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رسانه ها و تبلیغات شرطی

قانون بازتاب های شرطی اولین بار به وسیلۀ ایوان پتروویچ پاوُلف-فیزیولوژیست و عصب شناس 
که به دنبال  کنشی اصطالحی است  کالسیک یا شرطی شدن وا ح شــد. شرطی ســازی  روس -مطر

کرد. آزمایشات پاولف رواج پیدا 
که هر بار به سوی سگش می رود تا به او غذا بدهد، بزاق دهان سگ ترشح می شود.   پاولف می دید 
که دستگاه عصبی خودمختار سگ تحت تأثیر  این رخداد قرار می گیرد و در حقیقت  او متوجه شد 
گر غذایی همراه نداشته باشد، باز هم بزاق  که حتی ا بین او و غذا نوعی رابطه برقرار می کند؛ چنان 

دهان سگ منتشر می شود.
کنترل شــده  که تحت شــرایط  گرفــت در این زمینه آزمایشــی انجــام دهد. او، هر بار  پاولــف تصمیــم 
بــه ســگ غــذا مــی داد، میــزان بــزاق ترشح شــده در دهــان ســگ را اندازه گیــری می کرد و در شــرایط 
آزمایشگاهی به یک حّد نصاب نسبتًا  مشخص )از میزان ترشح بزاق در دهان سگ( رسید. پس از 
کرد و  کار را تکرار  آن، همراه با دادن غذا به سگ در شرایط آزمایشگاهی زنگی را به صدا درآورد و این 
گر بدون غذا هم زنگ را به صدا درمی آورد باز هم بزاق در دهان سگ ترشح  که ا به مرحله ای رسید 

کمتر. به این حالت، شرطی سازی سطح اول می گویند.  می شد؛ البته به میزان 
که در ادامه، شرطی ســازی دســتگاه عصبی خودمختار ســگ بــا یک محرک  گرفــت  پاولــف تصمیــم 
کند. پس از تکرار،  که بــا به صدا درآوردن زنگ، چراغی نیز روشــن  شــرطی را بیازمایــد؛ بدین ترتیب 
که دســتگاه عصبی خودمختار ســگ به تدریج نســبت به نور چراغ )با صــدای زنگ( با  متوجــه شــد 
کمتر شــرطی می شــود و مقداری بزاق با روشــن شــدن چراغ ترشح می شــود. به این حالت،  شــدت 
گفتــه می شــود.  از همین جــا، پاولــف متوجه یــک قانون شــد. آن قانون  شرطی ســازی ســطح دوم 
کاهش پیدا می کند تا به  که هرچه ســطوح شــرطی افزایش یابد، شدت شرطی ســازی  چنین اســت 
که شرطی ســازی نوعی یادگیری نیست. یادگیری عملی ارادی است  صفر برســد. باید توجه داشــت 
که در دستگاه  که شرطی سازی یک عکس العمل غیر ارادی است  که مغز صورت می دهد، در حالی 
عصبی خودمختار اتفاق می افتد. مغز مرکز عملیات یادگیری، اما مخچه مرکز شرطی ســازی اســت. 
کنند، اما این از  کوشیده اند شرطی ســازی را نوعی یادگیری تلقی  برخی از نویســندگان مارکسیســت 

کاماًل اشتباه است. نظر علمی 
امروزه از قانون بازتاب های شــرطی در رســانه ها به طور وســیع اســتفاده می شــود؛ به عنوان مثال، 
کاال بپــردازد، زیبایــی و برهنگی او  گهی هــای تبلیغاتــی یــک زن زیبــا و برهنــه به تبلیــغ یک  گــر در آ ا
برای مخاطبان )مخصوصًا، جنس مخالف( یک محرک غیر شــرطی محســوب می شــود. در صورت 
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کاال )محرک  گهی تبلیغاتی، به تدریج دســتگاه عصبی خودمختار مخاطب نســبت به  تکرار پخش آ
کاال را در  کــه وقتــی آن  شــرطی( بــه وســیلۀ زن )محــرک غیــر شــرطی( شــرطی می شــود. ایــن اســت 
گاه آن  کاال حالت دلبستگی در خود احساس می کند و ناخودآ فروشــگاهی می بینید، نســبت به آن 
کاال را برمی گزیند و می خرد. زیان اســتفاده از قانون بازتاب های شــرطی در تبلیغات تجاری فقط در 
کاال از  که قیمت  افزایش بیش از نیاز مصرف )و در نتیجه، ســود فروشــنده( حتی در شــرایطی اســت 

کرده است. حّد معینی تجاوز 
گذشــته از تبلیغات تجاری، در تبلیغات فرهنگی نیز می توان از قانون بازتاب های شــرطی اســتفاده 
گورســتان، به تدریج دســتگاه عصبی خودمختار مردم  کرد؛ به عنوان مثال، با انتخاب یک نام برای 
نسبت به آن نام )به عنوان محرک شرطی( با مفاهیمی نظیر مرگ، مرده، مرده شوی خانه، و... )به 

عنوان محرک های غیر شرطی( شرطی می شود.
گــر در فیلم ها و  کاربرد دارد؛ بــه عنوان مثال، ا  قانــون بازتاب هــای شــرطی در تبلیغــات سیاســی نیز 
ســریال ها، انســان غربی با زیبایی، ســکس، نظم، احترام، و ارزش های اخالقی همراه شود و انسان 
کار  ایرانــی بــا زشــتی، خشــونت، بی نظمــی، بی حرمتــی، و رذایل اخالقــی نشــان داده شــود، و این 
پیوسته تکرار شود، به تدریج دستگاه عصبی خودمختار مخاطبان با محرک های غیر شرطی )نظیر 
زیبایی/زشــتی، مهربانی/کینه جویی، نظم/بی نظمی، احترام/بی ادبی، فضایل/رذایل اخالقی( 
نسبت به محرک های شرطی )بیگانه یا خودی( به طور مثبت  یا منفی شرطی می شود و به تدریج 
کشور یا فرهنگ یا دین خود(  احساس رغبت به بیگانه )به عنوان مثال، غرب( و نفرت از خود )نظیر 
که عالئــم بالینِی رغبت به بیگانه، به صورت عالقه  در جامعــه به وجود می آید. در این حالت اســت 
کشــورهای غربی(، آموختن زبان آن ها، انتخاب  کشــورهای بیگانه )به عنوان مثال،  به مهاجرت به 
گزینش ســبک زندگی آن ها ظاهر می شــود؛ و  اســامی آن هــا، پذیــرش فرهنــگ و اعتقادات آن هــا، و 
عالئم نفرت از خود به صورت فرار از خود )کشور یا فرهنگ یا زبان یا دین خود( به تدریج در جامعه 

بروز می کند.
کرده اســت. در این  امــروزه عالئــم بالینــی رغبــت به غرب و نفــرت از خود در اقشــاری از جامعــه بروز 
که رسانه ها یک بار دیگر  گفته می شود، الزم است  که به تعبیری به آن شــبیخون فرهنگی  شــرایط، 

کنند. عملکرد خود را بررسی 

سردبیر
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تهمینه بختیاری

کالبدشکافی اغتشاشات دی  96
در بستر اقتصادی، هویتی و اجتماعی 
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مقدمه 
در روزهــای هفتــم تــا ســیزدهم دی 1396، از برخــی شــهرهای ایــران اعتراض هــا و ناآرامی هایــی 
گزارش شــد و محافل سیاســی و رســانه ای داخلــی و خارجی ابعاد مختلــف آن را بازتاب دادند. این 
گروهی از سپرده گذاران مؤسسات اعتباری آغاز شد،  که هفتم دی ماه از مشهد و توسط  اعتراض ها، 
کوتاهی بعد، از  کرد. ماهیت اعتــراض اقتصادی بود؛ اما مــدت  بــه بعضی از شــهرهای دیگر ســرایت 
ح مســائل سیاســی و اجتماعی استفاده شد و نوعی ماهیت ساختارشکنانه و براندازانه  آن برای طر
کرد و مطالبه گران اقتصادی مســیر خود را  گرفــت؛ بــه همین دلیــل، موج اول آن به ســرعت فروکش 
کردند، ولی آشــوبگران زیر نورافکن تبلیغاتی برخی از شــبکه های خارجی قرار  از آشــوب طلبان جدا 

گرفتند. 
گی داشت: با تأمل در شعارهای داده شده، 1( نداشتن مطالبۀ  اغتشاش ها دی ماه 1396 چهار ویژ
مشــخص، 2( شــروع اعتراض از پیرامون به مرکز، 3( فقدان ساختار رسمی رهبری مرکزی، و 4( ابراز 

تنفر از جریان های سیاسی در آن برجسته بود. 
کــه چــه عوامــل خارجــی و داخلــی در این  در ایــن مقالــه بــه ایــن پرســش پاســخ داده خواهــد شــد 

کرد؟ اغتشاش ها نقش داشتند و آیا اعتراض های دیماه 1396 را می توان بحران تلقی 

بحران
کرد:  کالن تقسیم  با نگاهی به تعاریف مختلف بحران، می توان آن را به سه دستۀ 

بحران های سیستمی یا بحران در نظام 	 
بحران های تصمیم گیری حکومتی 	 
بحران های رویارویی بین المللی	 

کارآمدی سیســتمی و بحران تصمیم گیــری در برخی  بحــراِن عــدم قطعیت ترکیبــی از عناصــری از نا
کــه بحــران اجتماعی را به وجود می آورد. پیش از آنکه یــک بحران به وجود آید، یک  زمینه هاســت 

که ناشی از عدم قطعیت و فضای ابهام است. مسئله بروز می کند 

عدم قطعیت و زمینه های بروز تهدیدهای اجتماعی، سیاسی، و اقتصادی 
با بررسی روندها و پیشران های اصلی سال 1396، می توان به زمینه های بروز برخی اعتراض ها پی 
که  برد. در ســال 1396، ایران با چندین مســئلۀ مهّم دارای عدم قطعیت و ابهام آفرین مواجه بود 

در ادامه به آن اشاره می کنیم: 
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سیاست خارجی دولت جدید آمریکا، به ویژه در قبال برجام ( 1
محاصرۀ اقتصادی ایران، رکود اقتصادی ( 2
کالن اقتصادی و سیاسی ( 3 اختالف نظرهای 
ابهام در سرمایه گذاری ( 4
کارکردهای اجتماعی فضای مجازی ( 5
سیاست های تروریستی عربستان سعودی ( 6
جنگ روانی غرب علیه انقالب اسالمی( 7
تورم ( 8
حمالت داعش در تهران ( 9

مسئلۀ سوریه ( 10
افزایش قیمت ارزهای خارجی ( 11

بحران آب و مسائل زیست محیطی ( 12

کلیدی در ســه بخش اصلی دسته بندی  گرفتن عدم قطعیت های  این مســائل را می توان با در نظر 
کرد: 

عدم قطعیت های منطقه ای و فرامنطقه ای. سیاست خارجی دولت آمریکا در قبال ایران، ( 1
مســئلۀ برجــام، تقابــل ایران با سیاســت های تروریســتی عربســتان ســعودی در ســوریه 
و عــراق، نقش آفرینــی روســیه در منطقۀ غرب آســیا، مســئلۀ داعش و درگیــری نیروهای 

مدافع حرم در سوریه و عراق، و سرنوشت سوریه در این دسته قرار می گرفت. 
کالن اقتصــادی، چالش های ( 2 مســائل سیاســی و اجتماعــی داخلــی. اختــالف نظرهــای 

سیاســی جنگ روانی غرب علیه انقالب اســالمی، و فشار بر افکار عمومی دربارۀ عملکرد 
کمیت در این دسته قرار می گیرد.  حا

مســائل اقتصــادی. شــامل فســاد اقتصــادی در برخــی نهادهــای حکومتــی، مشــکالت ( 3
بنیادهــای مالــی و اعتبــاری، تــورم، رکــود، نگرانی هــای ســرمایه گذاران، افزایــش قیمت 

گروه جا داده می شود.  ارزهای خارجی، بحران آب، و مسائل زیست محیطی در این 

عــدم قطعیــت به وجود آمده در این ســه حــوزه زمینه هایی برای بروز مشــکالت اجتماعی به وجود 
کلی می توان آن ها را به دو دستۀ عوامل داخلی و خارجی اغتشاش ها دی ماه 1396  که به طور  آورد 

کرد. البته، این عوامل تا تبدیل شدن به بحران اجتماعی فاصله داشت.  تقسیم 
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عوامل داخلی بروز اغتشاش ها 
کارشناســان، و تحلیلگــران عوامــل متعددی را زمینه ســاز اغتشــاش های دی مــاه 1396  مقامــات، 
کشور-در تبیین عوامل بروز اغتشاش ها، آن را به  کرده اند. عبدالرضا رحمانی فضلی-وزیر  توصیف 
کرد. وی نارضایتی اقتصادی و اجتماعی و سیاســی را از عوامل نزدیک  عوامل نزدیک و دور تقســیم 
و تغییر نســل، تغییر ســبک زندگی، و تغییرات فناورانه را از عوامل دور بروز این اغتشــاش ها توصیف 
کرد و عوامل دور را عمیق تر و شایستۀ توجه بیشتر دانست )ایرنا، 1396/11/11(. عوامل داخلی بروز 

کرد:  گروِه عوامل اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، و سیاسی تقسیم  اعتراض ها را می توان به چهار 

1. عوامل اقتصادی
که برخی از شــاخصه های آن در ادامه  عوامــل اقتصــادی اصلی تریــن زمینۀ آغاز ایــن اعتراض ها بود 

آمده است:
که هســتۀ اصلــی اعتراض های 	  گفت  ج روزانــه. به جرئت می توان  مســئلۀ معیشــت و خــر

دی ماه 1396 طبقۀ متوسط فرودست بودند. این طبقه تحت تأثیر سیاست های دهۀ 
گی این  کــم شــد. ویژ کــه در آن سیاســت های نولیبرالــی بــر اقتصــاد حا 70 و 80 هســتند 
کار بود، بدون  طبقــه بهره بــرداری از فرصت های آموزشــی و انتظــارات و توقعاتی از بــازار 
گاهی  اینکــه توانایی برآورده شــدن این انتظارات وجود داشــته باشــد. آن هــا، به دلیل آ
و دانش آموختــه بــودن و تحــت تأثیر طوفان اطالعاتی شــبکه های اجتماعی، بر طبقات 
کردنــد. احمــد توکلی-رئیس  کــرده و شــکاف های موجــود آن ها را آشــفته  باالتــر تمرکــز 
هیئت مدیرۀ دیده بان شــفافیت و عدالت-بی اعتنایی برخی از دســتگاه های دولتی به 
مطالبات معیشتی مردم را از عوامل اصلی اعتراض های خیابانی دی ماه 1396 توصیف 

ک، 10/9/ 1396(. کرده است )تابنا
کثر مــردم محور عمدۀ مطالبات 	  کاهش قدرت خرید ا افزایــش فقــر و بیــکاری و همچنین 

ناراضیــان اقتصــادی بود. براســاس ارزیابی هــای وزارت رفاه، بیــش از 40 میلیون ایرانی 
خواهان دریافت یارانه های نقدی هستند. 

خ حامل های 	  شــفاف نبودن بودجه های دســتگاه های مختلــف و پیش بینی افزایش نــر
گروه هایی از جامعــه در الیحۀ بودجه  انــرژی در بودجــۀ ســال 1397 و قطــع یارانۀ نقــدی 
از جملــه عوامــل اقتصــادی تهییج کننــده و تحریک کننده در بروز اعتراض ها بود )ســایت 
دنیــای اقتصــاد، 1396/09/20(؛ همچنیــن، انتشــار الیحــۀ بودجــه در فضــای مجــازی 

پیش از تصویب آن نارضایتی هایی را در جامعه به وجود آورد. 
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بحران در نظام بانکی و مؤسسه های غیر مجاز اصلی ترین عوامل بروز اعتراض ها بود. این 	 
کنده از چند ماه پیش از آن در شــهرهای مختلف دیده می شــد  اعتراض ها به صورت پرا
و عدم برخورد صحیح و قاطع با این گونه مؤسســه ها برای ســپرده گذاران مشکالت مالی 

به وجود آورده بود.
مفاســد اقتصادی، فیش های نجومی، پاســخگو نبودن برخی مســئوالن دربارۀ فساد در 	 

برخی نهادهای دولتی و حکومتی، و ابهامات موجود در مورد خصوصی سازی ها.

عــدم قطعیــِت بــه وجود آمــده در بخش های اقتصــادی در ســال 1396 و ابهام آفرینی های ناشــی از 
کنــده ای در سراســر ایران به وجود آورد. اعتراض ها عمدتًا بر ســپرده های مردم در  آن اعتراضــات پرا
گســترده ترین تجمع در روز  مؤسســات مالــی و اعتباری-به ویژه در اســتان خراســان-متمرکز بود. 

اول آبان ماه 1396 در برابر ساختمان مجلس شورای اسالمی در تهران برگزار شد.

2. عوامل اجتماعی
کاماًل برجسته  در میان عوامل اجتماعی، نقش شبکه های مجازی در اغتشاش های دی ماه 1396 
بــود. تحــوالت فناورانه و پیشــرفت های ارتباطاتــی به بروز و ظهور فضای مجازی منجر شده اســت. 
خ  ایــن عرصــه، در یــک دهۀ اخیر، در ایــران نیز به عنوان یــک پدیدۀ نوظهور اجتماعــی و فرهنگی ر
گروه های خاصی از مردم ایران-به ویژه، جوانان- نموده است. در دهۀ 80، فیس بوک و توییتر در 

گیرتر از  کــرد. در دهــۀ 90، پیام رســان تلگــرام به ســرعت جایگزیــن فیس بــوک و بســیار فرا رواج پیــدا 
که بر اساس آخرین نتایج نظرسنجی ایسپا در فروردین 1397، 59.5 درصد  فیس بوک شد؛ چنان 
که آمریکا رســمًا  از مردم ایران از پیام رســان تلگرام اســتفاده می کنند. این تحوالت در شــرایطی بود 
بودجــۀ هنگفتــی بــرای جنــگ روانــی علیه انقــالب اســالمی و جمهــوری اســالمی ایــران اختصاص 

داده است.
کردن جوانــان با خوِد واقعی و  یکــی از مهم ترین اثرات شــبکه ها و پیام رســان های اجتماعی بیگانه 
تالش برای ساختن یک فضای مصنوعی است. توجه به ظواهر و مادیاْت اولویت اصلی مخاطبان 
ایــن شــبکه های اجتماعی اســت. به عبــارت دیگر، شــبکه های مجازی منابع هویت ســاز دیگر را به 
چالش می کشــد. جامعه شناســان اغلب دو نوع هویت فردی و هویت اجتماعی را از یکدیگر متمایز 

می دانند، اما عماًل نمی توان این دو هویت را جدا از هم دانست )معمار و دیگران، 1391: 161(. 
کــه شــبکه های اجتماعــی بــر مســائل اجتماعــی جوانــان  کــی از آن اســت  پژوهش هــای متعــدد حا
تاثیرگذارنــد و بــا افزایــش مدت زمان عضویت، میزان اســتفاده، میزان مشــارکت و فعالیت، و واقعی 
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کاربران ضعیف می شود  کردن محتوای مطالب ارائه شده در این شبکه ها، هویت ملی و دینی  تلقی 
)احمدپور و دیگران، 1389: 97(. 

شکال ابراز وجود شخصی را متنوع تر 
َ
گی ا فضای مجازی به یک بازار ارتباطی شبیه است. همین ویژ

کــردن انســجام  می کنــد. فنــاوری، به ویــژه در زمینه هــای ارتباطاتــی، نقــش فزاینــده ای در سســت 
کــردن جوامــع انســانی دارد؛ همچنیــن، اینترنــت باعــث رشــد فرهنــگ  اجتماعــی واقعــی و ذره ای 
که مدافع منافع غرب هســتند را افزایش می دهد و به  کلیشــه های سیاســی  شــخصی شــده و نفوذ 
گسســته در نهایت باعث  شــکل گیری منابع جدید هویتی منجر می شــود. این منابع هویتی جدیِد 

کند.  ایجاد فضای عدم قطعیت و ابهام شده و می تواند زمینۀ بروز یک بحران اجتماعی را فراهم 

3. عوامل فرهنگی 
جمهــوری اســالمی ایــران با مفهوم انقالب اســالمی پیونــد نزدیکــی دارد؛ به عبارت دیگــر، اهداف، 
کالن جمهوری اســالمی ایران اســت. با توجه  شــاخص ها، و عناصــر انقالب اســالمی همــان اهداف 
بــه اینکــه انقالب اســالمی بیشــتر یــک انقــالب فرهنگی بود، بــرای تضعیــف این انقــالب، مهم ترین 
گرفته است. هرچه فرهنگ انقالب استحاله یابد،  مؤلفۀ آن )یعنی فرهنگ( همواره مورد هدف قرار 
جمهــوری اســالمی ایــران ضعیف تر خواهد شــد؛ بر همین اســاس، عدم قطعیت در حــوزۀ فرهنگی 
کــه در اتاق هــای فکر، برای هر قشــر  جامعــۀ مــا بیــش از حوزه هــای دیگــر بــروز و ظهــور دارد؛ طوری 
و هــر طبقــه از جامعــۀ ایران بر اســاس باورهــا و ارزش های فرهنگــی آن طبقه برنامه ریزی می شــود. 
گرفته اســت و  بی تردیــد، جامعــۀ امــروز ایران هدف تهاجــم فرهنگی و حتی شــبیخون فرهنگی قرار 

کاماًل پیداست. نقش غرب در این تهاجم 
فرهنــگ انقــالب اســالمی فرهنــگ مقاومــت و مخالفت بــا فرهنگ اســتعماری و ســودجویانۀ غرب 
که فرهنگ  است. فرهنگ برای امپریالیسم آمریکا و سایر غربی ها عرصۀ سودجویی است، در حالی 
برای جمهوری اســالمی ایران بر مبنای اعتالی انســانی تعریف شده است؛ به عبارت دیگر، فرهنگ 
اســالمی بــر مبنــای تغییــر وضــع موجود به نفــع ارزش های الهی و انســانی اســت و فرهنــگ غربی بر 
مبنای ارزش های منفعت جویانه و مادی گرایانۀ سکوالریستی؛ و این دو به همین دلیل در برابر هم 
کشــوری مطیع خود تبدیل  قرار می گیرند. آمریکا، با اســتحالۀ فرهنگی ایران، می کوشــد ایران را به 

کند. کرده و مردم ایران را بردۀ فکری خود 
با توجه به اینکه تحول فرهنگی می تواند زمینۀ تغییرات بنیادی را به وجود آورد، قدرت های غربی 
بــه دنبــال تأثیرگــذاری بــر این فرایند هســتند. در ایــن زمینه، هم مخالفــان داخلی و هــم مخالفان 
خارجی نظام جمهوری اســالمی از هر ابزار برای تأثیرگذاری به شــدت اســتفاده می کنند. تغییرات و 
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کند و حتی  کمک  تحوالت فناورانه توانسته اســت به غربی ها برای تأثیرگذاری بیشــتر در این زمینه 
امکان تغییرات بنیادی در فرهنگ جامعۀ جمهوری اسالمی ایران را فراهم آورد. 

4. عوامل سیاسی
نزاع های جریان های سیاسی برای پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری را می توان یکی از عوامل 
کرد. این جدال از حّد متداول و استاندارد  چالش زا در شرایط ایران در ابتدای سال 1396 توصیف 
ج شــد و جامعــۀ ایران را به ســمت دوقطبی شــدن پیش برد؛ بــه عبارت دیگر، ایــن بحراِن غیر  خــار

ضروری دو نتیجۀ عمده به همراه داشت: 
کــه نمــود آن را در 	  کاهــش مشــروعیت هــر دو جریــان اصالح طلــب و اصولگــرا،  نخســت، 

شعارهای دی ماه با عبارت »اصالح طلب، اصولگرا، دیگه تمومه ماجرا« شاهد بودیم. 
در ســطح دیگــر، همچنــان تحــت تأثیــر فضای انتخابــات، دســت یابی به اجمــاع دربارۀ 	 

تصمیمات راهبردی نیز با مشــکل مواجه شــد؛ به عبارت دیگــر، هر موضوع اقتصادی و 
اجتماعی و فرهنگی به سرعت سیاسی و حتی در برخی موارد تنش زا می شد. 

این تقابل و فقدان اجماع داخلی حتی بر روند تصمیم گیری ها در سیاست خارجی نیز تأثیر گذاشت 
کشید )ناظمی و دیگران، بهار 96: 152(.  کرد و به انفعال  ج  و آن را از پویایی خار

عوامل خارجی 
در میــان عوامــل خارجــی، رویکــرد خصمانــۀ دولت آمریــکا علیه مردم ایــران، آیندۀ برجام، مســئلۀ 
سوریه و داعش و حمایت عربستان و ترکیه از تروریسم در سوریه به عنوان بستری برای بروز بحران 

ح می شوند.  مطر
از ابتــدای پیــروزی دونالــد ترامــپ در انتخابــات ریاســت جمهــوری، آمریکا بــه تحریم و دیپلماســِی 
کید پیاپی مبنی بر  فشــار علیه ایران شــدت بخشــید. ترامپ، با اتخاذ استراتژی شــوک و هراس و تأ
کند و روابط  کرد یک عدم قطعیت بحرانی و ابهام شــدید دربارۀ ایران ایجاد  خروج از برجام، ســعی 
که هرچند رسمًا برجام لغو نشود، منافع  تجاری ایران را تحت تأثیر قرار دهد. این رویکرد باعث شد 
اقتصادی ایران هم محقق نشــود. اتحادیۀ اروپا نیز با اتخاذ مواضعی علیه برنامۀ موشــکی ایران به 

این فضای عدم قطعیت دامن زد. 
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تحلیل شعارهای اعتراض های دی ماه 1396
کاوی و تحلیــل شــعارهای اعتراضــات، می تــوان تأثیرگــذاری فضــای عــدم قطعیــت و ابهــام را  بــا وا
کمــک برخی  کــه در نتیجــۀ آن، عامــل خارجی با  دریافــت. ایــن شــرایط وضعیتــی را بــه وجــود آورد 
پیام رســان ها و همچنیــن شــبکه های ماهــواره ای )مــن و تو، بی.بی.ســی فارســی، ...( به تحریک 
اغتشــاش ها پرداختنــد و اعتراض ها را از مطالبه گری اقتصادی و معیشــتی بــه اعتراض علیه انقالب 
اسالمی مردم ایران و نظام جمهوری اسالمی و حتی سیاست های منطقه ای آن سوق دادند؛ تا از 
کشــتار مردم پرداخته بودند و مستقیمًا ایران را  که در ســوریه و عراق به  این راه، به تروریســت هایی 

تهدید می کردند مدد برسانند.
که در آن به  کمترین بروز و ظهور را دارد و تنها چهار شــعار اســت  در ایــن شــعارها، عامــل اقتصــادی 
عبارت هایی چون »نان«، »کار«، »بیکاری«، یا »مفاســد مالی« اشــاره شده است. بقیۀ شعارها علنًا 
ســاختار سیاســی نظام جمهوری اســالمی ایــران و سیاســت های داخلی و خارجــی آن را هدف قرار 
داده اند. در عرصۀ خارجی، سیاست های ایران در مبارزه با تروریسم، حمایت از حزب اهلل، سوریه، 

کلیدی ایفا می کنند. که در محور مقاومت نقش  گرفته است  غزه، و لبنان هدف قرار 
که تهیه کنندگان شــعارها در ارتباط مســتقیم با عربســتان ســعودی،  این ســوگیری نشــان می دهد 

اسرائیل، و آمریکا بوده اند.

نتیجه گیری 
کنار عوامل خارجی  کاوی دقیــق عامــل اعتراض های دی ماه 1396، باید عوامل داخلــی در  بــرای وا
دیــد. توجــه ِصرف به عوامل داخلی یا نســبت دادن بحران صرفًا بــه عوامل خارجی موجب مغفول 
کرد  مانــدن برخــی ابعاد این حادثه می شــود. اعتراضــات دی ماه 1396 را می تــوان اقدامی توصیف 
کــه هرچند آغاز آن به عوامل داخلی بازمی گشــت، امــا نقش عوامل خارجی را در تداوم آن نمی توان 
گرفت. در این زمینه، می توان به اظهارات مقام معظم رهبری در ســخنرانی در جمع اقشــار  نادیده 
کنند: ما  کــه فرمودند: »مســئولین توجــه  کرد  مختلــف مــردم قــم در روز 19 دی همان ســال اشــاره 
گفتیــم، امــا ایــن موجب نشــود از ضعف هــای خودمان غافــل شــویم... دفاع از  از دشــمن خارجــی 

مظلومین، به خصوص طبقات ضعیف ملت، وظیفۀ همۀ ماست.«
در واقــع، مهم تریــن عامــل داخلــی بروز اغتشــاش های دی مــاه 1396 عــدم قطعیــت و بالتکلیفی و 
کــه در حوزه های مختلِف اقتصــادی و اجتماعی و فرهنگی به وجــود آمده بود. عوامل  ابهامــی بــود 
خارجــی نیــز، با بهره گیــری از این فضای عدم قطعیت، به تحریک و تشــویق اعتراض های سیاســی 
ضــّد انقالبــی دامــن زدند. با بررســی ابعــاد مختلف اغتشــاش های دی مــاه 1396، می تــوان به این 
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که ترکیبی از  که هرچند فضای ابهام و عدم قطعیت منجر به بروز اغتشــاش هایی شــد  نتیجه رســید 
عوامل داخلی و خارجی زمینه ســاز آن بود، اما این مســئله به یک بحران اجتماعی تبدیل نشــد؛ با 
که فرهنگ سیاســی جامعه ملتهب  وجود این، بســتر این رویداد همچنان وجود دارد و در صورتی 
که غرب  کرد  بمانــد، احتمــال تکرار چنین اعتراضاتی وجود خواهد داشــت. به ویــژه، نباید فراموش 
کمال  می کوشــد از ایــن زمینــه بــه نفع اســتیالی خود و تضعیــف محور مقاومــت ضّد صهیونیســتی 

استفاده را به عمل آورد.

منابع
احمدپــور، مریــم؛ قــادرزاده، امیــد )1389(. »تعامــل در فضای ســایبر و تأثیر آن بــر هویت دینی 	 

جوانان«، فصلنامۀ پژوهش جوانان، فرهنگ و جامعه، شمارۀ 5. 
گر به خواســت 	  کشــور: خواســت تغییــر از علــل اتفاقــات اخیــر بــود. ا ایرنــا )1396/11/11(. »وزیــر 

http://www.irna.ir/fa/ :مردم پاســخ ندهیم، مردم منتظر نخواهند ماند.« )قابــل بازیابی در
)News/82815333

دنیــای اقتصــاد )1396/09/20(. »لــزوم قطــع یارانــۀ 30 میلیــون نفــر از یارانه بگیــران«، شــمارۀ 	 
کد خبر: 3325379.  ،4212

کســار، فائزه )1391(. »شــبکه های اجتماعــی مجازی و بحران 	  معمــار، ثریــا؛ عدلی پور، صمد؛ خا
کیــد بــر بحــران هویتــی ایــران«، فصلنامــۀ علمــی پژوهشــی مطالعــات و تحقیقات  هویــت، بــا تأ

اجتماعی در ایران، دورۀ اول، شمارۀ 4 )زمستان 1391(. 
معینی علمداری، جهانگیر )1384(. »هویت و مجاز، تأثیر هویت اینترنتی«، فصلنامۀ مطالعات 	 

ملی، شمارۀ 4.
ناظمی، امیر؛ نوری، حسین؛ خرمی، محمدامین؛ صمدی، حامد )1396(. »سناریوهای ایران 	 

در سال 1396«، فصلنامۀ مطالعات راهبردی سیاست گذاری عمومی، دورۀ 7، شمارۀ 22. 
نــوذری، حســینعلی )1384(. »بحران هــا و تهدیدهــای اجتماعی، تحلیــل پارادایم در خصوص 	 

رویکردهــا، برداشــت ها و نظریه های جدیــد پیرامون مفهوم بحران«، فصلنامۀ علمی پژوهشــی 
رفاه اجتماعی، سال چهارم، شمارۀ 16. 

http://www.irna.ir/fa/News/82815333
http://www.irna.ir/fa/News/82815333
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سید علی مرتضوی امامی زواره 
دکترای جامعه شناسی سیاسی 

جنگ اقتصادی و فروپاشی جامعه
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چکیده
کســب درآمد برای رفاه و آســایش و امنیت روحی و روانی تمام  اصواًل پرداختن به امور اقتصادی و 
افراد جامعه اســت، نه برای فربه شــدن طبقۀ خاصی از جامعه؛ از این رو، آن ُبعد از ابعاد اقتصادی 
که توسط نیروهای داخلی، در پی اهداف استعمارگرانۀ دشمن، بخشی از جامعه را تحت فشار قرار 
داده و به محرومیت آنان افزوده و اختالف طبقاتی را شــدت بخشــیده و به اتحاد و انســجام جامعه 
کشورهای اســتعماری در پروژۀ جنگ  آســیب برســاند جنگ نرم اقتصادی خوانده می شــود. تالش 

نرم و ناتوی فرهنگی ترویج مصرف گرایی، وابســتگی به 
کاالهــای غربــی، و به ویــژه راحت طلبی و القــای روحیۀ 
منفــی و ناامیــدی از توانایی های داخلی و ملی اســت. 
کشــورها با ایجــاد تحریم ها علیه  از ســوی دیگر، همین 
کرده اند.  کشور ایجاد  ایران فضای زندگی سختی برای 
اختــالل در پروژه  هــای عمرانــی و زیرســاختی، چالــش 

کمیت بــه تأمین کنندۀ  علیــه طبقۀ متوســط شــهری، تضعیف ســرمایۀ اجتماعی، تنزل جایــگاه حا
گزیر صادرات نفت،  کاهش نا مایحتاج اولیۀ مردم، شکل  گیری ناامیدی در سطوح مختلف جامعه، 
کاهش قدرت خرید خانوارها، انباشت مسائل و بحران ها و حرکت به سمت امتناع  افزایش بیکاری، 
برون رفتی از بحران، و… صرفًا بخشی از چالش ها و پیامدهای راهبردی تحریم  ها به شمار می  آیند. 
کشور در عرصه های داخلی و جهانی ُپر فراز و  با توجه به اینکه سال های اخیر از نظر اقتصادی برای 
نشــیب بوده اســت، ایدۀ »اقتصاد مقاومتی« از سوی مقام معظم رهبری طراحی شده است. هدف 
از پژوهــش حاضــر، بــا رویکــردی تحلیلی-توصیفی، بررســی تأثیر جنگ نرم اقتصادی در فروپاشــی 
جامعــه اســت. نتایج نشــان می دهد جنگ نــرم اقتصــادی می تواند از ضعف ها و آســیب های مهم 
برای پیشرفت اقتصادی یک جامعۀ رشدیابنده باشد؛ اما ضمن اینکه قابلیت تبدیل شدن به یک 
تهدید امنیتی را دارد، از ســوی دیگر قابلیت قوت و پیشــرفت اقتصاد از راه ایجاد فرصت برای فعال 

شدن نیروها و استفاده از ظرفیت های داخلی را نیز دارد.

مقدمه
جهانــی شــدن اقتصــاد و گســترش وابســتگی متقابل اقتصــادی و در نتیجــه افزایش نقــش اقتصاد در 
گســترده از ابزار اقتصادی برای نیل به اهداف ملی خود  کشــورها به طور  روابط بین الملل باعث شــده 
استفاده کنند )رهبر و خادمی، 1385: 136(. طّی چهار دهۀ اخیر، نظام جمهوری اسالمی در سه ظرف 
ملی، منطقه ای، و بین المللی با انبوهی از مسائل مواجه بوده و بسیاری از آن ها را با افتخار پشت سر 

فشار به طبقات اجتماعی محروم و تشدید 
اختالف طبقاتی از ویژگی های جنگ نرِم 

اقتصادی است.
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شکال مختلف اعمال شده و زمینه  ساز شکل   گیری 
َ
گذاشته است. در میان بحران  ها، تحریم  همواره به ا

چالش  های محدودی نیز شده است. به سخن دیگر، تحریم  ها به مثابۀ اقدامات استکباری قدرت  های 
گســترش و تعمیق بحران در  بزرگ و مجریان تحریم به ســرکردگی ایاالت متحده در صدد بوده  اند تا با 

جامعۀ ایران به اهداف مورد نظر خود علیه ملت ایران دست یابند. 
کشــورهای هدف تحریم، عالوه بر اثر مســتقیم بر اقتصاد آن ها، اثراتی بر  تحریم های اعمال شــده بر 
کشــور تحریم کننده نیز داشــته اند. مشــاهدۀ صحنۀ بین المللی این واقعیت  اقتصاد جهانی و حتی 
کشورهای ]مستقل و آزادی خواه[ جهان سوم در مقاطعی  که طیف مشخصی از  را آشــکار می ســازد 
از حیــات اقتصــاد خــود با چالش این گونه تحریم هــا روبه رو بوده اند، اما نحــوۀ تعامل آن ها با پدیدۀ 
تحریــم و تأثیــر آن بــر فرایند یادگیری و نوآوری داخلی یکســان نبوده اســت )میراحمدی و رشــیدی، 
کــه آحــاد مــردم قبــل از تحریم هــا  28:1393(. برخــی مطالعــات جامعه شــناختی نشــان می دهــد 
کرده انــد و این قبیــل رفتارها در روحیــۀ اغلب مــردم در ادوار مختلف  هــم اضطراب هایــی را تجربــه 
که این اضطراب افزایش یافته و دالیل و ریشه های  به خوبی آشــکار بوده اســت؛ اما نکته اینجاســت 
تاریخــی، فرهنگی، اجتماعی، و سیاســی آن باید تبیین و تحلیل شــود )محمــدی، 1397(. اختالل 
در پروژه  های عمرانی و زیرساختی، چالش علیه طبقۀ متوسط شهری، تضعیف سرمایۀ اجتماعی، 

جنگ نرم اقتصادی قابلیت دارد که به تهدید امنیتی تبدیل شود.
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کمیت به تأمین کنندۀ مایحتاج اولیۀ مردم، شکل  گیری ناامیدی در سطوح مختلف  تنزل جایگاه حا
کاهــش قدرت خرید خانوارها، انباشــتگی  گزیر صادرات نفــت، افزایش بیکاری،  کاهــش نا جامعــه، 
مســائل و بحران ها و حرکت به ســمت امتناع برون رفتی از بحران، و… می توانند بخشی از چالش ها 
و پیامدهــای راهبــردی تحریم  هــا بــه شــمار   آینــد و مســئولیت اخالقی تمــام این بحران هــا بر عهدۀ 
کشــور در عرصه های  تحریم کنندگان اســت. با توجه به اینکه ســال های اخیر از نظر اقتصادی برای 
کتابخانه ای و روش  داخلــی و جهانی ُپر فراز و نشــیب بوده اســت، تمرکز اصلی این مقاله، بــا رویکرد 

تحلیلی-توصیفی، بررسی تأثیر جنگ نرم اقتصادی بر بنیادهای اجتماعی خواهد بود.

