از او داشتم به جمعه خونین میدان سرخ 
شــهدا برمی گردد، یعنی هفده شــهریور 57، که مــادران و خواهــران در معرض رگبــار نظامیان 
حکومت نظامی قرار گرفتند  و هاله خود را در جوی آبی انداخت به طوری که سفیر رگبارها را از باالی 

سرش می شنید و زرین خانم مادر او به دنبال گمشده خویش یعنی هاله می گشت. 
بعد از هفده شهریور مهندس را از زندان شیراز به زندان قصر آورده بودند تا زمینه آزادی او 
فراهم شود. از شهریور 52 که در زندان شیراز با مهندس خداحافظی کردم، او را ندیده بودم 

و بنابراین داستان ها و درددل ها داشتیم. 
هاله دانشگاه را رها کرده بود و به پاریس رفت و در نوفل لوشاتو در محل اقامتگاه  مرحوم امام 
از نزدیک فعالیت می کرد و مدتی پــس از پیروزی انقالب، دوبــاره او را در منزل پدری و مادری 
دیدم. چندی بعد هم که با دکتر تقی شامخی ازدواج کرد. از آن به بعد ارتباط ما بیشتر شد. 
پس از انقالب من و دوستانم دوماهنامه ای به نام »راه مجاهد« منتشر می کردیم که مدت 12 
سال دوام داشت و با حکم دادستان دادگاه ویژه روحانیت به مدت چهار سال متوقف شد و در 
آستانه خرداد 76 تبرئه شدیم. برای ادامه کار نشریه دنبال جا و مکان می گشتم. البته این بار 
نام نشریه را به پیشنهاد مهندس سحابی به »چشم انداز ایران« تغییر دادم. یکی از هم بندهای 
سابق مهندس اتاقی از دفتر خود را در اختیار ما گذاشت. صبح ها روی پله می نشستیم تا او 
بیاید و کلید بیندازد و وارد اتاق شویم. یکی از این روزها بود که هاله و همسرش دکتر شامخی 
را مقابل دِر دفتر دیدم. هاله مایل بود یک کار فرهنگی عمیق داشــته باشــد و من به ایشــان 
پیشنهاد کردم که من و مهندس قیداری در حال کار روی یکی از جنگ های پیامبر، یعنی احد 
هستیم. خوشبختانه صاحب دفتر دائم شدیم و سه نفری مدت هفت سال روی آیات قرآن 
و تاریخ های مربوط به جنگ احد تحقیق می کردیم. کمبودهایی که در تاریخ وجود داشت 
در قرآن یافتیم و آنچه در قرآن ذکری از آنها نشده بود در تاریخ. کار تطبیقی خوبی بود. ضمن 
کرم)ص( نازل  تحقیقات متوجه شدیم که آیات مربوط به احد بعد از پایان جنگ به پیامبر ا
شده و محمد)ص( بدون دریافت وحی مســتقیمی از جانب پروردگار به طراحی جنگ احد 
پرداخته و در مرحله اول هم آن طراحی ها به پیروزی چشمگیر انجامیده است و مهاجمین 
کردن تنگه توسط تنگه داران،  مّکی بار و ُبنه خود را گذاشــته و فرار کرده بودند که البته با رها

خ داد. نــام کتاب  حادثــه جانگــداز جنــگ مغلوبــه ر
»تحلیلی بر جنگ احد؛ قله بحران قله مدیریت« شد و 
مهندس سحابی مقدمه زیبایی بر آن نوشت و به یکی 
از کتاب های مرجع در تاریخ اسالم تبدیل شد. هاله در 
ســفر حج خود به منطقه کوه احد رفت و عکس های 
زیادی گرفت و نقاشی های خود را هم بر کتاب افزود. 
اصلی ترین دستاورد ما از تدّبر در آیات مربوط به جنگ 
احد »عقالنیت وحــی« بود. بدین معنا که بشــری به 
نام محمدبن عبداهلل نخست اینکه آموزه های وحی را 
فهم کرد و دوم اینکه بر همین اساس به طراحی دفاع 
پرداخت و سوم اینکه مورد رضایت خدا قرار گرفت. در 
آخرین روزهای حیات هاله کتابی از جانب پدرش به 
نام »سه کتاب« چاپ و منتشر شد و هاله از خوشحالی 
در پوست خود نمی گنجید. شبی که مهندس وفات 
یافت هاله با تلویزیون »راه سبز امید« گفت وگو داشت 
و به شکل ظریفی خالصه ای از کتاب را در آن گفت وگو 
مطرح کرد  و علت نامگذاری کتاب را توضیح داد: کتاب 
اول، کتاب مکتوب و ملفوظ قرآن است که در دست ما 
کرم )ص( وحی شده است. کتاب  قرار دارد و به پیامبر ا
دوم، کتاب طبیعت و کتاب سوم، کتاب تاریخ است. 
هاله در آن وقت کم در گفت وگو با تلویزیون نشان داد 
که وحی که به پیامبر شده همزمان است با سرفصل ها 
و نقطــه عطف هایــی در تاریخ و طبیعت کــه منجر به 
تغییراتی شده است.  هاله دستاوردهای قرآنی زیادی 

داشت که بحث مستقلی می طلبد. 
***

روز واقعه 11 خرداد 90، در آخرین ساعت های شب، 
مراسم دفن هاله با فریادهای »یا زهرا یا زهرا« همراه 
بود. کــه مراســم دفــن حضــرت زهــرا )س( را تداعی 
می کرد. هاله به تاریخ اســالم پیوند خــورد. روحش 

شاد و راهش گرامی. 
مرگ دانه در درون خاك

مژده درخت سایه گستری است

هاله؛ چشم خیربین
چشم خیربینی اصطالحی است که مرحوم طالقانی در »پرتوی از قرآن« 
آورده و آن ویژگی کسانی است که در هر انسان و هر امری به نقطه قوت ها 
و بالندگی ها توجه دارند و به کمک این بالندگی است که با نارسایی ها 
برخــورد تعالی بخش می کنند. بــه نظر مــن در پرتو این ویژگــی بود که 
تش رقم می خورد که جایگاه انســان متکامل و فرهیخته را  سایر کمال
پیدا کرد که به او غبطه می خوردم و یک بار به او گفتم با این روندی که 

طی می کنی خود را برای رئیس جمهور شدن در آینده ایران آماده کن. 
لطف اهلل میثمی 

اصلی ترین 
دستاورد ما از تدّبر 

در آیات مربوط 
به جنگ احد، 

»عقالنیت وحی« 
بود. بدین معنا 

که بشری به نام 
محمدبن عبداهلل 

نخست اینکه 
آموزه های وحی 
را فهم کرد و دوم 

اینکه بر همین 
اساس به طراحی 

دفاع پرداخت و 
سوم اینکه مورد 
رضایت خدا قرار 

گرفت.
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هاله سحابی: مهر و صلح



 پرده ای از حضور هاله 
در جبهه های جنگ

انسان های خوب هرگز نمی میرند و همیشــه عطر تفکراتشان در بین مردم 
ساری و جاری است. انگار دیروز بود که هاله از من خواست تهران را رها کنیم 
و به کمک جنگ زدگان به مناطق جنگی برویم. حال حدود چهل سال از آن 
روزها گذشته و ده سال است که هاله نازنین پیش معبودش رفته و جسمش 
دیگر اینجا نیست مرگ ناگهانی گاهی چنان داغی بر دل می نشاند که قلب را 
مدت ها سرد و افسرده می کند. هاله نوری بود از خدا که به خدا بازگشت، او 
چگونه زیستن و چگونه مردن را خود انتخاب کرد. حال من هم فرتوت و مریض و خسته این بازی 
زندگی را هنوز دنبال می کنم. چه پیچ و خم هایی را در این تاریخ چهل ساله از سر گذراندیم؛ »به 
سخت جانی ما این گمان نبود«. هاله عزیزم کوچ تو ده ساله شد چه زود رفتی و چه حیف. همه 
ما به تو در این سال ها خیلی نیاز داشتیم فقدانت همه جا محسوس است. چقدر می توانستی 
با مهربانی ها و آرامش و آزادیخواهی و انصاف و صلح طلبی الگوی انسانیت را به همه ما دائما 

متذکر شوی و همه اطرافیانت را به دوستی و اتحاد هدایت کنی. 

دوســت خوبــم یــاد روزهــای جنــگ می افتــم در 
اردوگاه های مختلفــی که بودیم خســتگی ناپذیر 
در خدمت مــردم محروم ســر از پا نمی شــناختی، 
همزمــان چندیــن مســئولیت بــر عهــده مــا بــود؛ 
تشــکیل کالس هــای درســی، ایجــاد کتابخانــه، 
ضدعفونــی موهای پر از شــپش دختــرکان زیبای 
جنــگ زده، تقســیم ارزاق و خریــد احتیاجــات 
جنــگ زدگان، مســئولیت درمانــگاه بهداشــت 
و تزریقــات در کانتینرهــا، کوتــاه کــردن موهــای 
دختــران و چقدر زیبا موهــا را کوتاه می کــردی! به 
طوری که همیشه چند نفر در صف کوتاهی مو در 

انتظار بودند. 
روزهایــی کــه در گرمــای 50 درجــه بیابان هــای 
خوزســتان در حــال روزه در تابســتان ســوزان چه 
دنیای عارفانه ای برایمان ســاخته بــودی و موقع 
غــروب نزدیــک اذان در کپرهــا بــه تفســیر قــرآن 
برای مــا می پرداختــی، چه فضــای عرفانــی در آن 
غروب هــای زیبا شــکل می گرفــت. هیــچ وقت آن 
حس تکرارنشــدنی یادم نمی رود. خاطره ها هرگز 
نمی میرند و چه خوب کــه این اتــاق تاریک ذهن 

آزادترین جای جهان است. 
یــادم هســت قبــل از رفتــن بــه مناطق جنگــی در 
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بیمارستان طالقانی بعنوان داوطلب کار می کردیم تو همیشه می خواستی که داوطلب 
شب کاری باشیم چون معتقد بودی شب ها بیشتر احتیاج به نیروی کار است؛ زیرا همه 
در طی روز خسته هســتند و بیماران شب ها دردهایشــان به اوج می رسد. وقتی صبح 
سحر بعد از طلوع باشکوه خورشید کم کم کار را تحویل روزکارها می دادیم، تو سرزنده و 

شاداب و راضی هیچ وقت گله از بیخوابی شب نداشتی. 
هاله! تو رفتن به مناطق جنگی را هجرت می دانستی ولی همیشــه این سوال را پیش 
روی ما می گذاشتی آیا این سفر انسان ساز است؟ اولین سفر اردوگاهی در حومه برازجان 
بود )اردوگاه دالکی(. آنجا آقای ســاجدی از مجروحین بیمارســتان طالقانی را دیدیم. 
دنیا چقدر کوچک است. ســوار بر یک موتورسیکلت چقدر دیدن آشــنا در روحیه مان 
کثر غروب ها بــا اصرار تــو بعد از  اثر مثبت گذاشــت. غروب هــای زیبــای اردوگاه دالکــی ا
پایان کار با بچه های جنگ زده به کنار شط می رفتیم. غروب های آن منطقه بی نظیر 
بود، همیشه سایه یک نخل بلندتر از نخل های دیگر در آخرین ساعات تللو خورشید 
خودنمایی می کرد. یادم است دایماً گوشزد می کردی ما برای هدف های بزرگ به این 
منطقه آمده ایم، فقط انجام وظایف مکانیکی نیست. در واقع می گفتی »کجا دهد این 

باده ها کفاف مستی ما را«. 
باید می توانســتیم در ارتقاء ســطح فرهنگ هم تاثیرگذار باشــیم کتابخانه ها را در همه 
اردوگاه ها تــو اداره می کــردی، کــه از طرف بچه ها و جوان ها بســیار اســتقبال می شــد. 
افسوس کتاب های خوب خیلی کم بود. ولی تو با اهمیتی که برای خواندن کتاب قائل 

بودی، تاثیر مثبتی روی مراجعین داشتی. 
یادش بخیر سفرمان به منطقه اردوگاه آزادی نزدیک رامهرمز. می گفتی نمی دانم چرا برای 
این سفر ذوق و شوق زیادی دارم که انگار می خواهم به عروسی بروم، ولی دلشوره دارم که 
چه کار می توانیم بکنیم، آیا کار درست و حسابی هست؟ آیا مثمر ثمر خواهیم بود؟ عشق 
به انسانیت و احساس مسئولیت تو ستودنی بود؛ در واقع این متن زیبا مانیفست تو بود: 

»عشق شادی است، عشق آزادی است، عشق آغاز 
آدمی زادیســت.« هاله جانم دیگر آدم های مثل تو 
کم شــدند، دیگر کمتــر آدم هایــی مثل تو بــه دنیا و 
هستی و انســان نگاه می کند. »از شمار تن یک تن 

کم / از شمار چشم هزاران بیش«. 
درگیری و جدل در این اردوگاه زیاد بود. سرپرست 
اردوگاه جــوان حزب اللهــی جویــای جــاه و مقام از 
ما پرســید چه کتاب هایــی خوانده ایــد و تو گفتی 
بیشــتر کتاب های دکتر شــریعتی. پوزخندی زد و 
گفت اصول کافی، عقاید شــهید مطهری؟ کم کم 
احســاس کردم کــه اینجــا هــم در بحبوحه جنگ 
تفتیش عقاید آغاز شده است. به زور از ما خواستند 
چادر به ســر کنیم، تو در مقابل بــا او بحث کردی، 
کان  ولی عاقبت زور بر استدالل غالب شد. ولی کما
در فلســفه زندگی تو اینطور گفته شــده بود: »این 
گــر صبــح قیامــت باشــد / آخراالمر به  شــب تیــره ا

هرحال سحر خواهد شد.«  
خوشــبختانه تو بــا ناامیــدی زندگــی کــردن را بلد 
نبــودی، در ایــن اردوگاه هــم ایجــاد کتابخانــه و 
تشویق جوانان به کتاب خواندن، کار در درمانگاه، 
کالس های گلــدوزی و خیاطی، و کارهــای فراوان 

بهداشتی انجام دادیم. 
***

در مجموع هالــه در چهار اردوگاه فعالیت داشــت 
اردوگاه دالکی، اردوگاه آزادی، اردوگاه شهرک ابوذر 
و اردوگاه شــهرک فجر. در همۀ این اردوگاه ها بعد 
از ســه چهار ماه عذر ما را می خواســتند؛ به دالیل 
فکری و مســائل ظاهری. شــرایط و اوضاع بســیار 
گوار شــده بود و تاثیر مســائل پایتخت و شــرایط  نا
سیاسی جامعه حتی در اردوگاه های جنگ زدگان 
خودش را نشان می داد. البته نباید از انصاف دور 
شــد که تاثیــر زیــادی در تمــام آن اردوگاه هــا به جا 
گذاشــتیم. همانطــور کــه می خواســتی مثمرثمــر 
بودیم. روزهای تلخ و شیرین در اردوگاه ها گذشت؛ 
ســختی ها و گرمای پنجاه درجه و مــاه رمضان در 
بیابان های پــر از عقرب و رطیل جنــوب. ولی عزم 
آهنین هاله برای خدمت به محرومین هیچ وقت 
این تشنه راه آزادی و عدالت را خسته نکرد و تا آخر 
عمر همچنان در رسیدن به اهداف خود مستحکم 
ایســتاد. او داغــدار رنــج بشــر بــود. هاله بــه عنوان 
کــی و صداقــت و ســادگی  الگــوی صبــر و مــدارا و پا
بی انــدازه در یاد همــه باقــی خواهد مانــد. او اهل 
همین دنیای بی رحم بود، ولی با مهربانی جهان 
زیبایــی در اطــراف خود ســاخته بود. انســانیت و 

مهربانی خط قرمز هاله بود. 
»گفتا چرا رفتی تدبیر نه این بود/ گفتا چه توان کرد 
که تقدیر چنین بود/ گفتم که نه وقت ســفرت بود 
چنین زود / گفتا که مگو مصلحت حق چنین بود.«    

هاله! تو رفتن به 
مناطق جنگی را 

هجرت می دانستی 
ولی همیشه این 

سوال را پیش روی 
ما می گذاشتی آیا 

این سفر انسان ساز 
است؟ یادم است 

دایمًا گوشزد 
می کردی ما برای 
هدف های بزرگ 

به این منطقه 
آمده ایم، فقط 
انجام وظایف 

مکانیکی نیست. 
در واقع می گفتی 

»کجا دهد این 
باده ها کفاف 
مستی ما را«. 
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هاله سحابی: مهر و صلح



هاله همــواره از دریچه رحمت و عشــق به زندگی می نگریســت. بخشــش و گذشــت از ارکان 
باورهای اخالقی و دینی او بود. ژست بخشندگی نمی گرفت، بلکه واقعاً می بخشید و فراموش 
گاهانه رد می کرد. چون می دانست کمتر کسی قدرت این را  می کرد. مجازات و کین جویی را آ
ک و روشنش  دارد که خود را از آتش خشم خویشتن در امان بدارد. اجازه نمی داد کینه قلب پا
را تیره وتار کند. کین جویی و انتقام گیری را کار جباران می دانست. او نیک می دانست و باور 
داشت بخشش اثرگذاری به مراتب قوی تری نسبت به تقابل و انتقام دارد. صد البته که عمل 
کارانه مقدور و ممکن  به باور بخشایشــگری بدون رنج و مبارزه با برداشــت های رندانــه و ریا
نمی شد. هاله در هر چالش این چنینی با خودش و خدایش و کتاب محبوبش قرآن خلوت 
و تمرکز می کرد تا نیرو و قدرت الزم را برای بخشیدن و فراموش کردن در خود تجدید و تقویت 

کند. از این رو سعی می کرد از رنج بردن هراس به دل راه ندهد. 
او باور داشت خمیرمایه زندگی انسان رنج است. رنج ابزار آشنایی انسان با انسان و با معنای 
گاهی هرگــز منجر بــه کاهش  گاهــی اســت و خودآ زندگی انســانی اســت. رنــج مبنــای خودآ
گاهی و شــناخت خود آمــاده و مهیا  رنج نمی شــود؛ بلکه انســان را برای درک ابعاد وســیع ترآ

می سازد. به این ترتیب انســان در پرتو هر رنجی که از 
سر می گذراند قدرت بقایش بیشتر می شود. به کرات 
از رنج هایش شوخی و لطیفه می ساخت. لطایفی که 
خنده و اشک را در مخاطب توامان می کرد. به گمانم 
گاهی« استخراج  آنان که از معدن رنج خود و دیگران »آ
کنند، قادر خواهند بود که رنج هایشان را به بازی های 
کودکانه تبدیل کنند. هاله با ابزار طنز و رویا به مصاف 
و مقابله با رنج ها می رفت. او در شعرگونه ای رویارویی 
سنگ و تفنگ در فلسطین اشغالی را همچون بازی 
کودکان تصویر می کنــد. هاله آرزوی خــود برای پایان 

یافتن این رنج بی پایان را چنین تصویر می کند: 
»سربازی تفنگ را به سوی نوجوان فلسطینی نشانه 
می رود. نوجوان سنگی به طرفش پرتاپ می کند. هر 
دو همسن و ســال یکدیگرند. در یک آن ســرباز به یاد 
دوران شاد و ساده و بی نفرت کودکی می افتد و فرمانی 
که از اتــاق جنگ می آیــد را فراموش می کنــد. تفنگ را 
واژگونه می گیرد و با قنداق تفنگ سنگ را دفع می کند. 
ســنگی دیگــر می آیــد و قنــداق تفنــگ آن را هــم دفــع 
می کند. نبرد سنگ و تفنگ برای خاموش کردن کینه 
فی مابین اشغالگر و اشغال شده به بازی سنگ و دسته 
تفنگ تبدیل می شود . آنگاه دو نوجوان دیگر دو خصم 
نیســتند، به ســمت یکدیگر می دوند و دستهاشان را 
باال برده و با شــادی بر هم می زنند و به طعنه سنگ و 

تفنگ، و برحماقت جنگ از ته دل می خندند.«
انسانی که به مدد برخورداری از پدر و مادر روشنفکر 
و تربیت خوب و عالی و داشتن اســاتید بنام و هوش 
بسیار فرصت این را پیدا کند که از دست و پنجه نرم 
کردن بــا رنج هایش به شــناخت خود برســد انســان 
خوش اقبالی اســت. البته هاله خوش اقبال بود. اما 
به این خوش اقبالی بعضا قانع نبود. او با فراتر رفتن از 
خود و با سهیم شدن در رنج ها و گرفتاری های دیگران 
در جستجوی چیزی فراتر از خوش اقبالی خدادادی 
بود. رنج ها و دغدغه های مشترک او با ستمدیدگان 
کیفیت زندگی او را متمایز از کنشــگرانی ســاخته بود 

که به رغم خیرخواهی از دور دستی برآتش داشتند.
چنین است که هاله از یک زن خوش شانس غنوده در 
یک خانواده و فامیل خوب و درخشان، تبدیل به یک 
کنشگر خیرخواه و ســرمایه ای اجتماعی و خویشاوند 
مردم ســرزمینش می شود. شــهادت معصومانه هاله 
داغی عمیق بردل مردمان ســرزمینش نهــاد. در عین 
حال در مقــام زنی آرمانخــواه و مدافــع مــردم در تاریخ 
و یاد مردمانی که دوستشــان می داشــت و دوســتش 
می داشتند، ثبت و جاودانه شد. چنین انسانی شانس 
این را پیدا می کند که تبدیل به سرمایه اجتماعی امین و 
خویشاوند مردم سرزمینش شود. بخت پیروز یار چنین 
انسان هایی است. بی شــک پیروزبختی وضعیتی به 
مراتــب باالتــر از خوش اقبالی و احســاس خوشــبختی 
گهگاه است. با این اوصاف هاله هم خوش اقبال و هم 

به غایت پیروزبخت بود. یادش گرامی. 

هاله باور داشت 
خمیرمایه زندگی 
انسان رنج است. 
رنج ابزار آشنایی 
انسان با انسان و 
با معنای زندگی 

انسانی است. رنج 
گاهی  مبنای خودآ
گاهی  است و خودآ

هرگز منجر به 
کاهش رنج 
نمی شود.

بخت پیروز هاله
هاله غالبًا در برابر آن هایی که به هر دلیل رنجشی در او پدید می آوردند، 
واکنشی از ســر بخشــندگی و مهربانی داشــت. هر بار ســیاهی ها به او 
هجوم می آورد، به قرآن پناه می بــرد. در یکی از این پناه بردن هایش به 
قرآن، قرآن را باز می کند آیه 63، ســوره فرقان اســت کــه او را به مهربانی 

می نوازد. هاله از این تجربه به زبان شعر چنین می گوید: 
»از پی ابر غلیظ شــک و نومیدی / قــرآن را باز کردم/ جوابــم داد/ گفت 
وتن«  »سالم « / ســالم / گفت ســالم باید بود بر مردم جاهل/ گفت »فر

باید بود/ و ازمیان بیهودگی/ به کرامت باید رفت.«
وعباُد الرحمِن الذیَن یمشوَن علی الرِض هونًا اذا خاطُبُهم الجاهلوَن قالوا سالمًا. )بندگان 
خدای رحمان کسانی اند که روی زمین به نرمی گام برمی دارند و چون نادانان ایشان را طرف 

شوند به مالیمت پاسخ دهند.( )سوره فرقان، آیه 63(

مینو مرتاضی
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مشــکالت و موانــع بســیاری بر ســر فعالیت هــای مدنــی و جمعی 
ایرانیان وجود دارد. علل و عوامل بیرونی و درونی که مدت هاست 
دغدغه و دستمایه پژوهش ها، تحلیل ها، تئوری ها و کتاب های 
بسیاری از صاحب نظران در کشــور قرار گرفته است. در این میان 
پرداختن به انسان مدنی و ویژگی های آن اهمیت انکارناپذیری 
دارد و هاله سحابی یک الگوی خوب و مثال زدنی از انسان مدنی 
اســت.  دهمیــن ســالگرد پــرواز هاله ســحابی فرا رســیده اســت و 
نسبت او با انسان مدنی بزرگداشت یادی است که زیستن او را آن چنان مرور می کند تا هم 
ساختارها را بکاود و بیابد و هم عاملیت و ارائه انسان های دگرگون کننده را. نسبت میان 
هاله با ویژگی های انسان مدنی ادای دین ما بر پیکر ناجوانمردانه و نابهنگام رفتۀ اوست. 

از آن جا که هاله نســل سوم ســحابی ها است، هم 
خود مستعد بوده و هم امکان تربیت و بهره برداری 
از خانواده سحابی ها را یافته است. زیستگاه تاریخی 
هالــه مملــو و پــر از لحظاتــی بــوده کــه او بــا آن روح 
حساس و طبع منیع و بزرگوارش آنان را درک نموده 
است. هاله خود دورانی از زندگی را در انقالب، نوفل 
لوشاتو، جنگ، دهۀ پرتالطم 60، دوران اصالحات 

و جنبش سبز گذرانده است. 
اما در هاله خصیصه هــا و ویژگی هــای مدنی دیگری 
را نیز می توان برجسته دید و از او آموخت زندگی هاله 
تنها نمایی سیاسی ندارد؛ او تجربۀ زیسته اجتماعی و 
فرهنگی را نیز در کارنامه زیسته خود دارد؛ به خصوص 
دغدغه ها و دردمندی های این روح ظریف و حساس 

در رفتارها و دست نوشته های او موج می زند.

    جمع گرایی و تشریک مساعی
آن دســته از جمعیت هایی که هاله ســحابی در آن 
حضور داشــته اســت ماننــد نوفــل لوشــاتو، دوران 
جنگ ایران و عــراق، زنان ملی-مذهبــی و مادران 
صلح، حضور هالــه را یک حضور جمع گــرا و خالی از 
منیت ها برای حفــظ منافع همه ترســیم می کند. 
حضوری که وی را به محبوبی جامع االطراف مبدل 
می سازد که او و سایر دوستانش می توانستند یک 

امر جمعی را بهتر پیش ببرند. 
هاله البته به کمک ســایر بانــوان ملی-مذهبی در 
ماجــرای بازداشــت های اســفند 1379، توانســت 
ایــن روح آموختــه و تربیت شــده را بــه نفــع منافــع 
تمامــی زندانیــان و خانواده هــا بــه کار گیــرد. هاله 
بی حاشیه با کمک دوستانش از زخم بازداشت ها 
و... پلی ســاخت بــرای همبســتگی خانواده هایی 
کــه همسرانشــان را بــه دلیل شــورایی که همیشــه 
غیرقانونی شــناخته شده و می شود ســال ها درگیر 
بند، زندان و مالقات ببینند. به شــهادت تک تک 
ایــن خانواده هــا هرچنــد هر کــدام خــود مهارت ها 
بسیاری داشتند، اما تشریک مساعی و تجاربشان 
توانست دورانی از درد و رنج را در چهارچوب قواعد 
قانونی و حقوقی آرام تر گذر کنند که قطعا هاله در آن 
نقش بسزایی داشت و خطرها و خاطراتی بسیار از 

خود بر جای گذارده است.

    مسئولیت پذیری و تعهد جمعی
مســئولیت پذیری و تعهــد جمعــی در تالش هــا و 
فعالیت های هاله به طور کامل نمایان بود. آنچه در 
کالبد نهادهای مدنی در این دهه گاه گم و نامفهوم 
شده است، تعهد و مسئولیت افراد است در جمعی 
که قرار دارند و با توجه به رفتارشناسی ایرانی که پست 

هاله سحابی، انسان مدنی

محترم رحمانی
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در خلوت هاله

کــی، نمادی از  هاله نماد صلح و مهــر، اخالص و پا
پدر، انســانی مســئول، مســئول در برابر همگان و 
مســئول تر در برابر گمنامان و بی نام و نشــان های 
ســرزمینمان، بی قــرار بــرای ایــران همچــون پدر، 
عزت مــا ایرانیان. عیار خلوصــش و مهر و صفایش 
را در خلوتش، در دلنوشته هایش و در تنهایی دل 

شبش بیشتر می توان یافت.
بال های شکســته را می دید، اما به پرواز می اندیشــید، دست های بسته 
را می دید اما داســتان را جســتجو می کرد، پاهای بریده را می دید، اما راه را 
نظاره می کرد، زبان دوخته را می دید، اما پیام را با دل و جان می نگاشت و 

بی هیاهو به اعماق قلب ها می برد.
او چشمه زالل حقیقت، آفتاب مهر، آب و عشق و قاصد همیشه رویش را 

می دید، ایثار و بیداری یار را بیش از همه می دید.
آفتاب مهربانی، بوی خوش، حس آرام و لطیف زندگانی، آیت صبر و تالش، 
ســایه مهر و لبخند، تپش قلب، گرمی شــوق شــقایق، عشــق به آموختن 
و دانســتن نو، عمر باعــزت گویای کمــال و هم جــالل، گل داودی و ســرو، 
ســرود ســبز صلح و دوســتی را در زیر ســقف آســمان آبی بی غش خود چه 

زیبا می دید.
خسته از نفرت و جنگ، ترسش از افسردگی و یخ زدگی، دیوار تشنج، سرود 
ناامیدی، حس سرد و خالی بیگانگی، به ستم دیدن دوست، عادت دست 
و پا زدن در تور روزمرگی، حساب بازکردن در بانک تکرارها، رهایی عنان در 
شیب دشــوار، دل بســتن به قیل و قال های پوچ، پشت پنجره به سکوت 

نشستن، بر جفا دیدن و باز آسودگی، درد بی دردی امروز بود. 
او با دویدن اســبان تیز تک ســفید، راه افتادن دوباره کاروان، سوار شدن 

کباز، بیش از همه حس داشت. رفیقان پا
با خدا نزدیک تر؛ »جز توام یاری نیست«، »من در این گردنه حیرانی، راه را 

بی دغدغه و فلسفه و چون و چرا می خواهم.«
هم چنان نزدیک تر؛

» نیازمندم کن، نیاز را گم کرده ام؛
تشنه ام کن تا بفهمم آب را

آنگاه؛ 
هم چون ابر رحمتی بر من ببار

تشنه ام کن تا عطش بکشاندم
پابرهنه تا مروه

تا صفا
تا زالل چشمه ای

ک پنهان در دل خا
تا بکاوم با چنگ

و حقیقت را بیابم
حتی در زیر سنگ«

کالم آخر، باز هم نشانه ای از هاله مهربانی ها:
»سفرت خوش ای دوست

هجرت باد گوارای وجود
گرچه رفتی، اما عشق، میراث تو شد

یادگاری که در این گنبد دوار بماند.«

و جایگاه را دارد، اما تالش و تحرک الزم برای برخورد متعهدانه را از خود بروز نمی دهد؛ طوری 
که عنوان مهم است، اما تو گویی تعهد و مسئولیت پذیری در کار نیست و این خود آفتی شده 
است که کالبد نهادهای مدنی را موریانه وار می جود. مثالی این مدعی را روشن می کند: در 
جمع و انجمنی تقسیم کار صورت می پذیرد و فرد کاری را تقبل می کند و اما درصدد انجام 
تعهد و وظیفه خود بر نمی آید و در واقع آن انجمن با بحران مسئولیت پذیری روبرو می شود. 
گر مســئولیتی داشــت و مکانی را اشــغال می کرد تمام قد و نیرو درصدد بر  درحالی که هاله ا
می آمد تا متعهدانه کارش را به نقطه قابل قبولی برساند او نیز چون همگان مشغله داشت 

فرزند و همسر و... اما تعهد و مسئولیت خود را نیز به بوته فراموشی نمی سپرد.