سؤال اصلی پژوهش
جنگ نرم و تحریم های اقتصادی چه تأثیری بر جامعه داشته است؟

پیشینۀ پژوهش
گزیــده ای از بیانات مقام معظم رهبری در مورد  کتــاب جنگ نرم، ضمن بیان  رنجبــران )1388( در 
گی هــای جنگ نــرم و اهداف جنگ نــرم، عناصر  جنــگ نــرم، بــه تاریخچۀ پیدایش جنــگ نرم، ویژ

یکا، در پی ایجاد و گســترش بحــران در جامعۀ ایران  یــم اقتصادی، به ســرکردگی آمر یــان تحر مجر
هستند.
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تبلیغات در جنگ نرم، منابع قدرت نرم، و تبیین جنگ رسانه ای آمریکا علیه انقالب اسالمی مردم 
ایران می پردازد. ماه پیشانیان )1388( در مقالۀ  »راهکارهای آمریکا برای جنگ نرم علیه جمهوری 
اســالمی ایران« به ترفندهای آمریکا علیه مردم ایران در قالب جنگ نرم می پردازد و راه های انجام 
ایــن پــروژۀ عظیم را در ایران مورد بررســی قرار می دهد؛ ضمن آنکه به دالیــل به کارگیری تهدید نرم 
علیه جمهوری اسالمی، ناتوی فرهنگی، و جنگ رسانه ای آمریکا علیه جمهوری اسالمی ایران اشاره 
می کند. متقی دستنایی )1391( در مقالۀ »جنگ نرم و امنیت ملی جمهوری اسالمی ایران«، ضمن 

بیان ابزارهای جنگ نرم )که عبارت اند از: سازمان های 
به اصطــالح مردم نهاد، رســانه ها و مطبوعات، نخبگان 
گرایی  سیاســی و اجتماعــی و علمــی، پتانســیل های وا
موجــود در جامعــه ماننــد اقــوام و اقلیت هــای متعدد، 
و...( بــه پیامدهــای تهدیــدات نــرم بــر سیاســت های 
جمهوری اســالمی ایــران می پردازد. ســردارنیا )1395( 
در مقالــۀ »تأثیــر جنــگ نــرم بــر آســیب پذیری و تهدیــد 
که  امنیت اقتصادی ایران« به این نتیجه رسیده است 

کژمدیریتی، جنگ نرم و رســانه ای غــرب، با راه اندازی  گرفتــن نقش عوامل داخلی و  بــدون نادیــده 
پروســۀ ایران هراســی با محوریت انرژی هســته ای و فضاســازی روانی و سیاســی، امنیت اقتصادی 
کرده است. مهم ترین ابعاد این پدیده عبارت اند از:  تشدید  ایران را در فضای زمانی یادُشده تهدید 
کاهش شــدید ارزش پول  کنشــگران اقتصادی و تولیــدی، افزایش تورم،  تحریم هــا، ایجــاد یــأس در 
گرایش به  ملــی در برابــر ارزهــای خارجی )به ویژه، دالر(، تراز منفی فزاینده در تجارت خارجی، رشــد 
کاهــش ارزش افزوده در بخش  لــی و تجــاری نســبت به تمایالت تولیــدی در بخش خصوصی، و  دال

صنعت ایران.
 جــوزف نــای )2004( در مقالــۀ »قــدرت نرم« به ســه نــوع قدرت اشــاره می کند: ابتدا قدرت ســخت 
که بر مبنای زور و تهدید عمل می کند، سپس قدرت اقتصادی  آمریکا را مورد بازکاوی قرار می دهد 
کــه قلمــرو آن هزینــه و تطمیــع و پــاداش اســت، و در نهایت به معرفــی قدرت نرم  را معرفــی می کنــد 
که بر مبنای جاذبه عمل می کند و آن را قدرت برتر دنیای معاصر معرفی می کند. در این  می پردازد 

بررسی، به تأثیر جنگ نرم اقتصادی )با محوریت تحریم ها( بر فروپاشی جامعه می پردازیم.

یرساختی، چالش  اختالل در پروژه های عمرانی و ز
علیــه طبقــۀ متوســط شــهری، تضعیــف ســرمایۀ 
کمیت، افزایش بیکاری،  اجتماعی، تنزل جایگاه حا
ید خانواده ها، و انباشتگی مسائل  کاهش قدرت خر
و بحران هــا از اهــداف جنگ نرم اقتصادی اســت.
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مبانی نظری تحقیق

مفهوم جنگ نرم
جنــگ نــرم عبــارت اســت از مجموعــۀ تدابیــر و اقدامــاِت از پیــش اندیشــیدۀ فرهنگــی، سیاســی، و 
که بر نظرها، نگرش ها، انگیزش ها، و ارزش هــای مخاطبان )اعم از حکومت ها،  کشــورها  اجتماعــی 
کشــورهای خارجــی( تأثیر می گذارد و در بلندمــدت موجب تغییر منش،  گروه ها، و مردم  دولت هــا، 
کنش های فردی و اجتماعی آنان می شــود )الیاســی، 1388: 46(؛ همچنین، جنگ نرم به  رفتار، و 
که نهادهای  کردن نظام های سیاســی بــر بهره گیری از ابزارهایی مبتنی اســت  مثابــۀ روش دگرگون 

مخالف را به نتیجۀ نهایی مورد نظر هدایت می کند. 
که بتواند میزان قدرت فریب مردم را به نفع دولت های خواهاِن تغییر در سیستم سیاسی  هر عامل 
کشور افزایش دهد می تواند در زمرۀ ابزارهای نرم به شمار آید. در واقع، هرکدام از این عوامل،  یک 
کشــیده و  کمیت دولت را به چالش  کاهش قدرت بســیج دولت در جامعه به نفع خود، حا از طریق 
زمینه هــای الزم بــرای تضعیــف قدرت ملی را فراهم می آورد. این ابزارهــا عبارت اند از: ]حرکت تحت 
پوشش[ سازمان های مردم نهاد، ]رخنه و نفوذ در[ رسانه ها و مطبوعات، ]خرید[ نخبگان سیاسی 
گرایــی موجود در جامعــه مانند اقــوام و اقلیت های متعدد،  و اجتماعــی و علمــی، پتانســیل های وا
]حرکــت تحــت پوشــش[ جنبش هــای اجتماعــی مانند جنبــش زنان و دانشــجویان، و اپوزیســیون 

که در نقش عوامل ابزاری و موقت عمل می کنند )فوزی، 102:1384(. کمیت  ج از حا خار
کم وبیش مشــابهی در مورد  ســایر محققــان نیز تعاریف 
کرده اند: بعضی بر ماهیــت و محتوای  جنــگ نرم ارائــه 
هستی شــناختی و معرفت شــناختی جنــگ نــرم تمرکــز 
کارکــرد و هدف جنگ نرم  می کننــد، برخــی از تعاریف بر 
کارهای  کید می ورزند، و دســتۀ ســوم ابزارها و ســاز و  تأ
جنــگ نرم را مــورد توجه قرار می دهنــد. در عین حال، 

کلیۀ ابعاد و وجوه این پدیدۀ سیاســی نیســت.  هیچ یــک از ایــن تعاریــف جامع و مانع و دربرگیرندۀ 
کردن  به ویژه، این تعاریف از ماهیت خشونت آمیز جنگ نرم غفلت می ورزند. علت این امر محدود 
کانون جنگ  که در  گرفتن خشونت نمادین و ساختاری است  خشونت به نوع فیزیکِی آن و نادیده 

نرم قرار دارد.
کــرد: ِاعمال قــدرت نرم برای شــکل دهی به  بــر ایــن اســاس، جنگ نــرم را می توان این گونــه تعریف 
ک ها، انتظارهــا، ارجحیت ها، انتخاب ها، و الگوهای رفتاری  باورهــا، ارزش ها، هنجارها، افکار، ادرا

بعضی از سازمان های به اصطالح مردم نهاد، 
رسانه ها و نخبگان می توانند ابزار جنگ نرم 

یکا علیه انقالب اسالمی باشند. آمر



فرهنگ اسالمی / شمارۀ 64-63 / مرداد و شهریور  1398

صفحۀ  21
  بازگشت به فهرست

کنترل، و تغییر هویت ســوژۀ انســانی و جهان ذهنی  فــردی و جمعــی به منظور همســازی، تنظیم، 
در راســتای تأمین اهداف و تحقق نتایج مطلوب. این تعریف ابعاد، وجوه، ســطوح، مراحل، ابزار، 
و ماهیت جنگ نرم را در بر می گیرد و بر اســاس آن، جنگ نرم دارای ابعاد ســه گانۀ ثبوتی، ســلبی، و 

انتقالی است. 
جنــگ نــرم طّی ســه مرحلۀ تولید و ترویــج )باورها، ارزش هــا، و الگوهای رفتاری ]مــورد نظر[ خود(، 
تردیــد و تضعیــف و تخریــب )باورها، ارزش ها، و الگوهــای رفتاری دیگری( و تغییــر و تبدیل )باورها، 
ارزش هــا، و الگوهــای رفتــاری دیگری به خودی( عملیاتی می شــود )پورســعید، 1389: 34(. محور 
کشورها  که  اصلی جنگ نرم را می توان تالش برای مشروعیت زدایی ساختاری دانست. همان گونه 
از راه قــدرت نــرم به مشــروعیت یابی نائل می شــوند، در فرآیند جنگ نرم تالش می شــود تا به جای 
که علت اصلی  گرفته شــود  اقدامــات ســازمان یافتۀ ســاختاری برای براندازی نــرم از الگوهایی بهره 
کارآمدی ســاختار سیاســی نسبت دهند )متقی،  اعتراض های اجتماعی و مشــروعیت زدایی را به نا

.)117 :1389
بنابراین، جنگ نرم با تغییر اعتقاد فرد و جامعه در ابعاد فرهنگی، اقتصادی، سیاسی، و... اعمال 
که موجب  می شــود )کمــپ، 53:1983(. بــر اســاس تعریف مــورد نظر این پژوهــش، تمام تحوالتــی 

کاهش  کنشــگران اقتصادی و تولیدی و افزایش تورم و  یم ها می تواند موجب یأس در  تشــدید تحر
ی شود.

ّ
زش پول مل ار
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 شــود تــا اهــداف و ارزش های حیاتی یك نظام سیاســی به خطر افتد یا باعث ایجــاد تغییر و دگرگونی 
کشــور می شــود جنگ نرم به شمار می آید )عبدی،  اساســی در عوامل تعیین کنندۀ هویت ملی یک 

.)30 :1389

شاخص های تخریبی در جنگ نرم
ح زیر است: کارهای تخریبی در جنگ نرم به شر مهم ترین ساز و 

کردن و 	  شــناخت الگوهــای ذهنــی، عــادات، آداب و رســوم، و شــیوه های مشــترک فکــر 
کــردن، به منظور برنامه ریزی در جهــت تضعیف مقاومت روانی و افزایش تضادها و  بــاور 

کشور هدف. بحران های اجتماعی در 
اســتفاده از عوامــل مناســب عینی و محیطی یا بعضــًا ایجاد این عوامــل )مانند اختالف 	 

قومی، نژادی، طبقاتی، جغرافیایی، مذهبی، زبانی، شهری/روستایی (. به این اعتبار، 
کرد. می توان عوامل مناسب عینی یا محیطی را به دو دستۀ طبیعی و مصنوعی تقسیم 

کارشناسان جنگ روانی منتظر نمی مانند تا نقاط ضعفی پیدا شود و شرایط جدیدی را 	 
به وجود آورند، بلکه آنان خود این نقاط ضعف را با تبلیغ دربارۀ آن ها توسعه می دهند.

موفقیت در جنگ روانی با بهره گیری از ســطح فناوری ارتباطی تناســب مســتقیم دارد. 	 
اســتفاده از ارتباطــات ماهــواره ای، تلویزیــون جهانــی، و فنــون پیشــرفتۀ برنامه ســازی 
کمک نظریه پردازی های القایی و اغوایی، زمینه را  ســینمایی و تلویزیونی می تواند، به 

کارشناسان جنگ روانی مساعد سازد  برای 
تا برنامۀ خود را با ســرعت و دقت بیشــتری 

کنند. اجرا 
برای تضعیف مقاومت روانی فرد یا جامعه، 	 

ارعــاب  و  یــأس  و  غــم  القــای  از  می تــوان 
کــرد. القــای غــم و یــأس عمدتــًا از  اســتفاده 

که برای ارعاب، از وســایل ارتباطی در  طریق وســایل ارتباطی صورت می گیرد؛ در حالی 
کنار عوامل دیگری نظیر جنگ و محاصره اقتصادی استفاده می شود.

که هدف 	  کاذیــب، تحریف واقعیــات، و اغــراق در اطالعات، در جامعــه ای  بــا شــایعات، ا
جنــگ روانــی قــرار می گیــرد، تغییــرات مطلوبــی نســبت بــه شــرایط محیطــی رواج داده 
می شود؛ بدین وسیله، جامعۀ مورد نظر به سوی برداشتی از محیط هدایت می شود و 

این یکی از شرایط بحرانِی مناسِب جنگ روانی را مهیا می کند.

ُکنش  هدف جنگ نرم تغییر منش و 
جامعۀ هدف است.
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گرفته اســت، 	  که هــدف جنگ روانــی قرار  بــا فشــار اقتصــادی و اجتماعــی بــر جامعــه ای 
گرایش های آرمانِی آن جامعه را در تناقض و تضاد نسبت  کشش های غریزی و  می توان 
بــه یکدیگــر قــرار داد و مقاومــت روحی افراد آن جامعه را بدین وســیله در هم شکســت. 
فشــارهای اقتصــادی و اجتماعــی همچنیــن می تواننــد در بــاور فــرد و جامعه نســبت به 
کاهش قدرت  کنند و در مجموع ســبب  کارایــی و توانایی هــای خــود تردید جدی ایجاد 

گسست روند تفکر منطقی و عادی شوند. مقاومت روانی و 
افزایش ضریب ناامنی در زمینه های مختلف سیاســی، اقتصادی، اجتماعی، و فرهنگی 	 

زمینه ســاز بحران های سیاســی، اقتصادی، اجتماعی، و فرهنگی است )عبدی، 1389: 
.)27

اهداف جنگ نرم
براندازی و فروپاشــی نظام سیاســی مورد حمله هدف نهایی و مشــترِک جنگ اســت. جنگ نرم در 
هدف با جنگ ســخت مشــترک،اما در ابزار و روش و فرآیند براندازی متفاوت اســت. براندازی یک 
نظام سیاســی یا تغییر ســاختار آن در جنگ ســخت با اشغال ســرزمین و به خطر انداختن تمامیت 

کارکرد های جنگ نرم است. کنترل و تغییر هویت از 
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ارضی محقق می شود و اهداف مرجع در جنگ سخت سرزمین و تمامیت ارضی است. اما شناسایی 
کارآمدی حکومت،  اهداف مرجع در امنیت نرم اهمیت دارد. ایدئولوژی دولت، مشارکت سیاسی، 
هویت، انسجام اجتماعی، و افکار عمومی برخی از مهم ترین اهداف مرجع در چارچوب امنیت نرم 
به شمار می آید. در جنگ نرم، با تأثیرگذاری بر باورها و ارزش های یک ملت، اندیشه و الگوی ادارۀ 
که دشمن  کشــیده می شــود. در صورتی  کشــور-که هویت دهندۀ نظام سیاســی اســت-به چالش 
کارآمدی  کشــور هــدف را بی اعتبــار ســازد، زمینه های ســلب مشــروعیت و نا اندیشــه و الگــوی ادارۀ 

نظام و دولت مســتقر فراهم می شــود؛ در نتیجه، مردم 
کــه جنــگ نــرم باورهــا و ارزش هــای آن هــا  و نخبگانــی 
تغییــر داده و آنان را نســبت به نظــام موجود بی اعتماد 
کرد؛ بنابراین، در  کرده انــد براندازی را تســهیل خواهند 
جنــگ نرم، مهاجم با تغییر بــاور و افکار و رفتار به تغییر 

کشور مورد آماج می رسد. ساختار 
که از تغییر رویه و رفتار حکومت های  کاربردهــای متنوع و پیچیده ای دارد  گی ها و  قــدرت نــرم ویژ
هــدف تــا تغییــر دولت هــا و برانــدازی بنیــادی حکومــت را شــامل می شــود. آنچــه موجــب نگرانی 
که از آن با عنوان جنــگ نرم و براندازی نرم  کارکردی از قدرت نرم اســت  دولت هــای هــدف اســت 
یــاد می شــود. در جنــگ نــرم، نیــروی مهاجم بــه دنبال دســت یابی به دنبــال چهار هــدف عمده 

است:
تغییــر در اعتقــادات و باورهــا. مهم ترین و اصلی ترین هدف جنگ نــرم را باید ایجاد تغییر ( 1

و دگرگونــی در باورهــا و اعتقــادات جامعــۀ هدف جنگ نرم دانســت. اعتقــادات و باورها 
اســاس حرکــت بــه شــمار می آینــد و هر تغییــر در مســیر حرکت جامعــه مســتلزم تغییر در 

باورها و اعتقادات آن است.
گر دشمنان یک ملت بتوانند از راه جنگ نرم با ایجاد تردید ( 2 تغییر در افکار و اندیشه ها. ا

کنند، زمینه ها و بسترهای الزم برای هدف بعدی  در باورها و اعتقادات یک ملت رسوخ 
گون( فراهم می شود؛  گونا کردن و اندیشیدن در حوزه های  )یعنی تغییر در چگونگِی فکر 

بنابراین، تغییر در افکار جامعه هدف عمدۀ دیگر جنگ نرم  است.
کــردن و ( 3 تغییــر در رفتــار. رفتارهــای یــک جامعــه بــر اعتقــادات، باورهــا، و چگونگــی فکــر 

اندیشــیدن افــراد آن جامعــه مبتنــی اســت. با تغییــر اساســی در این مبانــی، مدل های 
گون تغییر می کند. در واقع، مدل هــای رفتاری در هر جامعه   گونا رفتــاری در حوزه هــای 
بر اســاس نوع باورها، اعتقادات، و چگونگی فکر و اندیشــه در آن جامعه شکل می گیرد. 

در جنگ نرم، علت اصلی اعتراض های 
کارآمدی ساختار سیاسی  اجتماعی را نا

نشان می دهند.
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که با تغییر هر نوع باور و اندیشه، مدل های رفتاری جدید بر اساس باورها  بدیهی است 
و افکار جدید جایگزین مدل های قبلی می شود.

هــدف نهایــی در جنگ نــرم علیه یک ملت تغییر در ســاختارهای سیاســی آن جامعه و ( 4
کردن ســاختارهای سیاســی جدید اســت. ایــن هدف در یــک فرآیند خطی  جایگزیــن 
دنبال می شــود. با تغییر در باورها، افکار، و رفتارهای یک جامعه، مدل رفتار حمایتی 
از ســاختار سیاســی موجــود تغییــر پیــدا می کنــد و مدل هــای چالشــی جایگزیــن آن 
می شــود. در یــک جامعه، مردم هنگامی با نظام سیاســی خود بــه چالش برمی خیزند 
کــه دیگــر آن را مشــروع نداننــد و مســئوالن سیاســی از نظــر آنــان مقبولیــت خــود را از 
دســت داده باشند؛ بنابراین، مشــروعیت زدایی و مقبولیت زدایی برای ایجاد بحران و 
کارویژه های اصلی جنگ نرم به شــمار می آید.  ناآرامــی و بی ثباتــی در جامعۀ هــدف از 
هــرگاه یــک نظام سیاســی مشــروعیت و مقبولیت خــود را بین ملتش از دســت بدهد، 
زمینه های الزم برای تغییر آن ســاختار و نظام سیاســی و جایگزین شــدن یک نظام و 
ســاختار جدید به راحتی فراهم می شــود )رنجبران، 1388: 34؛ مرتضوی امامی زواره، 

.)150 :1389

وانی با بهره گیری از سطح فناورِی ارتباطی تناسب مستقیم دارد. موفقیت در جنگ ر
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جنگ نرم با ابزار اقتصادی
گــذاری بــر ذهنیت ها و رفتار تنها بــا تکیه بر جنگ روانی و تبلیغات انجام نمی شــود. امکاناتی  تأثیــر 
گاه منحصربه فردی در رسیدن  مانند عملیات فریب و اقدامات اطالعاتی نیز می توانند نقش مهم و 
گاهی برخی اقدامات عملی یا به کارگیری قدرت سخت و  کنند؛ ضمن اینکه  به هدف یادُشده فراهم 
نیمه سخت می تواند صرفًا با هدف تأثیرگذاری روانی بر مخاطبان چندگانۀ یادُشده صورت پذیرد. 

کرد: ح زیر فهرست  کاربرد را می توان به شر نمونه هایی از این 
صــدور ( 1 تحریــم  )ماننــد  تحریــم  از  اســتفاده 

بنزیــن بــه ایــران( عمــاًل می توانــد بــا نشــان 
بــر اقیانوســی از نفــت  کــه  دادن حکومتــی 
ســوخت  تأمیــن  قــدرت  و  نشسته اســت 
جامعــۀ خــود را نــدارد مــورد اســتفاده قــرار 
از  شــهروندان  تصــور  تضعیــف  بــه  و  گرفتــه 

کند)سیف و خجسته،10:1392(. کمک  کارآمدی حکومت 
کردن وجوه ( 2 ج  عــدم همــکاری. جین شــارپ و رابرت هلوی دراین باره می نویســند: »خار

که به بحران مالی و نابسامانی وضعیت اقتصادی در سطح بین المللی  نقدی از بانک ها 
منجر می شود نمونه هایی از پرهیز از همکاری اقتصادی هستند. عالوه بر این، در عرصۀ 
کز تجاری یا ســازمان های غیردولتی به خودداری از  بین المللی، تشــویق شــرکت ها و مرا
کمیت  همکاری با رژیم ها تأثیر بســیار زیادی بر دســتیابی به هدف دارد و به تضعیف حا
منجر می شود. بی ثباتی اقتصادی فقط به تضعیف تکیه گاه های قدرت منجر نمی شود، 
کردن قدرت با این شــیوه توان ضربه زدن به مخالفان سیاســی و ســرکوب  بلکه محدود 

کمیت می گیرد« )شریفی، 157:1389(. آن ها را از حا
و ( 3 جوامــع  اقتصــادی.  ُبعــد  در  فرهنگــی  تهاجــم  قالــب  در  تصویرســازی  و  رسانه ســازی 

کوچک هســتند؛ اما در  کشــورهای قدرتمنــد همــواره در پی مســتعمره ســاختن جوامع 
کشــورهای قدرتمند، با  شــیوۀ اســتعمار نویــن، روح و روان جامعــه هدف قــرار می گیرد. 
درک قدرت رسانه ها، امروزه در پی ابزار قرار دادن آن ها هستند و قصد دارند با استفاده 
از رســانه ها به خواســته های خود-که همانا اســتعمار یک جامعه اســت-تحقق عینی 
کشــورهای مهاجــم، بــا حملــه بــه روح و روان جامعۀ هــدف، بر آن هســتند تا  بخشــند. 
کنند. هــرگاه ارزش های نهادینه شــده در یک جامعه  هویــت خــود را احیــا و آن را ترویــج 
کنــد، افراد آن جامعه،  جــای خــود را به ارزش های دیگران بدهــد و بحران هویت ایجاد 

فشار های اقتصادی و اجتماعی می تواند
گرایش های  یزی را در مقابل  کشش های غر

آرمانی قرار دهد.
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کردن به ســنت ها و باورهای خود، زمینۀ پیروزی  با پذیرش ارزش های دیگران و پشــت 
کشور مهاجم را فراهم می آورند )زاهدی وفا، 7:1388(.

استفاده از نیروهای ستون پنجم )ماننِد محتکران، اختالس کنندگان، دالالن ارز و سکه، ( 4
کســب درآمد برای رفاه و آســایش و  قاچاقچیــان(. اصــواًل پرداختــن بــه امور اقتصادی و 
امنیت روحی و روانی تمام افراد جامعه اســت، نه تنها برای فربه شــدن طبقۀ خاصی از 
که توســط نیروهای داخلی، در پی اهداف  جامعــه؛ از ایــن رو، آن ُبعد از ابعاد اقتصادی 
اســتعمارگرانۀ دشــمن، بخشــی از جامعــه را تحــت فشــار قــرار داده و بــه محرومیت آنان 
افزوده و اختالف طبقاتی را شدت بخشیده و به اتحاد و انسجام جامعه آسیب برساند، 
گران فروشــی، تکاثر و قاچاق به  کالهبرداری و  کم فروشــی، اختالس،  ماننــد ربا، احتکار، 
کرامت انســان ضربــه بزند و مغایر بــا ارزش ها و مبانی  طــرق مختلــف، و خالصه آنچه به 
اقتصاد اسالمی باشد، به عنوان ابزاری برای جنگ نرم در حیطۀ اقتصاد شناخته شده 
گروِه نبایدهای ارزشــی اقتصاد اســالمی قرار دارد )ســیف و  و به شــدت تحریم شــده و در 

خجسته، 12:1392(

تحریم، ابزاری برای جنگ نرم اقتصادی
در روابط بین الملل معاصر، تحریم ها ابزارهایی برای حل و فصل اختالفات و دستیابی به اهداف 
سیاســی خاص تلقی می شــوند )میراحمدی و رشــیدی، 27:1393(. تحریم عملی دســته جمعی 

اقتصــادی،  دیپلماتیــک،  الزم  اقدامــات  متضمــن  و 
کــه برخــالف ارادۀ  کشــوری اســت  یــا نظامــی در برابــر 
گســی  کرده اســت. دا قدرت هــای فائقــۀ جهانــی رفتار 
تقســیم  نــوع  چهــار  بــه  را  اقتصــادی  تحریــم   )1980(

می کند:
کنترل و محدودسازی تجاری ( 1

کمک ها و حمایت های فناورانه( 2 معلق ساختن 
کشورهای هدف تحریم ( 3 مصادرۀ اموال و دارایی های 
کشور اعمال کنندۀ ( 4 کشــورهای هدف برای تجارت با  ممنوعیت فهرســتی از شــرکت های 

تحریم )کازرونی و خضری، 400:1397(

هدف نهایی و مشترِک جنگ، براندازی و 
فروپاشی نظام سیاسی هدف است.
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که این تحریم دنبال می کند، می توان در دو قالب طبقه بندی  تحریم اقتصادی را، از منظر اهدافی 
کرد:

کشــور یــا ( 1 کشــور هــدف از ســوی  کاالی  کــه در آن واردات یــک یــا چنــد   تحریــم واردات، 
کشــور  کشــور های تحریم کننــده محــدود و ممنــوع، و از آن طریــق تقاضــا بــرای تولیدات 
کشــوِر هدف  هــدف محدود می شــود. چنیــن اقداماتی به دنبال محدود ســاختن توان 
کاهــش توانایی آن ها بــرای تأمین  بــرای بــه دســت آوردن درآمدهــای ارزی و در نهایــت 

کاالهای مورد نیاز اعمال می شود. این نوع 
تحریــم همچنیــن با هدف ضربــۀ اقتصادی 
کشــور  بــه یــک صنعــت خاص یــا بخشــی از 
هــدف صورت می گیــرد. یکی از نقاط ضعف 
کشور هدف  که  این نوع تحریم  ها این است 
می تواند بــا یافتن بازارهــای جایگزین برای 

کشــور و اشــخاص ثالث به دور زدن آن ها اقدام  محصوالت خود یا فروش آن ها از طریق 
کند. 

کشــور ( 2 کاالهای خاص به  که در آن صادرات  نــوع دیگر تحریم ها، تحریم صادرات اســت، 
کشــور های تحریم کننده ممنوع و محدود می شــود. در این نوع تحریم،  هدف از ســوی 
کنند و تولیدکنندگان  کشــور هدف باید قیمت های باالتری را پرداخت  مصرف کنندگان 
کشــور فرستنده قیمت های پایین تری را دریافت می کنند )گولیارد، 38:2013(. این نوع 
تحریم از معمول ترین نوع تحریم ها محسوب می شود. ممنوعیت صادرات ممکن است 

کامل باشد )کازرونی و خضری، 400:1397(. جزئی یا 

تحریــم و تحریم  کننــدگان بــا هدف  گیــری مشــخص خــود امنیــت نظــام سیاســی و جامعــه را نشــانه 
کی برای رابطۀ مردم با نظام سیاســی  گرفته  انــد. ایــن نوع نشــانه  گیری می  تواند چالش  هــای خطرنا
گواهی بر مخدوش  شدن  کند. شورش  ها خود  به دنبال داشته باشد و چنین رابطه ای را مخدوش 
کارکردهای اجتماعی-اقتصادی نظام سیاسی بوده است.  این نوع رابطه و وجود برخی نواقص در 
بــه نظــر می رســد تأمیــن امنیت بــدون داشــتن ســرمایۀ اجتماعی میســر نبوده یا دســت کم دشــوار 
خواهــد بــود. مردم ســاالری در معادالت امنیتی معاصر صرفًا یک روش سیاســی بــرای ادارۀ جامعه 
که در ســایۀ آن می  توان به  ارزیابــی نمی  شــود، بلکــه افزون بر آن، الگویی عملیاتی به شــمار می  رود 

امنیت دست یافت )نوری،1392(. 

تغییر در اعتقادات و اندیشه ها و رفتار و ساختار
 سیاسی از اهداف مهّم جنگ نرم است.
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جمهــوری اســالمی، بــه عنــوان یــک نظــام سیاســی برآمــده از ارادۀ عمومی، بایــد به نقش ســرمایۀ 
اجتماعــی بــه عنوان عامل اساســی ایجــاد وفاق، همبســتگی، اعتماد ملی، و در نهایت مشــروعیت 
سیاســی )وفــاداری متقابــل مــردم و نظــام سیاســی( توجــه ویــژه ای داشــته باشــد. طّی چنــد دهۀ 
کشــور و ســرمایۀ اجتماعی )اعتماد، صداقت، ســالمتی نفس، دوستی، و…(  اخیر، وضعیت داخلی 
در جامعــۀ ایــران هدف حمالت دشــمن بوده اســت. جامعۀ ایــران تا حّد زیادی دچــار افول اعتماد 
کمیت، شده اســت.  و اخــالق اجتماعــی، هــم در ســطح مــردم بــا مــردم و هم در ســطح مردم بــا حا
کاهش ســرمایۀ اجتماعی در ایران به طور مســتقیم هدف جنگ نرم آمریکاســت. تشــدید تحریم  ها 
کاهش ســرمایۀ اجتماعــی تأثیرگذار  گســترش نابســامانی  های اقتصــادی منتــج از آن می  توانــد در  و 
کاهش  کمیــت بــه تأمین  کننــدۀ مایحتــاج اولیــۀ مــردم، افزایــش بیــکاری،  باشــد. تنــزل جایــگاه حا
قدرت خرید خانوارها، صف بندی خانوارها برای دریافت مایحتاج روزانه و اقالم اساســی، و به طور 
کلــی حل وفصــل نظــام معیشــت و برخی معضــالت دیگر همگــی می  تواننــد از پیامدهــای راهبردی 

تحریم های اعمال شده علیه ایران باشند. 
تحریم  هــا موضــوع جدیــدی برای جامعــۀ ایران نیســتند و زندگی تحریمی بخشــی از حیات انقالبی 
جامعــۀ ایــران در چهار دهۀ اخیر بوده اســت. آنچه این شــرایط را نگران کننده تر می  ســازد، انباشــته 

وان جامعه هدف قرار می گیرد. در شیوۀ نوین استعمار ، روح و ر
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که اساسًا  شدن مسائل و بحران های مختلف روی هم، و رواج این برداشت در سطح جامعه است 
نظــام سیاســی برنامۀ روشــنی برای برون رفــت از بحران )از جملــه، بحران ناشــی از تحریم ها( ندارد 
)مسعودی، 1394(. البته آنچه در عمل مشاهده می شود عدم تحقق اهداف جنگ نرم اقتصادی 

دشمن است.

کاربرد تحریم دالیل و اهداف 
کــه عبارت اند از: تمایل به تأثیرگذاری در سیاســت ها  دالیــل فراوانــی در توجیه تحریم ذکر می شــود 
کشــور، و تنبیه یا مجازات یــک ملت به دلیل آرمان ها و حتی سیاســت های  یــا حتــی تغییــر نام یک 
حکومت منتخب آن. صرف نظر از این دالیل، در برخی موارد تحریم ها به این دلیل برقرار می شوند 
کند  کشور تحریم کننده احساس می کند برای نمایش قدرت باید برای جلب نظر دیگران اقدامی  که 
کمتر جنجال برانگیز باشد. در این حالت، به نظر می رسد اقدام سیاسی به  و این تحریم ها می تواند 
کافی مؤثر نباشد و توسل به نیروری نظامی نیز ناممکن یا اقدامی افراطی محسوب می شود. اندازۀ 
کرد )علیخانی، 1380(: به طور خالصه، دالیل و اهداف وضع تحریم را می توان به صورت زیر ارائه 

کشــور به 	  تمایل به تأثیرگذاری در سیاســت ها یا حتی ایجاد تغییر در نظام سیاســی یک 
نفع قدرت های سلطه گر

تنبیه و مجازات یک ملت یا یک کشور به دلیل آرمان های آزادی خواهانه و عدالت طلبانه 	 
کشور یا سیاست های آن 

کشور	  کشور هدف، بیشتر به قصد ایجاد تغییر در نظام سیاسی آن  ایجاد بی ثباتی در 
مداخلــه تحــت پوشــش ارتقــای حقوق بشــر، مقابله بــا تروریســم، و جلوگیری از اشــاعۀ 	 

کشتار جمعی سالح های 
کشــور تحریم کننده قــدرت اقدامات 	  کــه  کشــور تحریم شــده نشــان داده شــود  اینکــه به 

تضعیف کننده را دارد
کشور تحریم شــده از تعقیب برخی سیاست های ناخوشایند قدرت های 	  برحذر داشــتن 

فائقه در آینده )بازدارندگی(
کشور هدف	  کاهش توان نظامی 

شکل  گیری فضای یأس و ناامیدی در سطوح مختلف جامعه
 بــدون تردیــد، پیونــد زدن تمامــی موانــع و مشــکالت موجــود بــه موضــوع تحریم  ها نوعــی خطای 
کارکردهای بد نیروهای  شــناختی در تحلیل محســوب می  شود؛ زیرا این امر باعث خواهد شــد تا از 
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کشــور و آینده  کار مشــخصی برای ادارۀ امور  کند دســتور  گر احســاس  داخلی غفلت شــود. جامعه، ا
گر طیف وسیعی از جامعه احساس کند که حقوق مختلف  وجود ندارد، نگران می شود؛ همچنین، ا
گرفتــار فضای یأس و  گرفته می  شــود،  آن ها توســط سیســتم سیاســی بــه طرز آزاردهنــده  ای نادیده 
ناامیدی در ســطوح مختلف جامعه می شــود. این عدم اعتبار، نادیده  انگاری، یا عدم شناسایی در 
کی در پی داشــته باشــد. این پیامدها در دو ســطح قابل  کلیــت جامعــه می  تواند پیامدهای خطرنا

ارزیابی است: 
ک امنیتــی باشــد. ظهــور و بــروز شــورش  ها و ( 1 ســطح اول می  توانــد پیامدهــای خطرنــا

گواهی روشن بر این مسئله است.  جنبش  های اجتماعی 
ســطح دوم می  تواند پیامدهای این وضعیت برای به تعویق افتادن موضوع توســعه به ( 2

مثابۀ مسئلۀ اصلی جامعه باشد. 

گــذار و در حــال صنعتی شــدن و توســعه اســت و عدم  جامعــۀ ایــران همچنــان جامعــه  ای در حــال 
کند. در چنین  گذار را طوالنی  تر و فرساینده  تر  پاسخگویی به تقاضاهای اصلی جامعه می  تواند این 
گسترش فضای  کنند و در  شرایطی، تحریم ها می  توانند فضای پدید آمده را هرچه بیشتر مخدوش 
ناامیدی در جامعه نقش اساســی داشــته باشــند. اصواًل اتاق فکر دولت ترامپ بر شکل  گیری نوعی 
کید و اهتمام دارد )نوری، 1397(. در  ک عمومی در جامعۀ ایران مبنی بر اثربخشی تحریم  ها تأ ادرا
که رهبر معظم انقالب برای مقاومتی شــدن اقتصاد ایران  که از جملــه راهکارهایی  نهایــت، از آنجــا 

کرده انــد مردمی ســازی اقتصاد اســت، آنچه  پیشــنهاد 
در موضــوع اقتصــاد مردمــی بــه نظــر می رســد تســهیل 
ورود همــۀ اقشــار مردم به حوزۀ اقتصاد و زمینه ســازی 
کاماًل  گرفتــن امور اقتصــادی به صــورت  بــرای بــر دوش 
خودجوش توســط آحاد مردم اســت. در صورت تحقق 
کشور به حرکت در می آید و دست یابی  این امر، اقتصاد 

به اهداف آن، به رغم وجود موانع، ممکن می شود.
مســئوالن، در ترســیم راهبردهای سازندگی و توسعۀ نظام سیاســی و اقتصادی و اجتماعی، باید از 
کارســاز مــردم در حرکت تعاملی نظام و بهره وری از این پشــتوانۀ عظیم غفلت نکنند و  نقــش مؤثر و 
کارآزموده و روشنفکران و اندیشمندان  کارشناسان  کردن توانمندی های مثبت آنان از  برای شکوفا 

بهره بگیرند.

ه، 
ّ

ز و سک الن ار محتکران، اختالس کنندگان، دال
و قاچاقچیان می توانند ستون پنجم دشمن 

در جنگ نرم اقتصادی باشند.
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ک مردم و افکار عمومی بر اثربخشی تحریم ها تأثیر عدم مدیریت ادرا
کشــورهای تحریم کننده همواره در توفیق و اثربخشــی تحریم های  که اتاق های فکر  یکــی از عواملــی 
ک عمومی جامعۀ هدف در اثربخشــی تحریم هاســت:  کید دارند شــکل گیری ادرا اقتصادی بر آن تأ
اینکه هر نارســایی اقتصادی، بجا یا نابجا، به پای آثار تحریم ها نوشــته شــود و فضای نااطمینانی و 
گاه( در جامعۀ هدف تشدید شود و  گری برخی افراد ناآ بی ثباتی اقتصادی )به دلیل احتکار و سودا

مردم در حمایت از سیاست های دولت خود دچار تردید  شوند. 
کارآمدی  دامن زدن و بزرگ کردن مشکالت اقتصادی توسط رسانه ها و نسبت دادن همۀ آن ها به نا
ک عمومی نامناســب در جامعه در زمینۀ تحریم ها انجامیده و خدمت به  دولت به شــکل گیری ادرا
ک عمومی به نحو مناســبی مدیریت شــود،  اهــداف تحریم کننــدگان اســت؛ در مقابل، چنانچه ادرا
خودبه خود بســیاری از آثار تحریم ها تعدیل و امکان ایســتادگی در مقابل آن ها فراهم می شود، چرا 
کاهش می دهــد و بحران را  کارایی اقتصادی را به شــدت  کــه نااطمینانــی موجــود در افــکار عمومــی 

گسترده تر می کند.

یم اقتصادی می تواند شامل محدودسازی تجاری، تعلیق کمک های فناورانه، مصادرۀ اموال  تحر
یم شرکت های کشور هدف باشد. کشور هدف، و تحر
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تأثیرات منفی جنگ نرم بر اقتصاد ایران
الــف. افــت شــدید ارزش پول ملــی در برابر ارز خارجــی. یکی از پیامدهای ملمــوس و آنی جنگ نرم 
و تهدیــد نیمه ســخت از نــوع تحریم هــای اقتصادی افت شــدید ارزش پــول ملی در مقابــل ارزهای 
خارجــی بــود. در ارتباط با افت شــدید ارزش ریال در برابر ارزهــای خارجی )از جمله، دالر(، می توان 
که جنگ رســانه ای و پیامدهای روانی و بی اعتمادســازِی ناشــی از آن  گفت  با یک نگاه واقع بینانه 
کنار این،  کرد. البته، در  در افــِت قابــل توجه ارزش ریــال مؤثر بود و نمی توان نقش آن را اندک تلقی 

کرد. می توان به عوامل دیگر همچون بحران سرمایه داری جهانی اشاره 

کاالها. یکی از مصادق مهم آســیب پذیری و تهدید امنیت اقتصادی  خ تورم و قیمت  ب. افزایش نر
خ تورم در فاصلۀ ســال های 1384-1392 )به ویژه، در ســال های  ایــران در پــی جنگ نرم افزایش نر
کشــور آمریکا و ایران در عرصۀ سیاســی و رســانه ای و تشــدید  1391 و 1392( بــود. افزایــش تنــش دو 
گفتمان سلطه ستیزانه و ضدیت با امپریالیسم آمریکا در دو سال آخر ریاست جمهوری احمدی نژاد 
منجر به تشــدید جنگ نرم )به ویژه، از طریق رســانه های ماهواره ای و اینترنت( علیه ایران شــد. از 
خ  یک ســو، تشــدید جنگ نرم و رســانه ای آمریکا علیه ایران در سطح واقعی باعث افزایش تورم و نر

یم هاست. ک عمومی در جامعۀ ایران مبنی بر اثربخشی تحر ایدۀ دولت ترامپ شکل دهی نوعی ادرا
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کاالهای وارداتی دیده شد؛ از سوی دیگر،  کاالهای داخلی و هم  قیمت ها شد و این افزایش هم در 
جنگ رســانه ای آمریکا علیه ایران )با محتوای تحریک کننده، همچون افزایش سرسام آور قیمت ها 
کارآمــد نشــان دادن حکومــت، فرار ســرمایه بــا انجــام مصاحبه هایی بــا صاحب نظران  در ایــران، نا
کاماًل منفی در شــبکه های ماهــواره ای و مانند آن( از حیث روانی یک فضای  اقتصــادی با محتوای 
کــرد و این ابعــاد روانی بر افزایش تورم و سوءاســتفادۀ توزیع کننــدگان از این فضا  آســیب پذیر ایجــاد 
برای افزایش قیمت ها مؤثر واقع شد. این فضای روانی به خودِی خود به افزایش حبابی و به شدت 

کاذب قیمت ها منجر شد. 
در ایــن خصــوص، می تــوان بــه عوامــل غیــر رســانه ای 
گــردش یــا احیانــًا ســوء  ماننــد افزایــش حجــم پــول در 
اســتفادۀ بخــش خصوصــی، ضعف جــدی عملکــرد در 
کارهــای نظارتــی، وجــود اقتصــاد پنهان و ســایه  ســاز و 
کارهای  بــا محوریــت فســاد و احتــکار، قوانیــن و ســاز و 

خ تورم،  کمترین افزایش نر کرد. تأمین نیازهای اساســی، بهبود معیشــت مردم با  متزلزل نیز اشــاره 
کاالهای اساسی و خدمات از اصلی ترین موضوعات امنیت اقتصادی است. آمریکا  کاهش بهای  و 
کرده انــد با اعمال تحریم ها، فشــارهای اقتصادی  و هم پیمانــان غربــی آن در ســال های اخیر تالش 
کارآمد  کرده و با افزایش شــدید قیمت ها و تورم، حکومت را در نزد مردم نا بر مردم ایران را تشــدید 

جلوه دهند.