    گذشت و نفی خشونت 
انتقام جو نبودن، گذشت، چشم پوشی و اغماض هاله که البته یک تربیت محکم و دقیق 
پشت آن قرار دارد در نامه اش به نلسون ماندال، در پیگیری های وضعیت زندانیان و در تمامی 
رفتارهای هاله سحابی مشاهده شده است. اصوال نفی خشونت لوازمی را با خود به همراه 
دارد که چنین ویژگی هایی را می طلبد ولو در میانه جنگ، آتش، خون، اختناق و حذف شدن 
مداوم باشیم، نباید و نمی توانیم مانند فرد خشــونت طلب ، آن را باز تولید کنیم! هاله این 
کش را نیاالید؛ تا ثابت کند گذشت  افتخار را دارد که انتقام جو نباشد تا خوی خصم دامن پا
البته کار هر کس نیست و کار انسان های بزرگ است؛ تا آخرین ساعت های زندگی برای کسانی 
که به قصد کنترل گلوگاه خانه پدری او آمده اند لقمه نانی برگیرد تا گرسنه نمانند و باالخره 
قربانی یک خشونت و درگیری فیزیکی شود که هرگز مسئوالن، عوامل آن را شناسایی نگردند. 
آری آری ... صحنه هــا و زیســتنگاه های هالــه بــا خــود نشــان ها از ایــن چشم پوشــی ها، 

گذشت ها و ... دارد.

    تیماردار دیگری
توجه هاله به احوال همه افراد به خصوص آنان که اسم و رسمی نداشتند، هم بسیار قابل 
کی و بی غل و غش بود. ولی این که آدم ها و به خصوص  ستایش و قابل قبول است. هاله خا
آدم های دورتر برایش مهم بودند، نیز یک تربیت وی اخالق ارزشــمند بــود. تا آنجا که در 
توان داشت کسی را از قلم احوال گرفتن، مراقبت کردن و تیمار نمودن نمی انداخت. این 
ســبک زندگی و خلق و خوی او دوست داشــتنی بود و غریب نوازانه به نظر می آمد. بنا به 
روایت دوستان با آن حال زار و ســاعاتی قبل از پروازش از جهان برای بسیاری از جوان ها 
گر کسی  برای صبحانه لقمه گرفته تا به قول خودش ضعف نکنند. همچنین در زندگی ا
گر کمکی از او بر می آید انجام دهد. دلخور و یا تنها بود هاله تالش می کرد در کنارش باشد و ا

    زیست ساده و بدون پیرایه
هاله بسیار ســاده می زیســت و صمیمیت، زندگی غیرمصرفی او را تزیین می نمود. شاید 
این زیست از اخالق و تربیت او باشد یا از زیست دهه های چریکی 50-40 و ...که به او هم 
سرایت داشت. هر چه بود سادگی زیست او زیبا بود؛ به خصوص که نزدیکان هاله از روح 
هنرمندانه ای که این زندگی را به قالب نقاشی و شعر پیوند می زده است، حکایت می کنند. 
ســادگی هاله را بســیاری کســان بر نمی تابند. باید هم که چنین باشد. انســان ایرانی در 
رفتارهای پیدا و پنهان خود به دنبال روش هایی است که پیچ و تاب های خود را در زیست 
اجتماعی و سیاسی معنا و مفهوم بخشد و به قولی آن قدر مار بخورد که افعی شود. چون 
این چندرویی را در زندگی نیازمند است و در هر جا می تواند یکی از نقاب ها را از چهره برکشد 
و خود را در آن قاب بازنمایاند. هاله اما چنین نبود؛ طراح رو راست زندگی یا به عبارتی راست 
و حسینی و صمیمی بود ولو دیگران، آن همه یکرنگی را نپذیرند. القصه که زندگی عرصه 
یکتایی هنرمندی او بود، کوتاه و پر از خیر و برکت. جامعۀ مدنی ایران به حضور و همراهی 

چنین گوهرها و انسان هایی با ویژگی های مدنی هاله سحابی نیازمند است.
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چه می کنــد؟ گفــت تدریس زبــان فرانســه و تاریخ 
به جوانــان. هالــه هرگــز از آمــوزش به جوانان ســیر 
نمی شــد. او در عیــن حــال شــجاعتی مثــال زرین 
داشــت. یادم نمی رود کــه روزی بــرای اعتراض به 
جنگ غزه مادران صلح جلوی نمایندگی سازمان 
ملل جمــع شــدیم. قــرار بــود قطعنامــه مــا را هاله 
بخواند، اما پلیــس مانع خواندن آن بــود. هاله اما 
علی رغم فشاری که پلیس بر او می آورد آن را تا انتها 

خواند و تسلیم نشد. 
روز 11 خرداد سال 90 هاله که عزادار از دست دادن 
پــدر خردمند خود بــود، هنگام تشــییع پیکــر او در 
اعتراض به سخت گیری های لباس شخصی های 
امنیتی با آن ها به بگو مگو پرداخت و در چند قدمی 
پیکر پدر بــا خشــونت زایدالوصف جــان باخت. او 
تولدی نــو یافت؛ نــه در چهارچوب خانــواده که در 
میان مردم ایران و جهان و او شایســته همین نوع 

مرگ بود. نفرت بر ظلم و ستم! 

اعتماد و دیــدن اتفاقات مثبته. ولی متاســفانه این 
دو در بیشتر مردم، خاموش شده. دیدن کسایی که 
خودشون از کمترین چیزی که داشتن، شروع کردن 
به کمک به دیگران، در هر نوعــی، یکی با کارآفرینی، 
یکی بــا بخشــش لــوازم، یکی با بخشــش پــول، یکی 
بــا فراهــم آوردن آســایش بــرای بیمــاران، یکی بــا راه 
انداختن کار دیگری و یکی هم با انصافش. کم نیستند 
این انسان ها، ولی کم دیده می شوند و در دنیای تلخ 

بی اعتمادی و گله و شکایت گم می شوند. 
خدای عزیــزم و هاله بی نظیرم، لطفــا کمکم کنید 
تا بتونم این نگاه زیبا را تا جایی که در توانم هست 
و از هر راهی که بلدم و می توانم، به همه دوســتانم 
و اطرافیانم و حتی همه دنیا وســعت بدم تا شــاید 

بتونم فرد مفیدی برای جامعه ام باشم.

هاله ای از شور و شعور

دلنوشته ای از پس ده سال

زهره تنکابنی

آسیه شامخی 

هاله را ســال 86  خانه دوســتی دیدم و در همــان دیدار اول 
مسحور متانت، شعور عالی و شــور او برای خدمت به مردم 
شــدم. با اصرار دعوتش کردم که به مادران صلح بپیوندد. 
به علــت مشــکالتی کــه داشــت نپذیرفت امــا کمی بعــد در 
جلسه مان شرکت کرد. فکر کردم او از پدر محبوبش این همه 
را فرا گرفته است اما بعدها که با زری خانم مادر گرانقدرش 
آشنا شدم، دریافتم پرورش در دامان چنین مادری بخشی 

از خصلت های خوب مردم دوستی، معرفت و درخشندگی را ایجاد کرده است. 
خرداد سال 90 است و هاله برای تشییع و بدرقه پیکر پدر در بیمارستان به مرخصی 
از زندان آمده بود. دو سال بود که دستگیر شده بود. چرا که در جریان جنبش سبز 
کاردی در دســت که محتــوی آن چنین بود: شــاه دیر صدای مردم را شــنید،  با پال
دســتگیر شــده بود. در دیدار قبلی در میان مادران صلــح از او پرســیدیم در زندان 

ده سال گذشت، مثل چشم بر هم زدنی. تو این سال ها، تجارب 
زیادی کسب کردم؛ چه در طول ســال، یا ماه و یا حتی در طول 
روز. تصمیمات زیادی گرفتم، کوتاه مدت و بلندمدت. خوب و 
بد، مثبت و منفی، ولی همگی به نوعی سازنده. افراد زیادی وارد 
زندگیم شدن، که هر کدوم به نوبه خودشون تاثیر مثبت بسزایی 
رویم داشتند. قدردان همشون هستم و از بودنشان ممنونم، 
ممنونم که در هر شرایطی تنهایم نذاشتند و دوستی شان را ادامه 

دادند و من را همینطور که هستم پذیرفتند و تمام اینها را مدیون هاله هستم.
گر هاله بود، ممکن بود هیچکدوم از  حسی در اعماق وجودم همیشــه بهم میگه، ا
گر بودند، به گونه ای دیگر بود. باز هم این  این اتفاقات و افراد در زندگیم نبودند و یا ا

حس را دارم که از اون دنیا هر لحظه مراقبم هست.
هاله انسان عجیبی بود، پر از خصوصیات خاص خوب که فراموش می کنیم که همه 
را به یاد بیاوریــم یا حتی بعضی هایش را ندیدیم. این خصوصیــات به حدی فراوان 
بودند که با رفتنش تمام نشــدند. او می توانست با یه همنشــینی کوتاه  مدت هم، 
جزیی از خودش را در تک تک افرادی که با او هم نشین بودن ببخشد، بدون اینکه 

کسی متوجه شود چیز خاص زیبایی در وجودش  دویده.
امسال می خواهم به یکی از همون خصوصیات خاص و زیبا اشاره کنم و آن، نگرش 
مثبت به هر چیزی بود؛ چه جدی و چه ساده. حتی در سخت ترین شرایط هم، این 
دید را حفظ می کرد. و من خدا رو شکر میکنم که هاله این زیبایی رو به من بخشید. 
و من هم همیشه، ســعی داشــتم که از هر چیزی مثبتش را ببینم و بیان کنم. ولی 

هنوز در این مسیر تازه کارم. 
یتو این روزگار ســخت ملت ایران، بهترین چیزهایی که میتونه حال همه رو بهتر کنه، 
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همچــون  دســترس  در  متــون  کاوی  وا بــا 
یادداشــت های روزانه و دلنوشــته های زنده یاد 
هاله ســحابی، دو جلد خاطــرات پدرشــان و ... 
بیــش از پیش برایــم اثبــات گردید کــه گوهری از 
دســت رفت کــه پیــدا نمــودن جایگزیــن در این 
برهــه بیابان ســازی اخــالق و فرهنــگ بــه نظــر 

می رسد، کاری بس دشوار است.
10 ســال پــس از خــرداد90 بــه همــراه حســرت 
ک فقــدان حتی یــک دیــدار و گفت وگوی  دردنــا
چهــره بــه چهــره و آموختــن مســتقیم از بانــوی 
عاشــق منش و صلح جو، زنده یاد هاله سحابی، 
بر این باور سرسختانه پایبندم که آن آزادزن نیاز 
به سوگواری در آستانه ده سالگی جاودانگی اش 
نــدارد؛ اّمــا بــا هــزار افســوس و دریغ ایــن جامعه 
ایران بــه ویــژه نیروهای مدنــی و سیاســی ایران 
گون هســتند که دراین تاراج  در طیف های گونا
کــه برخــی بیشــرمانه  اخــالق و یغمــای منــش، 
شــاخص های سیاســت ورزی اخالق مدارانه، از 
جملــه شــفافیت گفتــار و رفتــار و ... را به ســخره 
گرفته اند؛ به الگوهایــی نیازمندند که اخالق را از 
سیاست تفریق نمی کردند؛ و پایبندی به اخالق 
و ارزش هــای انســانی در سیاســت ورزی را نــه در 
شــعار و موعظه اخالقی که در میدان پرسنگالخ 
کنش ورزی آشکارا و بی تظاهر و ریا نشان دادند و 
پایبندی به آن را حتی تا به پای جان ایســتادند 

و اثبات نمودند.
هاله ســحابی بی گمــان چنین الگــوی کارآمدی 

بینش مصدقی هاله سحابی

عّزت عّزتمدار ایران زمین، زنده یاد مهندس عّزت اهلل سحابی را از سرمقاله های مجّله ایران فردا و دیگر رسانه های در 
دسترس از تابستان 78 به این سو و جلد نخست خاطراتش کم و بیش، می شناختم و به رغم اختالف های ریشه ای 
در پاره ای موارد، به دلیل اشتراک نظر در اصول استقالل و آزادی و عدالت و حاکمیت ملی و موازنه منفی به عبارت بهتر 
ستون پایه های اندیشه نهضت ملی به رهبری شادروان دکتر محمد مصدق و آموختن بیش از پیش از قلم پربارشان، 

وان راستین مصدق می شناختم و ارادت می ورزیدم. او را از تبار نهضت ملی ایران و رهبر فقیدش و یکی از رهر
صد البته در آن برهه و هنگام فاجعه خرداد سخت و سنگین 1390 خورشیدی، از دختر گرانقدر و شهیدش شوربختانه 
شناخت سزاواری نداشتم. اما هر چه می گذشت از لبه لی برخی متون یادبود، انگیزه ای مضاعف برای آشنایی و 
شناخت بانویی که نمادی از ملی اندیشی، آزادگی، آرمان گرایی و صلح خواهی زنان ایران زمین همانند قرۀ العین، صدیقه دولت آبادی، 

وهر و هما دارابی نشان می داد، پیدا کردم. وانه فر شهیدان پر

گشاده رو بانویی صبور
با چشمانی معصوم

دلی پرستویی
به گفت وگوی محّبت

به جستجوی آزادی

بهروز گرانپایه

هاله سحابی 
»مبنا و جوهر« 

انقالب را »استقالل 
و آزادی و پرهیز از 
وابستگی و اتکا به 

هر قدرت خارجی« 
می دانست و به 
همین دلیل به 
»حذف حرکت 
نهضت ملی« از 

»گذشته تاریخی« 
ایران به شّدت ابراز 

نگرانی می کند 
که صد البته 

دغدغه بسیاری 
از دلسوزان ملت و 

میهن است

محسن زمانی 
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است که آرمان خواهی را در »سیاست ورزی اخالق محور« حد و رسم می ساخت.
صد البته به نظر می رسد هاله سحابی الگوی ایدئال »سیاست ورزی اخالق محور« را 

در اندیشه سیاسی اش بر پایه »بینش مصدقی« استوار ساخته بود.
با مراجعه به یادداشت های روزانه ایشان )جاودانگی در سکوت( می توان مانیفست 
اخالقی ایشــان را اســتخراج نمود و بــه افکار عمومی به ســان الگــوی کارآمــد در برابر 
مواعظ و ســخنرانی های متظاهر بــه اخالق اما در عمــل تهی از اخــالق عرضه نمود! 
که امیدوارم در نوشتاری دیگر توان و سعادت داشته باشم که به این مهم بپردازم و 

وظیفه اخالقی و ملی ام را انجام دهم.
اما در ایــن نوشــتار که متمرکــز بر »بینــش مصدقــی« آن آزادزن اســت، بــا مراجعه به 
درآمدی که هاله سحابی بر کتاب »مصدق، دولت ملی و کودتا« نگاشتند، به پایگاه 
نظری و ستون فکری که منشی اخالقی را برای پیشبرد آرمان هایش تجویز می سازد، 

کاوی می پردازیم. مراجعه و به وا
هاله ســحابی به دموکراســی و اصول آن همچون مدارا، چندگونی فکری و سیاســی 
و ... باور داشــت و به مانند همه رهروان راســتین شــادروان دکتر محمــد مصدق به 
آرمان های اســتقالل و آزادی و عدالت اجتماعی باوری راســخ و بــا اراده ای پوالدین 

کارانه و جانفشانانه داشت. درصدد دستیابی و تحقق آن تکاپوی فدا
هالــه ســحابی در َامــرداد 1380 در یکــی از ســخت ترین دوران زندگــی اش، و در برهه 
اسارت ســخت و ســنگین پدر و دوســتان و هم اندیشــان پدرش و فشــارهای طاقت 
فرســای آن دوران، در مقدمــه ای کــه بــر کتــاب »مصــدق، دولت ملــی و کودتــا« که 
مجموعه ای گرانبها از تالش و تکاپوی مهندس ســحابی و زنده یــاد مهندس وحید 
میرزاده و همکاران ایشان در سرویس تاریخ مجله ایران فردا در طول 8 سال فعالیت 
مجلــه، در ارتبــاط بــا دکتر محمــد مصــدق و نهضت ملــی ایران، نگاشــتند و منتشــر 
نمودند؛ خوانش محققانه و رویکرد پندآموزش بر پایه »بینش مصدقی« از ســویی و 
وفاداری و پایبندی اش به آرمان های نهضت ملی ایران از سوی دیگر را آشکارا نشان 

می دهد. از نظر او:

»در سیر تاریخ معاصر این مرزوبوم، دوران کوتاه دو سال و چندماهه دولت دکتر 
کمیت ملی از سویی،  مصدق، به دلیل التزام صادقانه به آزادی و استقالل و حا
و از سوی دیگر با توجه به حجم گسترده دسیسه و عملیات براندازانه معاندین، 
خواه چهــره بیگانه و خــواه در چهره خودی، جایــگاه ویژه ای را دربررســی های 
تاریخ معاصر به خود اختصاص می دهد.« )مصدق، دولت ملی و کودتا، رویه 7(

هاله ســحابی، دکتر محمد مصدق را پس از امیرکبیر، تنها دولت های دویست سال 
گذشــته تاریخ ایــران می داند که »یــاد و راهشــان« در »وجدان تاریخــی« ملت ایران 

فراموش نشدنی است. ایشان دلیل فراموشی ناپذیری مصدق را چنین می دانند:

»مردم، بسیاری از آن دولت ها را فراموش کردند، ولی یاد و راه مصدق به عنوان 
بنیانگذار و مجری سیاســتی که به موازنه منفی معروف شــده است و سیاست 
ک نشــده و  نگاه به درون و اتکا بــه نیروی مردمی هیچ گاه از حافظه این ملت پا

نخواهد شد.« )همان، رویه 7(

ایشان در ادامه، دالیل درونی سازی »یاد و راه مصدق« در »وجدان مردم« را دقیق تر 
و قابل تأمل تر و صد البتــه کاربردی تر و انضمامی تر توضیح و تبیین نموده و از ســوی 
دیگر برخالف روایت رســمی کــه تاریخ معاصــر را از 15 خــرداد 1342 قلمــداد می کند 
گر بوده  و گویی پیش از آن نهضــت ملی و کودتای 28 َامــرداد1332 اصال نبــوده و یا ا
اهمیــت چندانی ندارد و ... نســبتی منطقی و روندی پیوســته میــان نهضت ملی و 
کودتای ننگین آمریکایی - انگلیسی - روسی 28 َامرداد 1332 و سقوط دولت مصدق 

و انقالب ضدسلطنتی بهمن 57 ترسیم می کند. به باور هاله سحابی:

گرچه به دلیل جبر شرایط سیاسی  »مردم ا
و اجتماعی خاموشند، اما در درون وجدان 
خــود، طالــب همیــن سیاســت های ملــی 
می باشــند و الغیــر. آنــان در واقع توســعه و 
ترقی مادی و رفاه و پیشرفت را در پرتو این 
گونه سیاستها می جویند و دیدیم که مردم 
تمدن بزرگ شــاه را هم که می خواســت به 
دروازه هــای آن برســد برنتابیدنــد و پــس از 
کمتر از ربع قرن از ســقوط مصدق جوشش 
همــان حافظــه و وجــدان ملــی بــه انقالب 
اســالمی ســال 1357 منتهــی شــد و همان 
استقالل و آزادی و همان پرهیز از وابستگی 
و اتکا به هر قدرت خارجی جوهره و مبنای 
انقالب را تشکیل داد.« )همان، رویه 7و8(

از ایــن رو، ایشــان »مبنــا و جوهــر« انقــالب را 
»اســتقالل و آزادی و پرهیز از وابســتگی و اتکا به 
هر قدرت خارجی« می دانست و به همین دلیل 
بــه »حــذف حرکــت نهضــت ملــی« از »گذشــته 
تاریخی« ایران به شــّدت ابراز نگرانی می کند که 
صد البتــه دغدغــه بســیاری از دلســوزان ملت و 

میهن است: 

»عجبا کــه امــروز از ســوی برخــی جریان ها 
ســعی می شــود حرکــت نهضــت ملــی از 
گذشــته تاریخی این مملکت حذف شــده 
و در محاق قرار گیرد، اما باید توجه داشت 

هاله سحابی به 
دموکراسی و اصول 
آن همچون مدارا، 
چندگونی فکری 
و سیاسی و ... 
باور داشت و به 

مانند همه رهروان 
راستین شادروان 

دکتر محمد مصدق 
به آرمان های 

استقالل و آزادی و 
عدالت اجتماعی 
باوری راسخ و با 
اراده ای پوالدین 
درصدد دستیابی 

و تحقق آن 
تکاپوی فداکارانه 

و جانفشانانه 
داشت. 
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که شعار اصلی انقالب بهمن 1357 عبارت بود از: استقالل، آزادی و جمهوری 
اسالمی.« )همان، رویه 8(

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

شاید فریادرسی باشد:

»الگوی اســتقالل و آزادی را ملت ایــران در حقیقــت از نهضت ملــی گرفته بود و 
گر امروز در نهضت  رهبران انقالب نیز در آن روز این مسئله را تأیید می نمودند و ا
ملی و رهبــری آن تردید پیــدا نموده و یا دســت هایی در کار اســت کــه مدافعان 
و پرچمــداران آن نهضــت را از تاریخ ایــران محو نمایند، در حقیقت بر ســر شــاخ 

نشسته اند و بن می برند.« )همان، رویه 8(

او بازگویی عملکرد دولت مصــدق را یک »مرور تاریخی« برای مطالعه به قصد کســب 
معلومات و تفاخر و تظاهر به آن نمی شناســد؛ بلکــه آنرا برای ارائــه »راهنمای عمل« 

برای »دولتمردانی« که واجد ارزش اخالقی »صداقت« باشند، می داند:

»بازگو کردن عملکرد دولت ملی و خط برخورد سیاســی دکتر مصدق، صرفٌا یک 
مرور تاریخی بر یک دوره چندساله تاریخ ایران به حساب نمی آید، بلکه شیوه ها 

و منش های آزادیخواهانه و اتخاذ تدابیری 
کمیت ملت بوده،  که متضمن استقالل و حا
به عنوان یک راهنمای عمل سیاسی برای 
دولتمردانی که عنصر صداقــت در آن یافت 
شود و علقه ای به مفاهیم آزادی و استقالل 
کمیت ملی دارند، محسوب می گردد.«  و حا

)همان، رویه 8(

بنابرایــن هالــه ســحابی بــر ایــن بــاور پای فشــرد 
کــه دولــت ملــی دکتــر مصــدق، »منبــع معرفتــی 
شــیوه های آزادیخواهانــه« و »الگــوی کاربردی« 
کمیت  اتخاذ تدابیر برای »ضمانت استقالل و حا
و  دموکراتیــک  »حکمرانــی  جهــت  در  ملــت« 
توسعه گرا« است. از این رو هاله سحابی برخالف 
جریان هایــی کــه کمــر بــه حــذف نهضت ملــی از 
گذشــته تاریخــی ایــران بســته اند، دولــت ملــی 
مصــدق را دارای اثرگــذاری شــگرف بــر بخشــی از 

»هویت ملی« ایرانیان می داند:

»تجربیــات تاریخــی دوران نهضــت ملــی بــا 
توجــه بــه اثرگــذاری شــگرفی کــه در ضمیــر 
عالقه مندان بــه ســربلندی ایران گذاشــته 
است، در طول سالیان سپری شده عمالً به 
صورت بخشی از شخصیت سیاسی ایرانیان 
کیــدی  قــرار گرفتــه اســت و بازخوانــی آن تأ
مجدد بر بخشی از هویت مّلی این سرزمین 

خواهد بود.«

گزاره هــای  از ایــن رو می تــوان بــا اســتناد بــه 
یادشــده از مقدمه کتــاب »مصــدق، دولت ملی 
کودتــا« خطــوط پررنــگ و پایه هــای فکــری  و 
»بینش مصدقی« هاله سحابی را به ترتیب ذیل 

جمع بندی نمود: 
1- دولــت ملی مصــدق به دلیــل التــزام صادقانه 
کمیــت ملــی« دارای  بــه »آزادی و اســتقالل و حا
جایگاه ویژه در تاریخ معاصــر ایران بود که پس از 
امیرکبیر در حافظه و وجدان ملی ایرانیان ماندگار 

شده است.
2- فراموشی ناپذیری مصدق از حافظه و وجدان 
ملت ایران به دلیل پایه گذاری و اجرای سیاست 
»موازنه منفی« و رویکرد »نگاه بــه درون« و »اتکا 

به نیروی مردمی« است.
گرچه به دلیل شرایط تحمیلی  3- بیشــینه مردم ا
سیاسی و اجتماعی خاموشند، اما در درون وجدان 
خود خواهــان سیاســت های ملی )موازنــه منفی، 
نــگاه بــه درون و اتــکا به نیــروی مردمی( هســتند و 
»توســعه و رفــاه« را در پرتــو چنیــن سیاســت هایی 

می جویند و در تکاپوی دستیابی به آن هستند.

به باور هاله 
سحابی مردم 

اگرچه به دلیل جبر 
شرایط سیاسی 

و اجتماعی 
خاموشند، اما 

در درون وجدان 
خود، طالب همین 
سیاست های ملی 
می باشند و الغیر.
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گسســته نهضــت ملی ایران  4 - انقالب سلطنت ســتیز بهمــن 57، ادامه منطقی و نا
بوده و برنتابیدن سلطنت خودکامه و تمدن بزرگ متوهمانه اش! از سوی ملت ایران، 

برخاسته از جوشش حافظه و وجدان ملی دولت ملی مصدق بود.
5- جوهــر و مبنــای انقــالب 57 »اســتقالل، آزادی و پرهیز از وابســتگی و اتــکا به هر 
قدرت خارجی« اســت. این جوهر و مبنا از نهضت ملی ایران اخذ و اســتخراج شده 

است.
6- به دلیل آنکه الگوی استقالل و آزادی ملت ایران در سال 57، نهضت ملی ایران 
بود، حذف نهضت ملی و مدافعان و پرچمدارانش از تاریخ معاصر به شدت ویرانگر 

و به سان »بر سر شاخ نشستن و بن بریدن« است.
7- بازگویی تاریــخ نهضت ملی فراتــر از یک »مــرور تاریخی«، بلکــه »راهنمای عمل 
سیاســی« برای دولتمردانی اســت کــه واجــد »صداقــت اخالقــی« و دارای علقه به 
کمیت ملت« باشــند تــا به پیــروی از آن موفق به کاربســت  »آزادی و اســتقالل و حا
کمیت ملت را  شیوه ها، منش های آزادیخواهانه و اتخاذ تدابیری که استقالل و حا

تضمین کند، شوند.
8- بــه دلیــل تأثیرگــذاری شــگرف تاریــخ نهضــت ملــی دولــت مصــدق بــر ضمیــر 
عالقه مندان به سربلندی ایران، بازخوانی تجربه نهضت ملی منبع معرفتی بخشی 
کید دوباره بر بخشــی از »هویت ملی« ملت ایران  از شخصیت سیاســی ایرانیان و تأ

است.

هاله ســحابی بــا بهره گیــری از »بینش مصدقــی« و راهنمــای عمل قــراردادن آن در 

طــول دوران کنــش ورزی سیاســی و مدنــی اش 
در برهه های مختلف زیست پربارش، همچون 
انقــالب سلطنت ســتیز بهمــن 57 که بــه همراه 
مــادر دردکشــیده  و بــرادرش بــه ویــژه در آدینــه 
ســیاه و خونیــن 17 شــهریور 1357، دلیرانــه در 
کنار دیگر قشرهای استبداد و استعمارستیز ملت 
ایران به پیشواز گلوله شتافت، در دوران حضور 
آیت اهلل خمینی در نوفل لوشاتو در کنار بسیاری 
از کنشــگران پرشــور و فرهیختــه آرمان خــواه و 
کار ترجمــه متــون و  اســتقالل و آزادی جــو بــه 
مصاحبه ها و ... همت نمود، اما ای دریغا که به 
سان همه عاشقان شکست خورده شوربختانه 

کام ماند.  نا
در ســال های آغازین 8 ســال جنــگ تحمیلی بر 
ملت ایران با حضــور به عنوان نیــروی داوطلب 
در بیمارســتان ها و کمک به مجروحان جنگی، 
حضــور در اردوگاه هــای آوارگان و مهاجــران 
جنگی دالکی بهبهان و ... ایفــای نقش معلم و 
یا پرســتار کودکان، آموزش و تمرین تیراندازی و 

کاری و تکاپویی دلسوزانه داشت.  ... فدا
همکاری بــه همراه دیگر مادران مســالمت جو و 
هم اندیشش از دهه 60 به این سو در پایه گذاری 
و رشد گروه مانای »مادران صلح«، عدم هرگونه 
همراهی و همدلی با ســرکوبگران دهــه 60 و ...، 
ایفای نقش مؤثــر در دادخواهی بــه همراه دیگر 
بانــوان ملی-مذهبــی پــس از دســتگیری های 
گسترده هموندان شورای فعاالن ملی-مذهبی 
در اســپند 1379، همراهــی بــا اعتراض هــای 
مردمــی پــس از خــرداد88 و ... بیــش از پیــش 
نشــان داد که از تبار قدافراختــگان نهضت ملی 
و مصدقی هایی همچون شهیدان پروانه فروهر 
و هما دارابی، زنده یادان مه لقــا اردالن، پروین 
بختیارنــژاد، اعظــم طالقانــی، فرشــته بــازرگان 
و بانــوان کنشــگر صاحــب پرنســیب و وجاهتــی 
همچون فرشید افشار، محترم رحمانی، نسرین 
ســتوده، فیروزه صابــر، فاطمه گوارایــی، نرگس 
محمدی، مینــو مرتاضی لنگــرودی و ... بوده و 

هست و خواهد ماند. 
او به سان کوه بر سر آرمان هایی که باور داشت، 
ایستاد و به پیمانی که بســته بود تا پای جانش 
وفــادار مانــد. شــادروان هالــه ســحابی در برابــر 
اربابــان قــدرت ســرخم نکــرد و بــه ســان همــه 
شــهیدان نهضــت ملــی ایران، به ســان ســروی 
ایســتاده، بــا ســینه ای ســتبر و رویــی گشــاده، 
چشمانی معصوم و دلی پرستویی به جستجوی 

آزادی جاودانه شد.
یادش بــه مهر، روانش شــاد و راهش مســتدام و 

پر رهرو باد. 

هاله سحابی 
بازگویی عملکرد 

دولت مصدق 
را یک »مرور 

تاریخی« برای 
مطالعه به قصد 
کسب معلومات و 
تفاخر و تظاهر به 
آن نمی شناسد؛ 

بلکه آنرا برای ارائه 
»راهنمای عمل« 

برای »دولتمردانی« 
که واجد ارزش 

اخالقی »صداقت« 
باشند، می داند.
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هاله سحابی: مهر و صلح



هدی صابر
آرمـــان و پیمـــان

هدی صابر: 

وژه آدمیت، با  عشق، امید، مســئولیت، خون، رنج، اشک،  » نقطه چین پر
عرق،    ســاخت   و   ســاز برای گــذر از وضــع موجود بــه وضِع »بــه از ایــن«، رقم 
وســت که حســین با هزاره هزاره فاصله از ســر سلسله،  خورده اســت. زینر
»وارث آدم« لقب می گیرد. ما نیز به رغم هزاره هزاره فاصله با سرسلسله و سده 
سده فاصله با حسیِن مرزدار با وضع موجود و عزم دار برای وضع مطلوب، 
وژه »آدم«یــت. این پیش بــرد قابل  هــم وارث »آدم«یــم و هم پیــش برنده پــر
وگذاشتن و وانهادن نیست. احترام ویژه و خیز تمام قامت ما برای محمد  فر
وژه »آدم«یت ملی و ایرانی است و  مصدق نیز از ســِر پیش برد شــرافت باِر پر
پیام پر پژواکش به جهان که »ما« هم »آدم«ی هستیم. نفت، مناسبتی برای 
وژه »آدمیِت« حکیم جهان، آدم،  بازیافت آدمیت ایرانی بود. به پشتوانه پر

»فعال اول« و آدمیان از جمله ما فعالن هستی قلمداد می شویم.«

بررسی مدل روشنفکری 
سحابی - صابر  و 

 آورده های آن برای 
ایران امروز

هدی صابر، الگویی 
خاص از روشنفکر تام

ردپای منش

عسرت ها و گشایش های 
عمرانه

هدی صابر و 
مسئولیت پذیری فزاینده

احسان شریعتی

سارا شریعتی

فیروزه صابر

فریده جمشیدی

روئین عطوفت



   شــهید هــدی صابــر در بســیاری از آثار خــود با 
تعابیری چون »گم گشتگی امید«، درگیر »ویترین 
تاریخی« بودن، توقف در »تولید دورانی«، »تفرق 
و تفرد«، »پیچیده گویی«، صرف حضور نداشتن 
در پروسه اعدام های دهه 60 و ... روشنفکران را 
مورد خطاب و نقد قــرار می دهند و حتی تا جایی 
پیش می رود که معتقدنــد برخی نیروهای فکری 
 
ً
از نظام مستقر نیز عقب مانده تر هستند. عمدتا

به همین خاطر هم هست که »هدی صابِر متأخر« 
گرایش عمیقی به نیروها و فعالیت های اجتماعی 
 بیــالن کاری ایــن نیروها را 

ً
پیــدا می کند و اساســا

مثبت ارزیابی می کند. با این وصف به نظر شــما، 
مدل روشنفکری سحابی-صابر، چه مازادی برای 
روشــنفکری امروز جامعه ایران بر جای گذاشــته 
اســت و تا چه اندازه امکان بازآفرینی انتقادی آن 

مازاد وجود دارد؟
به یــاد دهمین ســالگرد شــهادت هالــه، هدی و 
درگذشــت مهندس ســحابی که ایــن واقعه یکی 
از تلخ ترین وقایع پایان دهۀ هشتاد بود و 10 سال 
گذشــته را از خود متأثر کرد، پاسخ به این پرسش 

را با مقدمه ای آغاز می کنم.
مهندس سحابی در واقع نماد استمرار چند دورۀ 
تاریــخ مبارزاتــی ایــران- نهضــت ملی، مبــارزات 
کــه حضــورش  قهرآمیــز و دوران انقــالب- بــود 
همچون واســطی میــان پــدران فکری نســل ما، 
یعنــی »ملی-مذهبی«هــا در مقام یــک خانوادۀ 
فکری، و نسل های بعد قلمداد می شد. اصطالح 
مذهبــی-  بخــش  بــه  آغــاز  در  ملی-مذهبــی 
ایدئولوژیــک جنبــش ملی شــدن صنعــت نفــت 
اطالق می شد. پس از کودتای 1332 که »نهضت 
مقاومت ملی« به رهبری شــخصیت هایی چون 
آیات زنجانــی و طالقانی پا گرفــت، همین نیروها 
بودنــد که اقــدام بــه مقاومــت ورزیدنــد. در دهۀ 
چهل نیز بــا آغاز مبــارزات قهرآمیــز و رادیکال این 
فرآینــد اســتمرار یافــت. حضــور خانــوادۀ فکــری 

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

 بررسی مدل روشنفکری سحابی - صابر 
و آورده های آن برای ایران امروز

در گفتگو با احسان شریعتی

نوشتاری که در ادامه می خوانید، گفتگویی است که با دکتر احسان شریعتی به مناسبت 
دهمین سالگرد وفات مهندس سحابی و شهادت مظلومانه هاله سحابی و هدی صابر 
صورت گرفته است. احسان شریعتی معتقد است که این سه عنصر اثرگذار، در حقیقت 
ادامه دهندۀ راهی بوده اند که پیشتر توسط خانواده فکری ملی-مذهبی بنیان گذاری 
شــده بود. راهی که افرادی چون مهندس بــازرگان، آیت اهلل طالقانی، دکتر ســحابی، 
دکتر شریعتی و ...، از نیروهای شناخته شدۀ آن محسوب می شوند. او همچنین هدی 
صابر را شــخصیتی می داند که در سه حوزۀ اجتماعی، سیاســی و فرهنگی به صورت 
سامان مند کار می کرده است. شریعتی با الهام از چندساحتی بودِن نظر و عمل شهید 
وهای فکــری در عصر پایــان کالن روایت هــا و به دلیل  صابر، معتقد اســت که عمــده نیر
و بوده و به همین  وژه های مشخص روبر تغییر دورانی و شیفت پارادایمی، با فقدان پر
خاطر نتوانســته اند وظایف محولۀ تاریخی را به خوبی انجــام دهند. در نتیجه هدی 
صابر، نمونۀ روشــنی از اصرار بر اســتثنا و تعهد به آن، در عصری بوده که قاعده کلی و 
عمومی، نوِع دیگری از نیروی اجتماعی-فکری را طلب می کرده است. به نظر شریعتی، 
میدان مذهب، حوزه عمومی، مناطق حاشیه نشین، فهم زبان عمومی مردم، تعامل و 
ومیت زدایی و ...، از جمله  وی مســتقل اجتماعی برای محر مطالبه گری به عنوان نیر
وزه، تجربۀ زیســتۀ تیپ هایی  میادینی اســت که مغفــول مانده و به همین ســبب، امــر

همچون سحابی و صابر می توانند در این میادین، الهام بخش روشنفکران باشند.
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هدی صابر: آرمان و پیمان



ملی-مردمی موسوم به ملی-مذهبی را در تسلسل این جریانات و ادوار می بینیم. 
چنان که می دانید دو گونه گرایش ناسیونالیستی در ایران معاصر داشته ایم. یکی آن 
ک و خونی که رژیم ســابق مبلغ آن بود و دیگر خانواده  گرایش قومی-شوونیستی خا
ملی-مصدقی یعنی نیروهایی که در برابر اســتعمار و اســتبداد بر اســتقالل و سیادت 
کید می ورزیدند. در نتیجه در مقابله با اســتعمار و سلطنت  ملی و بر مردم ســاالری تأ
مطلقه در آن واحد ملی و آزادیخواه بودند. این جبهه پیش و پس از انقالب در صحنۀ 
سیاسی کشور حضور فعال داشته است. برای نمونه، شخصیت هایی چون مهندس 
ســحابی طی دورۀ مبارزات قهرآمیز به دلیل ارتباط با این حرکت بــه زندان افتادند و 
پس از طی یک دوره زنــدان طوالنی مدت با وقوع انقالب آزاد شــدند. پــس از انقالب 
گونــی نظیر شــورای انقالب، دولــت موقت،  نیز ایشــان با این کــه در جایگاه های گونا
سازمان برنامه وبودجه حضور داشتند اما در مراحل بعدی نظام با یارانشان چندبار 
به زندان افتادند. نیروهایی که بعداً به ملی-مذهبی موسوم شدند هم با نام ایشان 
پیوند خورده اســت. به معنای سیاســی این نیروها، نیروهای مستقل ملی و مردمی 
آزادی خواه با گرایش سوســیال-دموکراتیک بودند. مهندس سحابی نیز این تداوم 
نســلی و دورانی را نمایندگــی می کرد ولــو اینکه از لحاظ رســمی عناوین یــا نقش های 
متفاوتی ایفا می کــرد. برای مثال، پس از مهندس بازرگان کــه باید نهضت آزادی را به 
شــکلی تاریخی نمایندگی می کرد، از نهضت آزادی جدا شد و نیروهای ملی-مذهبی 
را سامان داد؛ اما به هرحال آن سابقۀ تاریخی را نیز نمایندگی می کرد و پس از مهندس 
بازرگان، چهره ای بود که راه دکتر سحابی، آیت اهلل طالقانی، مهندس بازرگان و در ُبعد 

فکری، دکتر شریعتی را ادامه دادند.
اما هدی صابر نماینده نسل بعدی و جوان تری بود که به خصوص در دهه های اخیر 
نقش او فعال تر و برجسته تر می شود به این دلیل که در حوزه های سیاسی، فرهنگی 
و اجتماعــی به طور مشــخص به شــکل منظــم و سیســتماتیک و نهادینــه کار می کرد 
و توانســت بســیار اثرگذار شــود. برای مثال در همین دهــه گذشــته هنگامی که بنده 
به ایران بازگشــتم، شــاهد بودم که چگونه در حســینیه ارشــاد کالس هــای تاریخی و 
دینی-عقیدتی را سامان داده بود. در آن کالس ها حتی مهندس سحابی نیز حضور 
پیدا می کرد. در همان زمان در حســینیه ارشــاد جلساتی از سوی روشــنفکران دینی 
برگزار می شد و پس از آن در کالس هدی مشــارکت می کردیم. رابطه این دو به نحوی 
بود که مهندس، هدی را از لحاظ فکری و شخصیتی و عقیدتی قبول داشت. در ُبعد 
اجتماعی نیز شــاهد بودیم که هدی صابــر در مناطق مختلف ایران مانند سیســتان 
و بلوچســتان نهادســازی می کــرد و در آنجا ســاختارهایی ایجــاد کرد که هنــوز هم در 
فقیرتریــن محــالت حضــور دارد و کار می کنــد و تأثیر مثبتی بــر محیط گذارده اســت. 
ارتباطی که با توده محروم مناطق دوردســت کشــور برقرار کرده بود، واقعاً چشــم گیر 
بود. از لحاظ سیاسی نیز در دوره های متنوع با طیف ملی-مذهبی همکاری می کرد و 
حتی وقتی هم که کناره گرفته بود، چون یک شخصیت سیاسی و تشکیالتی محسوب 
می شــد، تحت نظر و پیگرد و بازداشــت قــرار می گرفت و نمی شــد کــه او را در یک ُبعد 
خالصه کرد؛ بنابراین نوعی نقش نمادین برای نسل جوان تر طیف ملی-مذهبی بود.
هاله سحابی نیز شــیرزنی فعال در همین خانواده فکری بود که در حوزه های متعدد 
هنری، فرهنگی، اجتماعی و سیاســی فعالیت می کرد. همان طور که داستان حسن 
و محبوبه را شــریعتی زمانی به طور نمادین قصه پردازی کرده بود، این دو شخصیت 
هاله و هدی نیز برای امروز ما می توانند الهام بخش باشــند. اســوه یا ُمدلی که امروزه 
ح باشــد و در نقطۀ متعــادل و مرکزی  می تواند به عنواِن روشــنفکر چندســاحتی مطر
اســت که دچار حاشــیه و افراط و تفریــط و پرت افتادگــی از واقعیت اجتماعــی و از امر 
انضمامی نشود. به نظرم مازاد و میراث یا »باقیات صالحات« این نیروها همین ابعاد 
متعددی است که آن ها اشاره کردم و می تواند مورد توجه همگانی قرار گیرد. وظیفۀ 
ما البته این هم هســت کــه چهره هایی را که الگو و اســوه های خــود می دانیم را مورد 
بازخوانی انتقادی نیز قرار دهیم و آن ها را مطلق نســازیم؛ اما در عین حال الزم اســت 
که جامعــه آن ها را به عنوان »ایده آل-تیپ«هایی پیش چشــم خود داشــته باشــد تا 

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

کرد.

   زیســت شــهید صابــر نوعی زیســت پــروژه ای 
اســت. به نحوی کــه دوســتان و یــاران نزدیــک 
ایشــان به صراحــت می گوینــد کــه او را هیــچ گاه 
بیکار ندیده بودند و در هر لحظه مشــغول انجام 
ح هــای متعــدد اجتماعــی  کاری بــوده اســت. طر
و فکــری، او را به نوعــی زندگــی پروژه محــور بــدل 
ساخته است. این بخشی از فعالیتی است که ما 
با فقدان آن در برخــی نیروهای فکری مواجهیم. 
کنده کاری و عدم انسجام  شــما علل مفروض پرا
در پروژه های عمده روشنفکری را چه می دانید؟ 
به زعــم شــما، عــدم تمرکــز بــر پروژه هــای فکــری 
وشــنفکران  کارشناســی مشــخص از ســوی ر و 

چیست؟
ح افکنی  یکی از علل چنین وضعیتی، فقدان طر
و نبــود »پروژه« نزد بســیاری از نیروهــای فکری و 
کامی  روشــنفکری اســت. نبود پــروژه ناشــی از نا
و شکســت خــوردن پروژه هــای ســابق اســت و 
طراحی نشــدن پروژه هــای نوین آن چنــان که با 
درس آمــوزی از گذشــته ممکــن، معقــول و مؤثــر 
باشــد. چنیــن وضعیتــی موجــب خرده کاری ها، 
کنده کاری هــا و عــدم انســجام می شــود. در  پرا
دوره هــای مبــارزات تاریخی ایران، بــرای نمونه، 
نیروهایی را می بینیم مانند حزب توده که نقش 
مهمــی در پروژه منــد و ســامان دهی بســیاری از 
روشــنفکران داشــته اند. گرایشــی کــه بــه دنبــال 

در هدی صابر 
نوعی انسجام 

در ابعاد مختلف 
و نوعی وحدت 
چندساحتی 
را می یابیم که 
نزد بسیاری از 

روشنفکران وجود 
ندارد؛ یا به کار 
فرهنگی صرف 
اعم از محفلی 
کادمیستی  و آ

گرایش می یابند و 
یا به سیاسی کاری 

و ژورنالیستی 
کشیده می شوند 
و خالصه کمتر در 

ابعاد اجتماعی و در 
نسبت با جنبش ها 

و »سمن«های 
مردم نهاد گوناگون 

حضور دارند.
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کتبر این امید را آفرید که سوسیالیســم می تواند آرمانی برای رهایی بشــریت  انقالب ا
کثریت  باشد، بسیاری از روشــنفکران ایران را به خود جذب کرده بود و می بینیم که ا
آن ها از ایــن پروژه کلی که هــم ایدئولوژیک و هم اســتراتژیک بود، تبعیــت می کردند؛ 
اما به دلیل نقص هایی که این پروژه داشــت از جمله، وابســتگی به شــوروی، در ُبعد 
بیرونی، در مقابل استقالل ملی قرار می گرفت و در بعد درونی منجر به چپ روی های 
اولیه و راست روی های بعدی شد. به لحاظ ایدئولوژیک نیز نتوانست با فرهنگ بومی 
و ملی و مذهبی جامعه ارتباط ســازنده برقــرار کند، با اینکــه در زمینه های فرهنگی و 
فکری شخصیت های برجســته ای پرورد اما در مجموع توفیق به دست نیاورد. پس 
از شکست این رویکرد و انشــعاباتی که از همان آغاز با امثال خلیل ملکی و آل احمد و 
گرایش ملی در آن برمی آید، با دوره های تعلیق و ســردرگمی بعدی مواجه می شویم. 
پس از انقــالب نیز می بینیم که روشــنفکران از حــوادث پیش آمــده پیش بینی الزم را 
نداشــتند و دچــار نوعی غافل گیری شــدند؛ و ســپس بازیابــی راه و تعریــف پروژه های 
تازه خیلی روشــن نبــود. یــا در دورۀ کنونــی از جمله در جنبش ســبز و حوادثــی که در 

خ داد و یــا در بهــار عربــی می بینیــم که  دهــه 80 ر
روشــنفکران در آن هــا یــا غایب اند و یا درخشــش 
الزم و حضــور مؤثری ندارنــد و راهنمای جامعه و 
جوانان نیستند؛ آن گونه که امثال مارکوزه و سارتر 
در جنبش دانشــجویی می 68 و امثال آل احمد 
در دهۀ 40 و شــریعتی در آســتانه انقالب ایران در 
دهۀ 50، تأثیر بسزایی داشتند و چشم انداز ارائه 
کنــون اما ایــن حضور از روشــنفکران  می کردند. ا

مشاهده نمی شود.
در هــدی صابر نوعــی انســجام در ابعــاد مختلف 
و نوعی وحدت چندســاحتی را می یابیــم که نزد 
بســیاری از روشــنفکران وجــود نــدارد؛ یــا بــه کار 
کادمیســتی  فرهنگــی صــرف اعــم از محفلــی و آ
گرایش می یابند و یا به سیاسی کاری و ژورنالیستی 
ابعــاد  کمتــر در  کشــیده می شــوند و خالصــه 
اجتماعی و در نسبت با جنبش ها و »سمن«های 

گون حضور دارند. مردم نهاد گونا

از  بــا بســیاری     ایــن تفــاوت شــهید صابــر 
وحیــات خصلتــی،  نیروهــای فکــری، منتــج از ر
روان شناختی و بســتر تربیتی و خانوادگی ایشان 
بوده یا این تفاوت رویکرد را باید در مبانی فکری 

و ایدئولوژیک جستجو کرد؟
می تــوان این گونــه اذعــان کــرد کــه نمونه هایــی 
چون هدی صابــر اســتثناهای دوره ای هســتند 
که قاعده آن نســبت بــه پیش تغییر کرده اســت. 
کادرهــای  کــه چگونــه  در دهــۀ 50 می بینیــم 
چندجانبه مبارز معتقــد و مجاهد چریک حضور 
کنون در دورانی  دارند و نقش آفرینی می کنند؛ اما ا
هســتیم که به ویــژه در دهه های متأخــر، قاعده 
تعهدزدایی، ایدئولوژی زدایی و وادادگی مبارزاتی 
اســت. از لحــاظ اندیشــۀ جهان شــمول نیــز در 
عصر »پایــان و پســا«ها قاعده »ساخت گشــایی« 
)به قول دریدا( یا واســازی و بی ایمانی نســبت به 
فراروایــات و کالن آرمان هاســت )به تعبیــر لیوتــار 
در شرایط پســت مدرن(. فراروایاتی مانند ترقی و 
توســعه، یا خرد و آزادی و عدالت کــه به نام آن ها 
کــه نتایــج منفــی و  نظام هایــی ســاخته شــدند 
ناامیدکننده ای در بر داشتند و نقض غرض پیش 
آمد و بــه اســتعمار و امپریالیســم، از بــرده داری و 
نژادپرستی گرفته تا توتالیتاریسم ها و جنگ های 
جهانــی انجامیــد. در نتیجه مــا به دورۀ موســوم 
بــه پســاها و پایان ها رســیده ایم که طــی آن همۀ 
ایــن غایات بــه انکشــاف و شــکل نهایــی افراطی 
خود درآمــده، از جملــه مدرنیتــه به غایت مدرن 
شــده و قــس علــی هــذا ...، همه چیــز بــه نهایت 
خــود رســیده و دوره پیرســالی خــود را می بیند و 
زیر ســؤال می رود. در نتیجه ما در دورۀ واســازی 
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برســاخت های ایدئولوژیک گذشــته قرار داریم؛ بنابراین این دوره، دورۀ انقالب ها یا 
پروژه های رهایی بخشی که در مرکز آن سوسیالیسم و مارکسیسم بود، نیست و حتی 
در برهه ای نوعی بازگشــت به و بازخوانی کالســیک های لیبرال پیش آمد )کنستان و 
توکویل و ...(، و  سپس جنبش های حقوق بشــری به راه افتاد. بعدها نیز که جنبش 
ضد جهانی شدن یا جهانی دگرخواه به وجود آمد، این جنبش ایدئولوژیک نبود بلکه 
یک جنبشــی چندصدایی با گفتمان نوین چندشــکلی یا ُپلی-ُمرفولوژیک است که 
شاخصۀ آن مخالفت با بینش های سلسله مراتبی و ساختارهای تمرکز و اقتدارگراست. 
»انقالب« نیز به معنای تغییر ریشــه ای خشــونت آمیز اســتراتژیک و سیستماتیک زیر 
سؤال رفته است؛ اما »عصیان«ها )به معنای کامویی کلمه، روولت و نه روولوسیون( 
علیه نظم نوین جهانی همچنان شــکل می گیرد. لذا در دورۀ واســازی پسامدرن و یا 
کم نئولیبرال کــه با اینکه خود مادر ایدئولوژی ها بوده اســت  وادادگی در گفتمان حا

گفتمان های »دیگر« را »ایدئولوژیک« می خواند در سطح جهانی بسر می بریم.
کنشــی ضد آرمان ها و مفاهیم ارزشی از جمله  در جامعۀ ایران نیز به تبع، به شــکل وا
تعهــد، مکتب، عدالــت، فلســطین و ...، خلــق می شــود. از جمله روشــنفکر و چپ و 
مبارز و مردمی و ...، زیر ســؤال می رود. خالصه به دوره ای رسیدیم که هدی صابرها 
یادگاران نادر و کمیاب نسل های گذشته بودند و انواع در حال ناپدید شدنی محسوب 
کم تن درنمی دادند. این است که می گوییم ُمدل و الگویی  می شدند که به قاعدۀ حا
بودند در وضعیتــی که تغییر گفتمانــی و پارادایمی و دورانی در آن صــورت گرفته بود. 
ما باید برای فهِم صورت بندی معرفتی )اپیســتمه( و سرمشقی )پارادایم(  هر دوران، 
به معنــای هرمنوتیکــی، آن را »همدالنــه« بفهمیــم، امــا هم زمــان بایــد بــا آن فاصلۀ 
کــم دوران حقیقت مطلــق و جزمی  کــه گفتمــان حا انتقــادی نیز داشــته باشــیم چرا
نیست و این است که می توان گفت امثال هدی صابر در دوره خود یک ضدگفتمان 
و ضد پارادایــم هم بوده اند. درحالی که بســیاری دیگــر، عکس نمونۀ صابــر بوده اند و 

کنده کاری و تشکیک و تردید و سردرگمی کشیده شده اند. به ورطه های انتزاع و پرا
اما اینکه چرا هدی صابرهایی هســتند که در هر دوره خالف جریان حرکت می کنند، 
گی های شخصیتی مختص به خوِد  هم به مبانی عقیدتی ایشان بازمی گردد و هم ویژ
آن ها. هــدی صابــر همچنین تــالش می کرد تا ســنت جوانمــردی و فتوت را به شــکل 
پژوهشی و آموزشی بازســازی کند و چهره هایی مانند تختی، مصدق و ... را در ایران 
جســتجو می کــرد )نگاه کنیــد به کتــاب »میــراث پهلوانــی« تحقیق مشــترک هدی با 
ابراهیم مختاری(. این سنت وقتی احیا شود، در هر دوره ای به شکل متناسب با آن 
دوره خود را نشان می دهد. این خصلت و منش جوانمردی همیشه همراه صابر بود. 
از لحاظ بینشی نیز اهل نقد تاریخ و پژوهش و گشوده بر افق های نو بود؛ بنابراین به 
ضرورت کار فکری واقف بود و همیشــه از جملــه به ما توصیه می کرد که مراســم های 
یادمان دکتر شــریعتی را منظم برگزار کنیم تا میراث گذشته فراموش نشده و به نسل 
جدید معرفی شود و استمرار یابد. این سنت و حافظه و هویت در او زنده بود و در آثاری 
هم نوشته است این پیوند او با گذشته از دالیلی بود که می توانست در حاِل حاضر به 

رغِم تغییر گفتمانی و دورانی، آن اصالت را حفظ و بازتولید کند.

   به پارادایم واسازی و عصر »پساها و پایان ها« و افوِل کالن روایت ها اشاره کردید. 
با وصف حاِل ایــن دوره، در خصــوص امکان نقش آفرینی روشــنفکران، چــه میادین 
تازه ای می تواند در برابر آن ها گشوده شود و غیبت روشنفکران در آن میادین احساس 

می شود؟
یکی از تغییراتی که صورت گرفته این است که روشنفکر کالن به »ُخرده روشنفکر« بدل 
شده است. در واقع، ما دیگر با روشنفکر-متفکر پیامبرگونه ای که همه چیزدان باشد 
و بخواهد در همه حوزه ها نظر دهد و نبی و اماِم عصر خویش باشد، مواجه نیستیم. 
بلکه همان گونه که متفکرینی چون فوکو می گویند، هرگونه یا نوعی از اقشار روشنفکر 
خود را دارد؛ مثالً زنان، جوانان، دانشجویان، کارگران، اهل رسانه و ...، روشنفکران 
خودشان را دارند. حتی روشنفکران نیز روشنفکرهای خود را دارند. می دانیم که دو 

تعریف از روشــنفکری وجود دارد: یکی روشــنفکر 
بــه معنــای »ایده آلیســتی« پیامبرگونــۀ ژولیــن 
بنــدا و دیگــر تعریــف رئالیســتی گرامشــی کــه هــر 
قشــر و طبقه را دارای روشــنفکر مختــص به خود 
می داند؛ و دو نوع روشنفکر ســنتی فرهنگی کار و 
دیگر روشنفکر »ارگانیک« اندام واره که ایده های 
تازه را نمایندگــی می کند، جلوی صحنه اســت و 

»حرفی برای زدن دارد«.
ح شد  تعریف ایده آلیســتی روشــنفکر زمانی مطر
که در آســتانۀ جنگ جهانی اول، روشنفکرانی به 
محافظه کاری کشیده شده بودند و نقش تاریخی 
پیامبرگونۀ تاریخی »عالم« را ایفا نمی کردند)کتاب 
»خیانت علما«(. بوردیو نیز از روشنفکر »جمعی« 
ســخن می گویــد. مثــاًل در جریــان فکــری و طیف 
کار  »نوشــریعتی« طیف هایــی از روشــنفکران 
جمعی انجام می دهنــد و قطبی مانند شــریعتی 

که نماد و اسطوره بود دیگر وجود ندارد.
کــه  در چنیــن وضعیتــی، میادینــی وجــود دارد 
روشــنفکران بایــد وارد آن شــوند امــا چنیــن 
نمی کنند و این یکی از نقیصه های جدی است. 
برای نمونه، یکی از میادینی که شــریعتی معتقد 
بود روشــنفکران بایــد بــه آن ورود کننــد، میدان 
مذهب بــود در جامعۀ مذهبی و ســنتی مــا که تا 
آن زمان توســط بســیاری از روشــنفکران مغفول 
مانده بود. درحالی که ســپس مشــخص شــد که 
میدان مذهب، در جامعه سنتی-مذهبی ایران 
میدان بســیار تعیین کننده ای بوده است. اینکه 
روشــنفکران وارد نشــده اند، باعث شده مذهب 
در ید نیروهــای ســنت گرا و بنیادگرا قبضه شــود. 
نتیجۀ این رویکــرد اصالح گران مصونیت بیشــتر 
جامعۀ ما نسبت به سایر کشورها و مناطق جهان 
اسالم بود که امروزه شــاهد فجایعی آن هستیم. 
گون روشنفکری اعم از هنر،  پس ورود عناصر گونا
تاریــخ، اندیشــه انتقــادی و ...، در حــوزه دینــی 
این عرصه را که نقشــی مرکزی در فرهنگ دارد را 

متحول می سازد.
نیــز  روزمــره  و  اجتماعــی  در ســپهر عمومــی 
روشــنفکران معمــوالً حضــور مؤثــری ندارنــد. 
درحالی کــه روشــنفکر در مقــام شــخصیتی کــه 
نامــش مــورد توجــه عمومــی اســت و »ســرمایۀ 
اجتماعی«)بــه معنــای بوردیویــی( دارد، بایــد 
گاهی بخــش در عرصــۀ افــکار  از ایــن ظرفیــت آ
عمومــی با نقــد وضــع موجــود و مداخلــه در امر 
روزمرۀ اجتماعی اســتفاده کند. در یک جامعۀ 
سراســر بحــران اقتصــادی، آن هــم در کشــوری 
که از غنی تریــن کشــورهای خاورمیانه به لحاظ 
منابــع طبیعــی و انســانی به شــمار می آیــد، مــا 
خ دادن فجیع تریــن وضعیت هــای  شــاهد ر

هدی صابر تالش 
می کرد تا سنت 

جوانمردی و فتوت 
را به شکل پژوهشی 
و آموزشی بازسازی 
کند. این خصلت و 
منش جوانمردی 

همیشه همراه 
صابر بود. از لحاظ 
بینشی نیز اهل نقد 
تاریخ و پژوهش و 
گشوده بر افق های 