پ. کاهش مستمر در رشد اقتصادی، تولید ناخالص داخلی و ارزش افزودۀ بخش صنعت. در ادبیات 
کی از امنیت  که چنانچه بســتر اقتصادی و چشم انداز آینده حا اقتصادی سیاســی، نظر بر آن اســت 
ســرمایه و تثبیت اقتصادی-سیاســی باشــد، ســرمایه گذارِی تقویت شــده به تولید، ســرمایه گذاری 
داخلی، و جذب سرمایه گذاری سوق می یابد؛ در غیر این صورت، سرمایۀ داخلی به سمت تجارت، 
دالل بــازی، واســطه گری، و فــرار ســرمایه جهــت می یابــد. در ســال های اخیــر، در پــی اثــرات منفی 
جنگ رســانه ای آمریکا علیه مردم ایران، فعالیت های اقتصادی به صورت قابل توجهی به ســمت 
کاهش  دالل صفتــی، خریــد و فروش ارز، و فرار ســرمایه ســوق یافته و قدرت ریســک ســرمایه گذاری 

ملموسی داشته است.

ت. موازنــۀ منفــی در صــادرات و واردات. یکــی از پیامدهــای منفــِی جنگ رســانه ای و تحریم های 
اقتصــادی آمریــکا علیــه مردم ایران تــراز منفی در تجــارت خارجی بود. تحریم هــای بانکی و بانک 

اقتصاد مقاومتی بر مقاوم سازی، آسیب زدایی،
 خلل گیری، و ترمیم ساختارهای اقتصادی 

کید دارد. تأ
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کرد و این امر باعث تراز منفی شدید  گاز ایران ضربۀ شدیدی وارد  مرکزی ایران به صادرات نفت و 
و رشــد منفی در تراز پرداخت ها شــد. جنگ شــدید رسانه ای آمریکا با محوریت برنامۀ هسته ای و 
که مقاومت اســالمی  کــردن اتهــام حمایت از تروریســم ] کــه منظور از آن نه داعش و طالبان،  وارد 
ضّد صهیونیســتی مردم منطقه اســت[ ریســک اعتباری مــراودات با ایران را افزایــش داد و فرایند 
تجــارت بــا شــرکت ها و افراد ایرانی را ســخت تر ســاخت و هزینه هــای آن را افزایش داد )ســردارنیا، 

.)71-70:1395

برون رفت از بحران اقتصادی و مسئلۀ اقتصاد مقاومتی
کشــورهای ســلطه گر در  اقتصــاد ایــران در دهــۀ ســوم انقــالب، بــه دلیــل تشــدید تحریم ها از ســوی 
جهت رســیدن به اهداف خود، با بحران مواجه شــد. این شرایط را می توان با بررسی شاخص های 
کشــور تحــت فشــار تحریم هــا بــا  اقتصــادی و اجتماعــی در ایــن دوره به وضــوح دیــد. در ایــن دوره، 
کاهــش صادرات نفــت، میزان  کاهــش تولید ملی،  مشــکالتی همچــون تــورم بــاال، رکود اقتصــادی، 
بــاالی بیــکاری، میــزان باالی بدهــی دولت به بانــک مرکزی، بلوکه شــدن غاصبانــۀ دالرهای نفتی 
کاهش ارزش پول ملی در برابر  کشــورهای غربی، صعود قیمت  مســکن و دالر و طال،  ایران از ســوی 
ج برای دست یابی  کاهش ازدواج و باال رفتن سّن ازدواج جوانان، مهاجرت به خار ارزهای خارجی، 

کاهش رشد ملی جمعیت، و افزایش طالق مواجه بود.  به اشتغال، 
گذشــته از سیاســت های خصمانۀ آمریکا، از یک سو ناشی از عدم انطباق  مجموعۀ این مشــکالت، 

برآینــد  دیگــر  ســوی  از  و  وارداتــی  توســعۀ  الگوهــای 
فشــارهای خارجی برای متزلزل ســاختن اقتصاد ایران 
ح  کشور به طر کالن  بود و باعث شــد تا سیاســت گذاری 
کارآمــد بــرای تحکیم اقتــدار ملی  راهبردهــای جدیــد و 
در منطقه ترغیب شــود. اندیشۀ اقتصاد مقاومتی برای 
مقابله با این مشکالت نخستین بار از جانب مقام معظم 

رهبری مطرح شد. اقتصاد مقاومتی در مجموع دارای چهار اصل اساسی است:
که از ( 1 کشــورهایی  اقتصــاد مــوازی. ایــن الگــو در مدل های حکمرانِی مرســوم در دنیا و در 

کشورها از نظام های  تجربه و توان حکمرانی بیشتری برخوردار باشند وجود دارد و این 
چندالیۀ سیاست گذاری و ادارۀ امور عمومی برخوردارند.

اقتصــاد ترمیمــی. اصــل دوم از اقتصــاد مقاومتی به دنبال  مقاوم ســازی، آســیب زدایی،  ( 2
کارآمد موجود اقتصادی است. خلل گیری، و ترمیم ساختارها و نهادهای فرسوده و نا

ابتکار استراتژی اقتصاد مقاومتی برای عبور موفق 
یم ها موجب توفیق ایران در این  از تحر

مسیر شده است.
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اقتصــاد دفاعــی. اصل ســوم از اقتصاد مقاومتی متوجه  هجمه شناســی ، آفندشناســی، ( 3
و پدافندشناســی در برابــر آن هجمه اســت؛ بنابرایــن، وقتی به اقتصاد مقاومتی دســت 
که ابزارها وشــیوه های هجمۀ دشــمن را پیشاپیش شناخته باشیم و بر اساس  یافته ایم 

کنیم. آن ها، استراتژی مقاومت خود را علیه آنان تدوین و اجرا 
کوتاه ( 4 که اساســًا اقتصاد مقاومتی یــک رویکرد  اقتصــاد الگــو. چهارمین اصل این اســت 

کالن به اقتصاد  مدت ســلبی و اقدامی صرفًا پدافندی نیســت. این اصل چشــم اندازی 
جمهوری اسالمی ایران دارد و یک اقدام بلندمدت را شامل می شود و رویکردی ایجابی 

و دوراندیشانه دارد.

ح زیر است: مؤلفه ها و ابعاد چندگانۀ مفهوم اقتصاد مقاومتی به شر
کردن اقتصاد ) بازتعریف نقش دولت و مردم در امر اقتصاد(( 1 مردمی 

اقتصاد بومی )مبتنی بر فرهنگ اسالمی-ایرانی(( 2
کارآفرین، و دانش بنیان( 3 اقتصاد خالق، 
به کارگیــری مدیریــت نویــن اقتصــادی )در زمینه هــای مصــرف و منابــع، اعــم از مالــی و ( 4

انسانی و طبیعی(
کثری از امکانات و ظرفیت های موجود و حمایت از تولید ملی( 5 بهره گیری حدا
پایه گذاری اقتصادی جهادگونه و مقاوم در برابر بحران های جهانی )اقتصادی منعطف در ( 6

مواجهه با شرایط متغیر، و هم زمان، مقاوم در برابر تهدیدها و بحران ها/ سمیعی اصفهانی 
و حبیبی، 62-63:1394(

نتیجه گیری
که تأثیر جنگ نرم اقتصادی بر  در نوشــتار، حاضر تالش شــد به این پرسش اصلی پاســخ داده شود 

جامعه از طریق تحریم ها چگونه است.
در پژوهش حاضر به یکی از موارد جنگ نرم اقتصادی علیه جمهوری اســالمی ایران، یعنی اعمال 
کشــور ســختی و تبعاتی به همراه دارد.  تحریم ها، اشــاره شــد. تحریم و اعمال محدودیت برای یک 
گون عملیاتی شــد، آثاری در حوزه های صادرات،  گونا که در حوزه های  در مورد ایران، تحریم هایی 
گذاشت و اختالالتی به وجود آورد؛ همچنین،  واردات، سرمایه گذاری، و مؤسسات مالی بین المللی 
خ ارز  جنگ نرم، با ایجاد جّو روانی منفی در افکار عمومی، توانست در سال های اخیر در مدیریت نر

کشور شود.  ُگمی  سیاسی و اقتصادی و تجاری  کند و مایۀ سر در  اختالل ایجاد 
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مباحــث ارائه شــده همگــی نشــانگر مسئله  ســاز بــودن تحریم  ها در ســطوح زیرســاختی، اقتصادی، 
اجتماعــی، سیاســی، و فرهنگــی اســت. ایــن سیاســت در برنامــۀ راهبــردی مجریــان تحریــم وجود 
که  کــه بــه انباشــت بحــران در ایــران دامــن بزننــد و جامعه را به ســمت ایــن تصور پیــش ببرند  دارد 
نظــام سیاســی ایــران توانایی حل وفصــل و امکان برون رفــت از همۀ بحران های مذکــور را ندارد. اثر 
که  کم درآمد تحمیل می شــود، در حالی  تحریم های تجاری بیش از همه بر طبقات جامعه و اقشــار 

هدف تحریم های مالی بیشتر دولت است. 
کــه تحریم  هــای یک جانبــه و ظالمانۀ آمریــکا علیه  بــه هــر حــال، با اذعــان به تمامــی چالش  هایی 
کشــور پرداخت؛ زیرا مســئلۀ  ایــران دارد، نبایــد بــا تحلیل  هــای یک ســویه به وضعیــت موجود در 
کنشگری عاقالنۀ بازیگران سیاسی و تصمیمات  مهم تر در شــرایط فعلی می  تواند سیاســت ورزی و 
کــه در قوانین و تفســیر آن ها  کــه ایران، بــا اصالحاتــی  کمــان سیاســی باشــد. نشــان داده شــد  حا
کشور، نهادسازی انقالبی و جهادی در عرصۀ  کردن اقتصاد  انجام داده اســت، توانســته با مردمی 
کردن رهنمودهــای رهبر معظم انقالب )مبتکر اســتراتژِی  اقتصــاد، توجــه ویژه به تولیــد، و عملی 
اقتصــاد مقاومتــی برای عبور موفقیت آمیز از آخرین حربۀ دشــمن در تهدید و تحریم(، تا حّد قابل 

کند.  توجهی موفق عمل 
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 احمد مرجانی نژاد 
مترجم و پژوهشگر مسائل افغانستان

هریرود و روابط هیدروپلیتیک 
ایران، افغانستان و ترکمنستان
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کشــور  رودخانۀ بین المللی هریرود، بر اســاس توافق ایران و ترکمنســتان، عاملی برای همکاری دو 
کشمکش آبی تبدیل شده است.  است؛ اما در فقدان قرارداد حقوقی با افغانستان به عاملی برای 

مقدمه
کمبود  کــه جایگزینی برای آن متصور نیســت. در آغاز هــزارۀ جدید،  آب منبــع حیاتی خاصی اســت 
آب می توانــد بشــر را به ســوی بحران جهانی آب ســوق  دهــد. موضوع هیدروپلیتیــک )نقش آب در 
کاوی جایگاه منابع آب در مناسبات قدرت  رفتارهای سیاســی( در ادبیات جغرافیای سیاســی به وا

که از مباحث جدی عرصۀ سیاست خارجی ایران است.  در سطح ملی و فرا ملی می پردازد، 
که  در حال حاضر، در ایران از بیش از 86 درصد منابع آِب تجدیدناپذیر استفاده می شود؛ در حالی 
اســتفادۀ باالی 40 درصد از این منابع، بر اســاس اســتانداردهای جهانی، به معنای قرار داشتن در 

وضعیت بحرانی است. 
حجــم آب رودخانه هــای ورودی بــه ایران پنج تا ُنــه میلیارد متر مکعب برآورد می شــود. دو میلیارد 
کشــور می شوند. ایران حدود 89  مکعب آن از مرزهای شــرقی و مابقی از مرزهای شــمال غربی وارد 
کشــورهای همجوار، چهار رودخانۀ ورودی،  که شــامل 17 رودخانۀ مشــترک با  رودخانۀ مرزی دارد 
و 68 رودخانــه خروجــی اســت. چهار رودخانۀ ورودی عبارت اند از ارس و اترک در شــمال ایران )که 
به ترتیب از ترکیه و ترکمنستان سرچشمه می گیرند( و هریرود و هیرمند در شرق)که سرچشمۀ آن ها 

در افغانستان است(. 
کشــور افغانســتان )در موضــع باالدســتی( و ترکمنســتان )در موضــع  ایــران، دو  در شــمال شــرق 
کم آبی و نیازهای مشابه  گرفتن در مناطق خشک و نیمه خشک، دچار  پایین دستی(، به دلیل قرار 
هســتند. در این منطقه، رشــد جمعیت، توزیع نامتناســب آب، منابع آبی مشــترک، سیاست های 
کرده اســت.  کشــاورزی، و فقــدان مدیریــت یکپارچــه بــر منابــع آب مشــکل را دوچنــدان  نادرســت 
کشــورهای ایران و افغانســتان و ترکمنســتان پیوندهای عمیق تمدنی و فرهنگی منطقه ای دارند؛ 
اما متأســفانه، در موضوع حیاتی آب و رودخانه های فرامرزی مشــترک، ســرمایه گذاری های علمی، 
کشور محدود است و همکاری و تعامل آنان در این خصوص ناچیز  پژوهشی، فنی، و اقتصادی سه 

ارزیابی می شود. 

موقعیت جغرافیایی هریرود
کشــور ایــران و افغانســتان و ترکمنســتان اســت. ایــن رودخانــۀ   هریــرود رودخانــۀ مشــترک ســه 
کیلومتر در  بین المللــی از ارتفاعــات هندوکــش در افغانســتان سرچشــمه می گیرد و پس از طــّی 650 
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نزدیکــی شهرســتان تایبــاد بــه مرز افغانســتان و ایران می رســد. در ایــران، چند رودخانــۀ فصلی به 
هریــرود می پیونــدد و تــا تنگــۀ ذوالفقار-که محــل تالقی مرزهای ایران و افغانســتان و ترکمنســتان 
کیلومتر را شکل می دهد. هریرود در پل خاتون  اســت-خّط مرزی ایران و افغانســتان به طول 107 
کیلومتر مرز مشترک ایران  کشف رود تالقی می کند و از آن به بعد تجن نامیده می شود. تجن 117  با 
و ترکمنســتان را شــکل می دهد و پس از خروج از مرز در دشــت قره قوم پخش و در حوالی شهر تجن 

محو می شود. 
رودخانۀ هریرود از منابع اصلی آب ورودی به بخش هایی از شمال شرق ایران و جنوب ترکمنستان 
کشــاورزی جمعیت زیــادی از مردم اســت و همواره، به لحــاظ پایداری  و تأمین کننــدۀ نیــاز شــرب و 
جریــان ورودی، اســباب نگرانــی ایران و ترکمنســتان اســت. ترکمنســتان در پایین دســت هریرود از 
کشــاورزی اســتفاده می کند. ایران نیز در پایین دســت  آب مخزن ســّد دوســتی عمدتًا برای مصارف 
کشاورزی  هریرود از آب ســّد دوســتی برای تأمین آب شرب شهر مشهد و بخشی از نیازهای شرب و 

دشت سرخس استفاده می کند. 

ودی به ایران پنج تا ُنه میلیارد متر مکعب برآورد می شود. ودخانه های ور حجم آب های ر
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سد سلما
ســد )بنــد( ســلما، بزرگ ترین پروژۀ عمرانی دولت افغانســتان طّی 15 ســال اخیــر، در نواحی باالیی 
هریرود در نزدیکی ولسوالی )فرمانداری( چشت شریف در والیت )استان( هرات در غرب افغانستان 
قــرار دارد. ایــن ســد 107 متــر ارتفــاع دارد و ســدی ســنگ ریزه ای بــه طول 550 متر اســت. این ســد 
دریچــه ای بــه عــرض 24 متر و ســه مخزن آبی هرکــدام به طول 10 و عرض هشــت متــر دارد. حوضۀ 
کیلومتــر عــرض دارد و ظرفیــت آن 633 میلیون متر  کیلومتــر طــول و ســه  ذخیــرۀ آب آن تقریبــًا 22 
کنــار تولید 42 مگاوات-ســاعت برق، ظرفیت آبیاری حــدود 80 هزار  مکعب اســت. ســد ســلما، در 

هکتار زمین را دارد. 
طراحــی ســاخت ســد ســلما در ســال 1976 م. در زمــان محمــد داوود خان-رئیس جمهــور اســبق 
کشــور هند هزینۀ مالــی اجرای  افغانســتان-انجام و رونــد ســاخت آن آغــاز شــد. در ســال 2005 م، 
گرفته شــد. )در دســامبر سال 2015  گرفت و عملیات ســاخت ســّد ســلما از ســر  ح را بر عهده  این طر
کرد.( ســد ســلما  م، دولت هند هزینۀ تخمینی این ســد را بیش از 290 میلیون دالر تصویب و اعطا 
را مودی-نخســت وزیر هنــد-و اشــرف غنی-رئیس جمهــور افغانســتان-در 15 خــرداد 1395 در 
ک افغانستان طی  کیلومتر را در داخل خا کردند. هریرود نزدیک به 500  نزدیکی شهر هرات افتتاح 
می کنــد تــا بــه مرز ایران می رســد و بعد از آن به موازات مرز ایران در ســرخس به ســوی ترکمنســتان 
که بین ایران و ترکمنستان در سال  می رود. بخش عمدۀ آب این رود به مخزن سّد دوستی می ریزد 
کشــاورزی منطقۀ هرات شده و تولید  1384 احداث شده اســت. ســد ســلما باعث رشد اقتصادی و 

کاست.  برق از آن از وابستگی افغان ها به برق وارداتی از ایران و ترکمنستان خواهد 
کجکی را روی هریرود به بهره برداری رســانده و  کنون دو ســّد ســلما و  به این ترتیب، افغانســتان تا
مشغول احداث سّد دیگری روی همین رودخانه در استان فراه است )سّد باالبلوک(. احداث این 
که سال 1394 انجام  کمتر آبی به ایران و سّد دوستی برسد. بر اساس برآوردی  سدها موجب شده 
شــد، نزدیــک بــه 300 میلیون مترمکعب آب از افغانســتان وارد ســّد دوســتی ایران شــده بــود؛ اما از 
اسفند 1394 تا اواخر فروردین 1395 میزان ورودی آب هریرود به سّد دوستی از 300 به سه میلیون 

کاهش یافته بود!  مترمکعب 
که ســاخت دو بند )ســد( دیگر روی هریرود به نام های  دولت افغانســتان به تازگی وعده داده اســت 

گرفت.  کهسان و پشتون زرغوِن هرات پی خواهد  گفگان را در ولسوالی های  تیرپل و 
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سّد دوستی
کیلومتری شهرســتان  ایــن ســد در مــرز ایــران و ترکمنســتان و روی رودخانــۀ مــرزی هریــرود در 75 
کی با هستۀ رسی  ســرخس در شــمال شرق خراســان رضوی احداث شده است. این ســد از نوع خا
گنجایش دارد. این  بــه ارتفــاع 78 و طول تاج 650 متر اســت و مخزن آن 1٬250 میلیــون متر مکعب 
ســد با همکاری ایران و ترکمنســتان ســاخته شــد: عملیات اجرایی ســاخت آن در ســال 1379 آغاز 
کشــور افتتاح شــد. دریاچۀ ســد، به  و در فروردیــن ســال 1384 توســط رئیس جمهورهــای وقت دو 
کشــاورزی روســتاهای مناطــق مرزی  کیلومتــر، آب آشــامیدنی شــهر مشــهد و آب  طــول حــدود 35 
ایــران و ترکمنســتان را تأمیــن می کنــد. بــه طور متوســط، بیــن 60 تا 70 درصِد آب شــهر مشــهد-از 
گردشــگر مذهبی دارد-از ســّد دوستی سرخس  که ســاالنه حدود 25 میلیون  کالن شــهرهای ایران 

تأمین می شود. 
با افتتاح سد سلما و سدهای جدید در افغانستان، طبیعتًا امنیت آبی مشهد هم تهدید می شود؛ 
که سّد دوستی تنها برای 60 روز مشهد ذخیرۀ آب دارد. در سال 1384، سهم حّقابۀ ایران و  چنان 
ترکمنســتان از ســّد دوستی هرکدام 410 میلیون متر مکعب تعیین شده و از 410 میلیون متر مکعب 

گرفته شده بود.  سهم ایران، 150 میلیون متر مکعب برای آب شرب مشهد در نظر 

ودخانۀ مشترک سه کشور ایران، افغانستان، و ترکمنستان است. یرود ر هر
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اهمیت راهبردی هریرود
یکــی از مشــکالت تجزیــه و تحلیل مناســبات هیدروپلیتیک در رودخانه های بین المللی این اســت 
کمبــود آب و توســعۀ اقتصــادی می تواننــد طیــف متنوعــی از منازعات یا  کــه عوامــل یکســان ماننــد 
کننــد. شناســایی متغیرهــا و شــاخص های مؤثــر در اهمیــت راهبــردی هریــرود  همکاری هــا ایجــاد 
بــرای ایــران می توانــد بــر مناســبات هیدروپلیتیک ایــران و افغانســتان تأثیرگــذار باشــد. در منطقۀ 
کشورهای  جنوب غرب آســیا، واقع گرایی سیاســی و نگاه ملی گرایانه به منابع آب مشــترک از ســوی 
باالدســت هســتۀ اصلی بحران آب در منطقه را شــکل داده اســت. حوضۀ آبریز هریرود از مهم ترین 
حوضه های آبریز مشــترک بین ایران و افغانســتان اســت و مناطق شرقی و شمال شرقی ایران برای 
توســعه به منابع آب فرامرزی این حوضه وابســته هســتند. شکل گیری بحران آبی در این مناطق از 
ایران می تواند بر مناســبات ایران و افغانســتان اثر منفی داشــته باشــد و زمینه های در هم تنیدگی 
کشــورها از برتری هــای جغرافیایی خود  هیدروپلیتیکــی و ژئوپلیتیکــی را بــرای بهره مندی هریک از 

کند.  فراهم 
امنیــت غذایــی و امنیت آب آشــامیدنی از مهم ترین متغیرهای اثرگــذار در اهمیت آب هریرود برای 
شــمال شــرق ایران است. در مجموع، 15 شــاخص برای شناسایی اثرگذاری و اثرپذیری در اهمیت 

یرود ساخته شد. سّد دوستی بین ایران و ترکمنستان برای استفادۀ بهتر از آب هر
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آب هریــرود برای ایران انتخاب شده اســت و متغیرهای جغرافیایــی، ژئوپلیتیکی، فنی، اقتصادی، 
سیاســی، و اجتماعــی به ترتیب بیشــترین نقش را در اهمیت راهبردی هریــرود برای امنیت منطقه 

دارند. 
از ســوی دیگــر، بیــن شــاخص های مورد ســنجش تأثیرگــذاری بــر امنیت ملی یــران، امنیــت منابع 
آبــی، امنیــت غذایــی، امنیــت آب آشــامیدنی، و جایــگاه افغانســتان در اهــداف سیاســی خارجــی 
ایــران بیشــترین اهمیــت را دارند. شــاخص های امنیت ملی و امنیت انســانی بازخورد بیشــتری در 
متغیرهای ژئوپلیتیکی و اقتصادی خواهند داشــت و آن ها را به تأثیرگذارترین متغیرها در این روند 

کرد.  تبدیل خواهند 

وضعیت حقوقی آب های مرزی 
کنوانســیون ســال 1997 م.  کــه در زمینــۀ رودخانه هــای مشــترک وجــود دارد،  کنوانســیونی  تنهــا 
کنوانسیون استفادۀ غیر  کشتی رانی از رودخانه های بین  المللی خوانده می شود.  که  نیویورک است 
کنوانســیون در ســال 2015 م. الزم االجرا شده اســت. در همسایگی افغانســتان، جز ازبکستان،  این 
کنوانســیون نپیوسته اســت. اساســًا بخش عمده ای  کشــوری )حتی خوِد افغانســتان( به این  هیچ 
از حقــوق بین الملــل در مــورد رودها ماهیت توافقی دارد و قاعدۀ مشــخصی برای آن نیســت. ایران 
در مورد هریرود با افغانســتان قرارداد مشــخصی ندارد، ولی در مورد هیرمند )ِهلمند( با افغانســتان 
کرده اســت. قانون تصویب قرارداد تقســیم آب رود هیرمند بین دولت ایران و دولت  قرارداد منعقد 

مجلــس   1318 اردیبهشــت   18 مصــوب  افغانســتان، 
کشــور، شــامل  شــورای ملــی اســت و معاهــدۀ بیــن دو 
یــک مقدمه و 12 مــاده و دو پروتکل ضمیمه، به قانون 
آب رود هیرمنــد بیــن دولــت ایــران و دولت افغانســتان 

پیوست شده است. 
معاهــدۀ حقابــه میــان افغانســتان و ایــران مربــوط بــه 

کشــور رســیده و مجالس قانون گذاری  هیرمند در اســفندماه 1351 به امضای نخســت وزیران هر دو 
کشــور  که بایــد دراین باره میان دو  کرده انــد. اســنادی  کشــور در خردادمــاه 1352 آن را تصویــب  دو 
کودتــای 26 تیرماه ســردار محمد داوود معطل شــد، اما باالخره در ســال  مبادلــه می شــد بــه دلیــل 
1356 مبادلــه شــد. مفــاد ایــن معاهــده تا امــروز به قوت خود باقی اســت. بر  اســاس ایــن معاهده، 

حقابۀ  ایران در سال های معمولی )ُنرمال( آبی 26 متر مکعب در ثانیه است. 

ودی آب به سد دوستی  گفته می شود ور
از 300 میلیون متر مکعب به سه میلیون متر مکعب

 کاهش یافته است!



فرهنگ اسالمی / شمارۀ 64-63 / مرداد و شهریور  1398

صفحۀ  47
  بازگشت به فهرست

سال معمولی )نرمال( آبی 
کتبر آن ســال تا پایان سپتامبر سال  که مجموع جریان آب از اول ا یک ســال نرمال آبی ســالی اســت 
کجکی( بیش از 5660 میلیون  بعد در ایستگاه آب شناسی دهراود رود هیرمند )باالتر از مدخل سّد 
متــر مکعــب بوده باشــد. بر اســاس این محاســبه، حقابــۀ ایران ســاالنه به 820 میلیــون متر مکعب 

می رسد. 
که افغانســتان، با حفظ حّقابۀ ایــران، حق هرگونه   در مــادۀ پنجــم این معاهده نوشــته شده اســت 
که ایران حّق استفادۀ اضافه از آنچه مشخص  استفاده از هیرمند را دارد؛ همچنین پیش بینی شده 

گر هیرمند ُپرآب هم باشد، ندارد.  شده، حتی ا

توافق های موجود بین ایران، افغانستان، و ترکمنستان
کنون به آب های ســطحی- قراردادهای آبی بین ایران و افغانســتان از حدود 130 ســال پیش تا

قراردادهــا  ایــن  در  ایــران  ســهم  البتــه  بوده اســت.  هیرمند-معطــوف  آب  از  اســتفاده  به ویــژه، 
کمتر شــده و افغانســتان، با اســتفاده از مزیت باالدســت بودن، ایــران را بعضًا به  نســبت بــه قبــل 
کشــور برای احیای  کشانده اســت. با اســتقرار حکومتی باثبات در افغانســتان، این  موضع انفعال 
کشــور به شــمار می رود-به منابع آبی نیاز بیشــتری  کشــاورزی خود-که بخش عمدۀ اقتصاد آن 

خواهد داشت. 
 اینک یک توافق منســجم حقوقی دربارۀ تقســیم آب هریرود ایران و افغانســتان وجود ندارد و رژیم 

حقوقی مشــخصی بین ایران و افغانستان در مورد این 
رودخانــه تعریــف نشده اســت. البتــه، بــه دلیــل تــداوم 
وضعیت بی ثباتی در افغانســتان و نیز رعایت سیاســت 
اولویت حسن رفتار با همسایگان از جانب ایران، ایران 
کنــون نتوانســته تضمیــن حقــوق خــود در زمینۀ آب  تا
ایــن رودخانۀ بین المللی را از مجــاری حقوقی پیگیری 

کند. در اردیبهشــت ماه 1396، ظریف-وزیر امور خارجۀ ایران-ضرب االجلی سه ماهه برای دولت 
کرد تا معاهدۀ جامعی در این خصوص بین ایران و افغانســتان به امضا برســد و  افغانســتان معین 
کامل قرارداد هیرمند برای همیشــه روشــن  تکلیــف حّقابــۀ هامون، رژیــم حقوقی هریرود، و اجرای 

شود. اما همچنان اختالفات ایران و افغانستان در موضوع آبهای مشترک حل نشده است. 
توافق ایران و ترکمنســتان بر ســر هریرود به دوران شــوروی ســابق بازمی گردد. نخستین بار، تعیین 
حّقابۀ ایران و روســیه در رودخانه های مرزی )از جمله، هریرود( در قرارداد 1921 م. )اســفند 1299( 

آب شرب مشهد از سّد دوستی تأمین می شود.
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کشــور از آب های مرزی مساوی اعالم شده است.  ح شــد. در فصل ســوم این قرارداد، سهم دو  مطر
البتــه ایــن قــرارداد به درســتی اجــرا نشــد و در عمــل تنهــا یــک ســوِم آب ایــن رودخانه هــا بــه ایــران 
اختصاص یافت. اختالفات موجود سبب شد تا بار دیگر در سال 1926 م. )اسفند 1304( قراردادی 

کشور تنظیم و در آن سهم ایران نسبت به روسیه 30 به 70 تعیین شود.  24 ماده ای بین دو 
با وقوع انقالب اســالمی در ایران، فروپاشــی شــوروی، و استقالل ترکمنســتان، توافقات آبی بین دو 
کرد. در مهرماه 1370، در جریان سفِر نیاُزف به ایران، بر سر چگونگی استفاده از آب  کشور نیز تغییر 
گرفت. بر اساس این توافق، سهم هریک  رودخانه و نیز احداث سّد دوستی توافق جدیدی صورت 
از طرفین در احداث، بهره برداری، و استفاده از آب و انرژی سد به صورت مساوی )50-50( تعیین 
شــد. ایــن توافــق بــه معنای احیــای حقوق ایــران و منطبق با مفــاد قــرارداد 1921 م. دربــارۀ انتفاع 

مساوی از آب های مرزی بود. 

فرصتی تهدیدگر، تهدیدی فرصت آفرین 
در مورد افغانستان، عدم دولت سازی، ناتوانی در بروز شاخص های قدرت ملی در برابر همسایگان، 
کره  که افغانستان در مذا و تهدید و تحدیدهای منطقه ای و بین المللی  وضعیتی را پدید آورده است 
کند و این موجب افزایش  کوشــش می کند از موضع خاصی بــا ایران معامله  بــا ایران در موضوع آب 

بی اعتمادی ایران به دولت افغانستان می شود. 
کابل، با توجه به ثبات نســبی و نیاز شــدید بــه آب، اخیراً  کم بر  گفته شــد، دولــت حا کــه  همچنــان 
کرده اســت. مســلمًا، ســاخت دو ســّد مذکور  ح  وعدۀ ســاخت دو ســّد جدید روی هریرود را هم مطر
به شــدت بــر روان آب ورودی به ســّد دوســتی اثر می گذارد و ذخیره ســازی، تنظیــم آب، و تأمین آب 
کرد. در چنان وضعی، اســتفاده از آب  کشــاورزی دشــت ســرخس را با مشــکل جدی مواجه خواهد 

کارآیی نخواهد داشت. سّد دوستی برای تأمین آب شرب مشهد دیگر 
گزیــر شــود در زمینه هــای سیاســی، امنیتــی، اقتصــادی، و ژئوپلیتیکــی بــرای حفظ  شــاید ایــران نا
که به حّقابۀ ایــران از رودهای  کنــد  کنش نشــان دهد، تا بتواند افغانســتان را راضی  منافــع خــود وا
کابل، با وقت کشی و تن  کم بر  که سیاســتمداران حا کند. اما چنین می نماید  فرامرزی بیشــتر توجه 
کثری از رودخانه های مرزی مشترک اند.  ندادن به توافق نامه های حقوقی، در پی بهره مندی حدا
افغانســتان بــه فکــر بهره بــرداری اقتصادی از آب اســت. آن ها می گوینــد فــروش آب در دنیا معمول 
کنیم. در صادرات آب، برای یک متر مکعب آب نوشــیدنی، آمریکا  اســت و ما قصد داریم آب صادر 
کانادا 5 ســنت و ترکیه به بلغارســتان 12 ســنت می پردازد. به همین ترتیب، تفاهم نامه ای میان  به 
که قرار اســت طّی 30 ســال، ســاالنه ٩00  کویــت در مــورد صادرات و انتقال آب منعقد شــده  ایــران و 
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کویت انتقــال دهد و صادرات این مقدار  کرخۀ ایران به منطقۀ الزور  میلیــون متــر مکعب آب از ســّد 
آب براى دولت ایران ساالنه بیش از یک میلیارد دالر درآمد خواهد داشت. 

افغانســتان، جز مســیر چابهار به میلک، امکان ارتباط دریایی مناســب دیگری ندارد. بندر چابهار 
یکــی از 14 نقطــۀ راهبــردی دنیــا و  یکــی از 10 بنــدر مهــم جهان محســوب می شــود. بنــدر راهبردی 
گزینــه ای راهبــردی بــرای توســعۀ صنعــت  حمل ونقل  چابهــار دروازۀ ترانزیــت شــرق ایــران اســت و 
کشورهای آسیای میانه  کوتاه ترین راه ارتباطی و ترانزیتی  افغانســتان محســوب می شــود. این بندر 

و افغانســتان به بازارهای خلیج فارس، شــرق آفریقا، و 
دیگر نقاط جهان است. 