نو بود
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معیشــتی هســتیم. به ویژه در محیط هــای مرزی یــا نــزد حاشیه نشــین ها، مانند 
کــت و زاغه نشــینی به  حومۀ شــهرهایی چون چابهــار و یا مشــهد و... کــه فقر و فال
شکل چشمگیری ریشــه دوانده اســت؛ و یا سیستان و بلوچســتان که هدی صابر 
در آنجــا فعال بــود و مناطقی بودند کــه هدی صابــر در آنجا فعالیت می کــرد و حتی 
دانشــجویان دانشــگاه زاهــدان می گفتند کــه نمی تواننــد در آن تردد کننــد، یعنی 
به لحاظ امنیت و ...، نگران بودند و می ترســیدند. ایران واقعاً ســرزمینی گسترده 
و متنوع اســت؛ اما روشــنفکران در ایــن مناطق متنــوع فرهنگی حضــور ندارند. یا 
حتی در این کالن شــهرهایی که پس از اصالحات ارضی به وجود آمده و انواع شهر 
در شهر برساخته شده و دنیاهای متنوعی در این داالن های تودرتو شکل گرفته، 
باید دید که روشــنفکران در این موقعیت ها چه اندازه حضور دارند؟ این بحران ها 
که حتی ممکن اســت به فروپاشــی جامعه منجر شــود. روشــنفکران نمی توانند در 
گاه نیســتند و  گــون نقش مهم تری ایفــا کنند و آیا به ایــن توان کامالً آ میادین گونا
چرا از آن استفاده نمی کنند؟ برای مثال روشنفکری می تواند ستونی در روزنامه ها 
بنویســد و در گــزارش شــیوۀ زیســت هرروزیــن در آن گــزارش بنویســد. وقتــی ایــن 
روزنوشــت ها خواننــده بیابــد و بداننــد که روشــنفکر مســتقل اســت و نمی خواهد 
وضعی را توجیــه کند و یک شــاهد و ناظــر ناقد اجتماعی اســت و ســخنان معقول 
انتقادی را می نویســد، به نوعی مشــکالت متعدد اجتماعی را به شــکل پــروژه وار و 
منظم توصیــف پدیده شــناختی می کنــد و تصویــری کلی از جامعــۀ کل را بــه افکار 
عمومی ارائه می دهد و این کار می تواند نقش و تأثیر شــگرفی داشته باشد. فراتر از 
این در آسیب شناسی اجتماعی همانند پژوهش هایی که امثال دکتر سعید مدنی 
انجام می دهند، تصویر و درکی علمی از جامعۀ کل و آسیب هایش به دست دهند 
و نسبت بحران های متعدد را با یکدیگر نشــان دهد تا از دل این نقد، بتوان بدیل 
و راه برون رفتی به سمت وضع مطلوب و مقبول تر را تصور و ترسیم کرد و این کاری 
است که از روشنفکران انتظار می رود؛ اما امروزه چنین است که بسیاری از آخرین 
موج های فکری جهان )بیشتر غرب( سخن می گویند اما نه از مسائل اصلی و عمدۀ 
کادمیستی  جامعۀ ایران. همچنین درکنار زبان زرگری روشنفکری، نوعی روحیۀ آ
کادمی  صوری هم رشد کرده که کار را انتزاعی تر و غامض تر کرده است. درحالی که آ
و تخصص الزم است تا راه حلی کارشناختی در هر عرصه پیدا شود اما این راه حل ها 

می بایســت به ســاده ترین و روان تریــن وجه به 
مردم ارائه شــود و روشــنفکر باید بتواند نظرات 
کارشــناختی و فوق تخصصی را به زباِن جامعه و 
همه فهم ارائه دهد. خوِد من در موقعیت هایی 
قــرار گرفته ام کــه باید مثــالً در روســتاها با مردم 
سخن بگویم اما متوجه می شــدم که کار بسیار 

دشواری است.
در نتیجه یکــی از میادینی که روشــنفکران باید 
به آن وارد شوند، همین کســب آشنایی با زبان 
عمومی و تحوالت آن و به ویژه برقراری ارتباط با 
نســل جوانی اســت که زبان او را نمی شناسیم. 
به همین خاطر روشنفکران نتوانسته اند به نحو 
مطلــوب حافظــۀ تاریخــی را منتقل کننــد. این 
اســت که فاصلــۀ نســلی روزبه روز بیشــتر شــده 
به گونه ای که ارزش ها و حافظه و هویت گذشته 
دیگــر منتقــل نمی شــود و ایــن پدیــده در همــۀ 
طیف هــا و خانواده های فکری دیده می شــود؛ 
به ویــژه در نــزد »آقازاده هــا«ی مســئوالن و 
دولتمردان از سویی و همچنین در روشنفکران 

و اقشار مردمی از دیگر سو.
بنابراین میادیــن متنوعی که روشــنفکران هم 
از نظــر روش کار و هم از نظر فرهنگــی می توانند 
بــه آن ورود کنند، ارتبــاط با نســل های آینده و 
گون  به قول شــریعتی، آموختن زبان هــای گونا
اعم از زنــان، کودکان، روســتاییان و ... اســت. 
نه تنها بــرای آموزاندن، بلکه بــرای آموختن. ما 
نباید فقط خــود را در موضع آموزگار برای نســل 
جوان قــرار دهیــم بلکــه هم زمــان باید از نســل 
که بنابه تعریف، نســل  جوان نیــز بیاموزیم. چرا
جــوان ابتکارهایی دارد که نســل های گذشــته 
از آن بی بهره انــد. بــه این دلیل که نســل جوان 
از ســیطرۀ منابــع و نهادهای متصلــب و جزمی 
و زنگارگرفتــه آزاد اســت و مــا می توانیــم از آن ها 

بیاموزیم و با یکدیگر گفتگو کنیم.
همچنیــن روشــنفکران چنــدان با زبان ســنت 
آشنا نیستند و مدرنیته را نیز بیشتر در الیه های 
ســطحی و نه در عمق فلسفی آن، شــناخته اند 
و بــا ذات مدرنیته به شــکل تجربۀ زیســته آشــنا 
گــر خود را بــا ژاپنی ها مقایســه  نشــده اند. مثالً ا
کــه اغلــب از  کــه ژاپنی هــا  کنیــم، می بینیــم 
دیگــری »عکس می گیرنــد«، از درون دســت به 
رفورم هایی ساختاری زده اند و به همین سبب 
در زمینــۀ فنــاوری پیشــرفته و تکنولــوژی غربی 
تــا بــه ایــن حــد پیشــرفت رفته انــد. درحالی که 
مــا هنگامی کــه غــرب زده یــا غــرب زدا شــدیم، 
نتوانســتیم وارد دیالوگ عمیق فلســفی و حتی 

علمی با غرب شویم.
این ها چند زمینه ای اســت که عرض کردم و به 

در سپهر عمومی 
اجتماعی و 

روزمره امروز ایران 
روشنفکران معمواًل 

حضور مؤثری 
ندارند. درحالی که 

روشنفکر در 
مقام شخصیتی 
که نامش مورد 
توجه عمومی 

است و »سرمایۀ 
اجتماعی« دارد، 
باید از این ظرفیت 

گاهی بخش  آ
استفاده کند 

در عرصۀ افکار 
عمومی با نقد 
وضع موجود و 
مداخله در امر 

روزمرۀ اجتماعی.
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نظرم روشنفکر می تواند و می شاید که وارد شود و فعالیت های آینده اش را به صورت 
ح افکند )پروژه(. منظم طر

   آیا می توان عالوه بر نقادی قدرت، نوعی تعامل با دولت به عنوان بخشی از حوزۀ 
کنش گــری روشــنفکران در پرونده هایی نظیــر مقابله با فقــر تعریف کــرد؟ به عنوان 
نمونــه شــاهد بودیم که هــدی صابــر در پــروژۀ توانمندســازی حاشیه نشــین های 
زاهدان، بــا بنیاد مســکن که بخشــی از بدنۀ دولــت اســت، اســتانداری و مقامات 
دولتی محلی همکاری می کند تا کار توانمندسازی و مهارت آموزی حاشیه نشینان 
به ثمر برسد. آیا این گونه کنش گری را بخشی از حیطۀ عملی روشنفکری می دانید؟

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

برای مسئول سازِی مسئولین این نهادها نفِس 
چنین کاری ضروری اســت. در واقــع می گوییم 
که وظیفۀ دولت اســت که باید در برابر خطرات 
و آســیب های ملــی و منطقــه ای یاری رســان 
ملــت باشــد. آموزش وپــرورش، هالل احمــر، 
تأمین اجتماعی و ...، همه این نهادها مسئول 
انجــام وظایفی هســتند کــه جنبــش اجتماعی 
تحقق شــان را می خواهد. در همیــن انتخابات 
پیِش رو، هــر کس که در شــهر و دولــت انتخاب 
شــود مســئول خواهد بود و از موضع مــردم و با 
اعمال فشار جنبش اجتماعی از ایشان مطالبه 
خواهنــد کــرد. زنده یــاد هــدی صابــر به عنــوان 
شــهروند و فعــال در نهادهای مردمی خواســته 
و مطالباتــی داشــت و بــه نهادهــای رســمی نیز 
خطاب می کرد و با آن ها برای حل مسائل تعامل 
داشت. ما نیز در اقدامات عام المنفعۀ اجتماعی 
مشــابه مثالً در خوزســتان، بــا مقامات ســروکار 
پیدا می کردیم و با اهالی مســتقر در منطقه اعم 
از کالنتری، فرمانداری و شوراهای روستا و شهر 
و ...، مرتبــط می شــدیم و آن هــا نیــز همــکاری 
می کردند؛ اما مهم این اســت که از چه موضعی 
و با چه پشــتوانه ای وارد این دســت فعالیت ها 
می شویم. ما باید از موضعی اجتماعی این قبیل 
فعالیت ها را پــی بگیریم و نیاز نیســت که حتماً 
در جایگاه رسمی و حکومتی اعم از وزیر، وکیل، 
یا مقــام دولتــی و ...، بــرای رفع مشــکالت، قرار 
بگیریــم. در آمریکا، برای نمونه، وقتی مشــکلی 
به وجود می آید، خوِد مردم وارد عمل می شوند 
و این یک ســنت در این کشــور بوده اســت. گاه 
نقش دولت پسینی اســت و دولت پس از مردم 
وارد عمل می شوند. چنین روحیه ای در کشور 
ما نیز باید شکل بگیرد. خوِد مردم و روشنفکران 
گاهی را ایجــاد کنند و  به صحنه بیاینــد و ایــن آ
البته نهادهای رسمی را هم خطاب قرار دهند. 
شــاید با چنین شیوه و روشــی بیش از یک عضو 

دولت بتوانیم مؤثر واقع شویم.
به عنــوان جمع بنــدی، می تــوان گفــت کــه از 
خالل تجربۀ این سه چهرۀ بزرگوار تاریخ معاصر 
ایران می خواهیم به عنوان مدل ها و نمادهای 
انســانی و معنوی قابل نقــد و بهره گیــری برای 
خودمــان و بــرای جامعــه برســیم و بزرگ ترین 
بزرگداشت آن ها، آموختن از نقاط قوتی است 
که برشمردیم و آسیب شناســی این که چرا این 
تجربیات در گذشته نهادینه نشده و به صورت 
کادرســازی سراســری و همگانــی در  تجربــۀ 
نیامــده اســت و ایــن موضوعی اســت کــه باید 
به عنوان یک برنامه کار بــرای آینده و آیندگان 

تعقیب شود.

گاه نقش دولت 
پسینی است 
و دولت پس از 

مردم وارد عمل 
می شوند. چنین 

روحیه ای در 
کشور ما نیز باید 

شکل بگیرد. 
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الگوی سحابی- 
صابر با ادبیاتی 
کاماًل ناهم نوا با 

ارزش های جدید 
حاکم بر جامعۀ 

پسا انقالبی و 
متفاوت با مباحث 
فکری جدید حوزۀ 

روشنفکری، 
همچنان به کار 

جمعی، پیوستگی 
نظر و عمل، بینش 

و منش، اخالق 
تعهد و مسئولیت 
اجتماعی وفادار 

است

    الگوی سحابی-صابر: »تعهد روشنفکری«، »مسئولیت اجتماعی« 
در زمانۀ فردگرایی عمومیت یافته

گونه شناســی جریان روشــنفکری در ایران، اغلب یا با معیار اعتقــادی صورت می گیرد 
)روشنفکران سکوالر و روشنفکری مذهبی(، یا با معیار سیاسی )روشنفکران انقالبی، 
اصالح طلب، یا محافظــه کار(، یا با معیار تاریخی و نســلی )چهار نســل روشــنفکری در 
ایران از مشــروطه تا کنون(. یکی دیگر از معیارهای متداول در گونه شناسی الگوهای 
روشــنفکری، وقوع انقالب و تقســیم روشــنفکران به قبل و بعد از انقالب است. با این 
معیار می توان از دو نوِع آرمانِی روشنفکران انقالبی و روشنفکران در ایراِن پسا انقالبی 
سخن گفت و مقایســه ای میان این دو تیپ با موضوعاتی چون نوع ادبیاتی که به کار 
می برند، مباحثی که بدان می پردازند و همچنین مخاطبانی که هدف قرار می دهند، 
انجــام داد تــا دریافت کــه روشــنفکران در هــر دوره تــا چــه حــد از روح زمانۀ خــود تأثیر 
پذیرفتند و فرزنــد زمانۀ خود بودنــد و از کجا به بعــد، با زمانه و میدان روشــنفکری که 
بدان تعلق داشتند، ناهم نوا شده، در اقلیت قرار گرفته و نقشی پیش گام ایفا کرده اند.
یکــی از مباحــث قابــل مقایســه در ایــن دو دوره، مســئلۀ تعهــد جمعــی و مســئولیت 
اجتماعــی اســت کــه از مفاهیم رایــج حوزۀ روشــنفکری پیــش از انقــالب بــود. در این 
دوره، مباحثــی چــون »ادبیــات و هنــر متعهــد« یا »رســالت و مســئولیت روشــنفکر«، 
که از ســویی به نیاز یک جامعۀ با خواست تغییر پاسخ می داد  متداول و معتبر بود چرا

و از ســوی دیگر، با پارادایم جمع گرا کامالً منطبق 
بــود. درواقــع انتظــار جامعــه از نخبــگان خــود، 
تعهد، مسئولیت پذیری و پاسخ گویی به مسائل 
اجتماعی بود. انتظاری که جریان روشنفکری که 
با اپوزیسیون سیاسی آن دوره کامالً در رابطه بود، 

برآورده می کرد.
ایــن مباحــث امــا پــس از انقــالب، به تدریــج 
اهمیت و اعتبار خود را از دســت داده و انتظارات 
اجتماعــی در برابــر ارادۀ فــردی رنــگ باختنــد. 
کم بر جامعــه دگرگون شــدند. فرد  ارزش هــای حا
در برابــر جامعــه، حــق در برابــر تکلیــف، آزادی در 
برابر مسئولیت و ... اهمیت یافت و تعهد جمعی، 
تهدیــدی بــرای خودمختاری فــرد قلمداد شــد. 
کنش به  شرایطی که صرفاً مختص به ایران و در وا
سرخوردگی های پس از انقالب نبود بلکه در سطح 
جهانــی نیز مســئلۀ افــول مســئولیت اجتماعی و 
بحران تعهد در همۀ اشکال آن )فکری، سیاسی، 
ح بــود. ایــن  انجمنــی، ســندیکایی و ...( مطــر
بحــران، در جامعــۀ دانشــگاهی بــا شــکاف میان 
علم )scholarship( و تعهــد )commitment( خود 
را نشــان می داد و در ســطح جریانات روشنفکری 
و سیاســی بــا نقــد ایدئولــوژی و نقــد اتوپــی، و در 
سطح جامعۀ کل با کاهش جنبش های اعتراضی 
)علیه نابرابری های اجتماعی، علیه نژادپرستی، 
علیه تبعیض جنسیتی و ...( و جریانات آلترناتیو 

)جهانی شدنی دیگر...( همراه بود.
روشــنفکران هــم از ایــن شــرایط جدیــد تأثیــر 
پذیرفتند و هــم در ایجاد و تقویت آن مســتقیم یا 
غیرمستقیم نقش داشتند. مباحث روشنفکری 
بیش ازپیــش طنینــی فردگــرا، غیــر اجتماعــی، 
تخصصــی و نظــری یافــت تــا حــدی کــه بــه نظــر 
می رســید روشــنفکران هر چــه بیشــتر در محافل 
فکری و محیط های علمی خود می درخشند، در 
سطح کالن جامعه و در میان نیروهای اجتماعی 
کم فروغ تر می شوند و به میزانی که سطح مسائل 
نظــری، الهیاتــی، فلســفی و کالمی شــان ارتقــا 
می یابد، در مسائل انضمامی و پرونده های رایج 

اجتماعی حرفی برای گفتن ندارند.
در ایــن دوره و در ایــن زمینــۀ اجتماعی اســت که 
الگوی سحابی- صابر شــاخص می شود. الگویی 
کم  با ادبیاتی کامالً ناهم نوا با ارزش های جدید حا
بر جامعۀ پسا انقالبی و متفاوت با مباحث فکری 
جدید حوزۀ روشنفکری. الگویی که همچنان به 
کار جمعی، پیوستگی نظر و عمل، بینش و منش، 
اخالق تعهد و مسئولیت اجتماعی وفادار است و بر 
کید می کند و حتی بیش ازپیش، بیانی  آن تکیه و تأ
جمع گرا، عمل گرا و وظیفه گرا می یابد تا حدی که 
به تدریج حتی از حوزۀ روشــنفکری دور می شــود 

 هدی صابر: 
الگویی خاص از روشنفکر تام

نوشتار زیر، پاسخ های خانم دکتر ســارا شریعتی در پاسخ به طرح 
بحثی اســت که امســال و مقــارن بــا دهمین ســالگرد وفــات مرحوم 
مهندس سحابی، شهادت هدی صابر و هاله خانم به رشته تحریر 
درآمده است. آنگونه که در بخشی از این طرح بحث آمده، با اذعان 
به چندســاحتی بودِن فعالیت های این ســه چهره برجسته تاریخ 
معاصر ایران، کار روشنفکری و تالش برای طرح افکنی کالن الگوهای 
ون به نیازهای معیشتی مردم  زیســت، به همراِه حساســیت روزافز
در کنار فعالیت کارشناســی در حوزه هــای تخصصی)نظیر برنامه و بودجــه، اقتصاد، 
نفت، توســعه ملی و ...( همواره مورد توجه آنان بوده اســت. تالش های هدی صابر در 
زاهدان در راستای فقرزدایی از حاشیه نشین ها، تنها یکی از ده ها نمونه ای است که گواِه 
پیوند سه ساحِت روشنفکری، تعهد اجتماعی به وضعیت زندگی فرودستان و فعالیت 
پژوهشی-کارشناسی در همان راستاست. به نظر می رسد در این سال ها که از وفات آن 
عزیزان می گذرد، به دلیل متعددی از جمله اعمال محدودیت هایی از جانب حاکمیت، 
آب رفتِن سفره بخش های گسترده ای از مردم و پیرو آن، فروکش کردن مطالبات فرهنگی 
و متعالی تــر بخش هایــی از طبقه متوســط، درماندگی جامعــه روشــنفکری از برقراری 
رابطه اندام وار و ارگانیک با مردم و انتخاب ناخواستۀ شکلی از عزلت و انزوا، هرچه بیشتر 

روشنفکران از امکاِن »چندساحتی« بودن، ناتوان بوده و بلکه معاف شده اند.

سارا شریعتی
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خصوصیاتی که 
در هدی صابر 

بود، برخاسته از 
حس مسئولیت 
فزاینده ای بود 

که برای خود به 
عنوان رسالتی 

قائل بود. 
مسئولیت شناسی 
زیاد در انسان. اما 
پرسش این است 
که آیا این حس 
را باید پذیرفت و 

به همگان تسری 
داد یا نه؟ من 

شخصًا به این 
خاطر که شهید 
صابر احساس 

مسئولیت زیادی 
می کرد، نگران 

سالمتی او بودم.

و به حوزۀ کنشــگری اجتماعــی می پیوندد تا بــه تعبیر هــدی صابر، »خالق ســرمایه و 
درعین حال سازندۀ نهادهای اجتماعی« گردد.

این منش و مشی را می توان در نمونۀ هاله سحابی و هدی صابر کامالً نشان داد. هاله 
سحابی که هم زمان در حوزۀ فکری، هنری، روشــنفکری دینی، زنان، حقوق بشر... 
فعال بوده، در چندین محفل فکری و نهاد مدنی برای دفاع از حقوق زندانیان سیاسی 
یا مادران صلح و ... عضویت داشــته، در متن مطالبات اجتماعــی جریانات اعتراضی 
جامعه حاضر بــوده و به اخالق تعهد جمعی و مســئولیت اجتماعی نیز پایبند اســت. 
همچنین، هدی صابــر که در پردۀ آخــر زندگی خــود، نماینده، مصــداق و نظریه پرداز 
کنش گرِی اجتماعی است، مشــی خود را از آنچه خود »روشــنفکری محض« می نامد 

جدا کرده و »روشنفکری درخودمانده« را نقد می کند.
صابر از مســئولیت تاریخی روشــنفکر و مســئولیت او در برابــر جامعه ســخن می گوید و 
گر بضاعتی به دست می آورد، آن بضاعت برای انتشار  اعتقاد دارد که »هر نیرو و فردی ا
در میان مردم است.« در این دوره وی از »نیروهای اجتماعی خودانگیخته« نام می برد 
و نقد خود را متوجه جریانات سیاسی و روشنفکری سی سال اخیر می کند که »به بستر 
اجتماع وصل نیستند« و »روابطشان را با نیروهای اجتماعی به حداقل رسانده اند.« 
از نظر وی، این نیروهای اجتماعی بودند که بیشترین پیوند را با نیروهای سنتی که بی 
متولی رها شده بودند، برقرار کردند؛ نیروهایی که نه مورد هدایت سیاست بودند و نه 
کمیت. صابر به منش مصدق و حنیف اشاره می کند که از محیط  روشنفکران و نه حا
خود بیرون زدند، متن جامعه را مورد خطاب قرار دادند، با اصناف و اقشار و گروه های 
اجتماعــی پیوند برقــرار کردنــد و یک تحــرک اجتماعی بــه وجــود آوردنــد. او می گوید: 
»حنیف از محیط ســنتی خود بیــرون زد. مصدق، حقوق دانــی بود که بیــرون زد. راه 
همین است. راه انبیا همین است. راه گاندی همین است. راه ماندال هم همین است. 
این راهی نیســت که ما بخواهیــم ابداع کنیم. موتــور محرک تحــول اجتماعی همین 

توده ای است که بدون آن ها هیچ کاری نمی شود کرد.«
گــر بخواهیم از الگوی ســحابی-صابر در دورۀ پســا انقالبی ســخن بگوییم،  در نتیجه ا

می بایســت این الگو را با وفاداری به اخالق تعهد 
و مسئولیت اجتماعی تعریف کرد و شاخص آن را 
پیوســتگی دو حوزۀ نظر و عمل قرار داد. در زمانۀ 
تعهدزدایــی همه گیــر، بی مســئولیتِی نهادینــه 
کــه  و فردگرایــِی عمومیت یافتــه و در شــرایطی 
دگرخواهی و همبستگی، هم یک وظیفۀ اخالقی 
و هــم یــک ضــرورت اجتماعی اســت، بــا معرفی و 
مرجعیت این الگوها و یادآوری این میراث اســت 
که می توان دوباره به بازسازی و توانمند ساختن 

جامعه امیدوار بود.

    هدی صابر: روایتی خاص از 
»روشنفکری تام«: جمع میراث پهلوانی، 

سنت مبارزاتی و خودسازی انقالبی
کیــد شــما بــر  نقــد »روشــنفکر تک ســاحتی« و تأ
»پیوند روشنفکری، تعهد اجتماعی و پژوهشگری 
و کارشناســی«، به نظر می رســد کــه با تصــوری از 
الگــوی مطلــوب روشــنفکری ارائــه می شــود کــه 
بوردیــو از آن تحــت عنــوان »روشــنفکر تــام« نــام 
می بــرد و ســارتر نمونۀ اعلــی آن بود. روشــنفکری 
که »در همــۀ جبهه های اندیشــه« حاضر اســت، 
فلسفه و زیباشناسی و سیاست و ادبیات را در هم 
می آمیزد، در همــۀ پرونده های اجتماعی موضع 
می گیــرد و در صحنــۀ عمومــی جامعــه مداخلــه 

ح تشکیل گروه های کارآفرینی و آموزش بانک پذیری در سکونتگاه های غیررسمی زاهدان،    هدی صابر در حال اجرای طر
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هدی صابر، در 
پردۀ آخر زندگی 
خود، مصداق 

خاصی از 
روشنفکری تام 

است. روشنفکری 
حاضر در همۀ 

جبهه های اندیشه 
و مصداق عملی 
تعهد اجتماعی. 

هدی صابر 
نویسنده کتاب 
است، سخنران 

ارشاد است، کالس 
درس تاریخ دارد، 
معلمی می کند. او 
نظریه پرداز نوعی 
الهیات اجتماعی و 
کنش گری جمعی 
است و در صحنۀ 
عمومی جامعه 

حاضر و مداخله گر 
است.

می کند. در این الگو، اندیشۀ انتقادی با تعهد اجتماعی، اندیشه ورزی با کنش گری و 
گاه جامعه«  گاهی با جامعه پیوند می خورد و از روشنفکر به تعبیر شریعتی، »وجدان آ آ

می سازد.
هــدی صابــر، در پــردۀ آخــر زندگــی خــود، مصــداق خاصــی از روشــنفکری تام اســت. 
روشنفکری در معنای عام و وسیع خود. روشنفکری حاضر در همۀ جبهه های اندیشه 
و مصداق عملی تعهد اجتماعی. هدی صابر نویســنده کتاب اســت، ســخنران ارشاد 
است، کالس درس تاریخ دارد، معلمی می کند، با »ادبیاتی دگرگونی«، »مابین غلغله و 
زلزله«، همان طور که در خصوص شریعتی یادآوری می کند. او نظریه پرداز نوعی الهیات 
اجتماعی و کنش گری جمعی است و در صحنۀ عمومی جامعه حاضر و مداخله گر است. 

تا اینجا با تعریف بوردیویی از روشنفکر تام کامالً منطبق است.
 امــا هدی صابــر نمونۀ خاصــی از روشــنفکری تام اســت. آنچه وی بــر این الگــو افزوده 
اســت، از طرفی »میــراث پهلوانــی« ایرانــی و آئیــن جوانمردی اســت )فتیــان، عیاران 
و جوانمــردان...( کــه تبلــور آن را در چهره هایــی چون رســتم دســتان، پوریــای ولی و 
غالمرضــا تختی می دید و از ســویی میراث مبارزاتی تاریخ سیاســی معاصــر، از جنبش 
کو تا کنون که تبلــور آن را چهره هایی چون مصــدق، طالقانی، محمد حنیف نژاد  تنبا
و مهندس ســحابی می دانســت. در این نوع الگوی ایرانی از روشنفکری تام، برخالف 
نمونۀ ســارتری، با درهم تنیدگی ســه ســاحت بینش، منش و روش روبه روییم که به 
روشنفکر هم شأن مبارزاتی می بخشد و هم وزن پهلوانی و از او همچنین به عنوان یک 
اسوۀ اخالقی نام برده می شود. موقعیتی که روشــنفکر تام بوردیویی در نمونۀ سارتر، 
فاقد آن است. الگویی با ارادۀ ابداع خویشتن در پاسخ به سؤالی که شریعتی در متنی 
که بعدها تحت عنوان خودسازی انقالبی انتشار یافت، مطرح می کند: »چگونه از خود 

یک خویشتِن انقالبی بسازیم؟« و این خودسازی 
را بر سه پایۀ کار، مبارزۀ اجتماعی و عبادت استوار 

می کند.
در نمونۀ صابر، عالوه بر افزودن ســرمایۀ پهلوانی 
و مبارزاتــی بــر الگــوی روشــنفکری تــام، ما بــا این 
خواســِت خودســازی و ارادۀ ســاخِت انســانی 
هم طراز دعاوی خویش روبه رو هســتیم. انسانی 
که می خواهد فراسوی قالب های موجود، الگوی 
جدیدی خلق کند، ســقف ادعا را باز بلندتر کند، 
اســتانداردها را ارتقــا بخشــد و در زمینــۀ تاریخــی 
یــک نــوِع آرمانــی بســازد. در ایــن جاســت کــه از 
قالب هــای روشــنفکری، پهلوانــی و مبارزاتــی نیز 
فراتر می رود و ایــن احتماالً همان مازادی اســت 
گر بوردیو، امکان  که شما از آن سخن می گویید. ا
جامعه شــناختی بازتولیــد روشــنفکری تــام را بــه 
پرسش می کشد و در مقالۀ »سارتر و ابداع روشنفکر 
تــام«، ضمن »نقــد توهم قــدرت قاهره اندیشــه« 
و »اســطورۀ رســالت جهانــی روشــنفکر«، امــکان 
بازآفرینی این الگو را ناممکن می دانست و معتقد 
بود که شرایط تاریخی و ســاختاری که زمینه ساز 
شــکل گیری روشــنفکر تــام بــود، امــروز در حــال از 
بین رفتن هســتند، در نمونۀ صابر، این مالحظه 
مصــداق بیشــتری می یابــد. از نظر بوردیو، فشــار 
بوروکراسی دولتی و وسوسۀ مطبوعات و رسانه و 
بازار اموال فرهنگی اســتقالل حوزۀ روشنفکری را 
تهدید می کنند و امکان بازآفرینی نقش روشنفکر 
تــام را از بین می بــرد. در نمونــۀ صابر نیــز می توان 
گفــت کــه »امــکان بازآفرینــی« ایــن الگو، تنهــا در 
کس وبر به عنوان  حیطۀ آن گروه اندکی است که ما
»ذوق محوران« از آن ها یاد می کند و نسخۀ عام و 

گیری نیست. فرا

    در نقد روشنفکر- کارشناس، در دفاع 
از »روشنفکر آواره«

در متــن شــما از پیونــد میــان »ســه ســاحِت 
روشنفکری، تعهد اجتماعی و فعالیت پژوهشی-
کارشناســی« نــام برده شــده اســت. افــزودن این 
وجه ســوم که تا بــه امــروز در تعاریف روشــنفکری 
رایج در محیط فکری، غایب بود، خود قابل توجه 
و تحلیــل اســت. آیــا می تــوان از تغییــر موقعیــت 
روشــنفکران در جامعــه ســخن گفــت کــه باعــث 
شده است پژوهشگری و کارشناسی نیز به عنوان 
وجه ســومی بــر دو اصل بینــش انتقــادی و تعهد 
اجتماعــی افــزوده شــود؟ یا نســبت روشــنفکران 
بــا دولت، فرهنــگ و طبقــات مردمی تغییــر کرده 
است؟ بدیهی پنداشتن نوع روشنفکری ارگانیک 
چنانچه گرامشــی از آن ســخن می گویــد و اطالق 
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اضافه کردن 
بخش کارشناس، 
به عنوان ساحت 

دیگری در کار 
روشنفکری، 

کاماًل مربوط به 
تحولی که در 

انتظارات جامعه 
از روشنفکر پدید 

آمده است. اغلب 
اشاره می شود 

که فعالیت هدی 
صابر در سیستان 

و بلوچستان، 
با حمایت بانک 

جهانی و به 
سفارش وزارت 

مسکن بود، 
درحالی که اهمیت 

نقش صابر در 
این مناطق، 
نه به عنوان 

کارشناس بلکه به 
دلیل موقعیت وی 
در مقام روشنفکر 

گاه است. آ

»تک ســاحتی« بــه نوع روشــنفکری خــاص، چنانچــه فوکــو از آن بحث می کنــد، خود 
می تواند موضــوع بحث و تحلیل قرار گیــرد. در تعاریف متعدد از روشــنفکران، تکیه بر 
بینش انتقادی و تعهد اجتماعی، مشترک است اما فعالیت پژوهشی و کارشناسی در 
این تعریف غایب است و به عنوان شاخص کار روشــنفکری قلمداد نمی شود. چرا که 

مسئلۀ دولت، همواره مسئله ای مناقشه برانگیز بوده است.
درست برخالف نگاه کارشناســانه به روشــنفکر، یکی از موارد معرف روشنفکر، همین 
است که به حوزه هایی سرک می کشد و دخالت می کند که در موردش تخصصی ندارد 
و کارشناس نیست. سارتر در اولین نسخۀ مجلۀ »عصر جدید« می نویسد: »من فلوبرت 
و گنکور را مسئول همۀ سرکوب هایی می دانم که بعد از کمون اتفاق افتاد. چرا؟ چون 
آن ها یک کلمه هم بــرای جلوگیری از این ســرکوب ها ننوشــتند. خواهنــد گفت: این 
کمه کاال مســئلۀ ولتــر بود؟ مگر  مســئله آن ها نبود، حوزۀ کارشــان نبود؛ امــا مگر محا
محکومیت دریفوس مسئله امیل زوال بود؟ یا ادارۀ کنگو مگر مسئلۀ آندره ژید بود؟ هر 
کدام از این نویسندگان، در شرایطی خاص از زندگی شان، مسئولیت خود را به عنوان 
نویســنده ســنجیده اند.« ادوارد ســعید نیز در کتاب »روشــنفکران و قــدرت«، یکی از 
گی های روشــنفکری را آماتوریســم می داند و از روشــنفکر آماتور در برابر روشنفکر- ویژ
کارشناس حرف می زند. از نظر وی، تخصصی و حرفه ای شدن، کارشناس بودن و تلقی 
کار روشنفکری به عنوان یک شغل درآمدزا، یکی از خطراتی است که متوجه روشنفکران 
است. این موقعیت کارشناس از طرفی روشنفکر را به نوعی »خنثی بودن ارزشی« ملتزم 
گزیر می سازد برای اثبات علمی بودن و غیر جانب دار بودن تحقیقاتش، به  کرده و او را نا
وادی بی طرفی کشیده شود و دانشی تولید کند که با تعهد و مسئولیت بی رابطه است. 
از سوی دیگر، روشنفکر-کارشناس به ســمت قدرت سیاسی میل پیدا می کند و عمالً 
در نقش مشاور پرنس عمل می کند. ادوارد سعید روشــنفکر را یک outsider می داند، 
»یک حاشیه نشــین و تبعیدی، آماتور و مؤلف زبانی که می کوشد حقیقت را به قدرت 
بگوید.« همین لحن را می توان در شریعتی نیز یافت، زمانی که از »روشنفکر آواره« سخن 
می گوید- تعبیری نزدیک به مفهوم »روشنفکران بدون تعلق مانهایم«- روشنفکری که 
در هیچ کدام از قالب های موجود قرار نمی گیرد و نقش »خروس بی محل« را در آرامش 
ظلمانی شــب ایفا می کند، تصویــری کامــالً بیگانه با روشنفکر-کارشــناس. شــریعتی 
در کتاب بازگشت به خویش نیز میان روشــنفکر و تحصیل کرده، تمایز قائل می شود و 
می نویسد: روشنفکر »نه فیلسوف است، نه دانشمند و نه هنرمند و نه جامعه شناس و 
نه سیاستمدار و نه اصوالً تحصیل کرده، بلکه کسی است که دارای یک بینش انتقادی 
گاهی سیاسی، اجتماعی و طبقاتی بخشیدن به مردم. همین! است« و رسالتش خودآ
در همۀ این تعاریف که برگرفته از متن های مرجع در ادبیات روشنفکری بوده و با تکیه 
بر نمادهای شاخص روشنفکری- از ولتر گرفته تا زوال و سارتر- طرح می شود، روشنفکر 
گاهی  دارای بینشی انتقادی اســت، عرصۀ عملش حوزۀ عمومی اســت، نوع کارش آ

بخشی اجتماعی است و کامالً مستقل و در برابر قدرت عمل می کند.
ازایــن رو به نظر می رســد اضافه کردن بخش کارشــناس، به عنوان ســاحت دیگری در 
کار روشــنفکری، کامالً مربوط به زمینــه و بافتار کنونی اجتماعی اســت و تحولی که در 
انتظارات جامعه از روشــنفکر پدید آمده است. اغلب اشاره می شود که فعالیت هدی 
ح »توســعه مهارت های پایه« و »تشــکیل  صابر در سیســتان و بلوچســتان در کادر طر
گروه های کارآفرینی و آموزش بانک پذیری« در سکونت گاه های غیررسمی زاهدان، با 
حمایت بانک جهانی و به سفارش وزارت مســکن بود، درحالی که اهمیت نقش صابر 
در این مناطق، نه به عنوان کارشــناس بلکه به دلیل موقعیت وی در مقام روشــنفکر 
گاهی اســت که همچون نمونۀ الهیات رهایی بخشــی در آمریکای التین، زیستن در  آ
گاهی  میان اقشــار فرودســت اجتماعی، پیوند روزمره با مســائل جامعه و اســتخدام آ
که معتقد اســت  خود در خدمــت هدایــت و تربیت مــردم را انتخــاب کرده اســت. چرا
گاه جامعه، نیروهای فرودست را هم  روشــنفکر می بایســت »ضمن جذب نیروهای آ
جذب کند تا فرودستان جامعه نیز احساس کنند مخاطب قرار گرفته اند.« هدف وی، 
نه سیاســت گذاری اجتماعی که توانمندسازی و تربیت مردم اســت تا خود سخنگو و 

نمایندۀ خود باشــند. هدفی درازمــدت، حرکتی 
کند اما زمینه ســاز تحوالتــی عمیق، چــه به گفتۀ 
هدی صابر: »حرکــت هر چه قــدر آرام پیش برود، 

رسوب آن بیشتر است.«
جریان روشــنفکری ایرانی، در معنای وسیع آن، 
با بیش از یک قرن تاریــخ و تجربه و با اهمیتی که 
همــواره روشــنفکران در اعتــالی فکــری جامعــه 
داشــته اند، امــروز تکثیر یافتــه، تکثر پیــدا کرده و 
متشکل از پروژه های متعدد و الگوهای بسیاری 
است. در هر دوره، نحله ای از این جریان برجسته 
شده و با استقبال روبه رو شده است. در متن و در 
مرز این جریان، الگــوی هدی صابر با فــرا رفتن از 
میدان »روشنفکری محض« و پیوند با گروه های 
اجتماعــی، خــود را متمایــز می ســازد و بــه حــوزۀ 
کنش گری اجتماعــی نزدیک می شــود، حوزه ای 
که به عنــوان میدانی خودمختار به تدریج شــکل 
می گیــرد، نظریه پــردازی می شــود و نقش آفرینی 
می کنــد. در ایــن الگــو، نقــد روشــنفکری بــا نقــد 
اجتماعی در هم می آمیزد و فرهنگ روشنفکری 
با نوعــی الهیــات اجتماعــی رهایی بخــش پیوند 
می خــورد تا بدیــن ترتیب بتوانــد به تعبیــر صابر، 
بذرهای ایــن بینــش و منــش را »در زمیــن ایران 
بپاشــد، شــخم زند تا با هیچ چنگکی نتوان آن را 
از زمین بیرون کشید.« وجود این الگو، با توقعی 
که ایجــاد می کند و نســبتی کــه با امــر اجتماعی و 
امر مردمی برقرار می ســازد، روشــنفکری ایرانی را 
هم به چالش می کشــد و هم ارتقا می بخشــد تا از 
»درخودماندگــی« بیرون آیــد؛ هم تراز بــا دعاوی 

خویش.
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هدی صابر و مسئولیت پذیری فزاینده 
تقریری از گفت وگو با رویین عطوفت

گــی ای که به نظر می رســد  و معرفــی می کنند. ویژ
 منحصــر بفــرد بــوده و ایشــان را از ظرفیت 

ً
تقریبــا

ســترگی برخوردار کرده بــود. در ایــن خصوص نیز 
گر مالحظه ای دارید، بفرمایید. ا

ما بــا آقا هــدی هم ســن بودیــم. خصوصیاتی که 
در هدی صابر بود، برخاســته از حس مسئولیت 
فزاینده ای بــود که برای خــود به عنوان رســالتی 
قائل بود. مسئولیت شناســی زیاد در انسان. اما 
پرسش این است که آیا این حس را باید پذیرفت 
و به همگان تسری داد یا نه؟ در این خصوص به 

خاطره کوچک دیگری اشاره می کنم.
من شخصاً به این خاطر که شهید صابر احساس 
مســئولیت زیــادی می کــرد، نگــران ســالمتی او 
بودم. نــه اینکه از طــرف حکومت یــا دولت مورد 
ســوء قصد قرار گیرد. من نگران سالمتی جسمی 
ایشان به خاطر انجام کارهای فشــرده بودم. هر 
زمان که می خواســتیم با هم صحبت کنیم، من 

شهید هدی صابر فرد خاصی بود. خصوصیاتی داشت که شاید دیگران فاقد آن بودند 
البته این به معنای رجحان و برتری نبود. من به برخی خاطرات و نکاتی که به نظرم 

واجد اهمیت هستند، اشاره می کنم.
شــهید صابر بزرگوار بــود و بزرگــواری او موجب می شــد کــه با برخــی افراد بــرای انجام 
کارها، مشورت کند. ایشــان هم نسبت به من لطف داشــت و ما گاهی با هم صحبت 
گر فرصت داری با هم قدمی  می کردیم. یک روز آمده بود سمت انقالب و به من گفت ا
بزنیــم. مطمئن بــودم که پیــش از آنکه نزد مــن بیاید، حتمــًا جای دیگری بــوده و به 
انجام کار دیگری اشتغال داشــته است. اینگونه نبود که مشــغله نداشته باشد بلکه 

برنامه ریزی می کرد. در زندگی اش زماِن خالی به آن معنا وجود نداشت.
در خیابان کارگر شــمالی به راه افتادیم. آن جا کوچه ای اســت که در آن، آقای خسرو 
منصوریان مؤسســه ای به نام توان یاب را مدیریت می کند.)کوچــه جعفرزادگان( بی 
آنکه مقصود خاصی داشته باشیم، به آن کوچه وارد شــدیم. شهید صابر آنجا به من 
گفت که در ذهن دارم مه در حسینیه ارشاد بتوانیم کالس هایی برای جامعه و عموم، 

برگزار کنیم. به نظر شما، کدام بحث ها می تواند برای امروِز ما مفیدتر باشد؟
من چون می دانســتم که روی قرآن هم کار می کرد و نســبت به خدا و پیامبر حساس 
بود و تعمق می کرد، به او گفتم که شما خوب می دانید که من نسبت به چه مقوالتی 
گر به شــما عرض  حساســیت دارم و همیشــه همان حس ها در من وجــود دارد. من ا
کنم، همــان تمایالت درونــی خــود را بازگو می کنــم و ممکن هم هســت بــه کار نیاید. 
گفت که مــن عالقمنــدم که نظــر شــما را بدانم. گفتــم من نســبت به خداونــد خیلی 
حساسم. گفت یعنی چه؟ در همان حال به درب آن موسسه رسیده بودیم. جلوی 
پایم یک میله بســیار نازکی و نحیفی به اندازه نخ یک تسبیح دیدم. خم شدم و میله 
را برداشــتم. به شــهید صابر گفتم شــما این میله را نگه دارید و ببینیــد وزن آن چقدر 
گر به اندازه این بی وزنی و میله ای  است؟ گفت خیلی سبک و بی وزن اســت. گفتم ا
که وزن بسیار کمی دارد، خدا را نیز در زندگی مان حس کنیم و بفهمیم که وجود دارد 
و نتوانیم واقعیــت او را انکار کنیم، جامعــه و زندگی ما متحول می شــود. همین نکته 
را که عرض کردم شــهید هدی گفتند که ایــن نکته خیلی قابل توجهی اســت. بعد از 
تقریبًا به نیم ســاعت خداحافظی کردیم و از هم جدا شــدیم. بعدها شهید هدی به 
من گفت که ما قرار است در حســینیه ارشــاد کالس هایی در خصوص رابطه دائمی، 
مســتمر و اســتراتژیک با خداوند، برگزار کنیم. من احســاس کردم که آن مشورتی که 
با هم داشتیم، به احتمال بسیار ارتباط انســان با خداوند را پس ذهن داشت، اما اثر 

داشت و خیلی خوشحال شدم.
همیــن االن نیز مــن معتقدم که عــدم پذیــرش و فقدان حضــور خداونــد در جامعه و 
جهان، ما را با خالء مواجه کرده اســت. ممکن اســت که عده ای بپرســند کــه آیا خدا 
حضور ندارد؟ به نظر من حضور داشتن خدا یک چیز است اما حس کردن حضور خدا 
چیز دیگری است. این بدیهی اســت که خدا حضور دارد. با وجود بسیاری پیامبران 
و متذکرین، حضور خدا نیز فهمیده می شود. اما این حضور باید توسط آدمیان حس 
شــود. پس حضور داشــتن، توجه به حضور و آن را به رســمیت شــناختن، در انســان 

تحول ایجاد می کند.

گردان و دوستان شــهید صابر ایشــان را به سخت کوشــی می شناسند   شــا
ً
   معموال

عدم پذیرش و 
فقدان حضور 

خداوند در جامعه 
و جهان، ما را با 

خالء مواجه کرده 
است. ممکن است 
که عده ای بپرسند 
که آیا خدا حضور 
ندارد؟ به نظر من 

حضور داشتن خدا 
یک چیز است اما 

حس کردن حضور 
خدا چیز دیگری 

است
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می دانستم که حتماً پیش از من کاری انجام داده و پس از من نیز مشغول انجام کاری 
خواهد بود. هیچ گاه اینگونه نبود که صرف تفریح و ... زندگی کند.

گی ایشان رفته رفته شدت پیدا می کرد و مسئولیت هایش به مرور و به صورت  این ویژ
تصاعدی تشدید می شد. من احســاس می کردم که این میزان از مسئولیت پذیری، 
به جسم ایشان صدمه می زند. به همین خاطر، یک بار با ایشان پیش از آنکه زندان 
بروند، پیشنهادی را در میان گذاشتم. به ایشان گفتم که ما در شهرستان، دوستانی 
داریم کــه در آنجا باغــی دارند. می توانیم بــه اتفاق برای یــک هفته یــا ده روز برویم در 
آن باغ و در کنار دوســتان حضور داشــته باشــیم. اما در این مدت تصمیــم بگیریم در 
مــورد مســائل اجتماعــی و مــردم و ... صحبت نکنیم. شــما فقــط اســتراحت کنید و 

فعالیت هایتان را تعطیل کنید.
شهید صابر گفتند چرا؟ گفتم چون با این ســرعتی که شما می روید الزم نیست کِس 
دیگری شــما را از پا در آورد. شــما به این شــکل از بین می روید. ســرعت بیــش از تواِن 
وجودی توست. این سرعت را هر قلب و وجودی نمی کشد. هر انسانی واجد ظرفیتی 
گر به خودش نرسد، نســبت به آن حرکتی که می کند، خود را بازسازی نکند،  اســت. ا
نمی تواند ادامه دهد. شهید هدی گفت من از شما تعجب می کنم که این حرف ها را 
می گویید! به ایشان گفتم که من متوجه هستم که شما می خواهید بارهای تاریخی 
را بردارید. اما مســئوِل برداشــتن این بارها خوِد ملت اســت. ما هم تنهــا یکی از آن ها 
هســتیم و خودمان را بــا این وضعیــت از بین می بریــم. گفت یعنی شــما می گویید در 
وضعیتی که جامعه درگیر معضالت بســیار اســت، ما برویم و تفریــح کنیم؟ گفتم من 
می گویم یه مقدار استراحت کنید برای اینکه باز بتوانید فعالیت کنید. تا فکر، بدن و 
وجود شما برای خیز دیگری آماده شود. گفتم اینگونه بیشتر برای جامعه کار خواهید 
کرد. ما هــزاران مرتبه هــر روز می میریم و زنده می شــویم امــا باید شــیوه ای را نیز برای 
خودمان انتخاب کنیم که از پا نیفتیم. این فــرق می کند با افرادی که ول می گردند و 
هیچ احســاس مســئولیتی ندارند. آن ها از آن طرف بام افتاده انــد و گویی که جامعه 
ایده الی است و برخی وقت ها اظهار نظری هم می کنند. گفتم من این روش را توصیه 
نمی کنم اما اینگونه هم که هیچ استراحتی نکنیم، وضعیت دشوار می شود. گفت نه 
آقا روئین، شما این حرف ها را گفتید اما من نمی توانم بپذیرم. اینقدر کار ریخته شده 

اما ما برویم در باغی استراحت کنیم؟ من نمی توانم بپذیرم.
گی شهید صابر را برای عموم جامعه خودمان و افراد توصیه نمی کنم.  اما من این ویژ
گر روش شهید صابر را پیش بگیرم، به زودی از پا خواهم افتاد. چرا که  یعنی من هم ا
گر شرف  مشکالت جامعه ما به نحوی است که یک کوه را می تواند جابجا کند. انسان ا
داشــته باشــد با خود می گوید ای کاش من مرده بودم و این صحنــه را نمی دیدم. در 
همین رابطه، کسانی که با من مرتبط هســتند را به مسئولیت پذیری دعوت می کنم 
اما می گویم که این مسئولیت را از طریق روش هایی به همه مردم و جامعه سرشکن 
کنیــد. یعنــی کاری کنیم کــه همه احســاس مســئولیت کننــد، همه مســئولیت پذیر 
باشند، همه قســمتی از این بار را بدون آنکه زیر آن له شوند، با خنده و گشاده رویی، 
بلند کنند. باید کاری کرد که در عموم مردم این حس ایجاد شــود که برداشتن بارها 

وظیفه همه ماست و فقط وظیفه عده ای نیست.
پیشتر که با شــهید صابر در پیســت دومیدانی امجدیه دیداری داشتم، به من گفت 
گری بلند شــده و از حاشیه وارد متن شویم. من هم قبول  که ما باید از صندلی تماشا
می کنم. اما فقط نباید عده ای وارد متن شوند بلکه همه مردم باید وارد میدان شوند. 
گر  هرکس به انــدازه ای که صالحیت دارد، باید گوشــه ای از بار را بــردارد. حتی برخی ا
نمی تواننــد بار بردارنــد، حمایــت کنند. یکی با چشــم خود، یکــی با قلــم اش، یکی با 
گر  قدم اش، یکی با مالش، یکی با جان اش و ... باید وارد میدان این مسئولیت شوند. ا
گاهانه به میدان پذیرش  ما نتوانیم روش هایی را اتخاذ کنیم که همه را داوطلبانه و آ
مسئولیت های همگانی دعوت کنیم، کار مؤثری از پیش نخواهیم برد. ما به مشارکت 
کّمی و کیفی همه مردم نیاز داریم و آن وقت اســت که می توانند در حفظ و نگهداری 

آنچه دستاوردشان بوده، بکوشند.  

ردپای منش

حکایت پر گرفتنش، دوره ای بود که در کودکی با قلم 
پر از حس صمِد عاشــق ملت و ماهی ســیاه کوچولو 
مانوس شد. از در دبستان که خارج شد، تصویر غیرت 
کی رگبار بر ذهنش نقش  کل و پا قیصر و منش داش آ
بســت و به آوای ناز مریــم و جمعه فرهاد دل ســپرد و 
جهان پهلوان صاحــب بازوبند و آن منــش ماندگار، 

ذهن نوجوانش را تکان داد.
هدی، در گــذر از نوجوانی به جوانــی، در بالنده ســرودش، ممیزه هایی یافت 
که عشــق بود و جهش، آموزش بود و جوشــش و روش بود و منــش. این همه 
را در حنیف نژاد یافت، در مصدق و در دوره ایفای وظیفه ملی که توانســت به 
خواب دوران پایان دهد، نیز همین را یافت و به تصویرش کشید. هرچه را نقش 
منش بود، از زیست طالقانی و شریعتی و سحابی ها جورید و بیرون کشید. در 
ک پــدر، در مهر  معلمی که بــه او دل داد، در مربی زمین فوتبال، در دســتان پا
بی غش مادر و در دوستان جوانمرد، چه همکالسی، چه هم بازی فوتبال، چه 
همکار، چه همفکر سیاسی و فرهنگی و اجتماعی، چه آشنا و خویشاوند، عطر 
منش می بویید. در میدان کار و همکاری، نظم و رفاقت را با هم می طلبید. در 
پژوهشگری یا با خط سبز منش، الگوها را ترسیم می کرد و یا به صاحبان منش، 
به نسل های رنج و اشک و خون و عرق از پرده بردار قرآن تا زن شهید فرزند به بغل 
میدان ژاله، از پسربچه های کوره که از طالیه تا شفق استعدادشان به پای تنور 
زمان می سوزد تا دختربچگان روستا که در پای دار با خون سر پنجه های کوچک 
خود به گل قالی رنگ سرخ می زنند، ارزانی می کرد. با همین حس و حال »سه 
ک،  پیمان عشق« و »میراث پهلوانی« را قلم زد. مردان سبزی را که در این خا

وطن را در آغوش گرفتند و به دریا رسیدند با اشک و چکان چکان قلم ستود. 
در پی توسعه جامعه محلی و نهادسازی اجتماعی در فقر و نابرابری شیرآباد، آن 
حاشیه محروم درسیستان و بلوچستان، افق زیست انسانی و برحق را برایشان 
گشود و تسهیلگر احیای هویت هایشان شد. آنسان که در رده شهروند درجه 
اول مقام یابند.  در دوستی و رفاقت هم سخت گیر بود، اما در مرام دوستی کم 
نمی گذاشت. بی صدا فرزند سال اول رفیق در بندش را اول مهر بدرقه می کرد 
و آهســته با بنفشــه های بهاری و ماهی های پر وجود به خانواده های نگران 
زندانیان سر می زد.  هر گاه با بی مسئولیتی و بی خیالی و گاه بی غیرتی مواجه 
می شد، فریاد منش از دست رفته را ســر می داد. در زمختی حبس و بند هم، 
گر ذره ای  منش را در البالی هم بندان جستجو می کرد و گاه آنقدر سیر می کرد تا ا
ک در بازجو و زندانبان می یافت، به رخ می کشــید. در شعرهای  از وجودی پا
تنهایی و روزنه های دیوار بند، امید را می دید. در سحرگاه سالروز میالد فرزند 
ک بمان، مرد بمان، انســان  اولش حنیف، از اویــن پیامی دلنشــین داد: »پا
بمان، با خدا باش، مسئول باش، آرمان دار باش بابا.« در دیدارهای کوتاه با 
همسر و فرزندان، تک جمله شریف نوجوان »بیرون بیایی مردانگی ام را خواهی 
یافت«، ضربه خوش نوازی برایش بود.  در همان حال در برابر هیچ تبعیض و 
اندیشه طبقاتی تاب نداشت و درون خود را به سرعت با اعتراض عیان می کرد. 
خدا را رفیق و مونس می پنداشــت و رفیق رهگشــا می نامیدش. خبــر پرزدن و 
چگونه جان باختن هاله تکانش داد و برای این بیدادگری در وانفســای وطن 
مصدق - سحابی در کنج حبس از صفت غیرت خود بهره گرفت. شرف را هدیه 
کرد و در خلوت خود با رفیق رهگشا پر گشود و رباعی اش را به یادگار برایمان سرود:

به چار عنصر عشق و منش، مشی و روش
می توان بدیده عناصر یک رباعی نگریست.

فیروزه صابر
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وقتی به خانه ی 
ما ریختند، خیال 

کردند ما آنجا 
را صحنه آرایی 
کردیم. چون 

ظاهر زندگی مان 
خیلی ساده بود. 
آن افرادی که آمده 

بودند می گفتند 
خانه آقای صابر 

کجا است؟! 

عسرت ها و گشایش های عمرانه 
زندگی هدی صابر در تکه روایت هایی از فریده جمشیدی )همسر زنده یاد هدی صابر(

وقتی که در بهمن ماه سال 79 بعد از دستگیری 
آقای مهندس ســحابی بــرای اولین بار ایشــان را 
دستگیر کردند حقوقشان را قطع کردند و سمت 
کردیــم.  گرفتنــد مــا پیگیــری  سازمانی شــان را 
مــن نامه هــای زیــادی بــه صــدا و ســیما نوشــتم 
کــه ایشــان آزاد شــدند، آقــای الریجانــی  وقتــی 
)رئیس وقــت صداوســیما( اجــازه دادند ایشــان 
بازنشســته شــوند. حقــوق چندانــی نداشــتند، 
ولی حقــوق جاری بــود. آن موقع مــا در اختیاریه 
مســتاجر بودیــم. وقتی بــه خانــه ی مــا ریختند، 
خیال کردند ما آنجا را صحنه آرایی کردیم. چون 
ظاهر زندگی مــان خیلــی ســاده بــود. آن افرادی 
که آمــده بودنــد می گفتند خانــه آقــای صابر کجا 
است؟! این قدر مزاحمت ایجاد کردند که مالک  

گشت به تحصیل      تسویه از دانشگاه و باز
آشــنایی ما روی یک تحقیقی در مورد مساله زن شروع شــد. من دیدگاه آقای صابر را 
دیدم و این که مومن و مذهبــی بودند برایم خیلــی مهم بود. مــا از بچه های انجمن 
اســالمی بودیم و آقــای صابر هــم خیلی فعــال بودند کــه در جریــان انقــالب فرهنگی 
خطوط شان جدا شد. آقای صابر را هم تسویه کردند. البته آقای صابر از همان موقع تا 
این اواخر با همه چپ و راست ارتباط قوی ای داشتند. بعد از تسویه، برخی از دوستان 
سابق آقای صابر کار ادامه تحصیل او را درست کردند. به علت اینکه هم کار می کردند 
گون خیلی درس خوان نبودند اما  و باید اجاره خانه می دادند و هم فعایت های گونا

پیش می بردند. خیلی روی آقای صابر فشار بود.

    اولین دستگیری در بهمن ۱۳۷۹و بازنشستگی از صداوسیما
ایشــان از 19 ســالگی وارد صــدا و ســیما شــدند. فکر می کنــم در گــروه اقتصــاد بودند. 
کارهای ایشان آنجا بیشتر پژوهشــی بود و اواخر هم تهیه کنندگی فیلم های مستند. 
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هیچ فرقی در 
عمل بین خانم و 
آقا نمی گذاشتند 

و نگاهشان به 
فعالیت و کار 

خانم ها خیلی 
مثبت بود. خیلی 

از پروژه های 
مشترکی هم که 
انجام می دادند 
با خانم ها بود. 
البته ایشان با 
گرایش های 

افراطی فمینیستی 
و تاکید زیاد روی 
مساله زنانگی 
مخالف بودند. 

بعد از سکونت 13 ســاله ما در آنجا از ما خواســت که برویم. پســر کوچکم را یک مرتبه 
ربودند. خالصه خیلی اذیت شدیم. خصوصا چون من در این زمینه آشنایی نداشتم، 
منجر به اذیت بیشتر می شد. اما چون خانواده ها زیاد بودند هم ملی مذهبی ها و هم 
نهضتی ها شــرایط تلطیف می شــد. البته خــدا کمک می کــرد و من هم به خــدا توکل 
می کردم. دو سه هفته بود که آقای صابر را دستگیر کرده بودند که مادرم فوت شد به 

آقای صابر نگفتم که به ایشان فشار نیاید. 
آقاى صابر و مهندس سحابی به اتهام براندازى نظام به بند ٥٩ زندان نظامی عشرت 
آباد منتقل شدند. هدى یك سال و خرده ای در آنجا در بازداشت انفرادی بود. در تمام 
طول روز در ســلول با یك پروژکتوِر ثابت، مســتقیما نور به چشم  شــان انداخته بودند 
که منجر به تیک عصبی چشم شان شده بود. ســلولی که در آن بودند آن قدر کوچك 
بود که حتی امکان دراز کشیدن و خوابیدن را نداشت. ســخت ترین دوره بازداشت 
ایشان هم همان زمان بود چونکه فشارهاى زیادى براى گرفتن اعتراف تلویزیونی به 
ایشان و خانواده من وارد کردند که با توّکل به خدا این امر تحقق نیافت و هدى در آن 
کش، آن سختی ها را از سر گذراند.  تنهایی محض با نزدیکی و ِبده ِبستان با خداِى پا
تولد ایشان 24 اسفند بود و اسفند 80 آزاد شدند. چون خانه ما عوض شده بود، یک 
ســری از خود مامورها ایشــان را آوردند که با اصرار آقا هدی آمدند داخل و یک چایی 

خوردند و رفتند.