افغانســتان می توانــد در ازای بهره منــدی از امکانــات 
بنــدر چابهــار بــه ایــران آب بیشــتری بدهــد. ایــران نیز 
ماننــد  ویــژه ای  امکانــات  چابهــار  بنــدر  در  می توانــد 
گمرکی برای بازرگانان افغانســتانی فراهم  معافیت های 

کند؛ همچنین، توسعۀ خط لولۀ  کند، یا  راه آهن چابهار-زاهدان را برای این مقصود به زرنج وصل 
گاز تا هرات و نیز راه اندازی راه آهن مشهد-هرات می تواند گشایش عظیمی در روابط همه جانبۀ دو 
که چند بار از سوی اشرف غنی و همکارانش  کشور پدید آورد. البته موضوع دیپلماسی آب و نفت، 

بیان شده است، را نیز باید مّد نظر داشت. 
خالصه آنکه  ایران می تواند با مدیریت شاخص های راهبردی و به کارگیری موقعیت ژئوپلیتیک خود 
کشور در زمینۀ سرمایه گذاری در  کند. با همکاری دو  کمک  به حّل مسائل مربوط به آب در منطقه 
گسترش صنایع غذایی  ِکشت برون مرزی، دامپروری، یا ایجاد و  ح  کشاورزی افغانستان، طر بخش 
کشــور، مصرف آب ســّد دوســتی در بخش  مشــترک، افــزون بــر تأمیــن مــواد غذایی مــورد نیاز هر دو 
کاهش خواهد داد؛ به این ترتیب، ذخیرۀ آب ســّد دوستی می تواند بیشتر برای تأمین  کشــاورزی را 
گرفتن چنین روندی، ضمن آنکه شاخص های  آب شــرب شــهر مشــهد اســتفاده شــود. با در پیش 
کشــور ارتقا خواهد یافت، برخی از مشــکالت داخلی افغانســتان در مســائل مرتبط با  اقتصادی دو 

امنیت انسانی نیز تا حّد زیادی رفع خواهد شد. 
تمهیدات متنوع فرهنگی، اقتصادی، و سیاسی مناسب، نه تنها کمبود آب مناسبات هیدروپلیتیک 
کشــور را به ایــن دریافت مشــترک خواهد  کشــور را بــه ســوی تنــش ســوق نمی دهد، چه بســا دو  دو 
که افغانستان مکمل هیدروپلیتیک ایران و ایران مکمل ژئوپلیتیک افغانستان است و رویۀ  رساند 

کند.  کشور همسایه فراهم  کنش مشترک را برای دو  هم تکمیلی می تواند زمینۀ 

ین حوضه های یرود از مهم تر یز هر حوضۀ آبر
یز مشترک بین سه کشور ایران، افغانستان،   آبر

و ترکمنستان است.
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کشورهای منطقه در زمینۀ تأمین آب انجام داده اند بیشتر در چارچوب امنیت و  کنون، آنچه همۀ  تا
که راه حل هایی  منافع ملی شان در قالب طرح های قدیمی )مانند ایجاد سدهای مخزنی( بوده است 
کوتاه مدت برای مشــکالت دیرپا و ماندگار اســت. متأســفانه، ســرمایه گذاری، پژوهش، و همکاری در 
کشــور مــورد توجه قرار نگرفته اســت. برای جلوگیری از تشــدید  زمینــۀ آب هــای زیرزمینی در این ســه 
بحران کم آبی و به خطر افتادن امنیت انسانی، عالوه بر مدیریت جامع منابع آب، نگاه جامع، پژوهش 

کالن در مورد آب های زیرزمینی مرزی اجتناب ناپذیر است.  عمیق، همکاری، و سرمایه گذاری 

وضعیت جاری
بنا بر آمار ارائه شــده از ســوی وزارت انرژی و آب افغانســتان، مجموع ظرفیت تجدیدشــوندۀ ذخایر 
که 21 میلیارد متر مکعب آن استفاده  آب های ســطحی ســاالنه حدود 57 میلیارد متر مکعب است 
کانال ها و جوی ها، ضایع می شود.  می شود و مابقی )36 میلیارد متر مکعب(، به دلیل نبود ذخایر و 
که ســاالنه فقط ســه  ذخایر آب های زیر زمینی افغانســتان نیز ســاالنه 18 میلیارد متر مکعب اســت 

میلیارد متر مکعِب آن استفاده می شود. 
گر چه بر اســاس توافقات موجود حّق برداشــت ترکمنســتان و ایران از هریرود مســاوی اســت، اما  ا
کشور ایران و ترکمنستان را چندان مّد نظر قرار نداده است.  افغانستان در سال های اخیر حقوق دو 
که ســد ســلما )بنــد دوســتی افغان-هند( تنها  مســووالن ورزات انــرژی و آب افغانســتان معتقدند 
کشور از این رودخانه را افغانستان  نزدیک به 14  درصد از آب حوزۀ هریرود و 30 درصد از حّقابۀ این 
مدیریت می کند و باقی آب و نیز آب هایی که در مسیر راه به رودخانه می پیوندند به کشورهای ایران 
که مقامات ایران و ترکمنســتان در پی افتتاح  و ترکمنســتان ســرازیر می شــوند. این در حالی اســت 
کرده اند. در زمان آغاز آبگیری سّد سلما در سال  سد سلما از خشک  شدن سّد دوستی ابراز نگرانی 
که از هریرود به ســمت ایران  که هنوز مخزن ســّد ســلما ُپر نشــده بود، میزان آبی  1395، در مدتی 
کم آبی، افغانســتان  که تحت شــرایط  کاهش یافت. این خطر نیز وجود دارد  ســرازیر می شــد بســیار 
کستان نیز نگران سد  کند. به طور مشابه، پا بتواند آب هریرود را منحرف و از تمام این آب استفاده 

کستان را قطع می کند. کنر ساخته می شود و جریان آب به سمت پا که در  دیگر افغانستان است 
کشورهای همسایه  کم آبی شــماری از  گره مشــکل بی آبی یا   به هر حال، آنچه مهم اســت باز شــدن 
گره مشــکالت امنیتی، سیاســی، و اقتصادی افغانســتان نیز به دســت  اســت. در مقابل، باز شــدن 

همسایگان است. 
که برای تغذیۀ مصنوعی آب های زیرزمینی  کرده است  در خبری جدید، بانک توسعۀ آسیایی اعالم 
کابــل 100 میلیــون دالر در اختیار دولت افغانســتان قرار می دهد. جمال عبدالناصر شــکوری- شــهر 
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سرپرســت ریاســت آب های زیرزمینــی در وزارت انرژی و آب افغانستان-گفته اســت: »ســاالنه بیش 
کابــل ذخیــره می شــود و در مقابــل ٧٨ میلیــون متــر مکعب  از 25 میلیــون متــر مکعــب آب در شــهر 
آب اســتفاده می شــود. بــرای توازن میان ذخیره و اســتفاده از آب های زیرزمینــی، تحقیقاتی دربارۀ 

شیوه های مختلِف تغذیۀ مصنوعی آب های زیرزمینی در حال انجام است. 
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 	.)http://parssea. org/?p=8143( وبگاه پژوهش های ایرانی، دریای پارس عجم
نوشتارهای منتشرشدۀ سال 1397 در فصلنامۀ وزارت امور خارجه 	 
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خودسازی، جامعه پردازی، و تمدن سازی 

گام دوم انقالب اسالمی در 

کبر اشعری، محمدباقر خرمشاد، مجتبی  با حضور: حمیدرضا آیت اللهی، علی ا
رحماندوست، حسین رویوران، محمدحسن زورق، حسن سبحانی، حسین 

شیخ االسالم، علی اصغر فهیمی فر، احمد کاظم زاده، ابراهیم متقی، احمد مؤمنی راد.
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گام  زورق: بســم اهلل الرحمن الرحیم. موضوع بحث خودســازی، جامعه پردازی، و تمدن ســازی در 
گام اول، انقالب اســالمی در مرزهای سیاســی ایران تثبیت و نظام  دوم انقالب اســالمی اســت. در 
که دو رکن اساســی و مهــّم اســالمیت و جمهوریت دارد.  جمهــوری اســالمی در ایــران تأســیس شــد 
ما معتقد هســتیم جمهوریت این نظام جزء اســالمیت آن اســت، یعنی اصل والیت فقیه برگرفته از 
که بعضی فکر می کنند جمهوریت  اصل والیت امام و والیت رســول اهلل؟ص؟ اســت، این طور نیســت 

نظام از غرب آمده و اسالمیت آن از اسالم است. 
بــا پیــروزی انقالب اســالمی در ایــران، نهادهای نویــن انقالبی به وجود آمدند )که ســپاه پاســداران 
کشور از امواج  کهن اصالح شود و  که ساختارهای  کوشش شد  انقالب اســالمی یکی از آن هاســت( و 
گــون امنیتی، سیاســی، و اقتصادِی این 40 ســال به ســوی ســاحل امنیت و ثبات  گونا بحران هــای 
که همۀ  هدایت شــود. خوِد این، با توجه به تعدد توطئه ها علیه این انقالب در طول این 40 ســال 
کار عظیم بوده اســت. مقاومت در برابر اســتکبار طّی 40 ســال  ما شــاهد آن ها بوده و هســتیم، یک 
ح مسئلۀ والیت فقیه یک نوآوری بزرگ بوده و موجب  یک دستاورد عظیم است. از طرف دیگر، طر
گام دوم  توجه بیشتر نخبگان جهان اسالم به مسئلۀ امت و امامت شده است. به نظر می رسد در 

کبر حیاتی و جدی است و ما در این زمینه با چالش روبه رو هستیم.  انقالب مسئلۀ جهاد ا
گذشــته از حضــرت امام؟ق؟،  یــک بحــث مهم خودســازی  نخبــگان در صدر انقالب اســالمی اســت؛ 
نخبگانی مانند شــهید مطهری، شــهید بهشــتی، مقام معظم رهبری، شــهید رجایی، شهید باهنر 
کرد. اآلن بحث  و دیگــران. آن خودســازی ســرمایۀ اولیــه و نیروی محرکــۀ این حرکت بزرگ را ایجــاد 
گر این انقالب بخواهد پایۀ تمدن نوین اسالمی شود،  خودســازی واقعًا یک مســئلۀ جدی اســت. ا
گســترده در مقیاس وســیع تر صورت بگیرد و به تعدادی نخبه محدود  ظاهراً باید خودســازی های 
نباشــد: مبــارزه بــا هــوای نفس، ایجــاد مکانیزم هایی بــرای اســتفاده از ِخرد جمعــی و ظرفیت های 
کردن  کوتاه  مردمــی در ادارۀ امــور و افزایــش انگیــزه برای نظارت و مشــارکت مردم در امور عمومــی، 

دست قدرت طلبان و فرصت طلبان و رانت جویان از منابع عمومی. 
ج می کنــد. اول انقالب  که می خواهــد نمایندۀ مجلس شــود میلیاردی خر اآلن می بینیــم یــک نفــر 
کاندید می شدند در  که بر اساس انگیزه های مادی  کســانی  این طور نبود. در دهۀ نخســت انقالب، 
گام دوم  که در  که وجود دارد این اســت  کشــور بود. پرسشــی  اقلیت بودند و مجلس عصارۀ فضایل 

انقالب اسالمی، بحث خودسازی چگونه باید به صورت ریشه ای پیگیری شود. 
که این دو حفظ شوند  گونه ای  کشور ما توازن بین دموکراسی و بوروکراسی است، به  مسئلۀ دیگر در 
و به هم آســیبی نرســانند و توازنی بین دموکراســی و بوروکراســی به وجود بیاید. اآلن دموکراســی ما 
دارد به بوروکراســی ما آســیب جدی می زند، بوروکراســی ما هم دارد به دموکراسی ما آسیب می زند. 
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کارها به دست شورای ِده و در سطح شهرستان به دست شورای شهرستان  مثاًل در سطح روستاها 
که نمی شود با زمین خواری  افتاده است، همۀ مقامات محلی با هم فامیل هستند. یکی از دالیلی 
کرد مسئلۀ روابط فامیلی مقامات محلی است. مقامات محلی  و ساخت وساز های غیر مجاز مبارزه 
که  کنند و خودشــان یا بستگانشــان ذی نفع اصلی هستند. یکی  باید با این ساخت وســاز ها مبارزه 
که در آن  می خواهد زمین روستایی زراعی را بفروشد متری پنج هزار تومان از او می خرند، ولی وقتی 
کاربری برای او سود دارد؛ یا  ویال بنا می کند متری 100 هزار تا یک میلیون تومان می شود. این تغییر 

خودش ذی نفع است یا پسر خواهرش یا پسردایی اش، همه با هم فامیل هستند. 
کارمندان داشته باشد. بوروکراسی اصولی دارد. یکی از آن ها مقابله با  بوروکراسی باید نظام چرخش 
که در علم مدیریت ذکر می شود. ما دموکراسی را به دست آورده ایم،  سازمان های غیر رسمی است 

ولی داریم بوروکراسی از دست می دهیم، بوروکراسی ما از دموکراسی ما رنج می بیند. 
کتشــاف اســت نه یک انتخــاب. پیدا  مســئلۀ دیگــر روش تصمیم گیری ماســت. تصمیم گیری یک ا
کــردن بهتریــن راه حــل روش خــاص خــود را دارد. امــروز ترویــج تصمیم گیری هــای علمــی به جای 
کشف راه حل  تصمیم  گیری های فردی و زودگذر یک ضرورت است. تصمیم گیری های علمی جنبۀ 
دارد نــه انتخــاب راه حــل. در جبــر، وقتی با یک معادله روبه رو می شــوید، جواب مســئله را انتخاب 
کشــف شــود نــه اینکه  کتشــاف می کنیــد. در مدیریــت علمی، باید جواب مســئله  نمی کنیــد، آن را ا
کمیســیون ها  که آن باشــد یا این باشــد. اآلن بوروکراســی ما ُپر از  کمیســیون بگذارند و بگویند  یک 
کلی پــول جا به جا  کمیســیون، با یک بلــه یا خیر،  و شــوراهای تصمیم گیــری اســت. بــا تصمیم یک 

می شود. 
مســئلۀ دیگــر مبــارزه بــا تهاجــم فرهنگــی و شــبیخون 
فرهنگی و ترویج اقتصاد قانون اساسی است. رونق تولید 
و تقویــت اعتمــاد عمومی و ســرمایۀ اجتماعی نیز یکی از 
مســائل پیش روســت. تقویــت محور مقاومــت، تثبیت 
انقالب اسالمی در منطقه، ایجاد محور مقاومت فرهنگی 

و محور مقاومت اقتصادی در منطقه، شایسته ساالری، مهندسی فرهنگی، مجازات نخبگان فاسد، 
تکریم نخبگان ســالم، و تقویت فرآیند خدامحوری از دیگر مســائل مطرح اســت. )خدامحوری بدین 
که در دنیا می کنیم جنبۀ اخروی آن را هم در نظر بگیریم.( باالخره، عدالت گستری،  کاری  که هر  معنا 
که امروز به  کرد. تمدنی  که باید به آنه ا توجه  تقوا ســاالری، و مبارزه با تبعیض از مســائل جدی اســت 
نام تمدن اسالمی شناخته می شود و دوران شکوفایی آن در مرحلۀ اول تمدن عباسی است، تمدنی 
گام دوم انقالب اســالمی ساخته شــود. تمدن اموی و عباسی نماد اسالمی و نهاد  که باید در  نیســت 

اصل والیت فقیه برگرفته از اصل والیت امام؟ع؟ و
 والیت رسول اهلل؟ص؟ است.
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که نماد و نهاد تمدن اسالمی باید هر دو مبتنی بر ارزش های اسالمی باشد.  سکوالر داشت، در حالی 
تمدن نوین اسالمی ذاتًا با تمدن اموی و عباسی متفاوت است.

کنیم، ابتدا باید  گام دوم انقالب اســالمی صحبت  گر بخواهیم در مورد  رویوران: من تصور می کنم ا
کمبودها و دستاوردهایی وجود داشته است، تا راحت تر  گام اول چه اتفاقی افتاده و چه  ببینیم در 
گام اول این  کنیم. شــاید یکی از بزرگ ترین دســتاوردهای  گام دوم و نیازهــای آن را تعریف  بتوانیــم 
گرفت. در این نظام هم شاخص های  که یک نظام اســالمی تقریبًا بر پایۀ دولت-امت شــکل  اســت 
گذشــته اســتمرار یافته اســت. به نظر  متی، و این روند در 40 ســال  ملی هســت و هم شــاخص های اُ

کار بزرگی بود.  من، این 
کرد، از تحریم عبور  کار بزرگی بود. ایران از جنگ تحمیلی عبور  عبور نظام از چالش های امنیتی نیز 
کرد، از فشــارهای سیاســی و امنیتی، از توطئه های داخلی و خارجی )مثل ترورها( و دیگر توطئه ها 
عبور کرد. به نظر من، ما اآلن در ابعاد امنیتی درگیر چالش نیستیم. ممکن است تهدیدهای امنیتی 
که  وجود داشــته باشــد، اما این تهدید بیرونی اســت تا درونی. در ابعاد نظامی، به دلیل شــرایطی 
گرفت و هم خواســته و هم ناخواســته، عماًل برای نظام یک نوع  با آن رو به رو شــدیم یک الگو شــکل 

40 سال مقاومت در مقابل استکبار جهانی خود به تنهایی یک دستاورد بزرگ است.
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کرد. اآلن نظام از امکانات بســیار خوبی برخوردار اســت. آخرین تحول مهم زدِن  بازدارندگی ایجاد 
کشور را نشان می دهد. که قدرت و پیشرفت علمی  هواپیمای آمریکایی است 

همیــن پیشــرفت اتفاقــًا تــا حــدی در محــور مقاومــت در منطقه دیــده می شــود. محــور مقاومت از 
بازدارندگــی نســبتًا باالیی برخوردار اســت. از لحاظ سیاســی، ایجاد محور مقاومــت در منطقه واقعًا 
که در محور مقاومت  کند. جالب است  که انقالب موفق شد ایجاد  یک دستاورد بسیار بزرگ است 
گرفت؛ یعنی از درون یک باور اجتماعی، نهادهای اجتماعی  تمام تشــکل ها از پایین به باال شــگل 

جوانــه زد و در نهایــت بــه یک جریان و تشــکل نیرومند 
تبدیل شــد. حزب اهلل ابتدا یک باور اجتماعی بود ولی 
اآلن یک جریان نیرومند سیاسی-نظامی است، حشد 
الشــعبی همین طور اســت، انصار اهلل همین طور است. 
کــه از قاعــدۀ جامعــه بــه  این هــا جریان هایــی هســتند 
صــورت یک نهاد اجتماعی پدیــد آمده اند، نه از باال به 

کمک خارجی.  پایین و تشریفاتی و با پول و 
در عین حال، متأسفانه ما در ایجاد بعضی الگوها مشکل داشتیم: در ابعاد اقتصادی موفق نبودیم 
کم نبود ه اســت، در مدیریت  گر توفیقی هم بوده جزئی بوده اســت، در ابعاد فرهنگی عدم توفیق  و ا
که مارا به سوی عدالت ببرد اشکاالت زیادی اتفاق افتاد و ریزش های  اجتماعی در راه ایجاد الگویی 

کرد.  اجتماعی ایجاد 
گام دوم،  گفت در  کافی باشــد، می شــود  گام اول قابل قبول و  کوتاه در مورد  گر این مقدمۀ بســیار  ا
اواًل ما از صفر شــروع نمی کنیم و داشــته هایی داریم، اما این داشــته ها همراه با موفقیت ها و بعضی 
که تا یک الگوی همه جانبه ایجاد و تکمیل نشود، ما هیچ گاه  چالش هاســت. بحث دوم این اســت 
کرده ایم و راه برای تمدن   که در ســطح جهان اســالم یک الگوی عمومی ایجــاد  نمی توانیــم بگوییم 
اســالمی همــوار شده اســت. تمــدن یــک امر همه جانبه اســت و ایــن تجربــه باید در ابعــاد مختلف، 
گیر، محقق شــود؛ به همین دلیل، شــاید برای چالش هــای اقتصادی و  به صــورت همه جانبــه و فرا

اجتماعی و فرهنگی باید نوآوری و نظریه پردازی جدی صورت پذیرد. 
ج رویش قابل توجهی شکل  از نظر شــرایط اجتماعی )در داخل( ما ریزش و رویش داشــتیم. در خار
کــه پرچمــدار آن اساســًا محور مقاومــت بود و  کرده  گرفتــه و منطقــه بــه ســمت یــک انقــالب حرکت 
ج  گرفت، ولــی یک نوع عدم تناســب بین ریــزش در داخل و رویــش در خار برهمیــن اســاس شــکل 
کاملی به  کشــور هســتند و اعتقاد  که بیرون از  وجــود دارد. مــن خیلی بچه های حزب اللهی دیده ام 

گر بیایند داخل، سؤال های جدی خواهند داشت.  انقالب دارند؛ ولی ا

وکراسی یک مسئلۀ  ن بین دموکراسی و بور تواز
حیاتی است تا این دو به یکدیگر آسیب نزنند.
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گفتمان عدالت، مقابله با  گفتمان نیاز هســت:  گام دوم، قطعًا به طراحی یک  بــرای تحقــق اهداف 
که می تواند  گفتمان هایی  کارآمد، انتخاب فرد مناســب در مکان مناسب، و  اشــرافی گری، مدیریت 
گام اول نیست و ادامۀ  گام دوم قطعًا جدا از  اهداف اصلی انقالب را تحقق بخشد. من فکر می کنم 
کشف راه حل هایی برای آینده  گذشته، برای  گسترده در مورد  آن است. ما باید با تدقیق و تحقیق 

کنیم. کوشش 

گام دوم چه بایستی  که ما در  گر من درســت متوجه شده باشــم، این بود  خرمشــاد: ســؤال بحث، ا
که مقام معظم رهبری ارائه فرمودند را مورد بررسی و فهم  که باید بیانیه ای  بکنیم. به نظر می رسد 
که به  گام دوم برای این اســت  که چه باید بکنیم. اساســًا، بیانیۀ  قرار بدهیم و بعد بتوانیم بگوییم 
کرد. برای اینکه بتوانیم بیانیه را از ایــن جهت بفهمیم، باید فضای  گام دوم چــه باید  مــا بگویــد در 

کم بر صدور بیانیه را مورد فهم قرار دهیم و ببینیم این بیانیه در چه فضایی صادر شد.  حا
که هم به لحاظ  این بیانه در 40 سالگی انقالب صادر شد. در 40 سالگی انقالب، شرایطی پدید آمد 
که چنیــن بیانیه ای  ســلبی و هــم بــه لحــاظ ایجابی، رهبــر معظم انقــالب را به ایــن تصمیم رســاند 
صادر  کنند. دشمنان در 40 سالگی انقالب اسالمی می کوشند از هر فرصتی برای جنگ روانی علیه 
که آن ها قوت ها را نخواهند  کنند. طبیعی است  کمۀ انقالب استفاده  انقالب و به تعبیری برای محا
کنیم.  کرد. ما باید خود را برای چنین شــرایطی آماده  کید خواهند  گفــت و بــر نقــاط ضعف تکیه و تأ
که بخش قابل توجهی از روشنفکران،  کرد  جنگ روانی علیه انقالب اســالمی آن قدر فضا را ســنگین 

کمک فضــای مجــازی و شــبکه های ماهواره ای  کــه به 
کنند، دچار ســؤال و  توانســتند جامعه را با خود همراه 
مسئله شدند. این وجه سلبی است. حتی ضّد انقالب 
کوشــید دوران  کاری نکرده اســت و  که انقالب  کرد  ادعا 
قبل از انقالب را سفید و دوران پس از انقالب را در ذهن 
جوانان سیاه جلوه دهد؛ به عبارتی، دادگاهی به بزرگی 

کوشــیدند ]و می کوشــند[  کردند و هم  افــکار عمومــی تشــکیل دادنــد و در آن هم انقــالب را محکوم 
کنند و حتی از فروپاشــی نظام ســخن به میان آوردنــد. مقام معظم  شــرایط قبــل از انقــالب را تبرئه 
که به انقالب و به افکار عمومی چنین هجوم می شــود،  رهبری، به مثابۀ یک رســانه، وقتی دیدند 
گرفت.  کمــال اخالص و تقوا صــورت  کار در  کردند و ایــن  یــک ارزیابــی منصفانــه و واقع بینانــه ارائــه 
گام اول بوده اســت؛ با این فــراز و فرودها، با این مالیمــت و نامالیمات.  آنچــه تــا حــال اتفــاق افتاده 
گر بیانیه را مورد فهم قرار دهیم می بینیم  گام دوم، افق ایجاد و تمدن نوین اســالمی اســت. ما ا در 

ین راه حل  تصمیم گیری علمی انتخاب بهتر
مسائل از میان تمام راه حل های ممکن است.
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کــه چون باید رفــت.« این یک بیانیۀ مهم و اساســی اســت؛ عبارت های آن  کــه »خــوْد راه بگویــدت 
که بر اساس اندیشه ورزی دقیق تنظیم شده است؛ یک بیانیۀ فکرُشده، تأمل شده،  نشان می دهد 
زمان ُبرده، عبارت پردازی شــده، سازمان دهی شده، و هدف گذاری شده است؛ واقعًا مباحث خیلی 

جدی دارد. من شاید 10-20 بار این بیانیه را خواندم، از ابتدا تا انتها! 
که از یک  کالمی اســت  که این بیانیه واقعًا  کلی، این اســت  کالن و در یک نگاه  نکتۀ دوم، به لحاظ 
که فرزانه است، متواضع است، تجربه دار است، دنیا دیده است،  حکیم صادر شده اســت؛ حکیمی 

منصف است، متعهد است، با اخالص است. عبارت ها این حقیقت را نشان می دهد. 
گر در زمــان حضــرت امام؟ق؟ اشــغال ســفارت )النۀ  کــه ا گفــت این اســت  کــه می شــود  نکتــۀ بعــدی 
جاسوســی( آمریــکا بــه عنوان »انقالبــی بزرگ تر از انقالب اول« تعبیر شــد، این انقــالب دوم یک نوع 
گام دوم انقالب مشــابهت داشــته  دیگــر از تعبیــِر گام دوم اســت. البته از جهتی، شــاید آن حرکت با 
باشد؛ زیرا هر دو تضمین کنندۀ سالمت و حیات انقالب بودند و هستند و رهبران انقالب به نقطه ای 

کرد.  کار بشود، سالمت و حیات انقالب را تضمین خواهد  گر این  که فکر می کردند ا رسیدند 
که خیلی  که الگویــی به نام »الگوی اســالمی-ایرانی پیشــرفت« تهیه شــد  نکتــۀ چهــارم این اســت 
که توصیه های هفت گانۀ مقام معظــم رهبری بنیاد خیلی خوبی برای  نقــص دارد. به نظر می رســد 

موی و تمدن عباسی نماد اسالمی و نهاد سکوالر داشتند، در حالی که تمدن نوین اسالمی 
ُ
تمدن ا

نماد و نهاد اسالمی خواهد داشت.
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الگوی اسالمی-ایرانی پیشرفت است: خیلی عینی تر، شفاف تر، و ملموس تر است؛ دانش، اخالق، 
کار مشــخص  و معنویــت را بــه عنوان پایۀ پیشــرفت معرفی می کند؛ مشــخصًا برنامه می دهد؛ هفت 
کــه چگونه تا 40 ســال بعد از نقطــۀ الف به  و ســقف حرکــت را نیــز مشــخص می کند؛ نشــان می دهد 
که این  گام دوم انقالب رابه سالمت برداشته ایم. مفهومی  گر این اتفاق بیفتد  که ا نقطۀ ب برسیم 
کرده اســت مفهوم شناخته شــده ای به نام تمدن نوین اســالمی است. عبارت جالبی  ح  بیانیه مطر
که خــوِد تمدن نوین هــم مقدمه ای برای  کمتر نظیر آن را شــنیده بودیم  کــه شــاید  کار برده انــد  بــه 

ظهور است. 
بیانیــه مانیفســتی  ایــن  کــه  ایــن اســت  بعــدی  نکتــۀ 
روزآمدُشــده بــرای اســالم نــاب محمــدی اســت، یعنی 
دیــده  هــم  دیــن  سیاســی  ابعــاد  آن  در  کــه  اســالمی 
کــه آن  شده اســت. ایــن مانیفســت یــک مقدمــه دارد 
مقدمــۀ قانــون اساســی اســت. مقدمــۀ قانون اساســی 

کتابــی به نام مواضع ما داشــت.  خیلــی مقدمــۀ خوبی اســت. یــک زمانی حزب  جمهوری اســالمی 
کنم.  کارُشده است، مجبور بودم مکرر به مواضع ما مراجعه  کتاب مواضع ما هم چیز جالبی است، 
ح می کند و افقی را برای آینده   این بیانیۀ روزآمدُشده مواضع اسالم انقالبی را در دنیای جدید مطر

می گشاید. 
که این بیانیه ســندی بنیادی برای روشــنفکران  کــه می توانم بگویم این اســت  ششــمین نکتــه ای 
که انقالبــی، معنویت گرا، و تمدن گرا هســتند،  متعهــد و انقالبــی اســت؛ البته آن گونه از روشــنفکران 

افرادی مثل شهید چمران و شهید آوینی. 
نکتۀ بعدی اینکه این بیانیه یک تحلیل واقع بینانه و علمی از انقالب اســالمی اســت با توجه به 40 
که پیِش رو دارد؛  گذشت، و طرحی امیدوارانه و آینده سازانه از انقالب اسالمی در 40 سالی  که  سالی 
کرده و بــه عنوان یک رهبــر انقالبی، امیدوارانه و آینده ســازانه  کــه یــک تحلیلگــر عاِلم بیان  تحلیلــی 

کرده است.  بحث 
کــه این بیانیــه طرحی برای تحــول اســت، یعنــی در آن تحول خواهی موج  نکتــۀ هشــتم این اســت 
کردیم،  می زند، سکون در آن نیست، می گوید دائمًا انقالب در حرکت است. 40 سال از صفر حرکت 
این طوری شــد و این دســتاورد ها را داریــم و ضمنًا این چالش ها را داریــم و یک افق تحول خواهانه 

ح می کند.  مطر
که این بیانیه متنی به شدت جوان گراست؛ یعنی به عبارتی می خواهد بگوید  نکتۀ بعدی این است 
کار بکنید. مخاطب او جوانان و انتظار او از جوانان است. به عبارتی،  کنید، می گوید این هفت را  چه 

عبور نظام از چالش های امنیتی 
موفقیت بزرگی بوده است.
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کــه اآلن در آن ایستاده اســت  در مقــام یــک آسیب شناســی اســت و از تجربیــات 40ســاله و نقطه ای 
کار بــه عهدۀ جوانان اســت؛ بنابرایــن، متنی به  ســخن می گویــد و می گویــد در ادامــۀ راه ایــن هفت 
که می گوییم یعنی متولدان دهۀ 60 و 70. حاال دهۀ 50 را هم  شــدت جوان گراســت. این جوان هم 
گر اول  که ســال 60 به دنیا آمده اســت اآلن 38 سال دارد، ا کنید اشــکالی ندارد. آن  گر به آن اضافه  ا

دهۀ 70 به دنیا آمده است 28 سالش است. 
کنــد. وقتی به  آخریــن نکتــه اینکــه بیانیه تــالش می کند زمینــه ای برای حل بحران نســلی را فراهم 
بیانیــه نزدیــک می شــویم، ایــن نــکات را می بینیم: تکریــم و تعظیم ملت ایــران و اینکــه اواًل انقالب 
کنده شوند،  که مردم از انقالب  کردند و ثانیًا، مهم تر از آن، به انقالب وفادار ماندند. مدام فشار آمد 
ولی نشــدند. در این ســند مکتوب، تکریم و تعظیم ملت ایران به خوبی دیده می شــود. اصطالحی 
کار می برند »یک انقالب سالم و منحرف نشدۀ 40ساله« است و این را مدیون مردم می دانند. که به 
که در میانۀ معرکۀ ایدئولوژی های چپ و راســت و  کــه در اینجا وجود دارد این اســت  نکتــۀ دیگــری 
کند و ادامۀ حیات دهد و  سوسیالیست و مارکسیست و لیبرالیست، انقالب اسالمی توانسته ظهور 

در مقابل آن ها سربلند بیرون بیاید. 

در محور مقاومت اســالمی، از دروِن باور اجتماعی، نهادهایی مانند حزب اهلل لبنان و انصار اهلل 
یمن پدید آمدند.
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نکتــۀ دیگــر شــعارهای انقــالب اســت. شــعار های انقالب اســالمی جهانی و اســالمی اســت. معمواًل 
مهم تریــن شــعارهای انقــالب را چهــار شــعار می دانســتیم: اســتقالل، آزادی، عدالــت، و معنویــت. 
بنیادهــای چهارگانــۀ انقــالب اســالمی یا وعده هــای اصلی انقالب به ما این هاســت. امــا این بیانیه 
کــه در نوع خودش جالب اســت: اخالق، عــزت، عقالنیت، و  چهــار مــورد دیگــر را هــم اضافه می کند 

برادری. 
که به هر حال در مورد  که نظریۀ نظام انقالبی را تکرار می کنــد. می دانید  چهارمیــن نکتــه این اســت 

ح اســت: انقــالب دائم،  کالن مطر انقالب هــا دو نظریــۀ 
و پایــان انقــالب. در واقــع، پایــان انقــالب آغــاز ترمیدور 
گــر یادتــان باشــد، خیلی ها در مــورد انقالب  می شــود. ا
کردند:  ایــران بارها آغاز ترمیــدور و پایان انقالب را اعالم 
گفتند بــا ســازندگی ایــن اتفاق افتــاد، یک  یــک زمانــی 
گفتند این اتفاق افتاد، بیرون  تعدادی زمان اصالحات 

کتاب و مقاله زیاد نوشته شده است. از همان زمان،  از ایران هم تحت عنوان ترمیدور انقالب ایران 
که انقالب اســالمی پس از  کرده انــد؛  ح  ایشــان نظریــۀ انقــالب دائــم را یا نظریــۀ نظام انقالبــی را مطر
نظام ســازی به رکود و خموشــی دچار نشــده و نمی شــود و میان جوشــش انقالبی و نظم سیاســی و 

اجتماعی تضاد و ناسازگاری پدید نمی آید. 
که آرمان بزرگ انقالب اســالمی را خیلی شــفاف بیــان می کند.  پنجمیــن نکتــه در بیانیــه این اســت 
که از فاصلــۀ میان  گفتمان ســازی اســت، افــق نشــان دادن اســت. معلوم اســت آنجا هــم  در واقــع 
که اآلن داریم خیلی فاصله دارد. نقش  که این با آنچه  واقعیت ها و بایدها صحبت می کند، می داند 
ح می کند ایجاد  که مطر که بتواند افق را نشــان دهد. به هر حال، آرمان بزرگی  رهبری همین اســت 

تمدن نوین اسالمی و آمادگی برای طلوع خورشید والیت عظمی )ارواحنا فداه( است. 
کــه نتیجۀ این  ح اســت بدیع، نوآورانه، و اصیل بودن انقالب اســالمی اســت  که مطر نکتــۀ دیگــری 
بدیع، نوآورانه، و اصیل بودِن آن بسیار ارزشمند بودِن آن است. هرچه انقالب به دست آورده است 
کرد و در آغاز همه چیز علیه ما بود:  ارزشــمند اســت. چرا؟ چون این انقالب همه چیز را از صفر آغاز 
رژیم فاســد طاغوت، آمریکا، غربی ها، وضع نابســامان داخلی، عقب ماندگی های شــرم آور در دوران 
که همه  پهلوی )نظیر عقب ماندگی در علم و فناوری و سیاست و هر فضیلت دیگر(. در این شرایط 

گام ها را برداریم.  چیز علیه ما بود و هیچ تجربۀ پیشینی هم نبود، ما توانستیم این 
هفتمیــن نکته تأثیر بازتاب انقالب اســالمی بر نظام بین الملل اســت. اینکه نظــام جهانی دوقطبی 
را انقــالب اســالمی از میــان برداشــت یــک واقعیت اســت. انقالب یــک تقابل دوگانۀ مســتضعفان/

منطقۀ خاورمیانه به سوی یک انقالب 
در حرکت است.
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گر در منطقه می بینیم  که اآلن هم ادامه دارد. ا مســتکبران یا اسالم/اســتکبار به وجود آورده اســت 
که جبهۀ مقاومت در مقابل جبهۀ سلطه ایستاده است از تجلّیات آن است. 

کــه »مــا می توانیم«. شــعار »مــا می توانیم« یکی  که در بیانیه اســت این شــعار اســت  نکتــۀ دیگــری 
که ایــران را به عــزت و پیشــرفت در همۀ  از دســتاورد های انقــالب اســالمی اســت، این شــعار اســت 

عرصه ها رسانده و در آینده نیز می تواند برساند. 
البته این هفت نکته را مبتنی بر پنج-شش واقعیت بیان می کند: حکومت مردمی و مردم ساالری، 

ارادۀ ملی، میدان داری جوانان، روحیه و باور به اینکه »ما می توانیم«. 
که باور عمیق به انقالب و انقالبی گری به مثابۀ  ح است این است  که در نگاه ُخرد مطر نکتۀ بعدی 
گــر بی توجهی به شــعارهای انقالب و غفلت از جریــان انقالبی در  ح اســت. ا یــک مشــی و منش مطر
برهه هایی از تاریخ 40ساله نمی بود، بی شک دستاوردهای انقالب از این بسی بیشتر بود و بسیاری 

کنونی وجود نمی داشت.  از مشکالت 
که اتفاق  کارنامۀ درخشــان 40 ســال انقالب و ایران پیشــرفته در حدی اســت  ح  نکتــۀ یازدهــم، طر

افتاده است. در ُبعد خارجی، ایران امروز یک قدرت منطقه ای است. 

وانی علیه انقالب  دشــمنان در 40 ســالگی انقالب اســالمی می کوشند از هر فرصتی برای جنگ ر
اسالمی استفاده کنند.
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گام  گام دوم می داند،  بیانیــه توصیه هــای هفت گانه ای به جوانان در آینــده دارد، آینده را منوط به 
دوم منوط به میدان آمدن جوانان یا توصیۀ هفت گانه به جوانان برای آینده اســت. امید داشــتن 
کاذب و فریبنده و نا امیدی  و نــگاه خوش بینانه به آینده داشــتن و دوری ُجســتن هم زمان از امیــد 
بیجــا آن نــگاه منصفانــه و حکیمانــه اســت. ایــن نخســتین و ریشــه ای ترین جهاد اســت. بــرای 40 
ســال آینده، برای جوانان، نخســتین و ریشــه ای ترین جهاد از خود راندن ترس و ناامیدی اســت و 
که  هدف هم شکســتن خط محاصرۀ تبلیغاتی دشــمن و سیاست تبلیغی و رسانه ای دشمن است 
فعال ترین برنامه های آن مأیوس ســازی مردم و حتی مســئوالن و مدیران ما از آینده اســت . یکی از 
که رهبر انقالب اسالمی، در قامت یک روحانی و یک دانشمند و یک مرجع تقلید،  مهم ترین نکاتی 
بیان می فرمایند دربارۀ ارزش علم اســت. شــما یادتان هست یکی از چالش های توهمی در محافل 
که باالخره  دانشــگاهی در اول انقــالب و قبل از انقالب پاســخ دادن به توهم تضاّد علــم و دین بود، 
گام دوم انقالب  دیــن با علم ســازگار هســت یا نیســت. اولین توصیۀ رهبر انقالب اســالمی ایــران در 
که در 40 ســال آینده انجام بدهند، یک نوع پژوهش اســت. توجه به ســیر انقالب یک  به جوانان، 

پژوهش است. 

ضّد انقالب می کوشد دوران قبل از انقالب را سفید و دوران پس از آن را سیاه جلوه دهد.
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که بیانیه هم معنویت را معنا می کند و هم اخالق  که اینجا وجود دارد این است  از چیزهای جالبی 
کلی گویی نیست. معنویت از قبیِل اخالص،  را خوب معنا می کند و برای آن مصداق می دهد، یعنی 
ایثــار، تــوکل، و ایمان در خــود و در جامعه. اخــالق را چنین معنا می فرماینــد: رعایت فضیلت هایی 
کمک به نیازمندان، راســت گویی، شجاعت، تواضع، اعتمادبه نفس، و  گذشــت،  مثل خیرخواهی، 
که می گوید، عالوه بر معنویت و اخالق، شــعور معنوی و وجدان  خلقیــات نیکــو. بعد، نکتۀ جالب تر 
که بدون همراهی حکومت ها توفیق چندانی نخواهند یافت. اخالق و معنویت البته  اخالقی است 
با دستور و فرمان به دست نمی آید، ولی بدون همراهی حکومت ها نیز نمی شود. این نتیجه گیری 

کرد؟ راه حل چیست؟  بر اساس تجربه است. پس چه باید 
اواًل، هــر فــرد خــود باید نقــش و رفتار اخالقی و معنوی داشــته باشــد و دولت ها نیز بایســتی نقش و 
کنند و  رفتار و اخالق معنوی داشته باشند. دیگر چه؟ باید زمینه را برای رواج آن در جامعه فراهم 
که اســتفاده شده  کمک رســانند. عبارت جدیدی  به نهادهای اجتماعی دراین باره میدان دهند و 
کانون های ضد معنویت و اخالق به شیوۀ معقول بستیزند.« این نکتۀ جالبی است.  این است: »با 
کانون های ضــّد معنویت و اخالق وجود  کانون هــای معنویــت و اخالق ]نقطۀ مقابلش[،  در مقابــل 
که معقول اســت بستیزد. این هم در ادامه  کانون ها به شــیوه ای  که فعال اســت. دولت با این  دارد 
کنند.« این  که جهنمی ها مردم را با زور و فریب جهنمی  که »اجازه ندهند  آن جملۀ مشــهور اســت 
گر با زور  که می گفت: »مردم را با زور نمی شــود بهشــت برد.« در واقع، می گوید ا پاســخ آن جمله بود 
کسی حق ندارد مردم را با زور بهشت ببرد، جهنمی  ها هم حق  گر  نمی شود مردم را به بهشت برد، ا

کنند. این جمله  ندارنــد مردم را با زور و فریب جهنمی 
در واقع بسیار مهم است. 

اســت.  مربــوط  اقتصــاد  بحــث  بــه  نکتــه   ســومین 
کــه اقتصاد زیربناســت، البته  مارکسیســت ها می گفتنــد 
فقر و غنا در مادیات و معنویات بشر اثر می گذارد. اقتصاد 
که  هدف جامعۀ اسالمی نیســت، بلکه وسیله ای است 

بدون آن نمی توان به هدف های معنوی رســید. توجه ما به اقتصاد به هر حال به خاطر همین تأثیر 
که اقتصاد می تواند بر زندگی امروز و فردای جامعه بگذارد. بعد جالب است، چالش ها  شگرفی است 
را هم مطرح می فرمایند، چالش های بیرونی و چالش های درونی؛ چالش های بیرونی نظیر تحریم و 

وسوسه های دشمن، و چالش های درونی نظیر عیوب ساختاری و ضعف های مدیریتی. 
کاری انجام شــود،  گر باید بر اســاس همیــن بیانیه  بیانیــه یــک تحلیــل ارائه می دهــد. به عبارتــی، ا
باید عیوب ســاختاری اقتصاد رفع شــود، ضعف های مدیریتی رفع شــود، تحریم و )شــاید مهم تر از 

گام دوم انقالب اسالمی آرمان بزرگ  بیانیۀ 
انقالب اسالمی را با صراحت مطرح می کند.
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که الزم و  همۀ این ها( وسوســه های دشــمن باید خنثی شــود. مقابله با دشــمن و مبارزه  با فســاد، 
ملزوم یکدیگر هســتند، باید با هم صورت بگیرد. وسوســۀ مال و مقام و سیاســت و قدرت حتی در 
کســانی را لغزاند. خطر  علوی ترین حکومت تاریخ )یعنی حکومت خود حضرت امیر المؤمنین؟ع؟( 
که روزی مدیران و مســئوالن آن مســابقۀ زهــد انقالبی  بــروز ایــن تهدیــد در جمهــوری اســالمی هم 
که  و ساده زیســتی می دادنــد هرگــز بعیــد نبــوده و نیســت. آیا مــا تالش می کنیــم جامعه ای بســازیم 
همۀ مســئوالن آن فرشــته باشند؟ آیا امکان پذیر اســت؟ می گوید نه، در زمان حضرت امیر؟ع؟ هم 
که به هر حال طهارت اقتصادی شرط  امکان پذیر نبود و حاال و اینجا هم نمی شود؛ اما می فرمایند 

مشروعیت همۀ مقامات است. 
گام دوم دانــش و پژوهش و  کــرد.  که باید بــه آن ها توجه  گام دوم اســت  این هــا همــه جــزء اهــداف 
گرفته( و عدالت و مبارزه با فســاد  که صورت  معنویــت و اخــالق و اقتصــاد )با این آسیب شناســی ای 
گر بناست عدالتی اتفاق  افتد، حتمًا  گر با فساد مبارزه نشود، عدالتی اتفاق نخواهد افتاد؛ ا است. ا

باید با فساد مبارزه شده باشد و حتمًا فساد نباید باشد؛ عدالت با فساد قابل جمع نیست.
ح می کند، استقالل  مسئلۀ دیگر استقالل و آزادی است. این بیانیه هم استقالل و هم آزادی را مطر
را بــه آزادی تعریــف می کنــد. اســتقالل ملــی بــه معنــی آزادی ملت و حکومــت از تحمیــل و زورگویی 

یالیسم بین المللی ایستاده است. امروز جبهۀ مقاومت اسالمی در مقابل استکبار و امپر
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قدرت هــای ســلطه گر جهان اســت. آزادی ملت و حکومــت از تحریم و زوگویی قدرت های ســلطه گر 
کردن، و  جهــان چگونه امکان پذیر اســت و اصواًل آزادی چیســت؟ آزادی حق تصمیم گیــری، عمل 
که می شود در  اندیشیدن برای همۀ افراد جامعه است. این تعریف شاید از بارزترین تعاریفی است 
کردن سیاســت و  که اســتقالل نباید به معنی محدود  مورد آزادی ارائه داد. البته بعد بیان می کنند 
کشــور در میان مرزهای خود، و آزادی نبایــد در تقابل با اخالق و قانون و ارزش های الهی و  اقتصــاد 

حقوق عمومی تعریف شود. 
که من به آن ها وارد نمی شــوم. در آن ها هم  ح می کند  این بیانیه بعد مســئلۀ روابط خارجی را مطر
که عزت و حکمــت و مصلحت و عزت ملی و مرزبندی با دشــمن از  نــکات خیلــی خوبی وجــود دارد 
که غرب سعی دارد سبک زندگی استعماری  آن جمله اســت. یکی از مهم ترین مشــکالت این است 
کنــد. مقابله  کــه دارد، ترویج  را، بــا زیان هــای  جبران ناپذیــر اخالقــی و اقتصــادی و دینی و سیاســی 
با این مســئله جهادی همه جانبه و هوشــمندانه را می طلبد. ســبک زندگی لوح ســفیدی نیســت 
که هم زمان هم ما بر آن می کشــیم و هم  ح بکشــیم همان شــود، بلکه لوحی اســت  که ما هرچه طر
که برآیند و نتیجــۀ این دو حرکت  کرد  غــرب می کشــد. در زندگــی مردم ما نقشــی ظهور پیدا خواهــد 
که بتواند نقش خود را غلبه دهد موفق اســت. اآلن غرب توانســته ســبک زندگی  اســت و آن نقاش 
گر بخواهید با دشمنان  کار، ا که برای این  کند؛ لذا، می فرمایند  استعماری را در یک جاهایی ایجاد 
گیرد. این  کار جهادی و همه جانبه و هوشمندانه صورت  کنید، بایستی یک  مردم و انقالب مقابله 

گام دوم را نشان می دهد.  عرض بنده در واقع هم تحلیل بیانیه است، هم خوِد بیانیۀ 
که چه طور می توان این بیانیه  حال، ســؤال این اســت 
که باید آن را  کرد. شاید یک جواب این است  را محقق 
گر ایــن اتفاق بیفتد  کنیم. ا بــه دغدغــۀ عمومی تبدیل 
کثریــت مــردم این مطالبه را داشــته باشــند می توان  و ا
کرد. تقاضا و مطالبه و خواســت را  این بیانیه را اجرایی 
کرد. چه طور؟ با ایجاد خواســت و اراده در  باید عمومی 

توده های مردم و انجام آن از طریق ســاختارهای رســمی و نیمه رســمی. به هر حال، ما با فرصت ها 
کردن و همین حرف ها  گر ما با نوشتن و سخنرانی  و تهدید هایی روبه رو هســتیم. در ســطح مردم، ا
که اجرای بیانیه را بخواهند، این خواست مردم خوب است،  که به سمتی بروند  از مردم بخواهیم 

کنند و از این جهت فرصت است.  کاری  که  به مسئوالن ذی ربط هم فشار می آورد 
کنــد؛ اما این می تواند تهدید باشــد،  گیر  خــوِد همیــن خواســتن می توانــد بیانیه را در بیــن مردم فرا
کند و در نتیجه یک تهدید  که مردم اجرای بیانیه را بخواهند ولی ســاختار مقاومت  بــه ایــن ترتیب 

راندن ترس و ناامیدی از خود 
ین جهاد است. یشه ای تر نخستین و ر
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که 40 ســال اســت بعضی از مســئوالن  کار می برند  که مردم به  جدید زاییده شــود: همین اصطالح 
کســی به انقالب  می خواهنــد انقــالب را زمیــن بزننــد اما مــردم نمی گذارند! یعنی مــردم نمی گذارند 
کند، این می تواند موجب  گر این طور شــود، یعنی مردم بخواهند و ســاختار مقاومت  آســیب بزند. ا

یأس شود. 
که منظور از جوان کسی است  به عنوان مثال، دربارۀ میدان دادن به جوانان بعضی توجیه می کنند 
که قلبشــان و دلشــان جوان باشــد. بعضی حاضر نیســتند  که دلش جوان باشــد، منظور این اســت 

کنند و بــه صورت جدی  گذشــته را رها  رونــد موجــود و 
گــر تبعیت  مقاومــت می کننــد. این یک تهدید اســت. ا
از رهبــری اســت، احــزاب بایســتی در انتخابــات آینــدۀ 
کنند  مجلس و ریاســت جمهوری فضا را طــوری فراهم 
غ التحصیــل  کــه جوانــان زهداندیــش متقــی فهیــم فار
دانشــگاه های شهید بهشــتی، شــریف، امیرکبیر، و...، 

کنند. حاال  گیری مشــارکت  بچه های بااســتعداد با ضریب هوشــی باال، بتوانند بیایند و در تصمیم 
کنیم. ما معلم ها و  که بتوانیم بیانیه را برای عموم قابل فهم و بستر ســازی  وظیفۀ ما این می شــود 
کنیم و به  کــز فکــری باید بیانیه را، با تجزیه و تحلیل و تبیین، برای توده های مردم قابل فهم  مــا مرا
کننــد نتوانند مقاومت  گر ســاختارها هــم می خواهند مقاومت  که حتی ا کنیم  گونــه ای بستر ســازی 
کنیم تا این مطالبه  کنند؛ بتوانیم این جریان را در درون ســاختارها در درون نظام ایجاد و نهادینه 

صورت بگیرد و این بیانیه اجرایی شود. 
که رهبر انقالب به لحاظ شرعی و والیی باید اطاعت شوند و ایشان به لحاظ تحلیلی  گر قبول داریم  ا
کــه در مــورد بحث انقالب نســخه ای شــفابخش  یــک فــرد خبیــر، بصیــر، توانمنــد، و فهیم هســتند 
که این نســخه اجرایی  کــه یک دکتــر حاذق می پیچد، الزمۀ آن این اســت  پیچیده انــد، نســخه ای 
کنیم  شــود. این پیروی نخســت باید توســط فضاهای داخلی خود ما صورت بگیرد و باید تشــویق 

کار عملی بشود. که 

کــه جامعــه خواهی نخواهــی به این مســیر  ســبحانی: در ایــن انقــالب، مــا مســیری را پیــش آمدیــم 
کرده اســت. نه اینکه الزامًا همۀ اعضای جامعه دلبســتۀ آن باشــند، ولی افراد  وابســتگی هایی پیدا 
کندن آن ها از این مســیر  که  کــردن به چگونگی های مســیر عادت می کنند بــه نحوی  بــرای حرکــت 
گر مصلحت  که تشــریف دارید، ا که عرض شــد، این جمع اندیشــمندان  ســخت اســت. با این نکته 
گذشــته )که بعضی از آن ها خیلی آشــکار اســت( و چگونگی این  بدانید، با توجه به واقعیات مســیر 

جهنمی ها نباید مردم را 
کنند. یب جهنمی  با زور و فر
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واقعیت هــا و اینکــه خیلــی از ایــن واقعیت ها فرصت هــای خوبی در اختیــار جامعه قرار داده اســت، 
بفرماییــد بــا اســتفاده از این ها چه طور می شــود جلــو رفت. دوســتان مقداری دربارۀ خود ســازی و 

کرد. گفتند، حاال می توان عا م تر و بیشتر دربارۀ این موضوع بحث  جامعه پردازی سخن 

گــر بخواهیم یــک مقدار در مورد اجرایی شــدن منشــور صحبت  زورق: در حــوزۀ مســائل سیاســی، ا
که مســئلۀ احزاب مســئله مهمی اســت. احزاب را نه می توانیم نداشــته باشــیم نه  گفت  کنیم، باید 
گــر در این زمینــه یک مقدار صحبت شــود فکر  که هســت داشــته باشــیم. ا می توانیــم بــه این وضع 

کنیم.  می کنم می تواند راهگشا باشد. شاید اصاًل ما باید در مورد تعریف حزب بحث 
که  مســئلۀ بعــدی مســئلۀ اقتصــاد اســت. امــروز وضــع اقتصــاد خــوب نیســت. در یــک خبر دیــدم 
گرفته و  که مدیرعامل بوده اســت ماهی 160 میلیــون تومان حقوق  مدیرعامــل یــک بانک در مدتی 
البته رکورد زده اســت چون رکورد قبلی 50 میلیون تومان بوده اســت. این یعنی چه؟ چه طور شــده 
که یک نفر به خود اجازه  که اآلن وجود دارد  که با این وضعیت  که در جامعه چنین اتفاقی می افتد 
گرفتارند؟  کثریت افراد جامعه در فقر  که ا می دهــد ماهــی 160 میلیون تومان حقــوق بگیرد در حالی 

کنیم خیلی خوب است. گر دربارۀ این نقاط هم قدری اندیشه ورزی  فکر می کنم ا

که توســط رهبر انقالب صادر شــد ماهیت ارزشــی دارد، بیشــتر ماهیت معنوی  فهیمی فر: بیانیه ای 
که این ارزش ها را به صورت عملی مورد  دارد و نیازمند طراحی یا تأسیس یک نهاد اجتماعی است 
توجه قرار دهد. زمینۀ اجرای برخی از این مســائل در این 40 ســال آماده شده اســت، منتها باید با 
گر واقعًا بخواهیم از این مباحث نتیجه ای به دســت  کرد. ا یــک نظــر انتقادی به این زمینه ها نــگاه 
کنیم. در  کنیــم و در حقیقت آنچه هســت را بررســی  بیاوریــم، اتفاقــًا بایــد بــر رویکرد انتقــادی اصرار 

کنیم و در درجۀ بعد نکات منفی را در نظر بگیریم.  درجۀ اول نقاط مثبت را نگاه 
کــه در اینجا  بــه نظــر مــن، رویکرد ما نســبت به بحث انقالب باید نقادانه باشــد. واقعًا این نشســت 
که واقعًا از درون انقالب برآمده باشــند،  که آدم هایی  کمتر هســت،  هســت در محافل دیگر بیرونی 
کنند و حرف  با یک ســابقۀ روشــن فرهنگی و سیاسی، این گونه بحث های مربوط به انقالب را رصد 

بزنند. بنابراین، از موضع اسالمی و انقالبی به بررسی مسائل بپردازیم. 
کند. انقالب  که نظــام می خواهد آن ها را محقــق  در انقــالب مجموعــه ای از اهــداف معنوی هســت 
کــه دارد انجــام می دهد و  کارکــرد مجموعــۀ عملیات هایی  در ذات خــودش مقــدس اســت، منتهــا 
که در عرصه های مختلــف صورت می گیرد لزومًا مقدس نیســت. باید ببینیم  فرایندهــای مختلفــی 
گر واقعًا بخواهیم برای 40 سال آینده یک  هر عملکردی تا چه حد به اهداف انقالب نزدیک است. ا
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که می تواند 40 ســال آینــده را تدوین  طراحی  داشــته باشــیم، باید زیرســاخت ها، زیرســاخت هایی 
که رهبر معظم  کند را مورد توجــه قرار دهیم. معطوف به بیانیــه ای  و چشــم اندازی بــرای مــا تصویر 
گرفته یا بعضًا تا چه حد غلط  کردند، ببینیم این زیرساخت ها تا چه حد درست شکل  انقالب صادر 
کنیم. باید یک نقشۀ  که باید به آن ها توجه  گرفته اســت، به چه چیزهایی بی توجه هســتیم  شــکل 
که به صورت  کنیم. این هم البته نیازمند یک سری مؤسسات است  راه برای 40 سال آینده ترسیم 
کنند و احتماالت مختلف را به عنوان  کار  کنند و به طور جدی روی این مسائل  جدی آینده پژوهی 

کشور در 40 سال آینده مورد توجه قرار دهند.  استراتژی 
بــه عنــوان مثــال، جــدول برنامه هــا در یــک شــبکۀ تلویزیونــی ممکن اســت روزانه بســته شــود؛ در 
که در یک شــبکۀ دیگر ممکن ســاالنه بســته شــود، یعنــی آینده نگری و برنامه ریــزِی همراه با  حالی 
آینده پژوهــی در آن بیشــتر باشــد و بداننــد مثــاًل ماه آینــده چه اتفاقــی می افتد. بعضی از شــبکه ها، 
مثل ان.اچ.ِکی ژاپن، اســتراتژی خود را 40 ســاله تنظیم می کنند، این قدر استراتژیک فکر می کنند. 
که باید در آینده اتفاق بیفتد. ما باید به ســوی  اســتراتژی روشــن کنندۀ بســیاری از عملیاتی اســت 
سیستم ســازی و نظام آفرینــی بر اســاس آینده پژوهــی و آینده بینی برویم. واقعًا تأســیس یک تمدن 
که بتواننــد آرمان ها را  بــه تولیــد زیرســاخت های توانمند نیــاز دارد، به تولیــد نظریه هایی نیــاز دارد 
که در  کامل اتفاق نیفتاده اســت. یــک چهلِم مقاالتی  کننــد و این متأســفانه هنوز به طور  عملیاتــی 
ح عملیاتی منتهی می شود. ما داریم اطالعاتی تولید می کنیم  دانشگاه ها منتشر می شود به یک طر
ح های عملیاتی تبدیل نمی شوند و نمی توانند معطوف به عمل شوند و  که ارزشمندند، ولی به طر
که توانسته انقالب را در  کنند. ما دســتاورد های درخشانی داشته ایم  یک زیرســاخت تمدنی ایجاد 
کشور را  ح بوده اســت حمایت و  که از ابتدای انقالب به عنوان تهدید مطر مقابل ســیل بحران هایی 
کند، مثل قانون اساسی. واقعًا در قانون اساسی جمهوری اسالمی قابلیت های  از این بحران ها رد 

بسیار باالیی هست. 
گر امام؟ق؟ نبودند و یک  کشور است. واقعًا ا که موجب اقتدار  بحث دیگر رهبری و والیت فقیه است 
کشور نمی توانست از این بحران ها  شخصیت آسمانی مثل امام؟ق؟ و بعد از آن رهبر انقالب نبودند، 

کند.  عبور 
ج می شــود و چه  ج شــده یا خار کــرد به مرور زمان از صحنه خار که انقالب  نکتــۀ دیگــر اینکه نســلی 
که تجربۀ مســتقیم از وضعیت انقالب ندارند، بیشــتر  بخواهیــم وچــه نخواهیم جوان هایی می آیند 
در یــک فرآینــد تجربــی مردم وارد انقالب شــدند و پشــت انقالب ایســتادند. حاال این عرصه دســت 
که فاقد این موقعیت زیســتی و تجربۀ اجتماعی و تاریخی هســتند. باید راجع به  آدم هایی می افتد 

کنیم.  این مسائل فکر 
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مســئلۀ بعد تبدیل ُبعد ایمانی انقالب به ُبعد بوروکراتیک و اداری اســت. باید راجع به این مســئله 
لی می تواند مقّوم حرکت ملت به جلو باشد. این  که واقعًا این حرکت به صورت استدال کرد  هم فکر 
که به نان شــب محتــاج بودند و به جبهه  حرکــت چگونه باید تحلیل شــود؟ خب، آدم هایی بودند 
کشور دفاع می کردند؛ واقعًا خانوادۀ آن ها مشکل داشتند، ولی تنها جبهه می رفتند.  می رفتند و از 
که حرکت انقالب به سرعت در حال  آیا دیگر این اتفاقات نمی تواند بیفتد؟ این هم یک بحث است 
کم کم پتانسیل های عاطفی  نهادی شدن و سیستمی شدن است و این سیستم، قدر مسّلم، دارد 

را از دست می دهد. 
کرد وجود افراد و قدرت های فاسد اقتصادی و سیاسی است.  که باید راجع به آن فکر  بحث بعدی 
کشور مجموعۀ  گر ما قدرت سالم را در  گفتمان رقیب قدرت های سالم هستند. ا قدرت های فاسد 
کنار آن، جریان فســاد سیســتماتیک نظام یافته  مــردم خــوب و نیروهای خــدوم در نظر بگیریم، در 
که انقالب از آن حالت اولیه  با البی های قوی شــکل می گیرد. این ها از اول انقالب نبود؛ ولی وقتی 
گرفته اند. روش حل این مسئله شفافیت است.  که شــکل  ج می شــود، این ها را می بینیم  خود خار
گر شــفافیت بــود، این شــفافیت خودبه خود  کند. ا انقــالب نبایــد بــه هیــچ احــدی دراین باره رحــم 
کنترلــِی خــود را ایجــاد می کند؛ بنابرایــن، در برخورد بــا مقولۀ قدرت های فاســد تنها  مکانیزم هــای 

عدالت با فساد قابل جمع نیست.
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که  که وجود دارد شفاف ســازی به صورت نظام مند اســت، تا مخاطرات فســاد آن قدر باال رود  راهی 
کار را انجام دهد.  کسی حاضر نباشد این 

کشــور اســت. اســالم پیــش از انقالب  مــورد بعــدی بحث اســالم و روحانیت اســت. اســالم روح این 
مبســوط الید نبــود، یعنــی بــه صورت رســمی قــدرت عمل کنندگــی نداشــت، هرچند به صــورت غیر 
رســمی داشــت. چرا شــاه )و به عبارت دیگر، آمریکا( نمی توانســت بحث اصالحات ارضی را در زمان 
حیات آیت اهلل العظمی بروجردی انجام دهد؟ چون از نفوذ اجتماعی ایشــان می ترســید. همیشــه 

یــک جریــان فرهنگــی نیرومنــد تحــت پرچــم اســالم در 
کــه آن قــدر قــوی بوده  کشــور وجــود داشته اســت  ایــن 
محســوب  مــردم  بیــن  اجتماعــی  روح  عنــوان  بــه  کــه 
کمیــت سیاســی به  می شده اســت. بعــد از انقــالب، حا
دســت مــردم افتــاد و ایــن روح اجتماعــی تقویت شــد. 
که حکومت اســالمی باشــد، مردم  آرزوی ما این اســت 

این قدر هم شهید دادند. 
کــم و حفظ وضــع موجود قــرار دهیم یا  کــه اســالم را در موضــع موقعیــت مســتقر و حا فــرق می کنــد 
کشــور بایــد مطالبه گــر باشــد نــه توجیه گــر و  در موقعیــت مخالــف و طــرف دار تغییــر. اســالم در ایــن 
گر نقدی به جامعه وارد می شود، این نقد به اسالم نیست بلکه به جامعه است. در  پاسخ  دهنده. ا
جامعۀ ما، مجموعۀ انتقادها را در فضای مجازی به صورت نقد به اسالم جلوه می دهند؛ در صورتی 
گر اسالم به درستی اجرا  که اســالم به درســتی اجرا نمی شود و ا که اتفاقًا این  نقص ها برای این  اســت 
که این مشــکل ها به وجود نمی آمد. چرا این اتفاق افتاده است؟ به خاطر اینکه ما اسالم را  می شــد 
کردیم، نه دولت ها را پاســخگو به اسالم. ببینیم خود امام علی؟ع؟ چه جور با  پاســخگو به دولت ها 
کارگزاران حکومت مقدس نیســتند و باید پاســخگوی  کارگــزاران خــود برخورد می کرد. دولتمردان و 
گیر  که در صف نانوایی نان خوب  کســی  کردیم،  گر ما حکومت را عدل اســالم تلقی  اســالم باشــند. ا
کارکرد اسالم است. اسالم یک ایمان و یک جریان فرهنگی بین مردم است.  نمی آورد می گوید این 
کارکرد ها  کنند.  کند، نه اینکه مسئوالن خود را پشت آن پنهان  اسالم باید از مسئوالن حساب کشی 

گذاشت! را باید با اسالم سنجید، نه اینکه آن ها را به حساب اسالم 
گر اسالم  مورد دیگر معنویت است. به نظر من، پاشنۀ آشیل ما در سطح اخالق و معنویت ماست. ا
گر ما آن دو ُبعد اول را نتوانیم به درســتی  کالمــی و ُبعــد فقهی و نیز ُبعد اخالقی داشــته باشــد، ا ُبعــد 
گر واقعــًا جامعۀ ما یــک جامعۀ  کنیــم، حداقــل بایــد بکوشــیم در ُبعد اخالقــی موفق باشــیم. ا اجــرا 
اخالقی باشــد، یک زمانی به رســتگاری خواهد رســید. اخالق ستون دین و ســتون هر جامعۀ دیگر 

پرسش مهم این است که چگونه می توان 
کرد. گام دوم انقالب را اجرایی  بیانیۀ 
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است، منتها مصادیق اخالق و نگرش های اخالقی متفاوت است. جامعۀ بدون اخالق در حقیقت 
بدون اســالم اســت. پیامبــر؟ص؟ فرمودند: »من بــرای اتمام مــکارم اخالق مبعوث شــده ام.« واقعًا، 
گذشته-فوق العاده شدید بوده است. ضّد اخالقیات یا  نزول اخالق-به خصوص، در یکی دو دهۀ 
هنجارشکنی اخالقی اتفاقًا دارد رواج پیدا می کند. اصطالح آقازاده ها از یک سقوط اخالقی حکایت 
کــه در واقع معطوف به عمل اســت را  می کنــد. رهبــر معظــم انقالب مجموعــه ای از فضایل اخالقی 
گــر بخواهد به یــک نظام عملیاتــی تبدیل شــود، باید مبتنــی بر فضائل  ح فرمودنــد. اخــالق، ا مطــر
کار شــود و اخالق به یک نظام معطوف به عمل تبدیل شود،  کشــور از جنبۀ اخالقی  باشــد. باید در 
که اخالقی شوند تا دروغ و نیرنگ  کنند به نفع آن هاست  که آدم ها به طور طبیعی احساس  طوری 

کاله برداری در جامعه ریشه کن شود.  و ریا و 
منشــأ اخــالق ایمــان و اعتقــاد به خداوند اســت. صفــات الهی سرچشــمۀ اخالق و رفتار نیکوســت. 
خداونــد عــادل و لطیــف اســت، بنابراین مــا نیز باید در رفتارمــان با دیگران به نســبت ظرفیت خود 
عــادل و لطیــف باشــیم. دروغ نمی گوییــم چــون خداونــد صادق الوعد اســت. ریشــۀ همــه ارزش ها 
گر نظــام ارزش هــای اجتماعی بر احتــرام به صفــات الهی مبتنی شــود و افراد  صفــات الهــی اســت. ا
کردن به نفع آنان اســت و همه متخّلق به  که اخالقی بــودن و اخالقی رفتار  کننــد  جامعــه احســاس 

اخالق الهی شوند، زمینه های فرهنگی الزم برای ایجاد تمدن اسالمی پدید خواهد آمد.

گام دوم انقالب عملی شود، باید به ارادۀ عمومی متکی شود نه به یک  گر بخواهیم  رحماندوست: ا
کتب درســی  گــر ایــن بیانیه بخواهد صرفًا به یک برنامۀ اداری تبدیل شــود )مثاًل در  برنامــۀ اداری. ا
کار از متن آن ســئوال شــود، به تعداد زیاد تکثیر و منتشر شود(  گزینش از داوطلبان  چاپ شــود، در 
کــه ارادۀ عمومی بر آن متمرکز شــده  ولــی بــه یــک مطالبۀ اجتماعی و خواســت عمومــی و برنامه ای 

تبدیل نشود، نمی تواند موفق شود.
که چگونه می توانیم این  کلیدی متمرکز شود  کوشش ما باید بر این نکتۀ اصلی و  بنابراین، تمام 
که جوانان برای نشــر و  گونه ای  کنیم، به  بیانیــه را بــه یک خواســت ملی و آرمــان عمومی تبدیــل 
اجــرای آن حرکت هــای خودخواســته و خودجوش پدید آورنــد و در مجامع مردمی مــورد مطالعه 
کند. البته نهاد ها و ســازمان ها و  گیرد و هرکس بکوشــد به ســهم خود آن را اجرایی  و بررســی قرار 
اشــخاص حقوقی باید در این رابطه فعال و پویا باشــند، ولی حرکت باید از اشــخاص حقیقی آغاز 
کند. رسانه های آزاد و انقالبی باید در  گســترش پیدا  شــود تا به ســطح جامعه و اشــخاص حقوقی 
گسترش ارادۀ ملی در جهت تحقق اهداف این برنامه و اجرایی شدن این بیانیه  جهت تعمیق و 
کنند. از طرف دیگر، متفکران و صاحب نظران انقالبی نیز برای اجرایی شــدن این بیانیه  کوشــش 
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کنند. همه باید با چشــم باز درصــدد پی جویی اجرای آن  کــرده و راهکار ارائه  بایــد اندیشــه ورزی 
باشند.

کــه چگونه و بــا چه ابزاری می شــود  کنم  رویــوران: مــن می خواهــم از اینجــا صحبــت خــود را شــروع 
کرد. من تصور می کنم تعیین هدف شــاید آســان ترین  ایــن بیانیــه را بــه یک مطالبۀ عمومی تبدیل 
کار اصلی تبدیل هدف به یک آرمان عمومی است. آیا با تشکل و حزب و رسانه  کار اســت،  قســمت 
کار  کار را انجــام دهیم؟ آیا با روشــنفکران و سیســتم دانشــگاهی می خواهیم این  می خواهیــم ایــن 
کنیم؟ بــه نظر من، نوع  کمیتی و دولت اســتفاده  را انجــام دهیــم؟ آیــا می خواهیم از روش هــای حا
کنیم، جا دارد و اصواًل نکتۀ  گر یک مقدار به این قســمت فکر  مکانیزم اجرایی بســیار مهم اســت. ا
اصلی در اینجاســت. متأســفانه ما تکلیف خود را با حزب و تحّزْب مشــخص یا یک تعریف انقالبی و 
اســالمی از آن ارائــه نکرده ایــم. وضعیت دانشــگاه های مــا و فضای مجامع روشــنفکری ما با اهداف 
کاماًل منطبق نیست. رسانه های ما نیز به صورت اصولی در این زمینه حرکتی  گام دوم  اصلی بیانیۀ 
کــه در درون آن ها سیســتم های غیر  آغــاز نکرده انــد. به نظر می رســد مشــکل ما در سیستم هاســت 

که هســت داشــته باشــیم. در مورد  احزاب را نه می توانیم نداشــته باشــیم و نه می توانیم با وضعی 
کرد. زی  احزاب باید اندیشه ور
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که  کار سیســتم رسمی می شــود. شــفافیت هنگامی به دست می آید  گرفته و مزاحم  رســمی شــکل 
کرد. سیستم طبق قواعد و قوانین مشخصی شکل بگیرد تا بتوان با فساد مقابله 

کردیــم و از طرف دیگر با چالش ســاختار  کــه انقالب را از نقطۀ صفر شــروع  اشــعری: در بیانیــه آمــده 
کنونی و به اینجا برسیم. به  کردیم توانســتیم به موقعیت  کســب  که  مواجه بودیم، ولی با تجربیاتی 
کنیم.  نظر من، این حرکت خیلی نباید جای نگرانی داشته باشد، نباید با نگرانی به این روند نگاه 
یک حد از نگرانی دربارۀ اینکه این حرکت چگونه دارد پیش می رود طبیعی است: به مرور آسیب ها 
و چالش هــای خــود را شناســایی می کند و در حّد وســع خــود آن ها را اصالح می کند. طبیعی اســت 
کــه در نقطۀ مقابل، دشــمن ها هم ممانعت و ســد ایجــاد می کنند و ما در بعضی از موارد به ســختی 
که به نظر  کلی اســت. منتها یک نکتۀ دیگر  می توانیم اصالحات الزم را انجام دهیم. این یک نکتۀ 
که وقتی انقالب پیروز شد تقریبًا همان ساختار قبلی با اصالحاتی به حرکت  من می رسد این است 
کمیتۀ  خــود ادامــه داد. البتــه نهادهای نویــن انقالبی-مثل ســپاه پاســداران، جهاد ســازندگی، و 
کان باقی ماند. به نظر من، نمی شــود روی این  کما امــداد امام-بــه وجود آمدند، ولــی بنای قدیم 
که  گام دوم این باشــد  کرد. شــاید یکی از ضرورت های انقالب برای  پایه ها یک ســاختمان رفیع بنا 
حّد معقولی از اصالحات ساختاری صورت بگیرد. به نظر من، قانون اساسی ما ظرفیت های الزم را 
کشور بازنگری شود. اآلن آقای  که در ساختارهای تقنینی و قضایی و اجرایی  دارد و اجازه می دهد 

کرده است.  کارهایی را در بخش قضا شروع  رئیسی به این جمع بندی رسیده و 
که در اوایل انقالب روحیۀ ایمانی  نکته دیگر این است 
در مردم غالب بود. این روحیۀبسیار مؤثر بود و هست. 
همین حاال در مسائل مهمی نظیر دفاع از حرم، سیل، 
زلزلــه، و ایــن قبیــل ماجراهــا، می بینیــد مــردم بــا چــه 
شــتابی و با چه شــور و شــعفی از جان و مال و عمر خود 
می گذرنــد و دنبــال حــل مســئله می رونــد. ایــن روحیۀ 

گروه های اجتماعی،  کنار آن، در بعضی از  که در  ایمانی نمرده و بحمداهلل زنده است. طبیعی است 
که در جامعۀ  دنیاطلبی و دنیاخواهی پدید آمده است. ما با درایت و عقالنیت بیشتر و ظرفیت هایی 
که اآلن هست و همۀ ما شاهد آن هستیم ناشی  خود سراغ داریم، می توانیم جلو برویم. توفیقاتی 
از حضور این ایمان و شــعور اســت. آدم های تحصیل کرده و عاقل و باهوش و دغدغه دار نســبت به 

کم نیستند.  اصل انقالب 

کرد. زه  به وسیلۀ شفافیت می توان با فساد مبار
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که نخبگان باید اشکاالت را به صورت فرآیندی  کنم این بود  که می خواستم عرض  نکتۀ دیگری هم 
خ  کننــد. همیــن اآلن شفاف  ســازی در اقتصــاد دارد آرام آرام ر کوشــش  شناســایی و در رفــع آن هــا 
کوشش می شود با نظارت  خ داده است. این اتفاق مهمی است و  می دهد و در بعضی از بخش ها ر
کسب وکار برنامه ریزی شده است. بیشتر اشکالت برطرف شود. برای نظارت بر بسیاری از اشکاالت 
که شــاید در چنین جلســه هایی، عالوه بر تبیین بیانات مقام معظم رهبری،  بنابراین، فکر می کنم 
کرد.  که چگونه می شــود راه تحقق این آرمان ها را مشــخص  ایــن نــگاه نیز باید وجود داشــته باشــد 
زمانی بود وقتی بیمار نزد پزشــک می رفت دارویی به او می دادند و می توانســت مشکل خود را حل 
که مشکل را حل می کند، بیمار ظرفیت های  که آن دارو نیســت  کند؛ اآلن صحبت بر ســر این اســت 
کند  کمک حّل مسئله بیاید و عالوه بر آن داروساز بالینی باید دقت  که می تواند به  دیگری هم دارد 
که پزشــک به بیمار می دهد آســیب های دیگر به جســم او نزند تا بتواند بیماری را خوب  که دارویی 

کند. 
گرفتن ســایر مسائل  گذاشــتن روی یک موضوع از موضوعات مهم و اساســی، بدون در نظر  دســت 
کنیم، باید  که بخواهیم فکــری  و موضوعــات، نمی توانــد همواره چاره ســاز باشــد. برای هر موضــوع 
که از جاهایی  کار این اســت  کنیم. به نظر من، بهترین  کنار آن و در رابطه با ســایر پدیده ها فکر  در 
کــه اآلن ضعف وجود دارد. یک موقع دوســتان مــا در آموزش و پرورش می خواســتند  کنیــم  شــروع 
که »ما  کنند، رفته بودند خدمت آیت اهلل جوادی آملی  ح ریزی  نظــام جدیــد آموزش و پــرورش را طر
می خواهیم نظام آموزشــی را تغییر دهیم.« ایشــان فرموده بودند: »چرا می خواهید تغییر بدهید؟« 
که بروید 10 اشــکال را  گفتــه بودنــد ایــن نظام 10 اشــکال دارد. ایشــان فرمــوده بودند: »خوب اســت 
که ممکن اســت تعداد بیشــتری اشــکال به وجود  کنیــد. چــرا می خواهیــد نظامــی بیاورید  برطــرف 
کردیم خیلی چیزها  که ما طراحی  بیــاورد؟« همیــن اتفاق هم افتاد و نظام جدید آمــوزش و پرورش 

را، هم از نظر علمی و هم از نظر تربیتی، به هم ریخت و ما را عقب برد. 
البتــه نبایــد خیلــی نگران بود. نظام خیلی مقتدر اســت و دارد خدمات خــود را ارائه می کند و نقش 
کاستی هایی داریم، باید خیلی با تدبیر پیش  کشور ضعف ها و  گر در داخل  آن را در دنیا می بینیم. ا

کرد.  رفت و هیجانی نشد و نباید راجع به انقالب موضعی صحبت 

که شد و تمام شد!  گواهی این بیانیه[ در حاِل ُشدن است، چیزی نیست  شیخ االسالم: انقالب ]به 
انقالب را فهم ما از ایدئولوژی و تعهد ما نســبت به آن و خیلی چیزهای دیگر می ســازد، یک پدیدۀ 
کارنامۀ انقالب را، با همۀ خوبی ها و قوت ها  ج وجود داشته باشد نیست. داریم  که در خار انتزاعی 

که انقالب چه مسیری را طی می کند.  و ضعف های آن، می بینیم. مهم این است 
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کاماًل غیر نظامی بــود زدند و تمام  کــه  30 ســال پیــش، آمریکایی هــا یک هواپیمای مســافربری ما را 
کک آن ها نگزید و  کودک بودند-به شهادت رسیدند؛  سرنشینان آن-که بیش از 60 نفر آن ها زن و 
که یک هواپیمای مسافربری بی دفاع را در خطوط هوایی بین المللی زده بود مدال  به آن جنایتکار 
شــجاعت دادند. اآلن ما پهباد نظامی و مهاجم آن ها را می زنیم، بهانه  هم دارد، ولی جرئت ندارد 
گفتند ما می خواهیم چند مرکز نظامی را  کند، تازه برای توجیه می گوید: »چون به من  متقاباًل عمل 
کار  گرفتم این  کشته شوند، من تصمیم  کز نظامی ممکن است چند نفر نظامی  که در این مرا بزنیم 

کرده است.  را نکنم.« ببینید چه قدر شرایط فرق 
آمریکایی هــا تصمیــم  یــک وقــت در عــرض چنــد روز، 
گرفتنــد ]در زمــان قیــام ملــی شــدن صنعــت نفــت بــه 
کاشــانی[ دولــت دکتــر محمــد مصدق  رهبــری آیــت اهلل 
که مشــروع هم بود ولی عماًل دست همه بسته بود،  را، 
کردند. ملت هم بود، روحانیت هم  کار را  بردارند و این 

که ایران نخواهد و  کاری را بکند؛ نه تنها با ایران، با جایی هم  بود. امروز استکبار نمی تواند چنین 
کار را بکنند. البته خدا خیلی با ما  دسترســی داشــته باشد )مثل سوریه، مثل یمن( نمی توانند این 
که پهپادشان مسلح و مهاجم و  کرده بودند  همراه بوده است؛ به عنوان مثال، آمریکایی ها طراحی 
که ساقط شده در دید رادار ما بوده است. آن ها تصور  رادارگریز باشد، ولی از وقتی بلند شده تا وقتی 
گویی  که باالی هفتاد هزار پا را بزند، ولی زدیم. اصاًل  که ما نباید موشــکی داشــته باشــیم  می کردند 
موشــک را خدا برده و به آن  پهباد زده اســت! واقعًا این حادثه مثل حادثۀ طوفان شــن در ماجرای 
گرفت پهباد متجاوز  کــه تصمیم  کرد و آن اراده ای اســت  طبــس بود. ولی یک چیز را نمی شــود نفی 
که آن ها را ترسانده است. ممکن است  آمریکایی را بزند. این اراده  خیلی مهم است، این اراده است 
کشــوری موشــک و رادار داشــته باشــد، ولی ارادۀ الزم را برای مقابله با آمریکایی ها را نداشته باشد. 
که هر  که یــک روز به آن القا می شــد  کــه دارد رشــد می کند. این همان ملتی اســت  ایــن اراده اســت 
آمریکایی برتر از هر ایرانی و هر ایرانی پســت تر از هر آمریکایی اســت. با وقوع انقالب اســالمی، تحول 

کسی این واقعیت را نفی نمی کند.  بزرگی واقع شد و 
که آیات  ایــن نظــام، مرحله به مرحلــه، براســاس تجربیــات انقالبی ســاخته شده اســت. همان طــور 
کامل شد  احکام در صدر اســالم تدریجًا نازل شــد، این نظام نیز در تجربیات انقالبی خود ساخته و 
کنیــم. به عنوان  که امــرزو می توانیم اقتدار آن را در ســطح منطقه مشــاهده  و بــه مرحلــه ای رســید 
مثــال، یکــی از ارکان نظــام مــا مجمــع تشــخیص مصلحت اســت. مجمع چه جور ســاخته شــد؟ در 
کــه وجود آن ضرورت دارد. مجلس تشــخیص مصلحت بر  اثــر تجربه ســاخته شــد، به تجربه دیدیم 

گر اسالم به درستی اجرا می شد،  ا
مشکالتی که هست پدید نمی آمد.
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که یکــی از آن ها تدوین  گرفت  اســاس ضرورت هایــی پدیــد آمد و مســئولیت های خطیری بر عهــده 
گذشــته از  کلــی نظــام اســت. ضــرورت وجــود چنیــن نهادی موجــب ایجاد آن شــد.  سیاســت های 
کمک  کارها را به عنوان  کردنــد تا بعضی از این  وظایــف دیگــر، یــک عده آدم باتجربه را در آنجا جمع 
بــه رهبــری از آن هــا بخواهند. قرار هم نیســت رهبر معصوم باشــد، رهبر چکیدۀ همۀ ماســت، امام 
که ملت آن را پدید   بیاید یک حرف دیگر است. این ساختاری است 

ً
که قرار است بعدا معصوم؟ع؟ 

آورده اســت. نماینــدگان مجلس خبرگان رهبری را مردم انتخاب می کنند و آن ها رهبر را شناســایی 
کــه ملت مــا آن را پدید آورده و بســیار مترقی تر و پیشــروتر  و معرفــی می کننــد. این ســاختاری اســت 
کلینتون  که به بن بســت افراد فاســدی نظیر ترامــپ و خانم  از نظــام لیبــرال دموکراســی غرب اســت 
که این دو ساختار  رسیده است. لیبرال دموکراسی غرب به آخر خّط خود رسیده است. بدیهی است 
]لیبرال دموکراســی غربــی و جمهــوری اســالمی[ به دو تمدن منتهی می شــوند: یکی ساخته شــده و 
کرده است، و دیگری در حال ساخته شدن  دنیا را به بهشِت برخورداری و جهنِم محرومیت تقسیم 

است و جهاِن بی فقیر را خواهد ساخت. 
گرفتن هســتند.  که نهضت های اســالمی در حال شــکل  تمدن غرب در حال افول اســت، در حالی 
امروز، با پیروزی انقالب اسالمی در ایران، توجه به خدا حتی در غرب نیز بیشتر از گذشته شده است. 
کرده بودند. نسیمی از معنویت با انقالب  لیبرالیست ها و مارکسیست ها معنویت را در غرب لگدمال 
کالبد تاریخ دمید. امروز بعضی  اســالمی ایران در جهان منتشــر شــد و این نســیم روح جدیدی در 
از صاحب نظــران در غــرب اندک انــدک جرئت می کنند تا از خدا و معنویت و اســالم ســخن بگویند و 

که در ظرف حواّس  بگویند هســتی بزرگ تر از آن اســت 
محدود انســان بگنجد و اقیانوس وجود را نمی توان در 

کوزۀ حواس پنج گانۀ انسان ریخت.
گام دوم اعــالم آغاز عصــر جدیدی در تاریخ  روح بیانیــۀ 
که با انقالب اسالمی ایران-که ادامۀ انقالب  بشر است 

تاریخی رسول اهلل؟ص؟-است آغاز شده است.
گاهی و آزادی به چهار سوی جهان عرب در  بزرگترین دســتاورد های انقالب ســرایت شعلۀ مقدس آ
که انقالب اســالمی  که تغییراتی  گفت  لبنــان و عــراق و فلســطین و یمن اســت. با صراحت می تــوان 
ایران در منطقه پدید آورده می تواند اســاس تغییرات نوین در ســطح جامعۀ جهانی باشــد. انقالب 
اسالمی جان انسان ها را دگرگون می کند. »جان چو دیگر شد، جهان دیگر شود.« بشریت می تواند 
که پهباد آمریکایی با موشک ایرانی  و باید بتواند از این فرصت به نفع آزادی خود سود ببرد. وقتی 
کــه پهباد افســانه ای با موشــک فوق افســانه ای ســرنگون  گفتنــد  ســاقط شــد، روس هــا و چینی هــا 

زش هاست. یشۀ همۀ ار صفات الهی ر
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که شکســت آمریکا موجب شــادی خیلی ها و مخصوصًا تمام مســتضعفان  شــد! این آشــکار اســت 
جهان می شود. خیلی ها در جهان نمی خواهند نیروهای مترقی در مقابل آمریکا شکست بخورند. 
کنند و  کشــور خود را بــاور  که بعضــی از خودباخته هــا نمی خواهند پیروزی های  مشــکل اینجاســت 
که این پیروزی ها برای همه،  گوش جان به وسوســۀ اهریمنی دشــمنان ایران می سپارند؛ در حالی 

علی الخصوص جوان ها، روحیه بخش است و راه را برای آینده به همه نشان می دهد.