    پایان روز با دکلمه های شاملو یا موسیقی بدون کالم
ایشــان هر وقت در منــزل بودند، بیــکار نمی نشســتند که مثــال تلویزیــون ببینند. 
یک میز تحریر از زمان دانشــجویی داشــتیم که پشت آن می نشســتند و کارشان را 
می کردند. فقط آخر شب دکلمه های شاملو یا موسیقی بدون کالم گوش می کردند. 
این طور نبود که مانند یک آدم عادی باشند. عالقه ای به دیدن تلویزیون نداشت، 
شــاید هم برای خانواده ثقیل بود که آقای صابر نمی آمدند بنشینند. یک مواقعی 
گر ســریالی بود نــگاه می کردند، اما ما متوجه می شــدیم که این  به صورت تصنعی ا
تصنعی اســت. همیشــه موقع خواب ایشــان آن آهنگ ها را گــوش می کردند و بعد 

می خوابیدند.

    سفر به تبریز برای روایت »سه هم پیمان عشق«
آقای صابر یک هفته، ده روز را گذاشــتند رفتند تبریز که راجع بــه حنیف نژاد تحقیق 
کنند. همیشه هم در صحبت های شان یک چیزی از حنیف نژاد می گفتند. اسم پسر 
بزرگ مان را هم به خاطر عالقه به حنیف نژاد، حنیف گذاشــتند. اسم پسر دوم را هم 
می خواســتند مصدق بگذارند که من موافقت نکردم و اســمش را شــریف گذاشــتیم 
که به خاطر اســم شــریف واقفی بود. عالقــه ی زیادی بــه این افراد داشــتند؛ خصوصا 
بچه های اولیه سازمان البته نه به خاطر منش و روشی که امروز دارند، بلکه به خاطر 
منش و روشــی که آن روز داشــتند. همان طور که گفتــم ایشــان ده روزی رفتند تبریز 
و به صورت میدانی در مورد حنیف نــژاد پژوهش کردند که بعدا منجر به کتاب "ســه 

 هم پیمان عشق" شد.

    با گرایش های افراطی فمینیستی مخالف بود
ج از این موضوع که با کار کردن من گه گاهی مخالفت می کرد اما در کل نگاه شان  خار
به فعالیت زنان خیلــی مثبت بود. همین کــه اصرار کردند که من درســم را تمام کنم 
و بعــدا هم بســیار تمایل داشــتند که مــن ادامــه تحصیل دهــم. هیچ فرقــی در عمل 
بین خانم و آقا نمی گذاشــتند و نگاهشــان به فعالیت و کار خانم ها خیلی مثبت بود. 
خیلی از پروژه های مشــترکی هم که انجــام می دادند بــا خانم ها بود. البته ایشــان با 

کید زیاد روی  گرایش های افراطی فمینیستی و تا
مســاله زنانگی مخالف بودند. در حقیقت هدی 
نظرش این بود که کسی نباید به زن بودن و مرد 
کید کند و باید وارد پروسه های عملی  بودنش تا
و همــکاری شــد. در حقیقــت روی انســان بودن 
ج از جنسیت و قابلیت هایی که هر کس دارد  خار
کید می کردند. در همیــن پروژه های فکری ای  تا
هــم کــه االن کم کــم منتشــر می شــود مشــخص 
اســت که همکاری زیــادی بــا خانم ها داشــتند. 
در ”نواندیــش“ هــم همین ســطح همــکاری باال 

را می شد دید.

    خانه داری و تکریم میهمان 
هــر ســال خانه تکانــی را خودشــان می کردنــد. 
می شســتند.  خودشــان  همیشــه  را  ظرف هــا 
برخــی اوقــات آشــپزی هــم می کردنــد. بچه هــا را 
همینجوری تربیت کردند. مهمان هم که می آمد 
خصوصا ایــن اواخر کــه غریبه می آمــد می گفتند 
شما با مهمان ها بشــینید و خودشان پذیرایی را 
می کردند. یا اصرار داشتند که تا وقتی خانمی که 
غذا را پخته سر ســفره نیامده است، غذا خوردن 
را شــروع نمی کردنــد. ایــن آداب و رفتــار خیلــی 
برایشــان مهــم بود. بــه بزرگتــر احترام گذاشــتن، 
بــه خانم هــای خانــه ای کــه مهمانــی می رفتنــد 
گر یک ســاعت هم  خیلی احترام می گذاشــتند. ا
می نشستند تا خانم خانه نمی آمد دست به غذا 

نمی زدند.

    در زندان آخر به او خیلی سخت 
گذشت 

کید بسیاری داشتند  ایشان روی ساده زیستی تا
و اینکــه آدم وابســتگی صــرف به کســی نداشــته 
باشــد را مهــم می دانســتند. منــش مردانگــی 
ایشــان چــه در ورزش چــه در اقتصــاد و چــه در 
سیاست بسیار شــاخص بود. در این زندان اخیر 
سرشناســان در درون زنــدان در طبقه باالی بند 
350 بودند و مسئوالن هم به ایشان توصیه کرده 
بودند که بروند باال ولی آقای صابر در طبقه پایین 
که امکاناتش کمتر بود ماندند. در این طبقه افراد 
کمتر شناخته شده و اصوال با سن کمتر نگه داری 
گر ایشــان طبقه ی باال بودند،  می شدند. شاید ا
دکتر عالئی باال بودند و این مشــکل برای ایشــان 
پیش نمــی آمــد. یعنــی می شــود گفت کــه آقای 
صابــر روی همین ساده زیســتی و همــراه بودن با 
جوان هــا و توده مــردم، جان شــان را گذاشــتند. 
با اینکه خیلی از روش های جوان ها مورد پســند 
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آقای صابر روی 
همین ساده زیستی 

و همراه بودن با 
جوان ها و توده 

مردم، جان شان را 
گذاشتند. با اینکه 

خیلی از روش های 
جوان ها مورد 

پسند ایشان نبود 
ولی با همه مدارا 
می کردند. گاهی 
در زندان فضای 
مشاجره وجود 
داشت و ایشان 

حکمیت می کردند. 

ایشان نبود ولی با همه مدارا می کردند. گاهی در زندان فضای مشاجره وجود داشت 
و ایشان حکمیت می کردند. این بار در این زندان آخر خیلی به ایشان سخت گذشته 
بود. هر چه هم که ما به ایشان می گفتیم به طبقه ی باال برود اصال گوش نمی کردند. 
می خواســتند پایین بمانند چون احســاس می کردنــد بچه های پایین کــه گمنامند 
در یک کنجی قــرار گرفته اند و فراموش شــده اند. به مــا می گفت کــه بچه های پایین 
می گویند همه ژنرال ها رفته اند باال، تو هم می خواهــی بروی باال؟ و در ادامه می گفت 

ولی من اینها را تنها نمی گذارم. 

    دریافت دستخط اعتصاب غذا از زندان 
ما متن های بیانیــه اعتصاب غذا و نامه بــه مهندس ســحابی را روز دوازدهم ]خرداد 
1390[ دریافت کردیــم. بعد از اتفاقی کــه برای هالــه خانم افتاد، وضعیــت روحی ما، 
ج از شهر رفتیم. وقتی  خیلی نامناسب بود و واقعا کشش نداشتیم. برای همین خار
دوازدهــم خــرداد بازگشــتیم، خانــم یکــی از زندانیــان سیاســی تماس گرفــت و گفت 
می توانی به خانه ی مــا بیایی؟ من تصور کــردم حتما نامه یا نوشــته ای دارند. وقتی 
مراجعه کردم، همســر ایشــان به مرخصــی آمده بــود و متن هــای اعتصــاب و نامه به 
مهندس را آورده بود و تازه آن روز ما مطلع شدیم. بعد از این قضیه به اتفاق به منزل 
آقای شــامخی )همســر مرحــوم هالــه ســحابی( رفتیــم. زری خانم، همســر مهندس 
سحابی هم آنجا بودند. وقتی نامه ی اعتصاب غذا را دیدند، گفتند دست خط هدی 
است و رضایت خاطر داشتند از این اقدام. دل خوشی  آنها این بود که هدی از زندان 

بیرون بیاید و جای خالی مهندس و هاله خانم را پر کند.

    آخرین دیدار در زندان 
فریده جمشــیدی: آخرین بــاری که صابــر را دیدم دوشــنبه 16 خرداد بــود، هر دو 

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

ما بود...

شریف صابر: امروز دوشنبه است و روز مالقات با 
شما. در سالن انتظار چندین نفر که شما محرم 
راز هایشــان بوده ایــد پیــش مــا آمــده و درِد دل 
می  کنند. یک دختر جوان به مــا می  گوید، پدرم 
5 ســاله که زندانه و حکمــش اعدامــه، یک مرد 
جوان می  گوید این آخرین مالقاتمه و پدرم قراره 
دو روز دیگه اعدام بشــه. من با تمام وجود برای 
ک  گاه صدایی ترسنا آن ها متاسف شــدم و به نا
از قلبم برای تو درآمد و هراســانم کــرد. اما عقلم 
پاســخ داد کــه پــدِر تــو فــردی اســم و رســم داِر و 
هیچکس نمی  تونه بهش حتی دست بزنه و چه 
برســه که مثل این افراد زجر کشــیده ی گمنام، 
بکشــنش... پدر نشســت و گوشــی را برداشت. 
بــه مــن گفــت چــرا ایــن جــوری هســتی؟ گفتم 
هیچی ولی بابا خوش به حالت نبودی،  نبودی 
و صحنه هایــی رو کــه مــا دیدیــم و، ندیــدی. بــا 
تعجــب نگاهــم کــرد، گفتم بابــا مهنــدس فوت 
شــده. چشــمان بغض آلــودش مــن رو همراهی 
می  کرد. گفتــم خودشــون زیر تابــوت رو گرفتن، 
خودشون دفنش کردن و خودشون هم صلوات 
می  فرســتادند و می  خندیــدن. گفتــم بابــا یــک 
چیــزی بگــم ناراحــت نمی  شــی؟ گفــت نــه بگــو 
باباجان، بابا ســرمزاِر مهندس بــه حنیف گفتم 
االن دارم بیست سال دیگه بابامون رو می بینم 
کــه همیــن انســان های باتقوا بــا همین شــرایط 
فجیــع و اســف بار دفنــش می  کنند. بابــام گفت 
حاال چرا بیست سال دیگه؟ با خنده گفتم آخه 
خب تو جوونــی، تازه 52 ســالته؛ خندید و گفت 
ادامه بــده، گفتم ســاعت یازده صبح بــه ما خبر 
دادن کــه هاله خانم کشــته شــده، اشــک های 
پدرم که تا به حال مجال دیدنشان را نداشتم از 
چشمان زیبایش سرازیر شد و با بغض گفت که 

خیلی نامردن...

* گزیده هایی از مصاحبه با همسر و فرزندان 
هدی صابر در یادنامه چهلم، اولین، سومین 
و هفتمین سالگرد پرواز 
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صابر حتما که 
عارف بود اما نه 
از آنان که در ُکنج 

عافیتی در پی 
معبود بگردند و 
با دوری از خلق 

تهذیب نفس کنند. 
او مصداق این 

جمله بود که »دل 
با یار و َسر با کار«؛ 

و کارش چیزی 
نبود مگر مهندسی 

هدف.

پهلوان ُمرد
از بس که جان ندارد!

من عشق ام را در سال بد یافتم
 که می گوید مأیوس نباش!

هنگامــی که مــن بــه زنــدان اویــن )بنــد 350( وارد شــدم، یک ســال و نیمــی از مــرگ او 
می گذشت و هنوز نشانه های تأثیری که بر روحیۀ زندانی ها گذاشته بود را می شد دید:

ک گر بدین سان زیست باید پا
گر ننشانم از ایمان خود چون کوه کم ا من چه ناپا

ک یادگاری جاودانه بر تراز بی بقای خا
با این همه اما می توان به ضرس قاطع گواهی داد که صابر دستکم از 88 به این سو، خود را 
تنها می دید. کوچ به زاهدان و انرژی گذاشتن برای مسائلی که همواره برایش اولویت اول 
بود و مخالفتش با شرکت در انتخابات 88 و نقدهایش به جنبش سبز از حیث کاستی های 
محتوایی و شکلی آن )فقدان عدالت خواهی و فقدان حضور فرودستان(، باعث شد که 

حتی در مجموعۀ دوستان هم مسلک خود، ملی-مذهبی ها، متحدی نیابد.
همین وضع به نحوی دیگر در زندان هم برقرار بود. فاصله گذاری واضح او با اصالح طلبان 
در زندان و مقاومت و ایستادگی با روش و َمنشی که برای او نمونه نمایش »حنیف نژاد« 
بــود و اصولــش را هر بــار از نو در ســورۀ »طــه« کشــف می کــرد، او را به هم پیمان عشــقی 

دست نیافتنی بدل کرده بود.
از این رو عمومــًا در مواجهه با او دو دســته بودند: یــا آدمی منجمدشــده ای در دهۀ 50 
می دیدنش که دچــار »چپ روی کودکانه« اســت و به اصطالح زیادی زنــده مانده، و یا 
عالقه مندان به سبک و سیاقش بی آنکه فلسفۀ نهفته در ُپشت آن را بدانند، طوطی وار 

به تقلید می پرداختند. چنین بود که انگار »با همه بود و هیچ کس با او نبود«.
نگاهی که به مرام و مســلک پهلوانی داشــت و سیاســت رهایی بخشــی که از آن بیرون 
می کشــید، در کنــار بازخوانی تاریــخ نهضت هــای مردمــی در َپرتو فضــای بین المللی، 
ایدئولوژی، استراتژی، سازماندهی، ابزاری را برایش می ساخت که می توانست با تکیه 
کتیک را تغییر  بر بینش و منشی مسبوق به تاریخ بلند مبارزه، متناسب با زمینه و زمانه تا
دهد: چنین بود کــه از روزنامه نگاری به ســتاد انتخاباتی، و از مؤسســه پژوهش تأمین 

اجتماعی تا زاهدان، همچون رودی رونده بود که در نشیب دره سر به سنگ می زد.
صابر حتما کــه عارف بــود اما نــه از آنــان کــه در ُکنج عافیتــی در پی معبــود بگردنــد و با 
دوری از خلق تهذیب نفس کنند. او مصداق این جمله بود که »دل با یار و َســر با کار«؛ 
و کارش چیزی نبود مگر مهندسی هدف: هندسه دادن به آن و به اعتبار روشن کردن 

مختصاتش، ســوار کردن فیزیکی )ســازماندهی( 
روی آن تا که طرحی نو بر پهنه ی روزگار درافکنده 

شود.
ارزیابی سلوِک شخصی او در جریان امر سیاسی، و 
چالش تکرارپذیــری اش در زمینه و زمانه ای که ما 
هستیم، می تواند میراثی را مبتنی بر روش اندیشۀ 
استراتژی مدار صابر صورت بندی کند که به عوض 
مداوم شوکه شدن از خیزش ها و قیام های مردمی 
کمیتی، ابتکار عمل را به دست  و سرکوب های حا

گیریم و سوژۀ تغییر باشیم.
از هنگام مرگش تا به امروز، چه از رفیقان و یارانش 
و چــه آنــان کــه پهلــوان را تاریــخ مصرف گذشــته 
می دانســته و می داننــد، بارهــا و بارهــا بــه گــوش 
خوبــش حماقــت خوانــدن مبــادرت کــردن او به 
اعتصــاب غــذا در اعتــراض به مــرگ هاله ســحابی 
و ُکشته شــدنش توســط دژخیمان را شنیده ام؛ و 
آنچه در تمامــی این اظهارنظرها فهمیده ناشــده 
بوده و هســت، عبارت اســت از بازخوانی درسی از 
یک هم پیماِن عشــق، رفیق امیرپرویــز پویان، در 

جزوۀ »مبارزه مسلحانه و رد تئوری بقا«:
»هنگامی که هــر اقــدام کوچک اعتراضــی در یک 
کمیــت، مطلقیت  وضعیــت بحــران زده بــرای حا
توان ســرکوبش را در اذهــان توده هــای به چالش 
کمیت( چون خرس زخم خورده ای  می گیرد، او )حا
دیوانــه وار حملــه می کند. جز متحدیــن خویش، 
یــا در حقیقت منابــع نیــرو و تغذیــه خود بــه همه 
مشــکوک اســت. هر نارضائی کوچک، هــر حرکت 
شــک انگیز، هر سخن ناخشــنودانه، از ســوی او با 
بدترین عکس العمل ها مواجه می شود. به زندان 
می انــدازد، شــکنجه می کنــد، و تیربــاران می کند 
به امیــد آنکــه امنیــت گذشــته را بازگردانــد. باری 
»لحظــه مناســب« و »شــرایط مناســب« واقعیت 
نخواهند یافت مگر آنکه عناصر انقالبی در هر لحظه 
از مبارزه خویش به ضرورت های تاریخی پاســخی 
مناسب دهند. آنچه می تواند اشتباه ناپذیری ما 
را صددرصد تضمین کنــد، فقط بی عملی مطلق 

است.« )نقل به مضمون(
کار  ضمــن  کــه  هنگامــه ای  در  او  دســتگیری 
اجتماعــی اش در زاهدان، درصدد گشــایش باِب 
فکری )کالس های »باب بگشا«(  در میانۀ جنبشی 
بود که به زعم او نیاز به ُعمق داشــت، و همچنین 
ُکشته شدنش در جریان حرکت اعتراضی ای که به 
اعتبار بیانیه اش عمیقًا ُمهر و نشانی از یک سلوک 
شــخصی را در ِپــی داشــت، گــواه درســتی تحلیل 

پویان و عمِل مهندسی شدۀ صابر بود:
گاه بایــد در هنگامــۀ عمــل، درگیــر باب ُگشــایی 
کــرد، و گاه در هنگامــۀ  فکــری بــود و مهندســی 

اندیشه ورزی، درگیر َسدِشکنی.

»این دوره زمونه کسی حوصله قصه شنفتن نداره!«
)دیالوگ قیصر خطاب به خان دایی، فیلم »قیصر«(
یک دهه از مرگ رفیق معلم و مبارزی گذشت که خود راوی ماه خرداد 
بود؛ راوی حنیف، راوی هم پیمانان عشق؛ و اینک چه سخت است و 
دشوار که ما باید راوی او باشیم؟! راوی هم پیمانان عشقی چون خود 
هدی صابر، انسان هایی بزرگ و هم پیمان می خواهد و ما کوچکتر از 

آنیم که به روایت بنشینیم.
یاشار دارالشفاء
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    فقداِن امید و وضعیِت فسرده؛ ذهنیت سرخورده 
از تغییر

این روزهــا، یکی از مــواردی که جامعــه ایران از صدر تــا ذیل با 
آن روبرو است، بی شک مســئله امید است. پرســش از امید و 
امیدوار بودن یا نبودن، امروزه به یکی از مبنایی ترین مسائل 
حیات اجتماعی جامعه ایران بدل شــده است. شاید پیش از 
این، هیچ گاه تا به این اندازه، یأس بر حوزه عمومی ایران سایه 
نینداخته باشد. همراه با »گم گشتگِی امید«، مسئله سردرگمی و بی چشم اندازی نیز 
کمیتی که هر لحظه  تقریباً در بسیاری از نیروها مشاهده می شود. از جریان های حا
کارآمــدی و خلل در سیاســت گذاری ها هســتند، تا اقشــار متعدد  درگیر اشــکالی از نا
مردمی که با بحران های عدیده به ویژه مســئله معیشــتی و اقتصادی دست وپنجه 
نرم می کنند، و تــا روشــنفکران، که با نگاهــی کلی و بلکــه انتزاعی، امیدی بــه بهبوِد 

شرایط ندارند.

 زیست-پروژه؛ امیدجویِی تاریخی 
و گذر از انساِن اندوهگین

خلِق سوژۀ امیدوار در نظام فکری زنده یاد هدی صابر

مســئله زوال اجتماعــی و بلکــه »حــس زوال 
اجتماعــی« در میــاِن ایرانیــان، در ایــن ســال ها 
مورد نظر بسیاری از پژوهشگران اجتماعی بوده 
اســت. حتی تا آنجا که بتــوان بــه پیمایش های 
ملی »ارزش ها و نگرش های ایرانیان«)موج اول 
تــا ســوم( ارجــاع داد، وضعیت بــه نحوی اســت 
کــه قاطبــۀ مــردم به طورکلــی تصویــر مطلوبــی از 
آینــده ندارنــد. در بســیاری از حوزه هــا، امیــد به 
دسترســی عادالنه به فرصت ها و احقاق حقوق 
خویــش را نیــز از دســت داده انــد. ایــن وضعیت 
دالیلی مادی و ذهنی دارد که هر کدام به میزانی 
بر این حس جمعــی اثرگذار بوده اســت. طبیعتاً 
ک  دلیل مــادی عمدتــاً متوجــه وضعیت اســفنا
معیشتی بخش های قابل توجهی از فرودستان 
و حتــی بخش هایــی از اقشــار متوســط شــهری 
است. اما بخشی از دالیل ذهنی، به تزریق نوعی 
فســردگی ملی به جــاِن ایرانیــان بازمی گــردد که 
ج از ایران، به طرز  توسط شبکه های خبری خار
کی، شــبانه روز پمپــاژ می شــود. بخش  دهشــتنا
دیگری از مردم نیز که اعتماد خود را به حکومت 
از دست داده اند، بی آنکه از اثرات عمیقاً مخرب 
این رسانه ها مطلع باشند، به آن ها دل سپرده و 

از همه تحلیل ها و ... تبعیت می کنند.
شاید در مواجهه انتقادی مدل کنش گری شهید 
صابــر بــا مــردم و روشــنفکران، بتوانیــم بــا ارجاع 
مشــخص به برخی پروژه هــای او، از امکان خلق 
و مقاومت نوعی از ســوژۀ امیدوار در ایــراِن امروز 
گرچه این امیدواری بی شک به  سخن بگوییم. ا
کید مؤکد او بر رابطه  رابطه خاص شهید صابر و تأ
»مستمر، صاف دالنه، همه گاهی و استراتژیک« 
با خدا بــه عنوان مبنــای تئوریــک و ایدئولوژیک 
بازمی گــردد، امــا تمرکــز مــا بیشــتر بر نوعی ســوژه 
خواهد بود که عمر خود را وقف ترسیم پروژه های 
ُخرد بــا »اســتراتژی کــرم شــب تابی« کــرده بود. 
غرض آن اســت که نشــان دهیم چگونــه در این 
منظــرگاه، امکاناتی برای امیدوار بودن، مســتتر 
است و می توان آن ها را فعال کرد و به کار گرفت.

حسین موسوی

یکی از نقدهای 
آقا هدی به 
روشنفکران 

عمدتًا به این باز 
می گردد که گویی 
جان های فسرده 

دارند. صابر این 
وضعیت را منتج از 
نوعی باور کلی و 
انتزاعی اندیشی 
در مورد امور و 
دوری گزیدن از 

عرصه پژوهش و 
تعریف پروژه های 
مشخص می داند. 
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آنگونه که مارشال 
روزنبرگ در 

کتاب »قلب تغییر 
اجتماعی« تصویر 

کرده، به نظر 
می رسد که هدی 
صابر طرح افکنی 
خود را با نوعی 
»مبانی معنوی 

تغییر اجتماعی« 
به پیش می برد. 

منظور از واژه 
"معنوی" این است 

که »هر لحظه با 
زندگی خودمان 
و زندگی دیگران 
مرتبط بمانیم.«

    از انتظاِر منفعالنه تا عمِل فعال؛ خلِق امید در دل تاریکی
یکی از نقدهای آقا هدی به روشنفکران عمدتاً به این باز می گردد که گویی جان های 
فســرده دارند. صابــر ایــن وضعیــت را منتــج از نوعی بــاور کلــی و انتزاعی اندیشــی در 
مورد امــور و دوری گزیــدن از عرصه پژوهش و تعریف پروژه های مشــخص دانســته و 
می نویسد: »جامعه روشنفکری به طور عام به یک یأس فلســفی و تاریخی رسیده و 
در ذهن و پس پیشانی به این حقیقت نائل آمده که در ایران نمی شود کاری کرد و با 
استفاده از امکاناتی که هنوز در اختیار دارد، سعی می کند این باور را تسری بدهد.«1  
او در نشســت نخســت سلســله بحث های تاریخ معاصر ایران با عنوان »هشــت فراز 
هــزار نیــاز«، و طی ســر فصل هایی مشــخص بــا عناویــن »غلبه تفســیر بــر پژوهش«، 
»تبدیل شدن دور باطل و ســیکل معیوب به ایدئولوژی دورانی« و »یأس تاریخی«، 
معتقد است که قضاوت های تاریخی بیشتر بر نوعی وجوه روانشناختی استوار بوده 
و کمتر محصول پژوهش و کنکاش تاریخی اند. شــهید صابر معتقد است که جامعه 

روشنفکری ایران به ویژه پس از سرفصل اصالحات، به این باور رسیده اند که

»تاریخ ایران به دور باطل گرفتار آمده و در طوِل دوران پس از مشــروطه سیکل 
کامــی، گریبان گیر تاریخ بوده اســت. در متن این بــاور ... در ایراِن ما  معیوِب نا
هیچ روندی بــه فرجام خوش نخواهد رســید، هیچ نهادی پایدار نخواهد شــد 
و افق روشــنی وجود نخواهد داشــت... این یأس تاریخی که با عناصر فلســفی 
نیــز در هــم آمیختــه اســت، بــه دو جریــان مهاجرتــی در روشــنفکران انجامیده 
است: مهاجرت به بیرون و سفر به آن ســوی آب ها با نگاه به بیرون برای تحول 
ک فرو رفتــن و پروژه های فردی  اجتماعی در ایران، و مهاجــرت به دورن، در ال

را پیش بردن.« 2

در کنار مســئله »گم گشــتگی امیــد«، تعابیــری از جمله »بی چشــم انــدازی«، »میل 
به روشــنفکری محض«، »وصل نشــدن به بســتر اجتماع«، »تقدس عقــل مدرن«، 
»ادبیــات پیچیــده«، »تفرقــه« و »تفرد« نیــز از جمله مواردی اســت کــه در خصوص 
توصیــف وضعیت نیروهای فکری، مورد اســتفاده قــرار می گیرد. در چنین شــرایطی 
اســت که هدی صابر، در تالش برای نوعی فراروی از این یــأس پاندمیک و همه گیر، 
بــا معرفی خــدا بــه عنــوان »فعال تریــن عضو هســتی« کــه بــه دنبــال تغییر بــوده، در 
جســتجوی خلِق ســوژۀ امیدوار، رهســپار داالن هــای تاریخ معاصــر ایران شــده و تا 
فرازهــا و توفیق های دورانــی و ملی را بر اســاس قرائتــی امیدوارانه که »آســتین باال و 
پاشــنه ورکشــیده« اســت، یادآوری کند. در این میان، امید صابر، امیدی اســت که 
به تعبیر مارتا نوســبام، رابطه وثیقی با »تعهد به انجام کار« دارد و مشوق و مهیج آن 
اســت. این امید، »یک انتخــاب و یک عادت عملی اســت. هر موقعیت انســانی، هر 
ازدواجی، هر شغلی و هر رفاقتی، همواره ترکیبی از خوبی و بدی است. نحوه مواجهه 
ما با ایــن چیزها غالباً بــه توجه و تمرکــز احساســی مان در قبال آن هــا بازمی گردد.« 3 
درست از همین منظرگاه است که صابر با حرکت از فراِز روشنفکری تا فروِد جامعه، با 
ح افکنی پروژه های ُخرد و مشخص، امید را همچون مقوله ای که خود خالِق آن  طر

است، ایجاب می کند.
آنگونه که مارشــال روزنبــرگ در کتاب »قلــب تغییر اجتماعــی« تصویر کــرده، به نظر 
ح افکنی خود را با نوعی »مبانی معنوی تغییر اجتماعی«  می رســد که هدی صابر طر
به پیش می برد. منظور از واژه »معنوی« این اســت که »هر لحظه با زندگی خودمان 
و زندگــی دیگــران مرتبــط بمانیــم.«4  در ایــن میــان، هــر کنشــی کــه منجــر بــه تغییر 
گی خواهد بود که به وضوح در منش، روش و بینش  اجتماعی شــود، حائز چهار ویژ
شهید صابر دیده می شــود. این چهار بعد عبارت اند از: اول، داستان یا نوعی الگوی 
ذهنی که پرســش هایی نظیر چیستی سرشــت انســانی و زندگی خوب کدام است؟ 
را مد نظر دارد؛ در ُبعد دوم، مقوله »دســته ها« و نحوه مواجهه آن ها با ساختارهای 
ســلطه مــد نظــر اســت. منظــور از دســته ها، همــان »گروه هــای مــردم« اســت. بعد 

ســوم به آموزش دســته ها و گروه های اجتماعی 
مربوط اســت و بعد چهارم نیز بــه قدرتی مربوط 
می شــود که گروه های آموزش دیده بــرای تغییر 
اجتماعــی تولید کــرده و بــکار می گیرنــد. در این 
بعــد، همچنیــن فرآیند رشــد و تحــول گروه های 
اجتماعی در طی ارتباط، آموزش و پاسخ درخور 
به پرســش از زندگِی خــوب، مورد توجه اســت.5  
این روند چهارگانه، به وضوح در نوع کار فکری-
عملی شهید صابر دیده می شود. ناقد پروژه های 
فردی اســت، به ســراغ جمع می رود و بــا جمع و 
جماعت مرتبط می شود، مسئله آموزش را برای 
غلبه بر گسســت و فاصله بین نســلی برمی گزیند 
و باالخــره از قدرتــی کــه جمــع تولیــد کــرده، در 
راســتای خلِق شــکلی از »زندگِی خوب« در پهنه 

اجتماعی بهره می جوید.
هــدی صابــر، بــه طــرزی شــگفت، امــکاِن خلق 
موقعیت هــای تــازه و امیدبخــش در دِل وضــِع 
موجــود اســت. بــه همیــن ســبب، بــه جــای در 
افتــادن بــه آرزوهــای میان تهــی و دور و دراز، در 
شــکاف های وضعیت زندگی می کند و در همین 
کــه موفــق می شــود رفته رفتــه  شکاف هاســت 
نظــِم موجــود را فرســوده ســازد. ایــن همــان 
الگویی اســت کــه اولیــن رایــت، در »گذرراه های 
راه هــای  میانــه  در  سوسیالیســتی«،  بدیــل 
5گانــه امــا بی نتیجــه ای همچــون »ُخردکــردِن 
ســرمایه داری«، »برچیــدن ســرمایه داری«، 
»رام کــردن ســرمایه داری«، »ایســتادگی در برابر 
ســرمایه داری« و »گریختن از ســرمایه داری«، به 
راِه ششمی توسل می جوید که همانا »فرسایش 
سرمایه داری« است. به گفتۀ اولین رایت، »ایده 
فرســایش ســرمایه داری بر آن اســت که بدیل ها 
در بلندمدت قابلیــت آن را دارند که به طور مؤثر 
بــر حیــات افــراد و جماعات چنــان غالــب گردند 
که در نهایت، کاپیتالیســم نقش مســلط خود را 
بر کل نظام از دســت بدهد.«6  درســت با چنین 
رویکرد موردی، پژوهشــی، خــاص و معطوف به 
پروژه ای مشخص است که شــهید صابر آرام آرام 
در دِل وضعیــت رخنــه می کنــد و ایــن رخنــه را با 
حوصله و خصلتی اراده گرایانه، همراه با آموزش 
کنون  در فرآینــدی جمعــی، بــه پیــش می بــرد. ا
می توان به طور اجمالی بــه پروژه های او نگاهی 

گذرا افکند.