اســالمی  انقــالب  وضعیــت  بخواهیــم  گــر  مؤمنی راد: ا
که مــا در نقاطی بســیار  کنیــم، بایــد بگوییــم  را ارزیابــی 
کردیــم و در نقاطــی بســیار ضعیــف.  درخشــان عمــل 
که  کــه زده شــد، روس ها پیــام دادند  پهپــاد آمریکایــی 
کار را بکنید.«  کــه بتوانید این  »مــا اصاًل باور نمی کردیم 
آمریکایی ها ]عجیب است و به نظر می رسد یک لطیفه 

کردیــد. اآلن ما  کــه »شــما با زدن ایــن پهپاد مــا را تحقیــر  اســت، ولــی واقعیــت دارد[ پیغــام دادنــد 
که برای شما ضرری نداشته  کنید  به شــدت نیازمند یک عملیات هســتیم، لطفًا جایی را مشــخص 
که این قدر تحقیر شویم.« عربستان  کنیم  که ما آنجا را بزنیم، ما به آســانی نمی توانیم تحمل  باشــد 
که واسطۀ ما با ایران  کن  به سعد حریری می گوید: »برو با سید حسن نصراهلل صحبت و از او تقاضا 
کردند  که با آن ها جنگ نداریم.« اماراتی ها  به شــدت وحشــت و تقاضا  شــود تا ما به ایران بگوییم 
کنار شیخ نشــین های عرب  گوشــه و  کرم، مخلصم« از  روابــط خــود با ایــران را ارتقا دهنــد. پیام »چا
که »نه ما و نه اســرائیلی ها خواهان جنگ با شــما نیســتیم.« اســرائیل به  بلنــد شــد، پیغــام دادنــد 
که ما و هم پیمانان شــما در  کنید، نتیجۀ آن این اســت  گر شــما اقدامی  که »ا آمریکا پیغام می دهد 
منطقــه )یعنــی عربســتان و امــارات( در خطر جدی قــرار می گیریم.« ایــن قطعًا نشــان دهندۀ اقتدار 

ع ما در منطقه است.  بالمناز
که باید باشــیم فاصله  از یــک منظــر بــه ایــن نقطه رســیده ایم، ولی از زاویــه ای دیگر خیلی بــا جایی 
داریم. ما در اقتصاد شــکننده نشــان می دهیم. در حوزۀ اندیشــه ورزی، امامت و والیت فقیه را به 
گر مشــکالت داخلی مان نبود بایســتی مورد  کرده ایم و ا عنــوان مــدل ادارۀ جامعــه به جهان عرضــه 
که می تواند  اســتقبال جهانیــان قرار می گرفت. ما ســرمایۀ عظیمــی از معارف و عرفان شــیعی داریم 
کند، ولــی در عرضۀ مناســب آن بــه دنیا خیلی  روح انســان تشــنۀ معنویــت جهــان امــروز را ســیراب 
گنج های عظیم معنوی را داریم. در آوردگاه اندیشه  توانایی نداریم. ما این ظرفیت ها را داریم، این 
کنیم؛ اما هنوز  در عرصۀ جهانی، باید بتوانیم حقیقت اســالم ناب محمدی را به مردم جهان ارائه 

سیستم های غیر رسمی مزاحم کار 
سیستم های رسمی هستند.
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کار را به خوبی انجام دهیم. در مجمــوع، ما در بعضی از موارد قوی و در بعضی از  نتوانســته ایم ایــن 
کرده ایم. موارد ضعیف عمل 

که متفکران و دانشــگاهیان و حوزویــاِن معتقد به انقالب  انتظــار تاریخ از انقالب اســالمی آن اســت 
کنند. ما وارث مبارزات  گران سنگ معارف انقالب را به جهان بشری عرضه  گنجینۀ  اسالمی بتوانند 
که در طول  کربال تا امروز هستیم. مبارزات علمای شیعه ذخایر ارزشمندی است  تاریخ ساز تشیع از 
تاریخ برای ما ایجاد شده اســت. زندان رفتن ها، شــکنجه شــدن ها، شــهادت ها، جراحت ها، خون 
گرفته ایم. باید بتوانیم  که امروز در آن قرار  دل خوردن ها، طّی 1400 ســال مارا به این نقطه رســانده 
گاهی و بیــداری محرومان و مســتضعفان جهان  از ایــن ســرمایۀ عظیــم بــه نفــع بشــریت و آزادی و آ
کنیم و ســاختار های الزم را به وجود آوریم. شــرط موفقیت های بیرونی غلبه بر مشــکالت  اســتفاده 
و بحران های داخلی اســت .توجه به ظرفیت های داخلی و نگاه درســت به تعامالت بین المللی ما 

را موفق می کند. 
یکی دیگر از ضعف های ما نداشتن راهبرد حقوقی بین المللی در مواجهه با دشمنان بیرونی است. 
که در دنیا برای ما  کافــی و غفلت از آرایش حقوقی مناســب در قبال انبوه پرونده هایــی  عــدم توجــه 

که در این بخش هم خیلی موفق نباشیم. کرده اند باعث شده  درست 

کــه راجع بــه منطقه شــد، هیچ کس منکــر دســتاوردهای محور  کاظــم زاده: بــا توجــه بــه بحث هایی 
مقاومت و در رأس آن جمهوری اســالمی ایران نیســت. رسانه های غربی ]با توجه به شکست هایی 

که در ســوریه و عراق و یمن خورده اند[ به شــدت بر این 
گویی جنبش های اعتراضی سراسر  که  متمرکز شده اند 
گرفته اســت .ایــن رویکــرد نشــان می دهــد  ایــران را فرا
آن هــا از رویارویــی مســتقیم با ایــران ناامید شــده اند و 
می خواهنــد به اعتراضات دامن بزنند. به عبارت دیگر، 
کم است،  ح می کنند یا نیست یا  که آن ها مطر اعتراضی 

کنند.  گیر تبدیل  اما آن ها می خواهند آن را به یک حرکت فرا
دو نشســت، یکی با حضور نخبگان سیاســی و نظامی صهیونیســتی در هرتزلیا )اســرائیل( و دیگری 
که برای جبران  با حضور ایوانجلیســت ها در نیویورک، برگزار شــد. ماحصل این دو اجالس این بود 
کــه خوردنــد بــه تحریــکات و تحــرکات اجتماعــی در داخل جامعــه ایران دســت بزنند.  ضربه هایــی 
که در آنجا شرکت  کسانی  کنفرانس هرتزلیا اساسًا به اتاق جنگ علیه ایران تبدیل شده بود و همۀ 
گر دیــر بجنبند دیگــر فرصتی برای بقای اســرائیل وجود نخواهد داشــت اتفاق  کردنــد بــر ســر اینکه ا

انقالب آغاز شده، ولی تمام نشده است.
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نظر داشتند. از اظهارات برخی مسئوالن صهیونیستی، چه در این نشست و چه بعد از آن، چنین 
که آن ها حتی حاضرند عملیاتی را بدون حضور آمریکا علیه ایران انجام دهند. برمی آید 

 بین خــود ترامپ و 
ً
که ظاهــرا که در خبرهــا داریــم ردیابی می کنیم این اســت  امــا یــک نکتــۀ مثبــت 

گروه بی )بولتون، بن ســلمان، بن زاید، بنیامین نتانیاهو( دارد شــکاف ایجاد می شود. در فیلم های 
کم رنگ اســت. چندی پیــش، فریدمن در  گروه بی یا نیســت یا  خبــری نشــانه ای از حضــور اعضای 
که نتانیاهو می خواســته ترامــپ را فریب بدهد و ترامــپ و همکارانش  مقالــه ای به صراحــت نوشــته 
متوجــه قضیــه شــدند. ترامپ برای امیر قطر-که رقیب سرســخت محمد بن ســلمان اســت-مایه 

گروه بی نشان می دهد.  می گذارد و از او استقبال می کند و بدین وسیله دوری خود را از 
کرد.  که باید به آن هــا توجه  کنــار نکات بســیار مثبت و حســاس، نقاط ضعفی هم هســت  البتــه در 
که بانی انقالب و انقالبی بودند و  کســانی  در صدر آن ها مســئلۀ خودســازی اســت. قبل از انقالب، 
کتاب ها و نوشته هایشان راجع به خودسازی داشتند؛ اما بعد  انقالب را طراحی می کردند فصلی در 
که  کم کم فراموش شــد. با تضعیف ایــن ُبعد، به نظر من خیلــی از آثار مثبتی  از انقــالب ایــن مســئله 

وجود داشت به فراموشی سپرده شد. 
کبر. به اعتقاد بنده، بین خودســازی و جهاد  در فرایــض دینــی دو جهاد داریم: جهاد اصغر و جهاد ا
کبر  گر در جهاد ا کبر همان خودســازی اســت. ا کبر ارتباط بســیار قوی وجود دارد. در واقع، جهاد ا ا
کبر شکســت بخوریــم در جهاد  گر در جهاد ا پیــروز شــویم در جهــاد اصغــر هم پیروز می شــویم؛ ولــی ا
گر پیروز هم شــویم باز شکســت خورده هســتیم! بــا پیروزی در  که ا اصغــر نمی توانیــم پیــروز شــویم، 
کنیم و قدرت آن را افزایش دهیم. خودسازی  کبر می توانیم سرمایۀ انسانی انقالب را حفظ  جهاد ا
که محرک اصلــی انقالب بود؛ منتها بعد از انقالب، حداقل  کرد  کبر فی نفســه قدرتی تولید  یــا جهاد ا
کم کم در حاشــیه قرار بگیرد و از ســرمایۀ اجتماعی و قدرت نرم  که این مســئله  دو عامل باعث شــد 
کاســته شــود. یکــی از آن دو عامــل جنگ تحمیلی بــود. با وقــوع جنگ تحمیلی و فشــارها و  کشــور 
گفتمان ما بر جهاد اصغر متمرکز شــد و بعد از پایان جنگ هم این  تهاجمات نظامی، خودبه خود، 
که برای احیای اســالم آیا باید ابتدا به  گفتمان باز تولید نشــد. عامل دوم اینکه همیشــه بحث بود 
جامعه ســازی بپردازیم یا به دولت ســازی. اخوانی ها بیشــتر دنبال جامعه ســازی رفتند؛ ولی بعضی 
که اولویت باید با دولت سازی باشد، منتهی دولت سازی  )از جمله، حضرت امام؟ق؟( معتقد بودند 

همراه با خودسازی. 
که با تمرکز ما بر دولت ســازی،  کــه بعــد از انقــالب به نظر من یک جور انحــراف بود این بود  نکتــه ای 
کــه اآلن در جامعــه می بینیم طرف با ســابقۀ  گرفت  از خودســازی غفلــت شــد و زمینه هایــی شــکل 
انقالبی و دینی مرتکب فساد می شود. این به دلیِل آن دو عامل است، مخصوصًا به دلیل غفلت از 
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کبر )که هم یک فریضۀ  گفتمان سازی جهاد ا خودسازی؛ بنابراین، برای آینده، به نظر می آید باید بر 
گفتمان سازی  دینی و اخالقی و هم منشأ تولید سرمایۀ اجتماعی و قدرت نرم است( باید فکر شود و 

کبر دوباره احیا و تقویت شود.  که جهاد ا گیرد. نیاز هست  صورت 
ح  که در روند تحوالت جامعه شناسی بحث هایی مطر که خیلی مهم است این است  یک نکتۀ دیگر 
گر ساختار سالم  که هم فرد مهم است و هم ساختار، زیرا ا که فرد مهم است یا ساختار؛ در حالی  بود 
که وارد ســاختار فاســد  را به دســت آدم فاســد بدهیم آن را فاســد می کند و از طرف دیگر آدم ســالم 

گرفتار فساد شود.  شود ممکن است 

که بســیار حیاتی اســت و مقام معظم رهبری  آیت اللهی: در بیانیۀ مقام معظم رهبری نکاتی اســت 
کردند. نقاط قوت انقالب و حرکت 40سالۀ  کردند و در حقیقت ضرورت ها را مشخص  ح  آن ها را مطر
که در ابتدای انقالب  که در رابطه با چالش ها می فرمایند این است  کردند. یکی از نکات  آن را مرور 
که اعالم شد همه ناقص  الگوی مشخص مدیریتی برای نظام موجود نبود. الگوهای مدیریتی هم 
کند و پوشش دهد قرار نداشت.  که بتواند همۀ اهداف انقالب را تأمین  بود و هیچ کدام در راستایی 
که  مــن فکــر می کنــم هنوز هم چنیــن الگویی برای مدیریــت جامعه در اختیار نداریــم. مجموعه ای 

کرده است. تمدن غرب دنیا را به بهشت برخورداری و جهنم محرومیت تقسیم 
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کار می کند هنوز چنین نســخه ای را به صورت  تحــت عنــوان الگوی اســالمی-ایرانی پیشــرفت دارد 
شفاف ارائه نداده است. این یک نکتۀ اساسی است. 

نکتۀ دوم شــفاف شــدن قدرت نظام و انقالب و اســالم ناب محمدی )یا تشــیع( اســت. بیش از 50 
که با شــیعه مقابله می شود.  که شــیعه در دنیا تهدید می شــود و بیش از 50 سال است  ســال اســت 
گر حرکتی شــیعی و انقالبی بخواهد شــروع شــود یا ظرفیت های معنوی خود را نشان  در هر جایی، ا
دهد، مقابله با آن جدی اســت و از طرف اســتعمار با آن برخورد حذفی و نفی 100 درصدی صورت 

می گیرد. امروز در فرانســه زنان آزادنــد لخت مادرزاد در 
گر با حجاب اســالمی در  خیابان هــا ظاهر شــوند؛ ولــی ا
مجامــع عمومی حاضر شــده باشــند و روســری داشــته 

باشند، سرکوب می شوند!

شیخ االســالم: مــن پریــروز داشــتم در مســجدی نمــاز 
گفت: »من یکی از دوســتان  می خوانــدم، یــک نفــر روی شــانۀ من زد، برگشــتم امــا او را نشــناختم. 
گفتم: »می خواهم با تو حرف بزنم.«  شــما هســتم، یادتان هست؟ فردا دارم به واشنگتن می روم.« 
گفتم: »وضع ایرانی ها در آمریکا چه طور  که من او را به خانه برســانم. به او  داخل ماشــین نشســت 
گفت: »از آن ها نیز  گفتم: »وضع مســلمان ها چه طور است؟«  کن.«  گفت: »ایرانی ها را ول  اســت؟« 
گفت:  بگذر! امروز جامعۀ آمریکایی دو قســمت شــده و این درگیری  یک درگیری جدی است.« اول 
گفت: »رفتار ایران  گفت.  گفتم: »چه شده؟« نتیجۀ رفتار ایران را  کردید.«  »شما خیلی خوب رفتار 
که ایران راســت می گوید و ترامپ اشــتباه  کرده اســت. عده ای از مردم آمریکا می گویند  در آمریــکا اثــر 
می کند و یک عده هم پشت ترامپ هستند. این دو در همه جا مقابل همدیگر هستند. اصاًل دیگر 
ح  اآلن قضیۀ روابط مسلمان ها و غیر مسلمان ها با هم نیست یا قضیۀ ایرانی ها و غیر ایرانی ها مطر

نیست، قضیه طرف داران ایران و طرف داران ترامپ است.«

کتاب های درسی  گذشته است. جوان های ما، دانش آموزهای ما،  آیت اللهی: نکتۀ دیگر شناخت 
ک چه  گر از یک جوان مثاًل 35ســاله بپرســید ســاوا کم اطالع دارند. اآلن ا گذشــته خیلی  ما، دربارۀ 
کتاب های  که روی  کسانی  می کرد و چگونه شکنجه می کرد، زیاد چیزی نمی داند. من با چند نفر از 
ک ایران قبل از  کتاب های درسی اطالعی از وضعیت اسفنا کردم، واقعًا  کار می کنند صحبت  درسی 
گاهی در مسئلۀ حجاب بروز پیدا  انقالب به دانش آموزان ارائه نمی کند. یک مظهر بیرونی این فقر آ
کرده است. در آستانۀ انقالب، زنان ایرانی به حجاب اسالمی رو آوردند. امروز چرا مظاهر بدحجابی 

تمدن نوین اسالمی 
جهان بی فقیر را خواهد ساخت.
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گفتم: »شــما فکر  کردم،  کرده اســت؟ من از یکی از برادران در آموزش و پرورش ســؤال  افزایش پیدا 
کــه چنــد درصــِد معلمان زن ما بــه حجاب به عنــوان یک موضــوع واجب و اعتقــادی )نه  می کنیــد 
کنیــم و یک  کــه بایــد در مورد آن هــا مطالعه  بخشــنامه ای( پایبنــد هســتند؟« این هــا نکاتی اســت 

کنیم.  گذشته است پیدا  شناخت دقیق از آنچه 
که به عنوان یک پدیدۀ محوری ایستادیم، مثل امنیت،  نکتۀ دیگر بحث اقتصاد است. ما در آنجا 
که به  موفــق بوده ایــم . بحمــداهلل امــروز یکــی از امن ترین نقــاط دنیا ایران اســت. به همان عنــوان 
کار شــد، موفق شــدیم و آدم هایی  کردیم و روی آن  امنیت-بــه عنــوان یک پدیدۀ محوری-توجه 
کردند. دربارۀ مسائل دفاعی  که اعتقاد داشــتند و همۀ مســیر را با اعتقاد طی  مســئولیت پذیرفتند 
که همین طور بــرای منطقه، پوشــش امنیتی  همین طــور: قــدرت دفاعــی ما نــه تنها برای خود مــا، 
می دهــد و بــرای ملت هــا امنیت ایجــاد می کند. اما در مســئلۀ اقتصــاد، بارها بحث عدم وابســتگی 
ح شــد، برنامه ریزی شــد، ولی باز نتوانســتیم به نتیجــۀ دلخواه  و عــدم اقتصــاد تک محصولــی مطــر
کار می کند عبارت اند  که دشــمن به آن امید بســته و دارد روی آن  برســیم. اآلن دو تهدید اساســی 
که باید بــه آن ها بیندیشــیم و برای آن ها  از مســائل فرهنگــی و اقتصــاد. این هــا چالش هایی اســت 
کســانی  گر یک قدم به ســوی خوداتکایی برداریم،  کنیم. ا برنامــه داشــته باشــیم تا بتوانیم حرکــت 

کشور را به سوی وابستگی و به سوی محصوالت خارجی ببرند! که دو قدم  پیدا می شوند 

کنم. فکر می کنــم بیانیۀ مقــام معظم  متقــی: مــن ســعی می کنم بحث خــود را خیلــی خالصه بیــان 
که نیروهای محرک ما را در یک انقالب نشــان می دهد و  رهبری یک مانیفســت اســت، مانیفســتی 

جمع گرایی بین المللی ایجاد می کند و نکات قوت و ضعف را نشان دهد. 
کارگران بودند و هدف مورد  کرد. مخاطب مارکس  ح  مارکس در سال 1848م. مانیفست خود را مطر
گفت دو مرحلۀ دیگر  کرد و  ادعای مارکس انقالب جهانی بود. او یک فرمالیسیون  تاریخی را بررسی 
که جامعۀ صنعتی به نهایت پیشرفت  کمال مطلوب برسیم و آن هنگامی است  داریم تا به جامعۀ 
کارگران انقالب می کنند و پرولتاریا  خود می رســد اما در آن اســتمثار وجود دارد. در نتیجۀ استمثار، 
کرد. مارکوزه بحث انســان تک ســاحتی را  کارگرها را تأمین  کرد؟ غرب  کار  پیــروز می شــود. غرب چــه 
کارگری در جهان غرب عقیم شــد. مــا جنبش 1968 م.  که انقالب  کــرد و ایــن واقعیتی اســت  ح  طــر
فرانســه را داریم و امروز جلیقه  زردها را در غرب مشــاهده می کنیم، به قول آقای دکتر شیخ االســالم 
افــول را در فضــای غــرب مشــاهده می کنیم، اما ســاختار دارد مســیر خود را بر اســاس عقیم و خنثی 
که بیانیۀ مقام معظم رهبری نکات بســیار  کردن نیروهای انقالبی طی می کند. نگاه من این اســت 
که عبارت اند از: خودســازی، جامعه پذیری، دولت ســازی در محیــط اجتماعی، و نگاه  مهمــی دارد 
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ح اســت. امروز انقالب  گســترش انقالب به حوزه های بین المللی مطر انقالبی. در حوزۀ ســاختاری، 
کردند.  در درون خــود چــه می خواهــد؟ اراده می خواهــد. دوســتان بــه بحث جنــگ اراده ها اشــاره 
که مــا می توانیــم و باید بتوانیــم و باید با  مزیــت نســبی مــا در فضای موجــود بقایای آن اراده اســت 
که باید حفظ  گی هویت ماست  کنیم، برای اینکه این دســتور اسالم و ویژ دشــمنان بشــریت مقابله 

شود. 
کرد می خواهد نیروهای انقالب  کارگرها را هضم  که غرب نیروی  که همان طور  یک موج وجود دارد 
را در فضای معکوس خود قرار دهد. یک نشانه را من اتفاقًا خدمت یکی از دوستان عرض می کردم، 
گفتــم: »شــما چهار شــبکۀ رادیو فردا، بی.بی.ســی، من و تــو، و ایران اینترنشــنال را در نظر بگیرید. 
کــه در رابطــه بــا انقــالب ایران و جمهوری اســالمی پخــش می کننــد را بیاوریــد و ببینید در  کدهایــی 
محیــط داخــل، از روشــنفکران دانشــگاه تا نظریه پــردازان و مقامات پیشــین و مقامــات آینده، چه 

ح می کنند مشاهده می شود.  که بعضی مطر ادبیاتی دارند. آن مسئلۀ ترمیدور 
مــا نمــاد انقالبی داریــم و فانتزی انقالبی. نمادهــای انقالبی برای بعضی به فانتــزی انقالبی تبدیل 
شــده اند. بیانیــه نیروهــا را بــه انقالب فــرا می خواند، بــه هویت فــرا می خواند، به مســئولیت پذیری 

هوشمندانه فرا می خواند، به عزت و مصلحت و حکمت و به اندیشه فرا می خواند. 
کشور مسئولیت اجرایی داشتند مقاله ای در نیویورک تایمز منتشر  که در  چهار نفر از اصالح طلبان 
کشــور و  کردنــد: آقــای امیــن زاده معاون اســبق وزیر امــور خارجه، آقــای تاج زاده معاون اســبق وزیر 
معــاون اســبق امور بین الملل وزارت ارشــاد، آقــای محمدرضا خاتمی، و آقای عبــداهلل رمضان زاده. 
که غربی ها هم دارند. مثــاًل می بینیم یک وزیر خارجۀ جمهوری خواه  )ایــن از آن مدل هایی هســت 
در ارتبــاط بــا یــک موضوعی مقاله می نویســد.( بحث آن هــا اجتناب از جنگ اســت. همۀ ما دنبال 
که روابط بین الملل  اجتناب از جنگ هستیم. رشتۀ من روابط بین الملل است. نگاه من این است 
گر می خواهی جنگ  گر بخواهی در صلح به ســر ببری بایــد برای جنگ آماده باشــی، ا کــه ا می گویــد 
کنی.  کشــورت دفاع  کرد بتوانی از  نشــود باید ارادۀ جنگیدن داشــته باشــی تا وقتی دشــمن تهاجم 
ح است، یک بحث  کجا را بزنی. در جنگ هم عقالنیت مطر البته باید بدانی چگونه و با چه شدت و 

ح نیست.   راهبردی است، عقالنیت فقط در ساخت موشک عقالنیت مطر
من خیلی دوست دارم خوش بین باشم، خیلی دوست دارم احساس کنم که ما به روند تمدن سازی 
کتاِب شــوربختی روس تبیین جامعه شــناختی و  کــه خانم دانکــوس در  می رســیم؛ ولــی همان طور 
که چرا روس ها شوربخت هستند، ما و فضای  کرد و نشان داد  روشنفکری و ادبیات را با هم ترکیب 
کجا  گفتمان انقالب، پادگفتمان ایجاد می شود. از  انقالب هم شوربختی داریم. چرا؟ چون در برابر 



فرهنگ اسالمی / شمارۀ 64-63 / مرداد و شهریور  1398

صفحۀ  85
  بازگشت به فهرست

ایجاد می شود؟ از خوِد ما. ما دیگِر خود را می سازیم، انقالب هم فکر می کنم در حال ساختن دیگِر 
گر آسیب ببیند از حوزۀ درون می بیند.  خود است. انقالب از حوزۀ بیرون آسیب نمی بیند، ا

ح می کنند.  بعضی اســتاد دانشــگاه هم هســتند، ولــی بحث های فانتــزی بازدارندگی جنگ را مطــر
مــا تجربــۀ برجام را داشــتیم. برجام چرا شکســت خــورد؟ چون مبنای فلســفی برجام ایده آلیســتی 
بــود. موضع راهبری رئالیســتی اســت. یــک موضوع راهبردی را بــا یک نگاه ایده آلیســتی در حقوق 
ح می کنــی و بــه قول معــروف با دیپلماســی خنــده و اعتمــاد می خواهــی وارد این  بین المللــی مطــر
کنش ها  کنش او واقعی اســت، ولــی بعضی از  کار می کند،  چالش شــوی. دشــمن می دانــد دارد چه 
که می کنیم موفق نیســتیم؟ در حوزۀ فرهنگ، در حوزۀ  کارهایی  فانتزی هســتند. چرا در بعضی از 
دیپلماســی، در حوزۀ اقتصاد، چرا پیش نمی رویم؟ چون قالب فانتزی دارد غلبه می کند. مشــکلی 

که ما داریم این است. 
کنیم،  کــه در مقابل این بیانیۀ مهم داریم عمل  که بتوانیم به وظایفی  خداونــد بــه ما توفیق بدهد 
که ما داریم  گاهی اوقات من فکــر می کنم  کنیم.  تــا بــه معنــای واقعی به وظایف انقالبی خــود عمل 
گی های رفتار شبه انقالبی چیست؟ نسخه اش لیبرالی است، رویکردش  ِشــبه انقالبی می شویم. ویژ
گر حاصل شود ما حتی  که ا مماشــات اســت، هدفش برگشت  پذیری اســت. این مسئله ای هســت 
چیزی به نام بقای ملی در فضای انســجام نخواهیم داشــت. این را بگویم، حوزۀ سیاســت غربی ها 
که می خواهد اقدام  گر در فضایی  کاماًل بی رحمانه است. ا در مرحله ای مبتنی بر قانون است، ولی 
کــه متحد او یا نباشــی، صدام  کنیم، فــرق نمی کند  کنــد و اســتراتژی اقدام داشــته باشــد مماشــات 
کنش هــای او علیه تو تصاعد  کنی شــدت  که مماشــات  باشــی یــا مبارک یا بن علی یا قذافی، همین 
پیدا می کند. به نظر من، نجات فضای انقالب از فضای شــبه انقالب )که ماهیت فانتزی دارد( یک 

وظیفۀ ملی محسوب می شود. 
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کستان موقعیت کنونی داستان نویسی پا

مصاحبه با محمد حمید شاهد 
کستان داستان نویس و منتقد ادبی پا
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فرهنگ اسالمی: خوشحالیم از اینکه با شما گفت وگو می کنیم. به عنوان کسی که در داستان نویسی 
کارهای ماندگاری انجام داده اســت بهتر اســت  و نقد ادبی شــهرت بین المللی دارد و در این مســیر 

خودتان از خود برای خوانندگان ما بگویید.

کنم. من  شــاهد: قبــل از اینکــه بخواهــم در مــورد خودم چیزی بگویم، دوســت دارم از شــما تشــکر 
کــه در ایالت پنجاب قــرار دارد، بــه دنیا آمدم  کســتان، پیندی گیــب  کوچــک پا در یکــی از شــهرهای 
و همان جــا بــزرگ شــدم. پدر و مادرم اهل یکی از روســتاهای محروِم چکــی در نزدیکی پیندی گیب 
کوچک در  بودنــد. بــه خاطــر پــدر و مادرم، من هــم عالقۀ خاصی بــه آن روســتا دارم. این روســتای 
گاهــی آنجا می رفتم. احســاس  کیلومتــری جنــوب پیندی گیب قــرار دارد. مــن هر از  فاصلــۀ هشــت 
کــه پدر و مــادرم را در خود پــرورش داده بود در وجوِد من هــم پدید آمده و  کــه روســتایی را  می کنــم 

کرده است.  رشد 
که پدرم زنــده بود، محیط خانۀ ما نیز محیط روســتایی بود. در حویلی یــا خانۀ بزرگ ما،  تــا زمانــی 
گاو داشته باشید، به علف  گاوها را می بســتند. وقتی در خانه چند  که  گوشــۀ حیاط جایی بود  یک 
کرده بودند. خانۀ  کردن آن دستگاهی هم نصب  هم نیاز پیدا می کنید. علف می آوردند و برای ُخرد 
گاوها  کرد. هر روز صبح زود  بزرگ ما در شــهر مدت زیادی محیط روســتایی و ســنتی خود را حفظ 
که مخصوص روســتا  را می دوشــیدند، بــه آن هــا آب می دادند، آن ها را می شســتند. همۀ آرزوهایی 

بودند در خانه ما به حقیقت می پیوست. 
که  پــدرم فعــال سیاســی و اجتماعــی بــود. مردم از روســتا مدام پیــش ما می آمدنــد، نه یکــی دو تا، 
کالنتری مراجعه می کرد، یکی همراه مریضی آمده بود  کار اداری داشت، یکی باید به  گروه گروه: یکی 
که از شهر  کار داشت، شخصی از روستا می آمد  کند، یکی با حسابدار  که در بیمارستان بستری اش 
که همراهشــان برود و در  کنــد، فردی بــرای دادگاه می آمــد، و.... پدرم همه وقــت آماده بود  خریــد 
که دهاتی ها در مراجعه به ادارات شهری  کوچکی داشتند، اما از آنجا  کارهای  کند.  کمکشان  کارها 
گره از  که  کارمندها وارد نبودند، پدرم همــراه آن ها می رفت  و بانک هــا و ادارۀ پســت و حــرف زدن بــا 
که همراهشان برود و پدرم نیز با آن ها می رفت،  کند. آن ها همیشه از پدرم می خواستند  کارشان باز 

تا آخرین لحظۀ زندگی اش با آن ها می رفت. 
وقتی ما به روستا می رفتیم، اصاًل خودمان را غریبه احساس نمی کردیم. یکی عروسی داشت، یکی 
گشــته بود. هنگام جشــن برداشــت  کرده بــود، یکی عزیزش به مکه رفته یا از مکه بر  عزیــزش فــوت 
محصــوالت، مــا همــراه پدرمان به روســتا می رفتیم. بــه همین ســبب، روســتایی در درون من آباد 
کوتاه(مــن از همیــن روســتاییان اخــذ  کثــر شــخصیت های افســانه ها )داســتان های  شده اســت. ا
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کســی؟«، »آن ســوی چشــمان بسته«،  شــده اند؛ مثال، در داســتان های »پارو«، »فتح، اما فتح چه 
که به ارث رســید«، »ســجدۀ ســهو«، »نســل برکنار شده«، »اختالف  کند«، »نیکی نکرده  »خدا خیر 
نســلی«، »شکســت و فتــح«، »خنزیر در بهشــت«... شــخصیت های داســتان ها شــباهتی بــه افراد 
که  که هنگام خلق این داستان ها، شخصیت هایی  کنم  روستای من دارند. البته این را هم عرض 
گفتۀ  که من شــخصًا را دیده بودم یا می شــناختم. به  من می آورم تنها به آن ها محدود نمی شــوند 
احمــد ندیــم قاســمی، هنگام ورود به این داســتان ها، تک تک شــخصیت ها وظیفــۀ نمایندگی 100 

هزار شخصیت را به عهده می گیرند. 

گوش می دادیم. متولد  فرهنگ اسالمی: چه جالب صحبت می کنید، انگار به قسمتی از افسانه ای 
چه سالی هستید؟ 

شاهد: تاریخ تولد من 23 مارس 1957 م. است. 

کجا و در چه رشته یا رشته هایی بوده است؟  فرهنگ اسالمی: تحصیالتتان 

کــردم، بعــد رفتم فیصل آبــاد و در دانشــگاه  شــاهد: در پیندی گیــب تــا مقطــع دبیرســتان تحصیــل 
کســالت پدر، بــه پیندی گیب  کــردم. به علت  کشــاورزی مــدرک تحصیلــی اخذ  کشــاورزی در رشــتۀ 
کارمند بانک استخدام شدم،  کرد و در همان سال به عنوان  برگشتم. در سال 1983 م. پدرم فوت 
کامپیوتر  گرفتم و چند واحد رشــتۀ  کنارش درس را هم ادامه دادم. دیپلم رشــتۀ بانکداری  البته در 
که در طول زندگی همیشــه جــاری می ماند و هنوز  گذرانــدم. خالصه اینکه تحصیالت چیزی اســت 

هم ادامه دارد.
کارمند بانک اســتخدام شــدم و در ســَمت های مختلف در شــهرهای  در ســال 1983 م. بــه عنــوان 
گذراندن یک زندگی ُپرانرژی در ســال  کارمند بانک بودم و با  کردم. 32 ســال  کار  کســتان  مختلف پا
که ســمت معاون رئیس بانک مرکزی اســالم آباد را به عهده داشتم، بازنشسته شدم. یکی  2017 م، 

کوتاه های من حضور دارد.  که بانک هم در بسیاری از داستان  از نکات جالب این است 

فرهنگ اسالمی: چند فرزند دارید؟ آیا آن ها نیز به ادبیات و داستان نویسی عالقه دارند؟ همسرتان 
چه طور، آیا ایشان هم به ادبیات عالقه مند هستند؟
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کــه الحمدهلل پنــج فرزند دارم: چهــار دختر و یک پســر. همۀ  کنــم  شــاهد: در مــورد فرزندانــم عــرض 
کتاب عشــق و عالقۀ شــدیدی دارنــد و این عالقه را همســرم به خاطر عالقه و عشــقش به  آن هــا بــه 
کاشته اســت. دختــر بزرگم، ثنا، در یک دانشــگاه مدیر منابع انســانی اســت. با  مــن در وجــود آن هــا 
اینکه مادِر دو فرزند اســت، عشــق و عالقۀ شــدیدش به ادامۀ تحصیل همچنان باقی است. او چند 
کالج مسئول  شــعر انگلیســی را به اردو برگردانده اســت. دختر دومم، رمشا، پزشک اســت و در دورۀ 
کالج بود. او هم صاحب دو فرزند اســت، اما برای مطالعه مدام در حال خریداری رمان های  مجلۀ 
خوب اســت. دختر ســومم، ناعمه، در رشــتۀ علوم زمین )Earth Sciences( مدرک فوق لیســانس 
کتاب هم بدک نیست.  کن ابوظبی و در یک شــرکت نفتی مشاور است. عالقه مندی او به  دارد؛ ســا
کسب وکار است. یک بار داستانی نوشته بود  کوچک ترین دخترم، وشا، دانشجوی لیسانس رشتۀ 
که در فیس بوک صفحۀ خود را با ابیات جون  و برایم خواند. پسرم، سعد، مهندس است؛ هر وقت 

ایلیاء به روز می کند بسیار خوشحال می شوم. 
که رفت وآمد همیشــگی  کتاب و ادبیــات عالقه مندند این اســت  یکــی از دالیــل اینکــه فرزندانم بــه 
ادیبان و شاعران را به منزل ما دیده اند؛ مسعود مفتی، احمد فراز، افتخار عارف، منشا یاد، جلیل 
کبر، رشــید امجد، علی محمد فرشــی، انوار فطرف، نصیر  کشــور ناهید، جاوید انور، احســان ا عالی، 
احمد ناصر، شــبنم شــکیل، و نویسندگان جوان، همه را از نزدیک دیده و با آن ها هم کالم شده اند؛ 
کردم فرزندانم را  داســتان ها و اشــعار بیشــتر این ادبا و شعرا را شــنیده اند. من بعضی وقت ها ســعی 
که دوســتان جلســه چگونه  در جلســات حلقــۀ اربــاب ذوق همراه خــود ببرم تا آن ها بتوانند ببینن 
صحبــت می کننــد و حرف می زنند. هریک از فرزندانم را یک بــار همراه خودم برده ام. از این جهت، 

کتاب برای فرزندان من بسیار آشناست.  دنیای ادبیات و 
که هرگاه من در منزل برنامه ای تدارک ببینم، فرزندانم به استقبال مهمانان  به همین دلیل است 
می رونــد و آثارشــان را می شــنوند و ایــن باعث دلگرمی من اســت. به خاطر رفت وآمــد زیاد ادیبان و 
شــاعران و اهالی علم و فرهنگ، خانۀ من همیشــه حالت نمایشــگاه دارد. در طول زندگی، ادبیات 
را به همه چیز ترجیح داده ام. با دیدن عشــق و عالقۀ من نســبت به ادبیات، همســرم یاسمین هم 
که در نوشــتن و خلق اثر من خللی ایجاد نشود.  کرده اســت در خانه محیطی به وجود بیاورد  ســعی 
که منزلمان را تعمیر می کردم، با همسرم  کودکی با این محیط آشنایی دارند. زمانی  فرزندان من از 
کتابخانۀ شخصی خود  که من در آنجا  که یک طبقۀ زیرزمین بزرگ بســازیم  به این نتیجه رســیدیم 

کنم و همان جا با دوستان خود بنشینم و برنامه های ادبی تدارک ببینم.  را آماده 
برخــی اوقــات حتــی بــرای ســاعات محــدود هــم نمی توانم بــا همســرم و فرزندانم باشــم، امــا آن ها 
کتاب خوان ها  کار نیز پــی برده اند. نویســنده ها و  کرده و شــاید بــه اهمیت این  دیگــر بــه این عادت 
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گر نتوانند این فرهنگ را در خانۀ خودشان به نمایش بگذارند،  فرهنگ خاّص خودشان را دارند و ا
دبا به 

ُ
زندگی شــان به جهنم تبدیل می شــود. من به چشــم خودم دیدم چه طور زندگی بسیاری از ا

که یاسمین من را از شکست و نابودی نجات داد. چنان از  کرم  جهنم تبدیل شده است. خدا را شا
کودکی از اسباب بازی شیشه ای خود محافظت می کند. از طرفی به فکر  که انگار  کرد  من محافظت 
که  آسایش و راحتی من بود و از طرفی هم به فکر تربیت فرزندانم. خالصه، محیطی را به وجود آورد 

کنم.  من بتوانم با خیال راحت به نوشتن و خواندن خود توجه 
، هر دو برای شرکت در جشن ادبی ریخته به دهلی رفتیم. یاسمین تقریبًا در تمامی برنامه ها  اخیراً
کنار من نشست. موقع برگشتن، او رفت ابوظبی پیش دخترمان. در این مدت،  حضور داشت و در 
ســفرنامۀ بســیار جالبــی در مــورد ســفر هند خود نوشــت و بــرای من فرســتاد. من خواندم و بســیار 

که قباًل به مطالعه عالقه مند بود به نویسندگی هم رو آورده است. که او  خوشحال شدم 

کردید؟  ِکـی آغاز  فرهنگ اسالمی: داستان نویسی را از 

که آغــاز عالقه منــدی من به ادبیــات همان  کنم  شــاهد: قبــل از پاســخ بــه ســؤال شــما، باید عــرض 
که با شــرکت در نشست های ادبی و همراهی  زمان اقامت من در دانشــگاه فیصل آباد بود. آنجا بود 
کرد. بــه مطالعه از قبــل عالقه مند  دوســتان بــاذوق، میکروب هــای ادبــی بــه خون مــن نیز ســرایت 
گرفت.  کردم و این عالقه در من شــدت  بــودم، امــا مطالعــۀ اصناف خاص ادبــی را از همان جا آغــاز 
کردم. اولین انشائیه ام1 را نوشتم و اولین افسانه ام  کامل  کتابم را  که اولین  هنوز در فیصل آباد بودم 
که  که به خاطر دارم، عنوان اولین افسانۀ من »شاهکار« )Masterpiece( بود  منتشر شد. تا جایی 
قبــل از آن در هیچ یــک از مجله های ادبی منتشــر نشــده بــود. البته بعدها همین افســانه در مجلۀ 
سیارۀ الهور منتشر شد. اولین نوشتۀ من در یکی از روزنامه ها به نام »نوای وقت« زمانی منتشر شد 
کوتاه ها و دیگر  که داســتان های  کالس دهم بودم. البته در دورۀ دانشــگاه  که هنوز در دبیرســتان و 
نوشــته های من منتشــر شــدند، لطف خدا نیز شــامل حال من شــد و محبت دوستان در حق من، 

هم در سطح مردمی و هم در سطح ملی، فزونی یافت. 
کشــور تحقیقی در  داســتان های من به چندین زبان زندۀ دنیا ترجمه شــده اند. در دانشــگاه های 
کوتاه و مقاالت انتقادی من شروع شد و چندین پایان نامه در این مورد نوشته  مورد داستان های 

یه های مختلف نگاه می کنند و تا حدودی به شکل لطیفه نوشته  که در آن به موضوعات از زاو 1. انشائیه یک صنف ادبی است 
کرد دکتر وزیر آغا بود. که انشائیه را در ادبیات اردو رایج  کسی  می شود. اولین 
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گوســت 2016 م.( اعطای  کســتان در روز اســتقالل )14 آ شــد. در قبال خدمات ادبی بنده، دولت پا
کرد. سال بعد، در 23 مارس 2017  جایزۀ شهروندی ریاست جمهوری )تمغه امتیاز( به من را اعالم 
کستان دریافت  م، طّی یک مراسم باشکوه در خانۀ رئیس جمهور، جایزه را از دست رئیس جمهور پا

کردم.

کنــون چند مجموعه داســتان یا مجموعه های غیر داســتانی از شــما به چاپ  فرهنــگ اســالمی: تــا 
رسیده اند و در چه سال هایی؟

کنون چهار مجموعۀ افســانه از من به چاپ رســیده و پنجمین مجموعۀ افســانه هایم در  شــاهد: تا
کنون به چاپ رسیده اند عبارت اند از:  که تا کتاب هایی  دست چاپ است. 

که نام اولین مجموعه افســانۀ من است. این مجموعه در 	  آن ســوی چشــم های بسته، 
سال 1994 م. از انتشارات الحمد منتشر شد و حاوی 13 افسانۀ من است. 

دومین مجموعه افسانه های من به نام جنم جهنم )جهنم زندگی( در سال 1998 م. از 	 
انتشارات استعارۀ اسالم آباد چاپ شد. 

کراچی آن را در سال 	  کادمی بازیافت  که آ سومین مجموعه افسانه های من مرگ زار بود 
که  کوتاه بود. بیشتر این داستان ها به اوضاعی  کرد و حاوی 15 داستان  2004 م. منتشر 

که پس از 11 سپتامبر پدید آمد. مربوط است 
کــه در ســال 2013 م. از انتشــارات مثــاِل 	  آدمــی چهارمیــن مجموعــه داســتان مــن بــود 

کوتاه دارد.  فیصل آباد منتشر شد. این مجموعه 17 داستان 

فرهنــگ اســالمی: آیــا شــما به رمان نویســی هــم روی آوردیــد و رمانی هم داریــد، یا خودتــان را تنها 
گر جواب شــما مثبت اســت و رمــان هم دارید،  کرده و رمانی ننوشــته اید؟ ا بــه افســانه نگاری مقیــد 

بفرمایید موضوع رمان شما چه بوده است؟

کراچی آن را در  کادمی بازیافت  که آ ک انســان را می بلعد نوشــته ام  شــاهد: من رمانی هم به نام خا
کستان شرقی، به مشکالت فئودالیسم  کرد. در این رمان، عالوه بر استقالل پا سال 2007 م. منتشر 

نیز پرداخته ام. 
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کتاب های قبلی شــما چه تفاوتی دارد. آیا  که با  کتاب آخرتــان بفرمایید  فرهنــگ اســالمی: در مورد 
گزیده ای از داستان های شما هم منتشر شده است؟ 

شاهد: همان طور که عرض کردم، تا کنون چهار مجموعه داستان کوتاه از من به چاپ رسیده است. 
کتاب )آدمی( به دســت یکــی از نویســنده های مورد  کــه وقتی ایــن  کنم  کتــاب آخــر عــرض  در مــورد 
عالقــۀ مــن، ســید محمــد اشــرف، رســید، در یک نامــۀ جالب نظر خــود را چنین نوشــت: »کســی با 

خواندن این داســتان ها ممکن اســت متحیرشود، من 
هم شــدم؛ ممکن است به نویســنده آفرین بگوید، من 
گفتم؛ با چنین نوآورِی پشــت ســر هم و تا مرز تکرار  هم 
ممکــن اســت حیــران بماند، من هــم مانــدم....« این 
گفت وگو  نامه بسیار جالب است. از اینکه این بخش از 
در تعریــف و تمجیــد از داســتان های مــن اســت بســیار 

گناه و ثواب آن مال شماست.  خوشحالم. البته شما خودتان این فرصت را به من دادید، 
کــه خود ادیــب پیشکســوت و شــاعر توانــا و صاحــب ذوق اســت، انتخابی از  دکتــر توصیــف تبســم، 
کوتاه از  داســتان های من داشته اســت. انتخاب ایشــان از داســتان های بنده با عنواِن 50 داســتان 
گزیدۀ دیگر را یکی از منتقدان جوان به نام محمد غالب نشــتر از  شــاهد به چاپ رسیده اســت. یک 
کتاب، آن ســری  گذاشته اســت. در این  کرده و نام آن را عشــق در هراس  داســتان های بنده فراهم 
کــه در مــورد نوحــه بــر وضعیــت جان باختــگان واقعۀ 11 ســپتامبر  از داســتان های بنــده آمده اســت 
کتاب های قبلی ام نبــوده یا پس از  گزیــده در  کوتــاه بنده در این  بوده اســت. برخــی از داســتان های 

انتشار آن ها نوشته شده اند. 

فرهنگ اسالمی: شما به عنوان منتقد ادبی نیز شهرت دارید. آیا در این زمینه هم اثری یا آثاری از 
شما به چاپ رسیده است؟ در چه سالی؟

کتاب های نقد من از این قرار است:  شاهد: 
کادمی حرف اســالم آباد در سال 2000 	  کتاب نقد من به نام مشــاجره های ادبی را آ اولین 

کرد. م. منتشر 
که مشــتمل بر نقد 	  کتاب  کتاب نقد من اســت. این   اردو افســانه صورت و معنی دومین 

کرد.  کتاب ملی )National Book Foundation( اسالم آباد چاپ  افسانه است را بنیاد 

محمد حمید شاهد نویسنده ای است که 
وستایی  صمیمیت را از یک محیط ر

آموخته است.
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که من و ادیب پیشکسوت، محمد عمر میمن، 	  کتابی است  کہانی اور یوسا سے معاملہ 
که ایشــان در  کرد. زمانی  مشــترکًا نوشــته ایم. محمــد عمر میمن چند وقت پیــش فوت 
 )University of Wisconsin-Madison( آمریــکا  ویسکانسین-مادیســون  دانشــگاه 
 Mario Vargas( کتاب ماریــو ورگس یوســا بودنــد، ایمیل هایــی بیــن مــا دو نفر در مــورد 
Iiosa(، نامه هایــی بــه نــام رمان نویــس جــوان )Letters to a young novelist(، رد و 

کتاب مشتمل بر  کردیم و این  بدل شــدند، در آن ها ما دربارۀ بســیاری موضوعات بحث 
که مشتمل بر مکالمات ایمیلی بوده است را انتشارات  کتاب  همین ایمیل هاســت. این 

کرد.  مثال فیصل آباد از چاپخانۀ شرکت الهور در سال 2011 م. چاپ 
کراچی 	  کتاب سعادت حسن منتو: جادویی حقیقت و افسانه امروز از انتشارات شهرزاد 

در سال 2013 م. منتشر شد. 
که آن را انتشارات مثال در 	  راشــد، میراجی، فیض: نایاب ہیں ہم نقدی اســت بر شــعر نو 

کرد.  سال 2014 م. منتشر 
کتــاب دیگــری هم در مــورد نقد با نام اردو فکشــن: نئــے مباحث )افســانۀ اردو: مباحث 	 

کرده است.  که آن را نیز انتشارات مثال چاپ  جدید( دارم 

کا  کتاب های من عبارت اند از: پیکِر جمیل، سمندر اور سمندر )دریا و دریا(، لمحوں  برخی دیگر از 
لمس )لمس دقایق(، و دہشت میں محبت )محبت در دهشت(.

که  فرهنگ اســالمی: قبل اینکه وارد اصل موضوع شــویم و به افســانه )fiction( بپردازیم، بفرمایید 
کوتاه یا داســتانک )micro-fiction( چیست و چه جایگاهی در ادبیات  کوتاِه  افســانچه یا داســتان 

دارد؟ 

گمــاِن داشــتن داســتان یا رویــدادی بــرود را  کــه بــر آن  شــاهد: هــر نوشــتۀ چنــد ســطری و مختصــر 
گذاشتن بر شکلی از نویسندگی فرمول خاص نداشته  که نام  نمی توان افسانه نامید. شکی نیست 
کوتاه( را ما اهالی اردو از قبل داشــتیم، ما در  که واژۀ افســانه )داســتان  کنم  و نــدارد، امــا باید عرض 
کوتاه  قصه هــا، سرگذشــت ها، و داســتان های طوالنــی افســانه را می دیدیم؛ لــذا، به جای داســتان 
گفتیم و همین واژه مورد قبول واقع شد.  )short story(، به داستان های مربوط و منضبط افسانه 
که آن را  که نیازی برای تغییر اســم ناول )novel( ندیدیم. هنگامی  از طرفی، این هم درســت اســت 
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کــه آن را طور دیگری باید  از قصه هــا و سرگذشــت های خــود متفــاوت یافتیم، این نیاز به وجود آمد 
کرد، پس اسم خوِد آن را پذیرفتیم.  بررسی 

که مورد پســندش واقع شــود را  کــه هــر واژه و اصطالحی  یکــی از قابلیت هــای زبــان اردو ایــن اســت 
که قبل از آن واژه هایی مانند  کرد، همان طور  کلمه قبول  می پذیرد؛ پس واژۀ ناول را به شکل اصلی 
گان دیگــری را پذیرفته بود. اما من  ریــل )rail(، رادیــو )radio(، فتبــال )football(، و بســیاری از واژ
کند )هرچند  که صنف افســانچه در اردو نتوانســت جایگاهی برای خــود پیدا  که همان طور  نگرانــم 
نویسندگان بزرگ و هنرمندی مانند سعادت حسن منتو، جوگندر پال، و منشا یاد نیز به این صنف 
که این صنف بــا نام جدیــدی میکروفیکشــن )micro-fiction( بار  عنایــت خاصی داشــتند(، حــاال 
گفتــم جایگاهی نخواهد  دیگــر وارد بــازار شده اســت نیز جایگاهی نخواهد داشــت. منظورم از اینکه 
کشور  که این تجربه در سطح خلق اثر نتواند از اهمیت ویژه ای برخوردار شود. در  داشت این است 
که  کوتاه می نویســند؛  کوتاِه  ما، جوک ها، ضرب المثل ها، و لطیفه ها را نیز به شــکل چنین داســتان 
که مخصوص افســانه است بی بهره  گاه بســیار تأثیرگذار هم واقع می شــوند؛ اما از آن تکریم خالقیت 

می مانند. 
در واقع، نوشــتِن افســانه نه داستان سرایِی محض است و نه لطیفۀ ادبی، بلکه خلق دوبارۀ زندگی 
است. اول از همه، ما مخاطب خود را به محیط جدیدی می بریم و او را با زمان جدیدی هماهنگ 
که در آن نویســنده در ضمن داســتان قرار دارد؛ بنابراین، زمان و مکان در افســانه اهمیت  می کنیم 
گیرایی و عمق داســتان افســانه را پدید  خاصــی دارد. بــا پرداختــن هنرمندانــه بــه این دو می تــوان 
آورد و ســطحیت بیان1 را از بین برد و شــکل بیانیه ای2 به وجود آورد. در افســانه، شــخصیت ها باید 
که نه  تشــخص و شــناخت خود را به دســت بیاورند و چنان امکاناتی را برای خود به وجود بیاورند 
که تک تک حرکاتشــان مهم و به یاد ماندنی شــود و معنــای جدیدی را به  تنهــا دیالوگ هــای آن هــا 
که بگوید، بلکه بیشــتر از گفتن، وظیفه اش  کوتاه این نیســت  کند. وظیفۀ داســتان  مخاطب ابالغ 

کنیم بفهماند.  که معمواًل نمی توانیم بیان  که نشان دهد و بفهماند؛ چیزی را  این است 
که افسانچه یا فلش فیکشن یا pop-fiction نباید به زبان اردو تجربه شود. از تمرین  من نمی گویم 
زیاد ممکن اســت نمونه های بهتری هم از آن به دســت بیاید. این صنف می تواند به درد نیازهای 
که در  گمان باطل باشــد(  کند این  گمان می کنم )و خدا  روزنامه نگاری بخورد )و می خورد(، اما من 

خ نخواهد داد. این صنف تجربۀ خالقانۀ بزرگی ر

1. بیان یعنی واقعه ای را به سادگی و به اعتبار زمانی نوشتن.
2. بیانیه تنها بیان کردن نیســت، بلکه تشــکیل زبان افســانه است؛ یعنی شما چیزی را بیان نمی کنید، توضیح می دهید و سعی 

کند. می کنید مخاطب آن را احساس 
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کوتاه( چیســت؟ تفاوت افسانه با داســتان، رویداد، خاطره، یا  فرهنگ اســالمی: افســانه )داســتان 
گزارش را چگونه توضیح می دهید؟

که اول این حرف نادرست را  کوتاه( چیست، الزم است  شاهد: برای اینکه بفهمیم افسانه )داستان 
کنیم، درمی یابیم  گر به دقت نگاه  کنیم. ا که می گویند: »افسانه ضّد حقیقت است« از ذهنمان دور 
که افسانه را به  که معنای اصطالحی این دو واژه بسیار متفاوت از معنای لغوی آن هاست. هر زمان 
کنیم، این صنف حقیقت را نیز در خود خواهد داشت. در این صورت،  عنوان یک صنف ادبی نگاه 
که حقیقت جزئی از آن نیز  چگونه ممکن اســت شــما بگویید افســانه ضّد حقیقت اســت در حالی 
که اینجا  که دو شیء مقابل همدیگر قرار بگیرند، در حالی  هست؟ ضد بودن زمانی به وجود می آید 

که در آن جذب شده است.  که حقیقت خود جزئی از افسانه است  مسئله این است 
کردن در باب افسانه و حقیقت را در خود به وجود نیاوریم، مدام در  که ما توان درست فکر  تا زمانی 
این باب نظرات نادرســت و ناقصی خواهیم داشــت. بیایید برای لحظه ای، به جای اینکه افســانه 
که  کنیــم؛ یک زندگی  را تصویــری از یــک زندگــی خیالــی بدانیم، آن را خلق دوبــارۀ یک زندگی تصور 
در همــان چیزهای تجربه شــدۀ ما محدود نباشــد، بلکه زندگی را در یک قالــب و ترکیب تازه تر خلق 
گر چنین  که قبــال جزئی از علــم و تجربۀ ما نبوده اســت. ا کنــد  و حتــی چیزهایــی را نیــز در آن داخــل 
که حقیقت و راســتِی  کار ممکن اســت-پس باید بپذیریــم  باشــد-و قطعــًا بــا تجربۀ خالقانــه ایــن 

که ما تجربۀ آن را داریم بسیار بزرگ تر است. افسانه از آن حقیقت و راستی 
کــه حقیقــت جزئــی در افســانه یا تجربۀ شــخصی هنرمنــْد وجدان خــالق و تصــور او در به  هنگامــی 
که در  کــه او آن تصور ناقــص حقیقت را نیــز،  کائنــات را ارضــا نمی کند، الزم می شــود  گرفتــن  آغــوش 
گر من در ابالغ  آن یــک زندگــی تجربه شــده و مظاهر آن را عین حقیقــت قرار می دهند، منکر شــود. ا
که افســانه صرفًا یک داســتان، خاطره، یا  حرفــم موفق باشــم، شــما حتمًا بــه این نکته رســیده اید 
گزارش خبری را  که یک داســتان، رویداد، خاطره، یا  گزارش خبری نیســت، البته این ممکن اســت 

که در افسانه به این ها می پردازیم، ماهیتشان تغییر می کند.  کار ببریم؛ اما هنگامی  در افسانه به 
چنــد وقــت پیش، جوانی-که نمی دانم چرا خیلی عصبانی بود-از من پرســید: »آیا افســانه نگاری 
که هر شــخص، اعم از شــاعر و محقق یا فرد عادی، هر وقت دلش خواست قلم  آن قدر ســاده اســت 
گفتم: »محترم، آیا می توانید  کند؟« من به آن بندۀ خدا  به دست بگیرد و به نوشتن افسانه شروع 
کنم و ســپس پاســخ بدهم« او  کــه بتوانم بــه آن فکر  ســؤالتان را بــه صــورت مکتــوب بــه من بدهید 
که او در مورد این قضیه بسیار  کردم. من متوجه شــدم  که عرض  ســوالش را نوشــت، همان ســؤالی 

جدی است، پس نکات زیر را در این مورد برای او نوشتم و فرستادم:
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کوتاه ترین پاســخ آن می تواند »هم بله و هم خیر« باشد.  ســوال شــما جالب بود. شــاید 
که  کوتاه من بلند خندیده باشــید. من هم هنگامی  شــاید شــما با شــنیدن این پاســخ 
بــرای بــار اول ســؤال شــما را دیــدم، عکس العملــم همین بود؛ امــا وقتی به ســؤال دقت 
کردم. حرف عجیبی است، نه؟!  که خدمت شــما عرض  کردم، به همان پاســخ رســیدم 
که شما از درون آماده بشوید، دقیقًا مانند میوۀ رسیده  که زمانی  اما مســئله این اســت 
کاغذ  که دیگر برایش ممکن نیســت روی شــاخه بماند، آن وقت افســانه به راحتی روی 
که شــما به زور سعی می کنید افسانه بنویسید و واقعه ای را  پیاده می شــود؛ اما هنگامی 

کاری بسیار ُپرمشقت تبدیل می شود.  به واقعۀ دیگر پیوند می زنید، نوشتن به 
که افســانه نگاری برای یک جوان ســاده اســت یا دشــوار. من بار  پرســش شــما این بود 
دیگر پرســش شــما را نگاه می کنم. به نظر من، شــما بیش از اینکه خواسته باشید از من 
که در پرسش خود دارید جلب  ســؤالی بپرســید، می خواهید توجه من را به سوگیری ای 

کنید. 
گام برمــی دارد، دیگر  که بــا خلوص نیت به ســمت افســانه  کســی  عصبانــی نشــو عزیزم! 
آدم معمولــی نمی مانــد. قمــر جمیــل در یکــی از مقــاالت خــود در مــورد قرةالعین حیدر 
که قرةالعین حیدر در زمان دانشــجویی چند افســانه نوشــت،  که هنگامی  نوشته اســت 
گفته بود؛ یعنی اینکه قرةالعین  که در نامه به او تبریک  عزیز احمد نامه ای به او فرستاد 
حیــدر با نوشــتن چند افســانه دیگر یک دانشــجویی معمولــی نبود. افســانه نگاری یک 
گاهی خلق  کــه در محیــط و فضــای افســانه بمانــد، هــر از  کســی  عمــل خالقانــه اســت و 

افسانه بر او مهربان می شود. 
که چرا افســانه به شــاعران، محققان، و  حاال به اعتراض یا عصبانیت شــما برمی گردیم، 
کنیم: شــما فکر  مــردم عامــه مهربان می شــود؟ آقا! برای لحظه ای این مســئله را وارونه 
کنید آن آدم یک نویسنده است؛ نه نویسندۀ معمولی، بلکه نویسنده ای صاحِب توفیق 
کــه او از آن فضــا و لحظــات خلــق اثر بیــرون می آید، چــه اتفاقی برایش  و قهــار. هنگامــی 
که به انگلیسی آن را writers’ block می گویند و برای نویسنده  می افتد؟ همان اتفاقی 
یــک نــوع بیماری اســت. آیا در چنین وقــت، او نیز به یک فرد عادی تبدیل نمی شــود؟ 

می شود! 
که آن ها نیز از زمینه های تخصص خودشــان  کنم  در مــورد محققــان و منتقدان، عرض 
گرفته اند چگونه آن ها را در متن دیگری )افسانه( استفاده  کرده و یاد  بعضی متون را اخذ 
که آن ها این متن های تخصصی را به متن دیگر  کــرده و جزئــی از آن قرار دهند. هنگامی 



فرهنگ اسالمی / شمارۀ 64-63 / مرداد و شهریور  1398

صفحۀ  97
  بازگشت به فهرست

کنند یا تحِت  )افســانه( وصــل می کنند، نه تنهــا برای اینکه مخاطــب خود را حیــرت زده 
تأثیر علم خود قرار دهند، بلکه نیز برای اینکه بتوانند احساسات خوابیدۀ آن ها را بیدار 
کارگری و صناعی  ســازند، آن فن و هنر مورد نیاز را به وجود می آورند؛ وگرنه، آن نیز تنها 

کار آسانی نیست.  است و بس. البته صناعی هم 
اینکه بتوانید با تمرکز و تفکر بنویسید و متن های دیگری را از جاهای مختلف به دست 
گاهــی می توانــد در روند داســتان خلل ایجاد  آورده و آن را جزئــی از افســانه قــرار دهیــد، 
گــر همین چیزها، به شــکل روان، جزئی از داســتان شــود، می تواند  کنــد؛ امــا از طرفــی، ا

کند.  چند الیۀ جدید از معنا به داستان هدیه 
گفت وگــوی جالــب راجیندر ســینگ بیدی و  گفتــم »بــا تمرکــز و تفکــر،« ذهنم به ســوی 
سعادت حسن منتو رفت که شمس الحق عثمانی آن را تحت عنوان »دیداری با راجیندر 
گفته  سینگ بیدی« در تألیف خود، باقیات بیدی، آورده است. در این مصاحبه بیدی 
که به  که »قبل، هنگام، و بعِد نوشتن فکر می کنید« فهمیده بود  گفتۀ منتو  که او از  بود 
گفتۀ خود او،  که روانِی آن مختل شود. به  نظر منتو این از ایرادات افســانه نگاری اســت 
کارگری و مشقت بیشتر است. افسانه نگاری تکنیک  کم و  در چنین داستان ها، داستان 
که در آن شــخصیت ها به یک  کارگری نیســت، بلکه یک عمل خالقانه اســت  محــض یــا 
گفت:  که  کونــدرا )Milan Kundera( افتــادم  گفتۀ میــالن  فضــای بــاز نیــاز دارند. به یــاد 
کامل داشته باشند، طوری  »هنگام نوشتن افسانه، شخصیت های داستان باید آزادی 
که منشا  کاماًل جدا و پنهان باشد.« البته آن حرف  که نویسنده همراه افکار خود از آن ها 
کــه »هنگام نویســندگی در پوســت شــخصیت های خودم جــا می گیرم«  گفته اســت  یــاد 
کوندرا اســت؛ چــون می گوید نویســنده به حدی در داســتان  گفتۀ  ظاهــراً عکــس و ضــّد 
کمی  گر  گرفته است؛ اما ا که انگار در پوست شخصیت های داستان جا  خود حضور دارد 
گرفتن در پوســت شــخصیت های داستانی،  که جا  کنیم، درمی یابیم  گفته دقت  به این 

در اصل، نفِی ذات و حضور خوِد نویسنده است. 
کونــدرا می گویــد مخاطــب از حضور نویســنده در داســتان اذیت می شــود،  کــه  هنگامــی 
که مخاطب دوســت ندارد نویســنده را در داســتان ببیند  در حقیقــت می خواهد بگوید 
که  کــه ببیند نویســنده چگونه فکــر می کند، بلکه تنهــا چیزی  و عالقــه ای بــه ایــن ندارد 
که از روند داستان لذت ببرد و در التباس آن درآمده، آن را حقیقت  می خواهد این است 
که  گفته بود  کریسچن سالم  گفت وگوی خود با  کوندرا در  بپندارد. این حرف ها را میالن 

کتاب او، هنر رمان نویسی، آمده است.  در 
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که در پرســش شــما بــه نظــر می خورد بــه این مربــوط نبود  بــه نظــر مــن آن عصبانیــت 
که چرا  کــه چــرا یــک عالــم و محقق افســانه می نویســد؛ بلکه شــاید خواســتید بگوییــد 
کوتاه های  کوتــاه در داســتان  کــه در زمــان خلق داســتان  کســی بــه مســائل و نقایصــی 
که فکــر می کنم در عبارات باال در مورد آن ها  نویســندگان پدیــد می آید توجه نمی کند، 

صحبت شد.
کــردم در مورد آن  کار برده بودید، امــا من فراموش  در پرســش خــود واژۀ شــاعر را نیــز بــه 
که او  گر شــاعری یک صبح روشــن از خواب بیدار شــود و تصمیــم بگیرد  کنــم. ا صحبــت 
نیز باید افســانه بنویســد، من نمی دانم چرا شــما باید از این حرف عصبانی بشــوید؟ در 
کارآیی عمل  کارآیی عمل خالقانۀ یک شــاعر را از  که حتمًا شــما  ایــن مــورد، حدس زدم 
گر چنین اســت، به نظــر من حق با  خالقانــۀ یــک داســتان نویس متفــاوت می پندارید. ا
که نویسنده خود  شماســت. در افســانه، یکی از موارد بســیار اساسی و اصلی این اســت 
کند. قباًل  کامــاًل رعایت  را از زمــان و مــکان جدا نســازد و عنصر زمان و مکان را در افســانه 
که متن افســانه را باید در بیش از یک الیه ســاخت و نوشــت.  کردم  هــم چنــد بــار عرض 
الیــۀ بیرونــی آن از پیوند واقعــه ای با واقعۀ دیگر پدید می آید، امــا در باطِن آن الیه هایی 
از احساســات و معناهــا در جریــان هســتند. بــرای اســتفادۀ درســت بیانیــه در الیه های 
که تقریبًا مفهوم یکســانی  گرفــت. الفاظی  کاربرد زبان را در نظر  مختلــف داســتان، بایــد 
دارند در جمله با قرینه هایی از همدیگر متفاوت شــده و مزاج خود را تغییر می دهند. با 
توجه به آواهای الفاظ و تکرار مشابه اصوات، می توان آهنگ جمله را تغییر داد. این در 
که در افسانه باید جمالتی استفاده شوند  گفته ام  شعر نیز اتفاق می افتد؛ اما من همواره 
گر در افســانه بیــش از حد از امکانات شــاعری اســتفاده  کــه مخصوص افســانه باشــند. ا
شــود، بیانیه ضعیف می شــود. شــاعران به استفاده از زبان آرایشی بیشــتر تمایل دارند؛ 
کارهــای مختلفی انجام می دهند.  که در افســانه، زبان خالقانه و زبان آرایشــی  درحالــی 
کاربردی باشــد، اما یک افســانه نگار نباید اسیر  زبان آرایشــی می تواند برای شــعر مفید و 

این گونه زبان بشود. زبان افسانه باید تابع روند خلق افسانه باشد.
که  کرده اســت. باید صراحتًا بپرســم  تلخِی ســؤال مختصر شــما فکر مرا بســیار مخدوش 
کنیم، درحالیکه این معیار برای  »چرا افســانه نگاری را به آســان یا دشــوار بودن تقســیم 
که غالم عباس در یکی از مصاحبه ها به آصف  عمل خالقانه درســت نیســت؟« هنگامی 
که »هر  کرد  گفته بود: »افسانه آسان ترین صنف ادبیات است،« این را نیز روشن  فرخی 

چیز هرقدر آسان به نظر می آید، همان قدر هم می تواند مشکل باشد.« 
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که یک احساس را، فرقی نمی کند مال چه کسی باشد،  گفته بود: »افسانه این است  منتو 
که مخاطب نیز همان گونه آن را احســاس  کنیم  کرده و آن را آن گونه بیان  بر خود مســلط 
که در محیط و فضای داســتان  کســی  که  گفته این نبوده اســت  کند.« منظور منتو از این 
کند. ببینید محمد حســن  کوتــاه نیســت هم بتوانــد این بیان را به بیانیۀ افســانه تبدیل 
گرفته است: »یک ســری واقعات است و بس.«  عســکری نوشــتن افسانه را چه قدر آســان 
که آیــا آن ها تنها یک  کنید و ببینید  امــا شــما افســانه های خود آقای عســکری را  مطالعــه 
سری واقعات هستند. نخیر آقا! ممکن است قصه مشتمل بر یک سری واقعات باشد، اما 
کنار  افسانه هرگز چنین نیست. قصه می تواند تنها با شخص انسان زنده درگیر شده و بعد 
برود؛ اما افسانه با روان انسان نیز درگیر می شود و تصور قصه گویی محض را می شکند، و از 

که یک عمل ساده به یک عمل بسیار رمزآلود بدل می شود. این نقطه است 

کم  فرهنگ اســالمی: آیا افسانه نویســی در زبان اردو چیز جدیدی نیســت و ســّن آن نســبت به شعر 
نیست؟ 

گذشــته تا  کــه در زبــان اردو روایــت افسانه نویســی زیــاد قدیمی نیســت و در  شــاهد: درســت اســت 
ســال های بســیار دور نمی رسد، اما این حرف هم زمان هم درســت است و هم درست نیست. بله، 

یک بیان هم زمان می تواند درست و نادرست باشد، این اتفاق نیز افتاده است. 
روایــت افســانه نگاری در زبــان اردو از زمــان تقســیم هندوســتان، یا در ســطح باالتر از تغییــر و تبّدل 
گفــت  کــه بســیار زودتــر از آن شــروع می شــود. می تــوان  آبادی هــای انســانی و نقــل مکانــی آن، نــه 
کــه منیش پریم چند در ســال 1907 م. با نام »ملکۀ نان« نوشــته بــود، یا حتی قبل از او  افســانه ایرا 
که عالمه راشــد الخیری در ســال 1903 م. به صورت یک داســتان با نــام »نصیر و خدیجه«  نامــه ای 
نوشته بود، همین یکی دو مورد اولین افسانه های زبان اردو بوده اند. پس روایت افسانه نگاری در 

زبان اردو همین حدود یک قرن می شود و تمام. 
که  کتــاب افســانۀ عجایــب رجــب علی بیــگ ســرور رفــت، در حالــی  نمی دانــم چــرا ذهنــم بــه طــرف 
کتاب در ادبیات زنــدۀ امروز هیچ جایگاهی  که این  گفته اســت  کتاب  کلیم الدیــن احمــد دربارۀ این 
گر  کلیم الدیــن احمــد ا گفتــۀ  کتــاب دیگــر مرده اســت و بــه  کــه ایــن  نــدارد. باشــد، قبــول می کنیــم 
کتاب  اهمیتی هم داشــته باشــد تنها از حیث تاریخی آن اســت؛ ولی آیا نثر اردو هیچ تأثیری از این 
کتاب نمی توانست در آینده برای  که نثر مقّفا و مســجع و دقیق این  نپذیرفته اســت؟ درســت است 

کاربردی باشد، ولی آیا افسانه هیچ تأثیری از این نثر قبول نکرده است؟  افسانه نثر 
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کتاب در طّی داستان شخصیت ها مستقیم با همدیگر مکالمه می کنند و  اینکه ما می بینیم در این 
گونی پرداخته شده است و برای اینکه  گونا منظره نگاری جزئی از داستان است، به شخصیت های 
کرده اســت، آیا ایــن از آن موارد  قصــه را مربــوط نگــه دارد در نثــر از قرینــۀ اختصــار و ایجــاز اســتفاده 
که حتی اسداهلل خان غالب نیز روبه روی  کتاب  که بعدها باید آن را دور می انداختیم؟ همان  بوده 
کجاســت؟  کتاب  گفتــه بود: »پس لطف زبان در این  گفتــن »الحول وال قوة اال باهلل«  مصنــف آن بــا 
کتاب را نیــز نمی توانید از روایت افســانه  یــک قافیه پیمایــی و مســافرخانه اســت و بس.« شــما این 
کتــاب مال خوِد مال  کنید. داســتان »ســب رس« هم همین گونه اســت. هرچند این  در ماضــی جدا 
وجهی نیست، اما این را در مورد نثر پیشرفته اولین اثر قرار داده اند. آیا ممکن است این را از گذشتۀ 
که مهاپران ها، اوپ پران ها، و تانترها در این  کنیم؟ هم این را و هم آن ســهمی  افســانه نگاری جدا 
کتاب دارند و به ســبب ورود شــخصیت هایی مانند شــکونتال، ســاویتری، رمنا، آشــما، اوما، و دورگا 
گذشــتۀ افســانۀ اردو حذف  گرفته اند؟ آیا تمامی این چیزها را باید از  جزئی از افســانه اردو زبان قرار 
گذشــته هیچ دخالت و  که امروز پیِش روی ماســت، در  کنیــم؟ آیــا این صــورت موجود افســانۀ اردو 
گر اینجا دوباره یادی از اســداهلل خان غالب بکنیم. بله، از  ســهمی نداشته اســت؟ مشکلی نیســت ا
که به ســرور زده اســت،  کنیم؛ نه به خاطر غزل ســرایی او یا به خاطر حرفی  اســداهلل خــان غالــب یــاد 

وســتایی برگرفته  کتاب هــای داســتان شــاهد از شــخصیت های واقعی محیــط ر شــخصیت های 
کرده است. یستن با آن ها را تجربه  که نویسنده ز شده اند 
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کتاب  کی در  کنیم. دکتر مسعود رضا خا بلکه برای »تعیین مزاج افسانه نگارهای زبان اردو« از او یاد 
گر نامه های اســداهلل خان غالب نبودند، در افســانۀ  که ا خود، پیشــرفت افســانۀ اردو، نوشته اســت 

جدید مختصر اردو حتمًا نقایصی وجود داشت.

فرهنگ اســالمی: با این حســاب، هرچند افســانه در زبان اردو یک صنف بسیار قدیمی نیست، اما 
که موفقیت هایی داشته است. درست است؟ گفت  می توان 

شاهد: بله، همین طور است. طّی بیش از یک قرن، چشم انداز افسانۀ اردو زیاد هم ناراحت کننده 
گر تجربۀ مجموعی افســانۀ اردو را در نظر بگیریم، چه افســانه  که ا گفته ام  نبوده اســت. من قباًل هم 
مختصــر باشــد، چه افســانۀ طوالنی و مفصــل، چه رومانــک )novelet(، و چه رمــان، در واقع همۀ 
کرده است.  این ها باید ذیل افسانه قرار بگیرند. در کشور ما، افسانه در یک قرن فاصلۀ زیادی را طی 
که  هیچ موضوع فرعی افســانه از روایت مســتحکم افسانه نگاری جا نمانده است. مسئله این است 
که  خالقــان حقیقــی در زبــان اردو در باطن خود وســعتی به انــدازۀ عالم دارند، و بر طلســم معنایی 
کاماًل مســلط اند. این نویســندگان می دانند چگونه  در درون لفظ موج می زند و روانی زیبایی دارد 
گیرایی، و تعبیر ســهم یک جمله می شــود. آن ها هم زندگــی را می بینند  تکثیــر لطــف، تأثیــر، عمق، 
و هــم جوهــر زندگــی را. آن هــا بر عالم نظــر دارند و همت رســیدن به بلندترین قله هــای ابدیت را نیز 
که آن ها را  کرده و این هنر را دارند  دارند. آن ها از الفاظ، افکار، اندیشه ها، و عواطف خود نگهداری 

بخشی از وجود خالقانۀ خود قرار دهند. 
قوت مشاهدۀ بهتر، مطالعه دائمی، ارتباط قوی با زندگی، عادت به نوشتن، و حوصلۀ رد و حذف 
قســمت های تمرینی و اضافی از نوشــتۀ خود در واقع خواص خمسۀ خالقانۀ یک هنرمند خوب به 
که در طول خلق یک اثر، جوهر ذاتی نویســنده بر همه  کرده ام  شــمار می آیند. من این را نیز عرض 
چیز مقدم می شــود و او به تنهایی در این مبارزه قدم می گذارد. اســاس فکری فرد، راهی برای تفکر 
که بعداً در هنگام خلق یک اثر پیش می گیرد، بقیۀ چیزها و  کند، راهی  که می تواند معین  و تفهیم 
موضوعات خارجی از این ها جدا شده و عقب می مانند. در این زمان، هیچ نهضتی، هیچ فریادی، 
گر نویســنده در چنین لحظات به آن خلق  و هیــچ راه از قبــل معین شــده همــراه او باقی نمی ماند. ا
که در درون او برپا شده وفادار نباشد و راه دیگری را برای فریاد همراه دیگران پیش بگیرد، عمل  اثر 

لطیف و مرموز خلق اثر متضرر خواهد شد. 
کرده ایم. نویســندگان موفق و بااســتعداد، حتی وقتی در  مــا قبــاًل هــم به خاطر ایــن نهضت ها ضــرر 
که با آن رمز عمل خلق اثر مرتبط بودند توانستند جلب  حمایت از این نهضت ها نوشتند، هنگامی 
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کنند. نهضت ها در زمان اوج خود برای نویسندگان راهی معّین می کنند. این مضر هم هست  توجه 
که بسیاری از نوشته ها به عنوان مد به وجود می آیند. به نظر من، هر نویسنده باید فکر مخصوص 
خودش را داشــته باشــد و با افراد همفکر خود نیز در ارتباط باشــد، اما هنگام نوشتن و خلق اثر باید 
تنها خودش باشــد. در افســانۀ اردو، تا ســه دهه، در ســطح ســبک، بیان، و زبان تجربیاتی صورت 
کاماًل  که با فّن افسانه نگاری  گرفت؛ اما در آخر، از میان تجربیات موضوعات و سبک، تنها آن هایی 

گرفتند و بس. همخوانی داشتند مورد پذیرش قرار 

فرهنگ اســالمی: زبان اردو زبان بســیار جوانی است. نظر شــما در مورد سه دهۀ اول افسانه نگاری 
کرده اند؟ چیست؟ آیا واقعا این دهه ها در رشد افسانه نقش بسزایی ایفا 

که در  کردیــم  که در دو ســه دهــۀ اول )که قبــاًل هم به آن اشــاره  شــاهد: مــن می توانــم حــدس بزنــم 
گذشــته اســت  آن تجربه هــای تازه تــری در مــورد ســبک، بیــان، و زبــان انجام شــد(، در واقع همان 
کــه در آن بــر رشــد ایــن موضوعــات و ســبک ها تالش شده اســت. مــن می خواهــم به نمادنویســی و 
که زمانی بســیار بســیار معروف شــدند، بلکه زمانی مســتحّق تمام عظمت  کنم  تجریدنگاره اشــاره 
که این ســبک، بیان، و زبان را تجربه می کردند. افســانه ای  همان افســانه هایی به شــمار می رفتند 
کــه بــه واقعــه و داســتان اهمیــت می داد آن را حــذف نمی کــرد و دور نمی ریخت و از اصــل ماجرا دور 
نمی شد. آن افسانه، به قول انتظار حسین، »بیچاره و نادارگون« )شما بگویید بی ارزش(  محسوب 
که برای  که تعبیر »بیچاره و نادارگون« را انتظار حسین در برنامه ای  می شد. من هنوز به خاطر دارم 
که حتی  کار برد. در آن لحظات، او دربارۀ منشا یادی صحبت می کرد  منشا یاد منعقد شده بود به 
در آن محیــط هــم وابســتگی خــود با داســتان )که به قول او چیــزی »نادارگون« به نظــر می آمد( را از 
دســت نــداده بود. من دقیقــًا به خاطر دارم؛ در آن برنامه، انتظار حســین از روزگار شــمس الرحمان 
کرد. در آن زمان، شــمس الرحمان فاروقی افســانه های تجریدی و نمادین را نشــان  فاروقی نیز یاد 
کســتان رواج داشــتند و منتقدان بزرگ  جدید بودن می دانســت و همین گونه افســانه ها از هند تا پا

همه عاشق این گونه افسانه ها بودند. 

گفت، نقل می کنم:  که انتظار حسین با لذت بسیار در آن برنامه  من اینجا جمالتی را 
که انور ســجاد  گفتند  کــه بزرگ تریــن منتقد عصر ما هســتند،  شــمس الرحمان فاروقــی، 
معمار اعظم افســانۀ جدید اســت. منظور ایشان از افسانۀ جدید ، افسانۀ تجریدی بود؛ 
امــا چــون یک منتقد برای همیشــه طرف دار و هوادار شــخص خاصــی نمی ماند، پس از 
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کنار  چندی ایشــان افســانه های انور ســجاد و مجموعه شــعر رطب و یابس ظفر اقبال را 
گذاشــته و اســیر و مستغرق داستان امیرحمزه شدند. حاال دیگر ما را به افسانه های انور 
که افســانۀ  ســجاد راهنمایــی نمی کنند، بلکه از داســتان امیــر حمزه می گویند؛ در حالی 
انور ســجاد خودش یک داســتان امیرحمزه اســت...؛ بنابراین، بادها به سرعت در حال 

وزیدن بود.