    از ذهِن انتزاعی به ذهِن پژوهشی
یکــی از نخســتین پژوهش هــای ُخــرد امــا واجد 
اهمیت شــهید صابر، پژوهشــی اســت بــا عنوان 
کــه در آغــاز دهــۀ  »روســتا، منطقــۀ مغضــوب« 
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شاید کمی 
عجیب به نظر 
برسد که یکی از 
انتقادی ترین 

روشنفکران ایران 
پس از انقالب که 
همواره نقدهای 

بنیادین و جدی به 
ساختار و اساس 
حاکمیت داشته، 

اما به داِم طرد 
قدرت سیاسی 

نمی افتد و آنجا که 
ضرورت می یابد، از 
بسترها و امکانات 

همین قدرت 
قاهره در جهت 
خیر عمومی و 

بهزیستی مردم 
بهره می جوید.

شصت صورت گرفته و در فاصلۀ بهمن 1362 تا دی ماه 1363 طی ده مقالۀ متوالی 
با همین عنوان در دوماهنامه »جهاد )ترویج کشاورزی و توسعه روستایی(« منتشر 
گردیده است. این پژوهش برای سیمای جمهوری اسالمی انجام گرفته و مجموعۀ 
ج از آن به طــور تدریجی و بــدون ذکــر نــام، در مجلۀ جهاد منتشــر  مقــاالت مســتخر
ح آمــده، این پژوهش  شده اند.)ســایت در فیــروزه ای( آنگونه کــه در مقدمه این طر
»عنوان مطلبی اســت تحقیقی و پژوهشــی پیرامون اجرای سیاست های خائنانه و 
ویرانگرانه رژیم گذشته مبنی بر ویرانی و خرابی در روســتاهای کشور که بر اثر دیکته 
نقشه های خبیثانه و چپاولگرانه شیطان بزرگ آمریکا در 25 اخیر به فعلیت درآمد.«7

پژوهش دیگر، »همپای وقت در بســتر زمان« نــام دارد که با موضــوع اتالف وقت در 
ایران، در تیرماه 1371 توسط یک گروه سه نفره با مشارکت شهید هدی صابر صورت 
پذیرفته اســت و گزارش آن در 245 صفحه ارائه شــده اســت. آنگونه که در سایت در 
فیروزه ای اشاره شده، این پژوهش »تالشی است نسبی برای در پیش روی قرار دادن 
مجاری متعدد اتالف وقت ملی که در خالل بخش هــای مختلف آن، به اوقات تلف 
شــدۀ »تاریخی« نیز توجه داده شــده اســت. این کنکاش که با کار گروهِی سه نفره، 
آغاز گردید و بــه انجــام رســید، 272 روز - 7 مهر 1370 تــا 7 تیر 1371 - معــادل 3300 
ساعت، زمان مصرف کرد.)با احتساب روزانه 4 ساعت کار مفید(«8  در این پژوهش، 
به مواردی از جمله وقت در زمان قاجار، وقت و نفت، مجاری اتالف وقت ملی، زمان 

در نظام اداری، وقت در حمل و نقل، وقت و کار و ... پرداخته شده است.
یکی دیگــر از پژوهش های به غایــت واجد اهمیت شــهید صابر، »نهادهــای تأمینی 
و حمایتی در ایــران« نام دارد که با عقد قرارداد میان مؤسســه عالــی پژوهش تأمین 
اجتماعی و خانه پژوهش نواندیش به اجرا گذاشــته شد. در چارچوب این پژوهش 
و طــی 300 جلســه، بــا 60 نفــر از اســاتید دانشــگاه و صاحب نظــران تاریــخ اجتماعی 
ایران، بانیان و مدیران نهادهای خدمت رســان)اعم از وقفــی و غیروقفی(، مدیران 
دستگاه های اجرایی عرصۀ تأمین و حمایت، مدیران سازمان اوقاف و صاحب نظران 
مبانی فقهی- حقوقی، گفت وگو صورت گرفته اســت. نکته جالب توجه در پژوهش 
آن بوده که این گفتگوها با پنج تیپ اجتماعی و سیاسی اعم از »اساتید و پژوهشگران 
عرصــه تاریخ اجتماعــی ایران«، »بانیــان و مدیــران نهادهای خدمت رســان)وقفی 

و غیــر وقفی(«، »مدیــران دســتگاههای اجرایی 
عرصــه تأمیــن و حمایــت«، »مدیــران ســازمان 
اوقاف« و »صاحب نظران مبانی فقهی-حقوقی 
وقــف«، طراحی و انجام شــده اســت. بــه عالوه، 
این پژوهــش بــرای بررســی موقعیــت نهادهای 
کتفا نکــرده و  خدمت رســان بــه میــداِن تهــران ا
موقعیت این نهادها را در قطب های جغرافیایی 
خیرات و مبراتــی ایــران نظیر شــهرهای کرمان، 
شیراز، اصفهان، مشهد، کاشان، یزد، زاهدان و 
کاوی قرار داده است.9  تبریز نیز مورد مطالعه و وا
پــروژه دیگــر، »مزیت شناســی و فرصت شناســی 
اقتصادی در آبادان و خرمشهر« بوده که طی دو 
ماه در بهار و تابستان 1385 به سرانجام رسیده 
اســت. آنگونه کــه در مدخل پــروژه آمــده، »این 
ح عمومی تر »ترویج و توســعۀ  پژوهش که در طر
کارآفرینــی و توانمندســازی در بنــادر آبــادان و 
خرمشــهر« جای دارد و رهیافت هــای نهایی آن 
معطوف به بستر سازی برای ایجاد اشتغال در دو 
شهر یادشده است، در سرآمد مدت زمان تعیین 
شده، یافته هایی را به عنوان محصول کنکاش، 
عرضه میــدارد. یافته هایــی را مرکــب از دوعنصِر 
توصیــف و تجویــز.«10  میــدان ایــن پژوهــش بــه 
سه حوزه مطالعه، مشــاهده و مصاحبه قسمت 
کــه تنهــا در بخــش مطالعــه، بیــش از  می شــود 
ســی ســند و مدرک مفصل از جمله »مستندات 
ســازمان مدیریــت و برنامه ریــزی«، »انتشــارات 
مرکــز آمــار ایــران«، »انتشــارات اداره کل جهــاد 
کشــاورزی اســتان خوزســتان«، »مصوبه هیئت 
وزیــران در مورد بازســازی آبــادان و خرمشــهر« و 
...مــورد مطالعــه گســترده قــرار می گیــرد. حوزه 
مصاحبه نیز شــامل 46 گفتگو با مدیران دولتی 
محلــی، تولیدکننــدگان محلــی، مدیران ســایق 
محلی و استانی و کارشناســان بیرون از منطقه، 

بوده است.
یکــی دیگــر از پروژه هــای مــورد توجــه و پرطنین 
شــهید صابر، کنکاش بــر زندگی اشــخاص از دل 
دوره هــای تاریخی ایــران بــرای بیرون کشــیدن 
و ســاختن نمادهــا و معرفــی الگوهــای زیســت 
اســت. ویژه نامه »یاد یار«، که بــه زندگی مرحوم 
کبر شــبیری نژاد)از کارشناسان زبده  ســید علی ا
و باســابقۀ ســازمان برنامــه و بودجــه( در نشــریه 
چشــم انداز ایران پرداخته؛ »جــای خالی، جای 
ســبز«: پژوهشــی در زندگــی و منــش مرحــوم 
غالمرضا تختی که در ســه مــدار »هم محلی ها«، 
»ورزشــی ها« و »هم فکرها« ســامان یافت؛ »سه 
کــه بــه زندگــی مجاهدیــن  هم پیمــان عشــق« 
بنیان گــذار اختصــاص دارد؛ زندگی حاج حســن 
رزاز)باســتانی کار و پهلوان تهــران در دوره قاجار 
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با صابر که قدم 
برمی داریم، آرام آرام 

متوجه خواهیم 
شد که حل مسائل 

اجتماعی ساده 
و سهل نیستند، 
ساخِت رابطه 

اجتماعی و 
هم یابی محلی، 

کار زمان بر و 
پیچیده ای 

است و مراوده 
ع  با اقشار متنو

مردمی، فعالیتی 
است سترگ و 
البته جان افزا. 

میدان دارِی صابر 
و پاِی کاری او، 

نسبتی که با دیگران 
برقرار می سازد 
و هنر استماع و 

شنیدن رنج های 
آن ها، خلق حرکت 

و امید می کند. 

و پهلــوی(؛ مســتند مصــدق از نگاهــی دیگر که بــه منش مصــدق اختصــاص یافته، 
»قربانیمی قبول ایله آراز: صمد، عاشیق میلت« که به زندگی صمد بهرنگی پرداخته 
و ...، تالش هایی بود که صابر در جهت ارائه »یک مدل زیست جدی« سامان داده 
بود. چه به تعبیــر خودش، »نیروهــا یک مدل زیســت جدی ارائــه نمی دهند؛ مدل 
زیستی که صرفاً به ساده زیستی منحصر نمی شود؛ مدل زیستی که جهان را بشناسد، 
ایران را بشناسد، دغدغه داشته باشد و به اصطالح بشود با انگشت سبابه نشانش 

داد؛ مثل این زندگی کن، مثل اون زندگی کن.« 11
»لهیب جاویدان آذر )گذرى اســتراتژیك بر جنبش دانشــجویی(« نام پژوهشی دیگر 
است که توسط شهید صابر در آذرماه 1377 و در شماره 49 ایران فردا به انجام رسید. 
این پژوهش کــه در راســتای تعلق خاطر آقــا هدی به دانشــگاه و پیونــد وثیقی که با 
دانشجویان داشت، سامان یافته بود، تالش دارد تا جنبش دانشجویی را با خوانشی 
تاریخی، طــی 10 برش از ســال 1320، با شــکل گیری اولیــن حلقه های دانشــجویی و 
تأســیس نخســیتن انجمن اســالمی، تا خرداد 1376 و پس از آن، مــورد مطالعه قرار 
دهد. او همچنیــن در این پژوهش تالش می کنــد تا از چند حیث ســیر تطور و تحول 
جنبش دانشــجویی در ایران را مورد مطالعه قرار دهد: ســیر کّمی، ســیر کیفی، سیر 
هویتی، سیر طبقاتی، ســیر جنسی و باالخره ســیر هویت اجتماعی به عنوان »عنصر 
تحــول«. در نهایت، تحــوالت مثبت و کاســتی ها و محدودیت های پیــش روی این 

جنبش از نظر گذرانده می شود. 12
اما یکی از زیســت-پروژه های آقا هدی که در این ســال ها بیشــتر مورد توجه و بر ســر 
ح توسعه مهارت های پایه در سکونتگاه های غیر رسمی زاهدان«  زبان ها بوده، »طر
اســت که طرحــی در خصــوص فقرزدایی از مناطــق حاشیه نشــین و توانمندســازی 
فرودســتان به حســاب می آید. در این پروژه، هشت ســکونتگاه غیر رســمی زاهدان 
از جمله شــیرآباد، کریم آباد، مرادقلی، چلی آباد،پشت فرودگاه، پشت گاراژ، کارخانه 
نمک و بابائیان مورد مطالعه بوده است. از آسیب های کلیدی این سکونتگاه های 
هشت گانه می توان به مواردی همچون فقر و اعتیاد، کم سوادی، بیکاری، باال بودن 
جمعیت خانواده، محدودیت های فرهنگی- اجتماعی زنان، ناامنی محالت، یأس 

و ناامیدی جوانان اشاره کرد. 13
ح توســعه مهارت هــای پایه  نکته بســیار حائز اهمیــت این پژوهش آن اســت که طر

در ســکونتگاه های غیر رســمی شــهر زاهدان »با 
حمایت بانک جهانی، به سفارش وزارت مسکن 
و توسط شرکت خانه پژوهش نواندیش به عنوان 
مشاور« اجرا شد. از این رو، شاید کمی عجیب به 
نظر برســد که یکی از انتقادی ترین روشــنفکران 
ایران پس از انقالب که همواره نقدهای بنیادین 
کمیت داشــته  و جدی بــه ســاختار و اســاس حا
و بــه صریح الهجــه بــودن شــناخته می شــود، 
امــا بــا تفکیــک میــان نقدهــای ایدئولوژیــک و 
اســتفاده از ظرفیت هــای وزراتخانــه ای و ...، 
به داِم طــرد قدرت سیاســی نمی افتــد و آنجا که 
ضــرورت می یابــد، از بســترها و امکانــات همین 
قدرت قاهره در جهــت خیر عمومی و بهزیســتی 
مردم بهره می جوید. از این جهت شــاید شــهید 
صابر الگویی باشــد برای ســنخی از روشــنفکری 
ذات باور و هویت گرا که هرگونه تعامل و همکاری 
بــا قــدرت را مصــداق خیانــت بــه ذات الهــی و 
اقدس روشنفکری دانسته و از این جهت، پروژه 
»روشنفکراِن بی مسند« را از هر گونه ایفای نقش 
اجتماعــی برکنار می کند. آنگونــه که در »خالصه 

ح می خوانیم: گزارش مدیریتی« این طر

توانمندســازی  ح،  طــر اصلــی  »هــدف 
هشــت گانه  جوامــع  ظرفیت ســازی  و 
سکونتگاه های غیر رســمی شهر زاهدان به 
منظــور ارتقــا ســاماندهی، بهبود و توســعه 
مدیریــت شــهری و ســازگار بــا اولویت هــای 
محلــی مناطق مورد نظر اســت. بــه عبارت 
کــه 900 نفــر از  روشــن تر، هــدف آن اســت 
کنین ســکونت های هشــت گانه غیــر  ســا
کیــد بــر زنــان و  رســمی شــهر زاهــدان )بــا تأ
جوانان(، بــا کســب مهــارت و آموزش های 
فنی و حرفه ای به قابلیت هایی دست یابند 
تا بتواننــد برای خــود در بــازار کار محلی و یا 
شــهر زاهدان فرصت های شــغلی و درآمدزا 

ایجاد کنند.« 14

این موارد تنها شمایی کلی از چند طرح پژوهشی 
و پــروژه ای که شــهید صابر برخــی را بــه تنهایی و 
برخی دیگــر را بــا همــکاری جمعی و ســاماندهی 
گروهی به انجام رســانده اســت. بر این فهرســت 
کتــاب و مقالــه و  ح و  البتــه می تــوان ده هــا طــر
پژوهش دیگر را افزود که مطالعه هر کدام، مجالی 
کتاب هایــی  مفصــل و به خصــوص می طلبــد. 
همچون »فروپاشــی؛ نگاهی به درون رژیم شاه« 
و »50 ســال برنامه ریــزی« کــه یکــی از مهم تریــن 
نظــاِم  خصــوص  در  پژوهش هــا  و  مطالعــات 
برنامه ریــزی در ایــران، ســازمان برنامه وبودجه، 
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جمع و جماعت، 
منتظر قدم نهادن 
بر آستانه های کار 

و تالش گروهی 
است. این منطِق 
مبارزاتِی هدی 
صابر برای فرا 

رفتن از ُمِد زمانه، 
-یعنی انساِن 

اندوهگین- بوده 
است. شبکه های 

خارجی یکسره 
غ می گویند.  درو

به جای خبر پوچ 
و فسرده ساز، 

فعالیت های هدی 
صابر را می خوانیم 

و پی می گیریم.

شــناخت فرآیند تعدیل ســاختاری، پیامدهای خصوصی ســازی و ... اســت، انتشار 
مقاالت متعدد در ماهنامه ایران فردا با عنواینی همچون »اقتصاد مصدق، اندیشــه 
به جای نفــت«، »چه مردان ســبزى بــه دریــا رســیدند«)در خصوص زندگــی و منش 
شــهدای جنگ(، »منش از کف رفته«، »گذر از دوران تفرد و بازگشــت نوســتالژیک«، 
»اقتصاد گرفتار نقاهت بی برنامگی« و ... به عالوه دو پژوهش متمرکز با عناوین »باب 
بگشا؛ ضرورت رابطه صاف دالنه، مستمر، همه گاهی و استراتژیک با خدا« که به ویژه 
به قرآن و بهره گیری از آن با نگاهی اجتماعی اختصاص داشت و »هشت فراز هزار نیاز« 
کو تا دوره اصالحات متمرکز بود، »اثر انگشتی«  که بر تاریخ معاصر ایران از نهضت تنبا
سترگ و چشمگیر بوده که شهید صابر بر پهنه جامعه ایران به ثبت رسانده که پرونده 

آن هنوز گشوده است و نیاز به رهروانی جدی و از جنس او دارد.
به همین ســبب نیز هســت که شــهید صابر بــه ویــژه در دو گفتــار »چه باید کــرد؟« و 
»وحدت نیروها و نیروهــای اجتماعی جامعه«، پــس از بازخوانی و نقد روشــنفکری 
موجــود و به ویــژه روشــنفکری پســاانقالبی، در تــالش برای ارائــه طرحــی ایجابی، از 
کله بندی و انسجام« در معنای نوعی خودسازی و ایجاد ظرفیت درونی  »مقوم، شا
فردی، سازماندهی و شــکل یافتگی این ظرفیت ســازی و در نهایت »وحدت نسوج 
و تار و پوِد بافت هــا« نام می برد. این موارد عمدتاً در ســاحِت فــردی اتفاق می افتد. 
پس از آن، نوبِت »ارتباط با بیرون از خود« است. برای شــهید صابر، »بود بر نمود« و 
»ظرفیت ســازی بر اعالم موجودیت«، تقدم دارد. به همین ســبب و در همین راستا 
نیز هســت که به برای طی این مســیر، مؤلفه هایی چــون »تجهیز فــردی«، »تعیین 
جایــگاه خــود«، »هم یابی«، »بازگشــت بــه عرصــه مطالعــه«، »تلفیــق کار اجتماعی 
بــا سیاســی«، »حضــور در متــن«، »پروژه هــای کوچــک« و »آمــوزش« را از ضروریات 

غفلت ناپذیر می داند. 15
وقتی پابه پای هدی صابر قدم برمی داریم، آرام آرام متوجه می شویم که یک حکومت 
»به تمامه« ستمگر نیســت، مردم »به تمامه« ناامیدکننده و فردگرا نیستند، جامعه 
»به تمامه« یخ زده و فســرده نیســت، محالت، »به تمامه« در خویش فــرو نرفته اند، 
کارآمــد نیســتند ... با صابــر که قــدم برمی داریــم، آرام آرام  دســتگاه ها »به تمامــه« نا
متوجــه خواهیم شــد که حــل مســائل اجتماعی ســاده و ســهل نیســتند، ســاخِت 
رابطه اجتماعی و هم یابــی محلی، کار زمان بر و پیچیده ای اســت و مراوده با اقشــار 
متنوع مردمی، فعالیتی است سترگ و البته جان افزا. با صابر که در کار و میدان قدم 
می گذاریم، متوجه می شــویم که کارهای زیادی بر زمین مانده، نیروهای بســیاری 
نیز حضور دارند که این بارهــا را بردارند... میدان دارِی صابر و پاِی کاری او، نســبتی 
که با دیگران برقرار می ســازد و هنر اســتماع و شــنیدن رنج های آن ها، خلق حرکت و 

امید می کند... در همین مدار است که جا و فرصتی برای ناامیدی باقی نمی ماند.
همین جاســت کــه از تحلیل هــای کالن، از فرازهــای بلنــد نظم هــای تئوریــک فرود 
می آییم و کم کمک وارد متن می شویم ... در متن، هیچ چیزی »به تمامه« از دست 
نرفته اســت. در متن، فرصت های بیشــمار و امکان های بالقوه ای هنوز زنده اســت 
و نفس می کشــد ... حتی حاشــیه های متن حضور دارنــد و پابه پا می آینــد... جمع 
و جماعت، منتظر قدم نهادن بر آســتانه های کار و تالش گروهی اســت. این منطِق 
مبارزاتِی هــدی صابر برای فــرا رفتــن از ُمِد زمانــه، -یعنی انســاِن اندوهگیــن- بوده 
است. شــبکه های خارجی یکســره دروغ می گویند. به جای خبر پوچ و فسرده ساز، 
فعالیت های هــدی صابــر را می خوانیم و پــی می گیریم. »جامــه داِن پــر و پیمان« و 
پرامید، بر همۀ جهاِن پیچیده، دشــوار، صعب و گاه ناامیدکننــده و گاه تاریک و گاه 
تلخ، غلبه خواهد کرد. نظِم مســلط واجد شــکاف هایی اســت که می توان با درنگ 
در آن شکاف ها و تالِش توأمان، فرسوده اش ســاخت. امروز دیگر عیان شده که ما با 
واقعیتی حی و حاضر روبروییم: جماعتی که با صابر هم قدم شدند، در همۀ زیست-

پروژه هایش خالق امید و بازیابی کرامت انسانی بودند.
هنر صابر، دیدِن واقعیت، همچون خطوطی در هم تنیده از پیچیدگی هاست. او هیچ 
چیز را به مثابه یک کِل از دست رفته و مأیوس کننده نمی بیند. به همین سبب، در هر 

موقعیتی که مداخله می کند، با منطقی متعالی و 
رهایی بخش، هــم از ظرفیت هــای موقعیت بهره 
می جوید و هــم آن ظرفیت ها را توســعه می دهد. 
نــه از تــواِن مــردم محلــی و ارتباط هایشــان غافل 
می شود، و نه مسئوالن فالن وزارتخانه یا دستگاه 
قدرت و ... را به تمامه فاسد می پندارد. او کاشف 
و جستجوگر عرصه های هنوز دیده نشده ای است 
کمــان، دور  کــه از چشــماِن غیرمســلح مــردم و حا
گر  گر کسی ناامید است، ا مانده. به همین سبب، ا
به هر دلیلی گرفتار کلی اندیشی و قطع امید و سیاه 
دیدِن ایــراِن امروز اســت، باید بی هیــچ درنگی به 
»صابرپژوهی« دعوت اش کرد. با هدی صابر که در 
دل محالت، از تهران تا زاهدان، از آبادان تا تبریز و 
از خوزستان تا لرستان و ... که سفر کنید، بی شک 

جاِن دوباره ای خواهید یافت.    
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گشت روشنفکری به اردوی کار باز
چرا راهبرد روشنفکری ایرانی در حل مسائل نیازمند بازنگری است؟

طی یــک دهۀ اخیــر جامعــۀ ایــران وضعیت دشــواری را بــه لحاظ 
شاخص های فقر و نابرابری از سر گذرانده است. دو موج تحریمی 
ونا، به سقوط بخش های زیادی از جمعیت به زیر خط فقر  و بحران اخیر همه گیری کر
منجر شده است. این شرایط سبب شده که در تمام این ســال ها راهکارهای مقابله با 
فقر  و تعدیل آن هم در دســتور کار نهادهای سیاســتگذار حکومتی قرار بگیرد و از طریق 
برنامه های حمایتی کوشش شود از سیر شتابان گســترش فقر تا حد امکان جلوگیری 
شود و هم موضوعی مورد بحث و بررسی محافل نخبگانی و دانشگاهی باشد. در این 
بین، جریان های روشنفکری نیز، بیش از دهه های 1370 و 1380 به ابعاد مسئله آفرین فقر 
و نابرابری وقوف یافته و بیش از پیش شاهد دغدغه و گفتارهای روشنفکری حول لزوم 
مقابله با فقر و نابرابری هستیم. به این فهرست باید تالش های کنشگران اجتماعی نظیر 
وه های هدف خود  ود که به ســهم خود می کوشند به گر نهادهای مدنی و خیریه را افز
نظیر کودکان کار، زنان بی سرپرست، کارتن خواب ها، ساکنان سکونت های غیررسمی 

و دیگر اقشار کم برخوردار خدماتی ارائه کنند. 

فرهاد احمدی نیا

در تحلیــل مســئلۀ فقــر در فضای فکــری ایــران، گرایــش غالــب در بیــن نیروهــای فکری و 
کمیت در بــروز و گســترش فقــر و متقاباًل،  تحول خواهــان، توجــه به نقــش و مســئولیت حا
مقابله با آن است. چنانکه تصور می شود مسئولیت اصلی تشدید فقر و نابرابری در جامعه، 
کمیت است  کارآمد حا کارآمدی و فساد سیستمی یا سیاست های منطقه ای و جهانی نا نا
و بدون تغییر ســاختاری، امکان مقابله با فقر و نابرابری وجود ندارد؛ چرا که هرگونه تالش 
حمایتی در سطح جامعه برای نجاِت بخشی از فقرا از وضعیت فاجعه بار، همزمان است با 
سقوط جمعیتی بیشتر به زیر خط فقر. در نتیجه باید آب را از سرچشمه بست و با دگرگونی 
ساختاری به مصاف فقر رفت. نتیجۀ تلویحی این تحلیل، بازســازی روزافزون مسئلۀ فقر 

و نابرابــری بــه مثابــه امری سیاســی اســت؛ نــه یک 
پدیدۀ اجتماعی یا اقتصادی قابل مدیریت در درون 
ساختارهای موجود. از طرفی، از آنجا که این تحلیل 
هرگونــه تــالش موثــر بــرای مقابلــه بــا فقــر را در تغییر 
ســاختاری جســتجو می کند، الجرم، نقطه عزیمت 
کمیتی  و خاســتگاه فقرزدایــی را در ســطح کالن حا
تعریف می کند و نقش اساسی و اولیه برای اقدام را در 
این زمینه به حکومت موکول کرده و برای نیروهای 
فکــری و تحول خــواه مســئولیتی جــز مطالبه گری و 
اعمال فشــار به حکومــت بــرای انجام این امــر قائل 
نیســت. به عالوه، از آنجا که تحلیل عّلی مسئلۀ فقر 
کارآمدی  و نابرابری از خالل فساد سیستماتیک یا نا
ساختاری صورت می گیرد، هرگونه اقدام ریشه ای و 
راهکار »واقعی« برای کاهش فقر، مالزم با بر هم زدن 
اقتصاد سیاســی موجــود نظام جمهوری اســالمی، 
تغییــر رویکردهــای کالن سیاســی و منطقــه ای و 
بین المللــی و تغییــر اساســی در ســاخت اقتصــادی 
موجود تصور می شود. نتیجۀ چنین تحلیلی چنانکه 
گفته شــد، انتقال مرکــز ثقل مســئلۀ مقابله بــا فقر از 
یک مســئلۀ اجتماعــیـ  اقتصــادی قابــل مدیریت، 
به مســئله ای درتنیده با اقتصاد سیاسی و دگرگونی 
ســاختاری اســت و از آنجا که در توازن فعلــی نیروها 
میان جامعه و حکومت، اساســًا جامعه و نیروهای 
اجتماعی و سیاسی در وضعیتی نیستند که بتوانند 
ایــن دگرگونی ســاختاری را به شــکل مســالمت آمیز 
و بــدون هزینۀ اجتماعی و سیاســی ســهمگین رقم 
بزنند، نتیجۀ نهایــی این تحلیل، انفعال و انســداد 

در کنشگری ُخرد نیروها درون جامعه خواهد بود. 
تردیــدی نیســت کــه در دوران مــدرن، دولت هــا 
متکفــل مقابله بــا فقــر هســتند. چنانکــه زیمل در 
سنخ شناســی تیپ فقیر در جوامع تصریح می کند 
فقر زمانی منزلــت یک امــر اجتماعــی را می یابد که 
گروهــی در درون جامعه خــود را مســئول کمک به 
فقرا و حمایت و دستگیری از فقیران قلمداد کنند. 
به عبــارت دیگــر، فقر یــک پدیــدۀ مبتنی بــر کنش 
مقابــل و دوســویه  میان کســانی کــه فقیــر خوانده 
می شــوند و دیگر اعضای جامعــه اســت. در دوران 
مدرن، به تدریج مسئولیت دستگیری و حمایت از 
فقرا از افراد منفرد درون جامعه به دولت ها منتقل 
می شود؛ چنانکه یکی از کارویژه های دولت مدرن، 
کاهش فقر و نابرابری و بازتوزیع درآمدها با سازوکار 
مالیات ســتانی و تنظیم بازار قلمداد شــده اســت. 
اما نکتــۀ مهم اینجاســت که موکول کــردن وظیفۀ 
کاهش فقر به حکومت، اواًل جامعه را از مســئولیت 
مبرا نمی کنــد و ثانیًا ایــن وظیفــه را بایــد در عمل و 
بطن واقعیت های موجود شناسایی و تحلیل کرد. 
چنانکــه دولت های مــدرن، وظایف دیگــری نظیر 
ارائه خدمات اجتماعی پایه یا ترمیم خسارت های 
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بر بستری که 
نوعی شکاف 

میان دولتـ  ملت 
تصویر می شود، 

همکاری میان 
جامعه و حکومت 

برای مقابله با 
ابعاد مسئله آفرین 
خطرات مشترک 

نظیر فقر و نابرابری 
رنگ باخته و احالۀ 

مسئولیت به 
حکومت از سوی 

جامعه تبدیل 
به یک هنجار 
پذیرفته شده 

می گردد. 

ناشی از بالیای طبیعی را نیز عهده دار هستند؛ اما هنگامی که یک کشور با پدیده ای نظیر 
کننده و همبستگی بخش  زلزله یا دیگر بالیای طبیعی مواجه می شــود، نیروهای همگرا
درون جامعه فعال شده و می کوشند عوارض ناشی از این وضعیت را ترمیم کنند. به طور 
مشــابه وقتی یک کشــور در معرض تهاجم خارجی قرار می گیرد، با اینکه وظیفۀ اولیه در 
ایجاد امنیت بر عهدۀ نیروهای نظامی و ارتش کشور اســت، اما در صورت بحرانی شدن 
مســئله، نیروهای داوطلب و مردمی نیز به این کارزار پیوســته و از تمامیت ارضی کشــور 
دفاع می کنند. همان استدالل هایی که در مورد مداخلۀ اخالقی جامعه در این مقوله ها 
قابل طرح و ارجاع است، در مبارزه با فقر و نابرابری روزافزون در یک جامعه نیز قابل استناد 
اســت. به ویژه از منظری جماعت گرایانه که در مقابل رویکــرد لیبرالی حق محور، دوگانه 
حق-تکلیف محوری را قرار داده و افراد جامعه را مسئول ایفای وظایف شهروندی می کند.  
بر بســتری که نوعی شــکاف میان دولتـ  ملت تصویر می شــود، همکاری میــان جامعه و 
حکومت برای مقابله با ابعاد مسئله آفرین خطرات مشترک نظیر فقر و نابرابری رنگ باخته 
و احالۀ مسئولیت به حکومت از سوی جامعه تبدیل به یک هنجار پذیرفته شده می گردد. 
مادامی که چنین گفتمانی بر فضای فکری جامعه غلبه داشــته باشد، هرگونه کنشگری 
خالقانه و موثر از ســوی جامعه برای حل مســائل و بحران ها، منتفی شــده و همه چیز به 
کمیت موکول می شود. در نتیجه این گفتمان رایج نیاز به بازبینی  تغییرات اساسی در حا

و تجدیدنظر دارد. 
اما در ایــن مجــال می خواهیم با اســتناد بــه رویه و راهبــرد هدی صابــر در زندگــی مدنی و 
حرفه ای و سیاسی اش، به بازسازی و بازبینی ابعاد مسئله مسئله و ارائه مدلی برای تعدیل 

آن بپردازیم. 
چنانکه می دانیم مهمترین پروژه های اجتماعی هدی صابر در دوران متاخر حیات وی 

سه طرح پژوهشیـ  مداخلۀ اجتماعی به شرح زیر بود: 
1. طرح پژوهشی »پیشینه و سازوکارهای نهادهای تامینی و حمایتی در ایران« که 
پس از انعقاد قرارداد میان »موسسۀ عالی پژوهش تامین اجتماعی« و »خانۀ پژوهش 
نواندیش« به اجرا گذاشته شد و در حدفاصل آذرماه 1384 تا اردیبهشت ماه 1385 

اجرا شد.
2. طرح »مزیت شناسی و فرصت شناســی اقتصادی آبادان و خرمشهر« که در سال 
1385 که در طرح عمومی تر »ترویج و توسعۀ کارآفرینی و توانمندسازی در بنادر آبادان 
و خرمشــهر« جای دارد و ره یافت های نهایی آن معطوف به بستر سازی برای ایجاد 

اشتغال در دو شهر یاد شده بوده است. 
ح »توســعه مهارت هــای پایــه« و »تشــکیل گروه هــای کارآفرینــی و آمــوزش  3. طــر
بانک پذیری« در سکونت گاههای غیررسمی زاهدان که با حمایت بانک جهانی، به 
سفارش وزارت مسکن و مدیریت هدی صابر از خرداد ماه ســال 1388 با افق زمانی 

15 ماه آغاز به کار کرد. 
فعال شدن در این طرح ها، این فرصت را برای هدی صابر در میانۀ دهۀ 1380 فراهم آورد که 
کمیت و نیروهای فکری ـ سیاسی  در بسیاری از مفروضات خود در مورد شناخت از جامعه، حا
بازاندیشــی کند. در میانۀ پیگیری و اجرای همین طرح ها هدی صابر در حســینیه ارشــاد 
دست اندرکار ارائه مباحث »باب بگشا: ضرورت رابطۀ صاف دالنه، همه گاهی و استراتژیک 
با خدا« شــد. موضع هدی صابــر در انتقــاد از حکومت از دهه های پیش آشــکار بــود. اما در 
بحران شناسی ارائه شده از سوی صابر در این نشست ها، انتقادهای بنیادی و تندی از سوی 
صابر نسبت به نیروهای فکریـ  سیاسی و برخورد نقادانه با جامعه پدیدار شد. همچنان که 
اندکی پیش از آن، در 26امین ســالگرد مرحوم آیت اهلل طالقانی، هدی صابر طی سخنرانی 
»رفیق رهگشا« به تندی نیروهای روشنفکری و حتی هم مسلکان و هم فکران خود را به سبب 
فقدان رویکرد مولد، ابتکار و کنشگری، رضایت دادن به شرح و توزیع دستاوردهای پیشین و 

بسنده کردن به ویترین سرمایۀ تاریخی مورد نقد و بازخواست قرار داده بود. 
در بحران شناسی ذکرشده )نشست دوم مباحث باب بگشا( هدی صابر در تحلیل نیروهای 
فکری و سیاســی جامعۀ ایــران 16 ویژگی را به عنــوان مولفه های کاهنده ایــن نیروها ذکر 

می کند که عبارتند از: 

1. توقف تولید دورانی
2. فاصله با آخرین دستاوردها

ع 3. ناقلـ  موّز
4. فیکسیسیم مدرن و عدم مرز با حوزه های 

علمیه سنتی
5. درون پوکی

6. استعداد فرقه شدن
7. تلقی از مبارزه مرادف بدهـ  بستان

8. تشکیالت در شیب باند
9. نهان کاری

10. فقدان نقش آموزگاری و پدری
11. منش دستخوش فروکش

12. فقدان مدل زیست
13. فقدان ایده، ره یافت، بشارت

14. کم امیدـ  ناامید
15. بسندگی

16. حس نوستالژیک
 در بخشی از همین نشست و متناسب با محورهای 
مذکور، هدی صابر به مقایسه رویکرد مولد و فعاالنه 
نیروهای فکریـ  سیاسی در دهه های قبل انقالب با 

شرایط متاخر می پردازد: 

»وضعیــت نیروهای ما در دهه هــای 20، 30، 
40، 50 این گونه بود. دایم اردوی کار تشکیل 
می دادند. دایم در کار بودند و به قول مولوی 
غوطه ور در کار بودند؛ این پروژه تمام می شد، 
ح  ح تمــام می شــد، طر پــروژۀ  دیگــر؛ این طــر
دیگــر؛ وضعیــت روشــنفکری مــا مثــل دوی 
امدادی بود؛ چند نسل کیفی آمدند و جامعه 
را متحول کردنــد. ولی االن درون پوک شــده 
کار جــدی ای صــورت نمی گیــرد؛ نیروهــا  و 
اســتعداد فرقــه شــدن دارنــد؛ فقــط این طور 
نیســت کــه جمهــوری اســالمی مانــع تحــول 
گر بجوشــد و بخواهد باال بیاید  است؛ تحول ا
کســی نمی تواند جلویــش را بگیــرد. حال، در 
درون، جوششــی نیســت؛ ســماوری غل غل 
نمی کند. نمی شود مدام با استکان، آب سرد 
از بیــرون داخــل ســماور ریخت؛ بلکه ســماور 
یــک آرتزینــی اســت کــه از درون می جوشــد و 
باال می آید. جوششی که حدودًا پنج دهه در 
جامعۀ روشنفکری وجود داشت. االن دوران 
بی دستاوردی است و نیروها خودشان دارند 
خود را در یک ویترین جــای می دهند. صرفًا 
ح نیســت و ما  مانــع جمهوری اســالمی مطــر
نمی توانیم فرافکنی کنیم و بگوییم مشکالت 

به خاطر سر کار بودن این نظام است.«

ایــن رهیافــت انتقــادی هــدی صابــر 1 در مواجهــه 
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رهیافت انتقادی 
هدی صابر 

در مواجهه با 
نیروهای فکری، 

امروز بیش از پیش 
مبتالبه جامعۀ 

فکری است و 
در تحلیل های 

کالن نگرانه، احاله 
مسئولیت مداوم 
به حاکمیت، فرو 

نهادن رویکرد 
مولد و کنشگرانه 
ترمیمی، ناامیدی 

و بی انگیزگی و 
... بروز و ظهور 

می یابد. 

با نیروهــای فکــری، امــروز بیــش از پیش مبتالبــه جامعــۀ فکــری اســت و در تحلیل های 
کمیت، فرو نهــادن رویکرد مولد و کنشــگرانه  کالن نگرانه، احاله مســئولیت مداوم بــه حا
ترمیمی، ناامیدی و بی انگیزگی و ... بروز و ظهور می یابد. نتیجۀ قابل برداشت از این رویکرد 
صابر در موضوع مــورد بحث این نوشــته، لزوم بازســازی نقش روشــنفکران در مواجهه با 
مسائل و بحران هایی نظیر فقر و نابرابری در ابعاد مختلف آن )فقر معیشتی، فقر آموزشی، 
فقر بهداشت و سالمت و ...( است. تعریف این نقش به ارائه تحلیل های کالن و انتزاعی یا 
کمیت، تکرار یک مسیر چند دهه ای بی ثمر است. بازتعریف مسئلۀ فقر و  مطالبه گری از حا
کوشش برای ارائه راهکارهای واقعی برای آن در کنش متقابل با محدودیت ها و تجهیزهای 
ســاختاری موجود، توصیۀ قابل برگرفتن از رویکرد و رویه هدی صابر اســت؛ چنانکه او در 
دورۀ پایانی حیات با اجرای پروژۀ توانمندســازی در ســکونت گاه های غیررسمی زاهدان 
می کوشید این رویکرد را در عمل تحقق بخشد. قابل توجه است که پروژۀ مذکور، در پیوند 
کمیتی و جهانی تعریف شده بود؛ نهادهایی که در گفتارهای مرسوم  و تعامل با نهادهای حا
روشنفکری، یکی با چوب نئولیبرالیسم و دیگری با چوب خودکامگی و فساد رانده شده و 

میدانی برای تعامل با آن ها گشوده نمی شود. 
نقدهای هدی صابر به فضای فکری به سبب فقدان پروژۀ اجتماعی مشخص و رویکرد بدیلی 
کتیکی  که وی در دوران متاخر حیات سعی در تحقق آن داشت، ناشی از جبر زمانه یا چرخش تا
گزیری به تجویز لزوم فعالیت  در زمانۀ عسرت و محدودیت کار سیاسی نبود.2  صابر از روی نا
مدنی و بازبینی در نقش و راهبرد مالوف روشنفکری روی نیاورد، بلکه این بازبینی نتیجۀ یک 

کتیکی از مسیر طی شدۀ حیات وی در میانۀ دهۀ 1380 بود.  جمع بندی راهبردی و غیرتا
از آنچــه در رویکــرد و راهبــرد متاخر هــدی صابــر درمی یابیم چگونــه می توان بــه تحلیل و 
بازسازی مسئلۀ فقر و نابرابری پرداخت؟ پاسخ را در چند گزاره به اختصار مطرح می کنیم: 
1. فقر و نابرابری معلول ساختارهای معیوب و فقرآفرین هست و مسئولیت اصالح این 
ساختارها در وهلۀ اول متوجه حکومت است. اما راهبرد غلبه بر این مسئله، تجویز 

تغییر ساختاری و موکول کردن آغازگری تغییر به حکومت نیست. 
2. جریان های روشــنفکری نیز با تعارض هــا و تنش های جدی در کنشــگری، تولید، 
امیدآفرینی و بشارت، ایده پردازی و بسندگی تاریخی مواجهند و راهبردشان در مواجهه 

با مسائل اساسی کشور به فرافکنی مسئولیت به نظام سیاسی تقلیل یافته است. 
3. بــرای خــروج از این چنبره، بــه بازبینی نظــریـ  عملــی در راهبرد روشــنفکری نیاز 
است. بازگشت به تولید فکر و ایده و ایفای نقش اجتماعی فعال حداقل ضرورت های 
پیشــاروی روشــنفکری بــرای »بازیابــی پــروژۀ آدمیــت ایرانــی« اســت. خاســتگاه و 
کمیت یا جایی بیرون از فضای فکری، بلکه در کانون  نقطه عزیمت این امر نیز نه در حا

و بطن خود نیروهای روشنفکری است.  
4. نقــش مذکــور را باید بــا پرکتیس هــای روزمــره و پروژه هــای عملی خــرد و محدود 
تحقق بخشــید و برونی ســازی کرد. بســنده کردن به مــدار نقادی و اندیشــه ورزی و 
گفتاردرمانی، راه به جایی نمی برد. نیاز به فعالیت های عملی برای مقابله با پدیدۀ 
فقر و نابرابری است؛ فعالیت هایی که مدار تعامل را پاس بدارد و در پی تشدید تنش 

کمیتی نباشد.  با نهادهای فراملی و حا
زیست عملی هدی صابر در دوران متاخر حیات، تاییدی بود بر این بازبینی و بازسازی از 
نقش نیروها در حل مسائل اجتماعی ایران. او در آخرین سخنرانی های خود در سال 1388 
و 1389 نیز راهبرد مشابهی را بسط داده و لزوم تامل و الگوگیری از مدل کنشگری نیروهای 

اجتماعی سنتی نظیر خیریه ها و تشکل های مدنی را یادآور شده است.3 
***

در ابتدای دهۀ 1380 انتشــار ســخنرانی »مرده ریگ ســنت روشــنفکری« مرتضی مردیها در 
کنش های منفی زیادی در جامعۀ  رســانه ها و ســپس انعکاس کامل آن در مجلۀ آفتاب با وا
روشنفکری مواجه شد.  این امر تا حدودی به زبان تند و تیز مردیها در نقد سنت روشنفکری 
ایران در آن سخنرانی بازمی گشت و تا حدی هم به ایماژ لیبرال مسلک گویندۀ آن بحث. سخن 
مردیها در آن گفتار، نقد روشنفکری جهان و ایران در فهم مسائل پیچیده میان حکومت و 

جامعه و احاله این مسائل به سلطۀ حکومت بود. 

کنون دو دهه پس از طرح آن بحث، با فرازونشیب های  ا
جامعــۀ ایــران بیــش از پیــش بازاندیشــی در ســنت 
غ از اینکه تعابیر تلخ  روشنفکری ضرورت یافته است. فار
و تند مردیها را صائب بدانیم یا نقد هدی صابر را برتابیم، 
باید بدانیم که راهبرد مالوف روشنفکری در دهه های 
اخیر جز بی ثمری، انسداد و ســرخوردگی به بار نیاورده 
اســت. نقادی ایــن راهبــرد و تعهــد عمیق بــه آفرینش 
الگوهــای ُخــرد، عملــی و شــدنی در تحقــق جامعه ای 
برابرانه تر و عاری از فقر، ضرورتی پیش روی روشنفکری 

و تحول خواهی ایرانی در سدۀ پیش روی است. 

  پینوشت ها

1- ایــن نمونــه، شــاید مالیم تریــن نقــد هــدی صابــر بــر فضــای 
روشنفکری است. او در پاره ای مواقع انتقادهای به مراتب تندتری 
مطرح کرده است: »تاریخ کار اقلیتی است، حمال های کف بازار 
تاریخ را پیش برده اند نه روشنفکران مغز حلزونی کرده ی  شعارده 
و آروغ  ایدئولوژیک زن! ]خدا[ همه ی این ها را مطرح می کند و بعد 
می گوید هر کس که می خواهد باربری کند، این کتاب هســت، 
پیام هست، من هم هستم. من متولی شما هستم.« )باب بگشا، 

نشست سی و دوم: تبیین: دید تاریخی، تحلیل تاریخی-2(
2- تقی رحمانی در یاداشــتی که همزمان با رونمایی مستند 
»مصــدق از نــگاه دیگــر« هــدی صابــر نگاشــت ایــن انــگاره را 
مطرح کرد که ساخت این مستند توسط هدی صابر به نوعی 
مشروعیت بخشی هدی صابر به چرخش از کنشگری سیاسی 
به کنشگری مدنی در نتیجه ی محدودیت های سیاسی متاخر 
وی بوده اســت: »این مستند نشــان از توجه هدی به جامعه 
غیرسیاسی هم دارد. هدی که به کار مدنی جلب شده و هم در 
پروژه ای در زاهدان مشغول شــده است نمی تواند بدون اذن 
معبودهایــش به چنیــن کار مدنی دل دهد. مســتند مصدق 
برای این است وی مجوز کارش را سندی و کتبی کند و نشان 
گزیر به اذن یکی از  دهد که طی این مرحله مدنی را در زمــان نا
معبودهایش انجام داده اســت. واال محمــد حنیف را چگونه 
می توانست پاســخگو باشــد. کریمِی مصدق و رحیمِی تختی 
می توانســت در برابر ســوال حنیف که چه می کنی هدی؟ کار 
گر  مدنی او را توجیه کند. چرا که به ســیاق حنیف و شــریعتی ا
در میدان نیستی هر کجا که خواهی باشد به شراب و یا به نماز 
گــر در صحنه اصلی  به جامعه مدنــی یا چپاول خلــق، چرا که ا
نیستی مهم نیســت که چه می کنی. این نگاه را امثال هدی 
باور داشــتند، اما به مرور زمان با تکثر الگوهــا به رفتار جدیدی 
رســیدند که در رفتار هدی می بینیم. این مســتند به مولف، 
ســندی ماندگار و دلگرم کننــده ارائــه می دهد تا بــه محمد آقا 
معبود معبودهایش بگوید که رفتارش درست بوده است، چرا 
گزیز در تبعید به مردم پرداخته است  که مصدق بزرگ در دوره نا
گزیر به جامعه  اما منش را حفظ کرده است. هدی نیز در دوره نا
مدنی روی کرده است و با منش مردم دوستی به زیست انسانی 
ادامه داده اســت.« )رحمانــی، تقی، 1395. »مصــدق کریم یا 

اشرافیت مغلوب؟«. سایت ملیـ  مذهبی. 24 اسفند 1395( 
3- این امر در ســخنرانی هدی صابر با عنوان »وحدت نیروها 
و نیروهای اجتماعی جامعه« تشریح داده شده و در مقاله ای 
گرایی سیاســی به وحدت و همگرایی  با عنوان »از تعارض و وا
اجتماعــی« در یادنامــه نهمیــن ســالگرد هــدی صابــر مــورد 

بازخوانی قرار گرفته است. 
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صابر است.

گر بدین سان زیست باید پست
گر فانوس عمرم را به رسوایی نیاویزم من چه بی شرمم ا

بر بلنِد کاِج خشِک کوچه بن بست
ک  گر بدین سان زیست باید پا

گر ننشانم از ایمان خود چون کوه کم ا من چه ناپا
ک یادگاری جاودانه بر تراز بی بقای خا

خرداد پر از حادثه ســال 1390 همواره شرمگین سرزمین زجرکشــیده ایران مان است، 
که حدفاصل دهم تا بیست و یکم خردادماه و تنها ظرف یازده روز، سه نازنین انسان  چرا
را با تنبلی، خشم و حسد در حق مرحوم مهندس سحابی، شهید هاله سحابی و معلم 

شهید هدی صابر از ما ستاند و جای خالی آنان را تا ابد پرناشدنی باقی گذارد.
ک این سه تن در روش و منش فکری آنان را در نگاه من تبدیل به یک روح در  وجه اشترا
سه کالبد متفاوت نموده بود و شاید دلیل اصلی در ابدی بودن داغ فقدان آنان همین 
موضوع بوده است. سخت کوشی برای نیل به آرمان، متانت، نگاه داشتن جانب انصاف 
در برابر مخالفان، نگاه ساختارمند و در یک کالم منش و روش اخالقی مشخصه مشترک 

آنان بوده است.
سجایای اخالقی و منش مهندس سحابی از حوصله این نوشته و توان نویسنده خارج 
است اّما مهم ترین آموخته من از ایشان ثبات قدم و امید است. مهندس پس از روزهای 
ســرد و تاریک مردادماه ســال 1332 دریافت تنها راه جان به در بــردن از مهلکه، حفظ 
امید و صرف فعل عمل کردن اســت و به ما که در دهه هشــتاد دوره جوانی خود را طی 
می کردیم، آموخت که برای تغییر نمی بایست خوش بین بود، بلکه می بایست نیروی 
تغییر شرایط کنونی به یک وضعیت بهتر را با »امید« عملی نمود. مهندس سحابی تبلور 
»امید بذر هویت ماست« و تا آخرین لحظه زندگی حفظ ایران برایش اوجب واجبات بود 

و چه هنرمندانه به ما یاد داد که ایران امید ماست.
هاله ســحابی شــاید در میــان این جمــع کم تــر معرفی گردیــده اســت و ازاین رو بیشــتر 
کار، مــادری مهربان، کنشــگر  قدرناشناســش بوده ایــم. دختــری قــوی، خواهری فــدا
غ التحصیل فیزیک، قرآن پژوه، شــاعر، نقاش، مدرس زبان فرانســه و  حقوق زنان، فار
گر توصیفی برای شخصی ناشناس می بود، عمیقاً ما را تحت تأثیر قرار می داد و حال  .... ا
این شرحی مختصر از عزت هاله خانم سحابی است. هاله خانم، این دنیا را ببخش که 
قدر ندانست و همواره با زندان و زندانی درگیرتان کرد. هاله خانم، می دانیم که دکتر و 

مهندس سحابی بخشایش را به شما آموختند اما 
ما نیز شرمساریم که این چنین ظالم بودیم و اجازه 
ندادیم این کشــور از هنــر و مهر و دانش شــما بهره 

ببرد. ببخشید هاله خانم ...
هــدی صابــر یــک پدیــده منحصربه فــرد در تاریــخ 
معاصــر ماســت. بــرای اثبــات ایــن موضــوع فقط 
یک نمونه کتاب خارق العاده »فروپاشــی« شــهید 
صابــر اســت. یــک جــوان در ســال های آغازیــن 
دهه ســوم زندگــی، در زمانه ای که تنــدروی ارزش 
بود، آن چنان با دقــت و عمیق به تحلیــل وقایع و 
رویدادها می پردازد که پس از قریب به چهل سال 
تأخیر در انتشار تحقیقاتش، ارزش نگاه ساختارمند 
او بــه وقایــع را درک می کنیــم. ابعــاد وجــودی و 
فعالیت های عملی، پژوهشــی، فرهنگی و رفتاری 
آقا هــدی آن چنــان گســترده اســت کــه پرداختن 
به هــر جنبــۀ آن، کم لطفــی در حــق بقیــه جوانب 
اســت. امــا الحــق و االنصــاف کارآفرینی در اســتان 
سیستان وبلوچســتان به عنوان یک مدل توسعه 
در مناطق محروم، نشست های »هشت فراز، هزار 
نیاز« به عنوان یکی از منابــع ماندگار تحلیل وقایع 
تاریخی به صورت روش مند اســت. در کنار تمامی 
ایــن مســائل، شــهید هــدی صابــر تجســم واقعی 
ایستادگی بر آرمان و پا پس نکشیدن از میدان عمل 
بود و به همۀ ما نشان داد که چگونه می توان یک 

جو سخن گفت و صدها خروار عمل کرد.
کوتــاه ســخن آن کــه در این روزهــای محنــت زده، 
خرداد چه بی رحمانه سه انسان بزرگ را به یک باره 
از این مردم گرفت و برایمان منش و اندیشــه ای را 
بازگذارد که مهندس سحابی فقید با آن همه تالش 
و مجاهدت بــرای اعتالی وطن با ایــن جمله این 
دنیا را ترک نمود: »زندگی مردم سخت شده است. 
خدا می داند که من چقدر برای ایران نگرانم! من 
دارم می میــرم و کاری بــرای ایران نکــردم.« و طنز 
روزگار این است که عزت سحابی دست در دست 
گرد نستوه اش هدی، ما را  دختر عزیزش هاله و شا
ترک نمود، این چنین ســخن می گویــد و مدعیاِن 
نــام و طالبــاِن نــان آن گونه بــر این ســرزمین منت 

می گذارند و ... 

چه جای تعجب؟!
که از خشکیده گلدانی

گل زندگی برشکوفد
کافی است؛

دانه ای
 قطره ای

روَزنی
نسیمی
 اراده ای

سوگواره ای برای خرداد شرمگین

رضا زمانی
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گهان به جایی ناشناخته پرتاب  گوار است. همیشه تاریخ را نا  مرگ برای همه نا
ک می بلعد، کلمــات را تهی می کند، روان را  ک خا می کند. زمان را در دهان مغا
می خلد و اندوه را ابدی می ســازد. این ســاختن مرگ آلود، ســاختن پایان یک 
بودن است. بسی کسان که در مرگ نام می گیرند و از مرگ بر نمی گذرند. بسیاری 
برای زندگی به دنیــا می آیند و با مرگ خــود زندگی را پــرورده و نیک نام می کنند. 
اینان از پرچین مرگ می گذرند و سیاهۀ موت را به روشن زندگی تبدیل می کنند. 
این کالمی نو نیست، حاصل تجربۀ بشر در روزگاران کهن است. خردمندان، 
جوانمردان و فتیان، افسران و سروران رهایی بخش، دلیران خیرخواه، شهیدان 
میــدان ستم ســتیزی، اینان در طــول حیات بشــر، همچنــان ســرمدی و جاوید 
مانده اند. گواه خویش اند، شــاهد حقیقت جاودانه ای به نام شرافت، انسان 

بودن، پای برعهدخود فشردن و زندگی را معنای تازه بخشیدن. 
این کلمات هم تازه نیســتند، اما همچنان تا این بالها بر ما نازل می شــود، و تا 
کمان صادر می گردد، ما هر روز روح شهید رویاهای مان  فرمان مرگ از حنجرۀ حا
را بر دوش می کشــیم و در دشــت اللۀ اندوه های خود به جهان گشوده به فردا 

می سپریم.
کاش هرگز حی بن یقظان های آزادی سر بر مذبح جانبازی نگذارند. این لفظ ها 
ک شــود. این  و کلمات بایســت کــه روزی کهنــه شــود و از صفحۀ ادبیــات ما پا
کشــتگان که نقششــان بــر آینــۀ روح مــا نشســته، ایــن باالبلنــدان که بــه جرم 

رهایی آدمی، زخم دار و درفش و گلوله بر بر 
و پهلو دارند، نشــان آن است که جهان ما 
فرتوت و نابردبار است، عالمت پرخشمی 
از ســتایش مرگ و ذلت و خشــونت و تحقیر 
زندگی و آرامش و مهربانی ســت. ســمپتوم 
بدنــۀ حکمرانــی و دولت مندی یک کشــور 
مردم گریز است. فیلسوف عجیب هلندی 
انســانی  حکومــت  می گفــت  اســپینوزا 
حکومتی ســت که قدرت و نیروهــای خیر را 
نمایندگی می کنــد و برای بقای خــرد و جان 
و بــدن شــهروندان می کوشــد و شــادی را 
گر چنین اســت، مرگ  به ارمغــان مــی آورد. ا
ناخواستۀ شهروندان، آن هم به تیغ و داغ 
و گلوله و حبس نشانی از بیماری سهمگین 
دولت و ملتی ست که در روزگاری که صیت 
دموکراســی و زندگی خواهــی  شــایع شــده 
است، در بدترین شکل زندگی گرفتار است. 
جامعه ای که سروران دانایی اش را به حبس 
و شکنجه می برد، در حبس آنان را می کشد، 
در خیابــان بــر ســر و جانشــان ضــرب مــرگ 
می انــدازد، در اعتصــاب غــذا قاضــی مــرگ 
می شود، این جامعه و نظام حکمرانی اش 

سخت بیمار و مفلوک است.
شاید هر اتفاقی که در روشنای تاریخ سیاسی جدید ما  از مشروطه بدین سو  رخ 
داده، بوی مرگ و حصر و حبس داده است. ما به این حوادث در روشنای تاریخ، 
تاریخ سیاه سقوط انسان را مالحظه کرده ایم. در این شکسته جانی ها، چه 
جهان های جانانی را که از دست نداده ایم. مرثیه نه آغاز تاریخ است و احیانا 
نه پایان تاریخ. همین که وجود داریم، حضور ما نشــانی از زندگی ســت و هیچ 
کمان بایــد بدانند ما  مرگی نتوانســته ما را از نعمت بودن بی بهره کنــد. پس حا
نخواهیم مرد. انقراض نسل آزادگان ناممکن است. روح شادی و رهایی در ذات 
آدمی مضبوط است.انسان برای آزادی و شادی نمی جنگد بلکه  نهاد او شادی 
و آزادی ســت، پس هیچ نیرو و قدرتی نمی تواند ظهور این نهاد را ناممکن کند.
ممکن اســت نیل به آن را بــه تعویق بیندازد، و این گواهان و شــاهدان ، شــراب 
رنگین جانشان را بر  سینۀ افق خواهند پاشید تا رهایی و شادی انسان ایرانی 

به تأخیر نیفتد.
ایــن حرف هــا داســتان جــان مــردم بی زبــان مــن اســت. مردمــی که توتــم قلم 
آرزوهای کوچکشان در قربانگاه بی سخنی  سر بریده می رقصد، خورشیدهای 
متفکــر و آزادی خواهــش در کوچــه، خیابــان و زنــدان،  پیــرش جان بــه مــرگ و 
جوانش  جوانمرگ می شــود، این ملت و دولت باید از بیماری استبداد رهایی 
یابد و بــه درمــان تفکــر و تعقل و بــدن و نظــام حکمرانــی خود برخیــزد تــا از این 
یادآوری هــای مــرگ، روزی به آخر برســیم و 

هرگز داغ دانایانمان را نبینیم.
ما برای یاد ســحابی پــدر، ســحابی دختر و 
هدای صابران چــه می توانیم گفــت؟ آنان 
هر کدام ســحابی ای نوربخش  در آســمان 
پرســتارۀ ایــران بودند. بــودن آنــان تاریخ 
را زیبا کرده بــود و زندگــی را پر از رویــا. آنان 
بهتر بود همانند همۀ دیگر از دست رفتگان 
فرهنــگ و هنــر و دموکراســی، نامشــان به 
دفتــر مقتوالن نوشــته نمی شــد و همچون 
همۀ آفرینندگان خیر و خرد، در جهان آزاد، 
در پیــری و فرزانگی، در بســتر خوشباشــی 
می مردند. آنان حق داشتند دروغ و نفرت 
و اســتبداد را تحمــل نکننــد و بر عهــد خود 
بــا حقیقــت اســتوار بماننــد و بــرای اصالح 
نظام حکمرانی و انتخابی شدن حکمران 
بکوشــند، امــا حق آنــان مــرگ نبــود. جان 
شیرینشــان برای بدنامــی هر قدرقــدرت و 
قوی شوکتی گواهی از بقای آدمی در مسیر 
خیــر و ســالمت و صلــح اســت. یادشــان 
گرامــی باشــد و نامشــان را هرگــز از خاطــر 

نخواهیم سترد.

نامشان زمزمۀ نیمه شب مستان باد!
مسعود میری