گفت وگوهایی داشتم. انتظار حسین از بین ما رفته و  الغرض، با انتظار حســین و انور ســجاد چنین 
که بادهای افسانۀ نمادین و تجریدی بسیار  انورســجاد نیز بسیار مریض احوال است. باید پذیرفت 
که مخاطبان  گفتن،  کردند به بد و بی راه  گرفتند، همین ناقدان شروع  شدید بودند؛ اما وقتی آرام 

به دلیل چنین افسانه ها از افسانه روگردان شده بودند. 
گانۀ خود را به دست آورده است و زبان شاعرانه  که دیگر زبان افسانه شناخت جدا به هر حال، حاال 
گرفتار ســحر افســانه و رمان شده است.  کاماًل از بین رفته اســت، جناب فاروقی نیز  در افســانه تقریبًا 
اینکــه دربارۀ افســانه نگار بااســتعدادی مانند خالد ســجاد یــک جملۀ خنده دار بگوییم و رد شــویم 
که از میان تجربیات ســبک،  گفتید درســت اســت؛ همان  که شــما  بی انصافی اســت. همان حرفی 
که به درد افســانه می خورد و برای هنر افســانه الزمی بوده و هســت را  بیان و زباِن تنها همان هایی 

کردند.  قبول 
که در  که قیامتی و غوغایی به نام نمادنگاری و تجریدکاری شــروع شــده بود  مــن ایــن را قبــول دارم 
آن بسیاری از چیزها نوشته شد و نوشته های خوب و بد انبار شدند. مهم تر و عجیب تر اینکه برای 
کنند، مباحث بســیار جدی نقد برگزار  اینکه بتوانند معنای دلخواه خودشــان را در این رموز داخل 
که  کردند؛ اما به محض اینکه نمادنگارها خســته شــدند، آن شــور و غوغا نیز طوری به پایان رســید 

کاری صورت نمی گیرد و همگی مضمحل شدند.  انگار دیگر هیچ 
که تحت موضوع  که روش افسانۀ عالمتی  کنم  در مورد اوضاع و خاصیت افسانۀ معاصر این را عرض 
که زمان عوض شــد، این جریــان نیز قدیمی  تجــّدد شــروع شــده بود تنها یــک جریان بود. هنگامی 

شد؛ قبل از این هم همین اتفاق با ترقی پسندان افتاده بود. 

که دیگر وجود ندارد؟ که نمادنگاری یک جریان بود  فرهنگ اسالمی: یعنی شما می گویید 

کــه عمل  کــه قدیمــی می شــود؛ در حالی  شــاهد: یکــی از مشــکالت و نقایــص جریــان همیــن اســت 
گذر هرچه بیشــتر زمان، رمــز و رازی جدید به آن اضافه  که با  خالقانــه تنهــا اثــری را ادبیات می داند 
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کرد. جالب اینجاست  که خود را از قید جریان آزاد  کارش همین بود  می شود. افسانۀ معاصر اولین 
کشور ما نقد از مدِح هموارۀ تجّدد خسته شده  که در  کار را در زمانی انجام داده است  که افسانه این 
که  ح آن شده بود  و با حرکت به سمت مابعد تجّدد و سپس مابعِد مابعِد تجّدد، چنان مشغول شر
کار عبث شده بود. هیچ کس  ح نوشته های آن ها و تعیین ارزش  محک زدن هنرمندان و تعبیر و شر
کم کم دارد  در مورد افسانه صحبتی انجام نمی داد. انگار این هم یک جریان نقد بود و این جریان 

از بین می رود و بار دیگر بحث در مورد آثار و خالق این آثار شروع شده است. 
کــه قبــاًل داشــتم نــدارم. قبــاًل اصول نقد هم اســتعماری شــده  اآلن مــن دیگــر از نقــد آن شــکایتی را 
که نقد بســیار خوب  کســانی  کار انداخته بود؛ ولی اآلن  که حتی عقل دانشــمندان را از  بود، اصولی 
می نویســند خودشــان نیز از وفور خالقیت خود پیروی می کنند. وفادار بودن نســبت به عمل خلق 

که هم عصرهای من از آن به جای جریان استفاده می کنند.  اثر خود اولین قرینه ای است 

فرهنگ اســالمی: شــما، پس از اینکه داســتانی را می نویســید، چگونه آن را به عنوان یک مخاطب 
بی طرف نگاه می کنید؟ آیا حوصلۀ زحمت بازخوانِی آن را دارید؟

گره خورده است. کستان  محیط زندگی خانوادگی شاهد با محیط محافل ادبی پا
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کســی در مورد نوشــته های خودش  که  شــاهد: حرف بســیار جالبی زدید! به نظر شــما امکان دارد 
کنــد؟ آیــا نویســنده می تواند چنیــن بی طرف باشــد؟ بــه نظر من،  نقــش مخاطــِب بی طــرف را ایفــا 
گر قباًل  کار را با هزار خلوص نیت انجام دهم، باز هم این یک حیله و ترفند است. ا هرچند من این 
کار خود را بی طرفانه دیده بودم، آیا آن را از خود دور نمی ساختم؟ من خودم قادر به دیدن  نواقص 
کار من می بینید نیســتم. دراین بــاره به آیینه ای نیــاز دارم، وگرنه  که شــما در  نواقــص و ایرادهایــی 

کاماًل بی دفاع خواهم ماند. 

گر بله، پس چگونه اثری  کند؟ ا فرهنگ اسالمی: این یعنی نویسنده هرگز نمی تواند آثارش را تأیید 
را خلق و منتشر می کند؟

کنید. من همیشــه ســعی  که شــما خودتان آثارتان را حمایت و تأیید  شــاهد: هیچ اشــکالی ندارد 
کردم با خلوص تمام افسانه بنویسم. به عقیدۀ من، نویسندۀ دروغ گو و منافق نمی تواند آن گونه 
که باید و شــاید بنویســد یا نوشــته های او در ذهن و دل خوانندگان تأثیر بگذارد. شــاید به همین 
که نویســندۀ بســیار محتــرم، انتظار حســین، مرا »آبروی داســتان جدیــد« خوانده و  دلیــل اســت 
کنار  بــه مــن دلگرمی بخشــید؛ ممتاز مفتی در نوشــته های مــن رنگ های مختلف و خلــوص را در 
هم دید؛ احمد ندیم قاســمی افســانه های مرا »تاریخ زندگی اجتماعی و فرهنگی و تمدنی حال« 
می خواند، دکتر اســلم فرخی آن ها را »زیبا، جهت دار، و فکرآموز« می دانســت، و فتح محمد ملک 
کــه مــن در داســتان هایم از طرفــی چیزهــا را بــا چشــِم ســر می بینــم و هم زمان ســعی در  می گویــد 
که میان زمان  دیدن آن ها با چشــِم دل نیز دارم و چنان در مورد مشــکالت عصر حاضر می نویسم 
که چنین نظــرات برای من  و ابدیــت نســبت مــادر و دختــر پدیــد می آید. مهــم و جالب این اســت 
که جلو بروم و در داســتان هایم تجربه های  بســیار دلگرم کننده بودند و به من حوصله بخشــیدند 

جدیدتری انجام دهم. 

که با داستان های شما آشنایی داریم حرف های این بزرگواران  فرهنگ اسالمی: ما هم هم تا جایی 
کسی در مورد آثار شما چیزی دارد؟ را تأیید می کنیم. از منتقدان هم 

که خود داســتان نویس موفقی اســت،  شــاهد: یکــی از بهتریــن منتقــدان عصر مــا، ناصر عباس نیر، 
 frame( کیفیت متن اندرمتن کنار  کــه در  در مــورد تجربیات نویســندگی من چنین تصمیم می گیرد 
گاهــی در داســتان های مــن بــه وجود آمده اســت، این داســتان ها  کــه در نتیجــۀ خودآ  )narrative
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گفتۀ ایشــان، »بورشــور« و »در بازار مرگ داســتان  مظهــر حقیقت نــگاری جدیــدی نیز شــده اند. به 
مــرگ تنها« و »مرگ زار« بهترین نمونه های نو حقیقت پســندی در میان داســتان های من اند. من 
می خواهم اینجا یک بخش طوالنی تر را از نوشــتۀ فعال ترین منتقد و داســتان نویس عصر ما، آقای 

شمس الرحمان فاروقی، بیاورم. به عقیدۀ ایشان: 
شــاهد در داســتان های خــود فــردی ذی هــوش و حســاس بــه نظــر می رســد. بــا وجــود 
خ«  ک آدم را می بلعد، یا افســانۀ »بدن برز پیچیدگــی ظاهــری )مثاًل در رمان ایشــان، خا
که مخاطــْب قصه گو  در مجلــۀ شــب خــون( وصِف و خصوصیت بیان ایشــان این اســت 
)داستان نویس( را فراموش نمی کند؛ در حالی که در داستان کوتاه جدید، داستان نویس 
حرفش را می گوید، اما خودش تنها )و فراموش شــده( می ماند. )همین حرف را باختین 
)Bakhtin( چنیــن می گویــد: »در دنیا هیچ کس به اندازۀ داســتان نویس تنها نیســت. او 
کسی می خواند یا خیر!(  کسی می خواند، و اصاًل  کوتاهش را چه  اصاًل نمی داند داستان 
کتابــی دارد، اما وجوِد  بــه همیــن خاطر، داســتان نویس جدید بــرای مخاطبش وجــوِد 
زنده )خارجی یا حقیقی( ندارد. شــاهد ســعی دارد از این مخمصه خالصی بیابد و شاید 
که در بیــان خود، در جاهای مختلف قصه گویــی و رویداد، روش  بــه همین دلیل اســت 

خود را عوض می کند. 
دومیــن و بزرگتریــن صفت و وصف شــاهد تنوع موضوعی داســتان های اوســت. در این 
که شــاهد بیــش از اینکه  مــورد او تــا حدودی به منشــا یــاد شــباهت دارد؛ با این تفاوت 
به موضوعات اجتماعی پرداخته باشــد، به موضوعات سیاســی پرداخته است. حتی در 
کــه در مــورد طبیعت نوشــته نیز تا حــدودی رنگ و بعد سیاســی را پدید  داســتان هایی 
که او از موضوعاتی  مــی آورد. بایــد این را یکی از بزرگ ترین موفقیت های شــاهد دانســت 
که در  که بیشتر داســتان نویس ها دربارۀ آن ها تردید داشته و دارند  به راحتی می نویســد 

کار بکشند. داستان از آن ها چگونه 

کــه ذهنم به ســوی این حرف ها  داشــتم بــه بازآفرینی نوشــته ها و داســتان های خــود فکر می کردم 
رفت!

فرهنگ اســالمی: زبان اردو از دل زبان فارســی در شبه قاره پدید آمد. شما تأثیر زبان فارسی بر زبان 
کستان و هنِد امروز چه جایگاهی دارد؟ اردو را چگونه ارزیابی می کنید؟ زبان فارسی در پا
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شــاهد: تأثیــر زبــان و ادبیــات فارســی بــر زبــان اردو بســیار قــوی و همیشــگی بوده اســت. در دهۀ 
کلمات  چهاردهم میالدی، در هندوستان، حتی زبان دربار و دولت فارسی بوده است. زبان اردو 
گرفته اســت. در  گویش های محلی  خــود را از زبان هــای سانســکریت و فارســی و عربــی و زبان هــا و 
که به زبان های فارسی،  آغاِز زبان و ادبیات اردو، امیر خسرو دهلوی یکی از مهم ترین افراد است 
کاماًل مســلط بوده و در آن ها مهارت خاص داشته اســت. عــالوه بر او، قلی قطب  عربــی، و هنــدی 
که اولین شاعر صاحب دیوان زبان اردوســت. این شاعر اهل دکن هند  شــاه نیز بســیار مهم اســت 
گذشــته اســت  کامل داشته اســت. این احوال  بــوده و بــه زبان های فارســی، عربی، و تلگو تســلط 
کــه زبــان اردو در آن  کــه آثــار ایــن اشــخاص را مطالعــه می کنید، بــه این نکته می رســید  هنگامــی 
زمان از فارســی بســیار اســتفاده می کــرد. یکــی از لغت نامه های معــروف، برهان قاطــع، در همان 
کتاب ســب رِس مال وجهی را طبع زاد  زمان نوشــته شــد. یکی از نکات جالب اینکه تا زمان زیادی 
کتــاب فتاحی  کــه این داســتان تمثیلی از  کشــف شــد  و اثــر خــوِد مصنف می دانســتند، اما بعدها 
نیشــابوری، دســتور العشــاق، اســت. در شــعر و قصه و داســتان، همه از فارســی بســیار اســتفاده 
که خوِد زبان اردو  کار این بوده است  گرفتند. دلیل این  کردند و بسیاری از چیزها را از فارسی وام 
نیز داشــت بســیاری چیزها را از فارســی اخذ می کرد و بدین صورت شــکل ظاهری خود را درســت 

داستان های شاهد به چند زبان زندۀ دنیا ترجمه شده اند.
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که از بزرگ ترین شــاعران زبان اردوســت، به تســلط  می کــرد. شــاعری ماننــد میرزا اســداهلل خــان، 
کستان، اقبال  کســی بخواهد شخصیت شــاعر ملی پا گر  خود بر زبان فارســی فخرفروشــی می کرد. ا
کند، حتمًا باید آثار و اشــعار فارسی و اردوی این شاعر را نیز  الهوری، را به دقت و درســتی مطالعه 
بخواند. در میان شــاعران جدید و معاصر، ن. م. راشــد از مصطلحات فارســی در اشعار خود بهره 
گزیدۀ اشــعار شــاعران ایرانی را بــه اردو برگرداند. احمد شــهریار  کــه در ایران بود  بــرده و در زمانــی 
که احمد شــهریار در مورد ترجمۀ شــعر و داســتان فارسی  کاری  کار را انجام داده اســت.  نیز همین 

انجام داده اســت قبل از این نیز دائمًا انجام شده است. 
کشــورهایی ماننــد ایــران، افغانســتان، و تاجیکســتان، زبــان فارســی زبــان ملی و اداری اســت و  در 
که بر دیگــر زبان های  زبــان مــادری بیــش از 100 میلیــون جمعیــت اســت؛ پس نه تنها بــر زبــان اردو، 
کتاب های درســی اســت. هرچند پس از  کســتان این زبان جــزء  گذاشته اســت. در پا دنیــا نیــز تأثیــر 
اســتعمار انگلیس و پس از اینکه زبان انگلیســی در شــبه قاره رواج یافت تدریس زبان فارسی نسبت 
دبای ما و به خصوص شــاعران غزل ســرا زبانی را به عنوان مبدأ برای خلق  کمرنگ شــد، اما اُ به قبل 

که فارسی جزء اعظم آن را شکل می دهد. اثر پذیرفتند 

فرهنگ اســالمی: شــما به عنوان یک داســتان نویس موفق و شناخته شــده، حتمًا داســتان های 
و  خوانده ایــد  را  کســانی  چــه  آثــار  ایــران،  از  کرده ایــد.  مطالعــه  را  دیگــر  کشــورهای  نویســندگان 

می خوانید؟

که محمدعلی جمالزاده باشــد یا غالمحســین ســاعدی،  کنم  کوتاه عرض  شــاهد: در مورد داســتان 
صادق هدایت باشد یا بزرگ علوی، جمال میرصادقی یا دیگر داستان نویسان، داستان های آن ها 

برای ما ناآشنا نیستند.

گر به زبان اصلی  فرهنگ اســالمی: آیا آثار این نویســندگان را به زبان اردو خوانده اید یا به فارســی؟ ا
که چگونه و از چه زمانی با زبان فارسی آشنا شدید؟  خوانده اید، بفرمایید 

که بنده، با  کنم  کی به زبان فارســی آشنا شــدم، باید عرض  که من از  شــاهد: در جواب ســؤال شــما 
اینکه فارسی را از بزرگ ترین و مهم ترین اجزای فرهنگی خود می دانم، هرگز نتوانستم فرصتی برای 
کالج، یا دانشــگاه نخواندم. از  آموزش این زبان به دســت بیاورم. من زبان و ادبیات را در مدرســه، 
کالس دهم زبان درســی ما تنها انگلیســی بوده است.  اول در رشــتۀ علوم درس می خواندم و پس از 
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که باید  گذاشــتم. هرچــه  کارمنــد بانــک شــدم و این گونــه بــه عرصۀ زندگــی عملی خود پا  بعــد از آن 
می خواندم با عالقۀ خودم می خواندم. 

که هنوز طفل  که با این زبان از زمانی آشنا شدم  کنم  اما در مورد زبان و ادبیات فارسی، باید عرض 
که بیشترشــان  و در آغوش مادر بودم. مادران ما داســتان هایی برای ما تعریف می کردند و می کنند 
که این زبان )فارســی(  گرفته شده اســت. از طرفی، ســاختار زبان اردو طوری اســت  از زبان فارســی 
برای شما غریب نیست. ما این زبان را در طول عمر به تدریج یاد می گیریم. نام شاهنامۀ فردوسی،  
فرخی سیســتانی )شــاعر دربار غزنوی(، رباعیات ابوالفتح عمر خیام، کلیله و دمنۀ بهرام شاهی، پیر 
که اقبال الهوری نسبت به او احترام خاصی قائل است، سعدی شیرازی )که من به  رومی )موالنا، 
خاطر ارادتم به این بزرگوار پسرم را نیز »سعدی« صدا می زنم(، و دیگران همگی چنان در حافظۀ ما 
کوتاه   که انگار با آن ها زاده شــده ایم. عالوه بر این ها، ســریال های ایرانی، داستان های  گرفته اند  جا 
فارسی، و آثار خطاطان همگی بر ما و آثار ما تأثیر داشته است. پس از انقالب اسالمی، توجه و عالقه 
که تعلق بین اردو  که ما نیاز داریم  به فارسی در سطح جامعۀ ما افزایش یافته است. من فکر می کنم 

کنیم. و فارسی را بیش از پیش تقویت 

فرهنگ اســالمی: زبان فارســی و اندیشــۀ اسالمی در آســیای غربی همواره همراه هم بوده اند. اآلن 
گذشته همراه شوند. موفق باشید! که با آن بیش از  نوبت نویسندگان و شاعران است 
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میالد حبیبی: 
شاعر درد مستضعفان دارد
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فرهنگ اسالمی: مخاطبان ما دوست دارند شما را بیشتر بشناسند.

حبیبی: من میالد حبیبی هســتم، متولد 28 شــهریورماه ســال 1373. اهل خمینی شهر اصفهان و 
در حال حاضر دانشجوی رشتۀ حسابداری هستم.

کــه در پیک  کالس ســوم ابتدایــی برمی گردد،  فکــر می کنــم اینکــه چه طور شــد بــه شــعر رو آوردم به 
کنیم. بعدها هم هر از  کامل  نوروزی یک بیت شــعر نوشــته بودند و از ما خواســته بودند آن شــعر را 
گاهــی حــس می کردم می توانم شــعر بگویم، اما به طور جدی به شــعر نیندیشــیده بــودم. در دوران 
گرفته است.  که اآلن در رشــتۀ فلسفه دکترا  هنرســتان با دوســت عزیزم، مهدی مؤذنی، آشــنا شدم 
کنم و هنوز هم  خدا خیرش بدهد، او مشوق اصلی من بود و باعث شد شعر را به طور جدی دنبال 
کم کم  که  گیر بیاوریم می نشــینم و دربارۀ شــعر با هم صحبت می کنیم. از ســال 93 بود  گر وقت آزاد  ا
کنگره ها حضور داشته باشم، تا  کنم و در  کشور بشوم و در محافل شرکت  خواستم وارد فضای شعر 

که در خدمت شما هستم. امروز 

فرهنگ اسالمی: شما امروز یک شاعر جوان و شناخته شده هستید تعریف شما از شعر چیست؟ و 
چه نوع شعر را بیشتر می پسندید؟

حبیبی: نمی دانم آیا الزم است دربارۀ شعر به یک تعریف واحد برسیم یا نه. قباًل فکر می کردم بهترین 
تعریف شــعر همان تعریف جهانــی آن، یعنی آمیزه ای از 
تخیــل و عاطفه و اندیشــه اســت؛ اما بعدهــا دیدم این 
کامل  تعریــف نمی توانــد مطلق باشــد چــون نمی تواند 
کادمیک،  باشد. به نظرم، جدا از همۀ اظهار نظرهای آ
کند. منظــور از آرام  کــه شــاعر را آرام  شــعر یعنی ســخنی 
شــدن ابــراز احساســات و تخلیــۀ عاطفی نیســت، بلکه 

گرد و غبار روی  گر  که فقط و فقط مختّص اوســت. شــعر اثر انگشــت روح اســت، ا یعنی حرفی را بزند 
که شناسنامۀ روح شاعر باشد،  آن نباشــد منحصر به فرد اســت. برای همین، از شــعری لذت می برم 
کلمه هــا را درک و مضمون را  نشــان دهــد شــاعر دارد با عینــک مخصوص خودش دنیــا را می بیند و 
که می خوانم تابع چه ســبک و ســیاقی است.  که شــعری  کشــف می کند. خیلی در قیِد این نیســتم 
که ببینم خوِد  چه ســبک عراقی باشــد چه هندی، چه روایی باشــد چه مدرن... برایم مهم اســت 

شاعر چه قدر در شعرش نمود دارد.

شعر آمیزه ای از تخیل، عاطفه، و اندیشه است.
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فرهنــگ اســالمی: جنــاب حبیبــی، پس از پیــروزی انقالب اســالمی در ایران اســتعدادهای جوانان 
کشــور در همۀ زمینه ها شــکوفا شــد. به نظر شــما، رشــد شــعر در ایران بعد از پیروزی انقالب به چه 

صورت بوده و آیندۀ آن را چگونه ارزیابی می کنید؟

که پیشکسوت باشد و قبل از انقالب را  کسی بتواند به این سؤال پاسخ خوبی بدهد  حبیبی: شاید 
که قضاوت دربارۀ آینده مشکل است و باید صبر  کرده باشــد. خاصیت دنیای شــعر این اســت  درک 
گذشته هیچ گاه مسدود نیست؛ چرا  کرد تا آینده غربال به دست بیاید. در عوض، راه برای قضاوت 

که هرچند صاحبان آثار بین ما نباشند، آثارشان موجود است. 
کرد.  بــا ایــن وجــود، معتقدم نمی شــود شــعر انقالب را به قبــل از 22 بهمــن 57 و بعد از آن تقســیم 
مثال بزنم؟ شــعر زمســتان مهدی اخوان ثالث در چه ســالی ســروده شــده؟ چه فاصلۀ طوالنی ای 
که همۀ ما آن را شعر انقالب می دانیم، چون  میان این شعر و پیروزی انقالب وجود دارد؟ می بینید 

آزادی خواهی و ظلم ستیزی یک مسئلۀ فطری است.
کرده اســت. بدون  کــه انگیزه را برای ســرودن شــعر متعهد زیاد  امــا برکت انقالب اســالمی آنجاســت 
که صراط مســتقیم برای شاعران این  گر انقالب اســالمی نبود، چه تضمینی وجود داشــت  تعارف، ا

انقالب اسالمی ایران موجب رشد شعر متعهد شده است.
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که همان  که اآلن صدها شــاعر داریم  که انقالب باعث آن شــد این اســت  دوره هموار باشــد؟ آنچه 
که اخوان هنگام ســرودن »زمســتان« داشــته ، علــی معلم هنگام ســرودن  دغدغــه هایــی را دارنــد 
کرد خورشــید« داشــته ، قیصر برای شعر »تنفس صبح« داشته. اینکه  که در جام شــفق مل  »روزی 
کنند و رســانه زدگی و زندگی در دوران مدرنیته  چه قدر موفق بوده اســت را باید متخصصان بررســی 
گرفت. در مجموع، فکــر می کنم باید به آیندۀ شــعر انقالب  و سیاســت گذاری هــا را هــم باید در نظــر 
گر سیاست گذاری های فرهنگی  گرچه شعر این عصر هم جایگاه خوبی دارد، اما ا زیاد امیدوار بود. ا

ترمیم شود روزهای بهتر از امروز را هم خواهیم دید.

مختلفــی  جشــنواره های  در  شــما  اســالمی:  فرهنــگ 
کرده و مقــام آورده اید. نظر شــما در مورد نقش  شــرکت 

جشنواره ها در پیشبرد و تعالی شعر چیست؟ 

کند و چه  حبیبــی: جشــنواره ها فی نفســه مفیدنــد. به هر حال، شــاعر باید جایی خــودش را معرفی 
که داوری  که در جشــنواره رتبه می آورد الاقل خیالش راحت اســت  کســی  جایی بهتر از جشــنواره؟ 

که به قول صائب، »سخن شناس« است. کرده  تحسینش 
که بعضی دوســتان شــاعر ما با برگزیده شدن در چند جشــنواره دچار غرور  منتها مســئله این اســت 
کند با برگزیده  که شــاعر فکر  می شــوند. این َجوزدگی به نفع شــاعر نیســت، این تصور غلطی اســت 
که شاعر تمام تالشش  شــدن در چند جشــنواره به جایی رسیده است. یک مشــکل دیگر این است 

را بکند تا بالاستثنا برای همۀ جشنواره ها شعر بگوید، این ضرر می زند.
جشــنواره خیلــی خــوب اســت، اما به هر حال طبع شــعر نیــاز به مراقبه هــم دارد تا هر روز شــکوفاتر 
که امروز آن ها را به عنوان چهرۀ شــاخص می شناســیم به اعتراف  کثر شــاعران نســل قبل ما  شــود. ا
کنگره ها شناخته شده اند؛ اما از شاعراِن به اصطالح جشنواره ای نسل قبل، امروز هم  خودشان در 
نامی در میان هســت؟ چند درصد آن ها شهرتشــان تا دهۀ 90 ادامه داشته اســت؟ چرا با وجود آن 

کردم. که عرض  همه رتبه در جشنواره ها آن قدر زود فراموش شدند؟ دلیلش همان است 
که به شعر می توانند بکنند برگزاری جشنواره  کنند سقف خدمتی  متولیان فرهنگی هم نباید تصور 

کنگرۀ شعر رفع نمی شود.  که فقط با  است. شاعران دغدغه هایی دارند 
که به این بهانه  که سربســته می گویم و رد می شوم اسراف و ریخت وپاش هایی است  مســئلۀ بعدی 
کساِن دیگری است  کام  که به نام شعر تمام می شود اما به  ج عجیب و غریبی  اتفاق می افتد، مخار

که هیچ فایده ای حداقل برای ادبیات ندارند!

گرد و غبار روی  گر  شعر اثر انگشت روح است، ا
آن نباشد منحصربه فرد است.
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فرهنــگ اســالمی: شــما شــاعر جوانــی از اســتان اصفهــان هســتید. فضای شــعر اصفهــان را چگونه 
ارزیابی می کنید؟

کشور دارد. به رغم اینکه شاعران خوبی  حبیبی: خدا را شکر، شعر اصفهان امروز جایگاه ویژه ای در 
کرده اند، این شهر هیچ گاه از شاعران شاخص خالی نمانده است. اینجا  کوچ  از این شهر به پایتخت 
جلســات شــعر خوبــی وجــود دارد و برای همۀ ســلیقه ها جا هســت. بــه لطف خدا، شــعر متعهد در 

کیفی، پیشــتاز اســت و  کّمی و هم  اصفهان، هم از نظر 
که بی سر  کسانی است  این به برکت خون دل خوردن 
کشف استعدادهای نو هستند. و صدا دنبال معرفی و 

آفتابگردان هــای  دورۀ  در  شــما  اســالمی:  فرهنــگ 
کرده اید. به نظر شــما، این  شهرســتان ادب نیز شــرکت 

کند؟  کمک  دست برنامه ها چه قدر می تواند به شعر 

که در دنیای شــعر، غیر  کــردم  کردید عرض  ح  کــه در خصوص جشــنواره ها مطــر حبیبــی: در ســؤالی 
از جشــنواره، دغدغه هــای دیگــری هــم وجــود دارد. فلســفۀ وجــودِی شهرســتان ادب رفــع نســبی 
این دغدغه هاســت. اینکه شــاعران مســتعد از شــهرهای مختلف دور هم جمع می شوند و شاعران 
باتجربه تر و موفق را از نزدیک می بینند و از تجربیاتشــان اســتفاده می کنند، اینکه جایی وجود دارد 
که برای شــاعران جوان ارزش قائل اســت و برایشــان دلسوزی می کند، نشانۀ اثرگذاری این مؤسسه 
که شــاعران جــوان در آن  گفتــه ام، شهرســتان ادب یعنی جایی  بــر شــعر این نســل اســت. قباًل هــم 

احساس غربت نمی کنند.

فرهنگ اسالمی: آیا مجموعه شعری هم از شما منتشر شده یا در دست چاپ است؟

کتاب  کتاب را نداشتم و هنوز هم احساس می کنم چاپ  حبیبی: حقیقتش، تا امسال شجاعت چاپ 
کنم. که به لطف خدا اولین مجموعه شعرم را امسال منتشر  شجاعت می خواهد! اما در تالشم 

فرهنگ اســالمی: شــما در محضر مقام معظم رهبری حضور داشتید، شعر هم خواندید. آن جلسه 
را چگونه ارزیابی می کنید؟

گر سیاست گذاری های فرهنگی ترمیم شود،  ا
شعر جایگاه بهتری پیدا خواهد کرد.
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حبیبــی: بنــده در ســال های 95 ، 96، و 97 در آن جلســه حضــور داشــته ام و در ســال 97 توفیــق 
کــردم. رهبــر انقالب بــه شــعرم محبت داشــتند و بعضــی از ابیات را تحســین  شــعرخوانی هــم پیــدا 
کنم و خیلی تشــویقم  که رســیدم، ایشــان از من خواســتند بیــت را تکرار  می کردنــد. بــه بیت چهارم 
کجایید؟« عرض  کردند. بعد از شعرخوانی، پس از ابراز لطف و تحسین، از من پرسیدند: »شما اهل 
که قطعًا آن تشــویق ها موجب دلگرمی هر شــاعری  کردند  کردم: »خمینی شــهر،« و باز هم تشــویقم 

است.
که ادبیات زمینۀ  کنم  در مورد ارزیابی آن جلسه، عرض 
تمدن ســازی است. اینکه شــخصیت اول جهان اسالم 
در ســال حداقــل یــک شــب را بــه شــاعران اختصــاص 
می دهند و تا نیمه شب بیدار می مانند بسیار ارزشمند 
بــرای ایشــان  کــه ادبیــات  اســت و شــهادت می دهــد 
چه قــدر جــدی اســت و بــه اثرگــذاری شــعر واقف انــد . 

که قرار  ح می کنند  ایشــان خودشــان صاحب نظر هستند و هر سال مسائلی را در انتهای جلسه مطر
کم نیستند  که  اســت اهالی شــعر در صدد رفع آن ها بکوشــند. با این حال، یک نکته هم این اســت 

که هنوز نه به آن جلسه دعوت شده و نه در محضر ایشان شعر خوانده اند.  شاعران خوبی 

کشور را چگونه می بینید؟ فرهنگ اسالمی: وضعیت شعر متعهد در 

اســت.  زیــاد  موضــوع  ایــن  دربــارۀ  صحبــت  حبیبــی: 
کنم. به ســه دلیــل، ما در  کمــی درددل  اجــازه بدهیــد 
دوران اوج گیــری شــعر متعهــد هســتیم: اواًل، مــردم بــه 
اهل بیــت؟مهع؟ و اشــعار مرتبــط بــا آن هــا عالقه مندنــد؛ 
ثانیًا، چون در دوران پســا انقالب اسالمی هستیم شعر 

کنگرۀ شعر متعهد زیاد داریم. متعهد سرودن یک ارزش حساب می شود؛ ثالثًا، چون 
که خألهایی هم وجود داشته باشد.  در این شــرایط با حجم انبوه از شــعر طرفیم، اما طبیعی است 
کــه این عرصه هم بایدهــا و نبایدهایی  مــن می دانم شــعر متعهد چه ســختی هایی دارد، متوجهم 
که عزیزانی تمام فکر و ذکرشــان بشــود اینکه به آسیب شناســی شــعر  دارد، امــا ایــن یــک درد اســت 
که عرصۀ شعر بایدها و نبایدهای خاص خودش را دارد، ولی می گویم اینکه  بپردازند! من متوجهم 
ک است. از بعضی  کّل شعر آیینی برخی عزیزانی را فقط و فقط به یاد آسیب شناسی می اندازد دردنا

شعر به مراقبه نیاز دارد تا هر روز شکوفاتر شود.

کیفی، کّمی و  شعر متعهد در اصفهان، از نظر 
 پیشتاز است.
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از ایــن اظهــار نظرهــا بــوی دلســوزی استشــمام نمی شــود. راه بحث علمــی و اعتقادی نباید بســته 
شــود، اختــالف نظرهــا نبایــد تبدیل بــه جنگ قبیلــه ای تبدیل شــود. این آسیب شناســی خودش 
گر مطابق نظر من نباشــد دارای آســیب اســت  می تواند آســیب زا باشــد! اینکه بگوییم شــعر آیینی ا
کرد! حیف است دوران اوج گیری شعر آیینی به خاطر  درست نیست، نمی شود یونیفورم بر تن شعر 

نگاه های رادیکال تلف شود.

خ داده است و وجه  فرهنگ اسالمی: پس از پیروزی انقالب اسالمی، چه تغییراتی در شعر فارسی ر
تمایز شعر انقالب با قبِل آن را در چه می بینید؟

حبیبی: مهم ترین تأثیر آن بر محتواســت. شــاید شــعر انقالب در فرم به ســبک واحد نرســیده باشد 
)که به نظرم این ُحســن اســت(، اما در محتوا شــعر انقالب دارای ســبک است . شعر انقالب بی بخار 
گفتن دارد، خودش را دارای رسالت  کافه ها نمی خورد، حرف برای  نیست، فقط به درد خواندن در 
گرچه عده ای این را برنمی تابند. در این دنیای ُپر  می داند. شــاعر انقالب درد مســتضعفان را دارد ا

که شاعران جوان در آن احساس غربت نمی کنند. شهرستان ادب جایی است 
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که هر نظم سستی را فقط  تالطم و ظلم ، روا نیست بی تفاوت بمانیم. البته این به این معنا نیست 
کرد. کیفی هم توجه  کنیم. خیر! باید به رشد  به خاطر محتوایش تعریف و تحسین 

فرهنگ اسالمی: چه پیامی یا سخنی برای ما دارید؟

که دربارۀ شــعر جوان نظر بدهند، لذا همیشــه  حبیبی: معمواًل همیشــه از پیشکســوتان میخواهند 
حرف هــای شــاعران جــوان ناشــنیده باقــی می مانــد! 
ممنونم از محبت شما در این خصوص و تشکر از مجلۀ 

ارزشمند فرهنگ اسالمی.

نمونۀ اشعار

عیسای تنها

را مکــن امشــب هویــدا بیشــتر رود را این گونه خواهی ســاخت شیدا بیشترمــاِه رویــت 
بیشــتراشــک شــوقم را زمــان وصل پنهــان می کنم مبــادا  روز  می شــود  الزم  گنــج 
دردمنــد امــا  رنگارنــگ  پاییزیــم،  رویمان از زردی اش بوده اســت پیدا بیشــترمثــل 
ایــم دورافتــاده  مــرداِب  زنــدۀ  مرگمــان امــروز نزدیــک اســت، فــردا بیشــترماهیــان 
از اســرار او کــه  هرچــه می دانســت یوحّنا، یهودا بیشــتر...کیســتم؟ عیســای تنهایــی 

تو را ای عشق...
که در محضر مقام معظم رهبری خوانده شد غزلی 

کنــم پروانه مســلک بــودن خــود رابه دســت شــعله های شــمع دادم دامن خود را مگــر ثابــت 
بــود زلیخــا  فرمــان  بــه  دادن  تــن  تقدیــر  گــر  گرگ می دیدم تن خود راا که دســت  همان بهتر 

شعر انقالب در ُفرم به یک سبک واحد نرسیده، 
اما در محتوا سبک دارد.
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آخــر یافتــم  بیــن هوس هــا  از  را ای عشــق،  راتــو  خــود  ســوزن  کاهــی  انبــار  در  آنکــه  شــبیه 
آیینــه  در  خــود  بــا  شــدم  رودررو  بــار  ایــن  گــر  کرد تنها دشــمن خــود راا بــه آهــی محو خواهــم 
ابــر از  پیرهــن  بغــض داِر  آســماِن  بــا  رابگــو  خــود  پیراهــن  کــن  پــاره  کــردن  گریــه  بــرای 
کوچه ام یک شب که شاید بگذری از  بــه در آویختــم فانــوِس هر شــب روشــن خــود رابه امیدی 

شبگرد

کــه بــا شــعرش ســرت را درد می آورد هســتخانه ات امن است تا در کوچه این شبگرد هست آن 
تنهایــی ام از  نیســت  ترســی  و  تنهــا  کرد هســتمانــده ام  کــه عمری اشــک هایم را تمســخر  او 
کــه هــر انــدازه در آن مــرد نیســت گر نه، همــان میزان در آن نامرد هســتوای از دنیــا  بیشــتر 
کشــتی نشــاندی زوج زوج کــه در  مثل من دلتنگ و بی همدم هزاران فرد هســتآه ای نوحــی 
کرده ام کنــارم درد هســتمــن به تنهــا بودنم دیری اســت عــادت  کــه تنهــا نیســتم وقتــی  مــن 

هنر نزد...
چارپاره ای سروده شده برای شهیدان افغانستانی مدافع حرم 

بــود کنــده  از خانــه و خانــدان  کــه پایــش بــه ایــن معرکــه وا شــوددل 
دمشــق از  گوشــه ای  در  بــود  شــودبنــا  مهیــا  شــهادت  بــرای 
دیرینــه ای رنــج  از  داشــت  رفتــه اشنشــان  رو  و  رنــگ  صــورت  و  ســر 
کرد فرورفتــه اشولی عشــق را می شــد احســاس  چشــم های  آن  از 
ایــن لحظه هــا اســت  امتحــان  گــر  که جا می زند  مرد نیستا هر آن کس 

کــه ســرباز زینــب شــده  نشــان داده اهل »عقب گرد« نیستهــر آن کــس 
تیرهاســت معــرض  در  می ایســتددگربــاره  هربــار  مثــل  ولــی 
هــم خورشــید  کــه  بارگاهــی  آن  می ایســتددر  »خبــردار«  ســمتش  بــه 
راحــت خطــر می کنــد... و القصــه ایــن مرد باغیرت اســت این طــور  کــه 
تیرهــا از  اطرافــش  اســت  می کنــدشــلوغ  ســپر  را  ســینه اش  ولــی 
زد بوســه  او  بــه  گلولــه  کــه  شــکفتهمیــن  لبانــش  روی  خنــده  گل 
غریبانــه ای نــگاه  آن  از  گفــت:پــس  کــرد و  بــه همــرزم ایرانــی اش 
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که بــه رؤیای خود می رســم مگــر جــای حــرف غم انگیز هســت؟»کنــون 
ایرانیــان بــه  پــس  ایــن  از  هســت!«بگوییــد  نیــز  افغانیــان  نــزد  هنــر 

گیسوی رهایی

بــه جایــی رفــت  کــرب اســت و بالییتاریــخ ورق خــورد و دلــم  کــه به هــر ثانیه  جایــی 
گوشــۀ مقتل کســی  گدایــیقســمت شــده ایــن بار  بــه  را  خــود  انگشــتر  کنــد  اهــدا 
کــه در باد گنبــد و چون بید  رهایــیچــون پرچــِم بر  گیســوی  آمــده  رقــص  بــه  نیــزه  بــر 
که دهد دســت به هر بی ســر و پاییآن کس که سرش رفته و پا پس نکشیده است حاشــا 
ک درآَرد کــه بــا نــی ســر از افــال عشق است و همین شوق، همین سربه هواییحــق داشــت 
نامــت برکــت  از  و  مانــدی  نــی  ســر  بــر  نوایــیتــو  و  نانــی  بــه  رســیدیم  نیــز  مــا 

تو می روی و...
چند خط به شهید محسن حججی، به بهانۀ سالگرد شهادتش

مالئــک آمده انــد از زمین ســتاره بگیرندکه از ســیاهی شــب راه را دوبــاره بگیرند
ِک اباالفضل کنــاره بگیرندشتاب کن که مریداِن سینه چا کربال  کــه از  صــالح نیســت 
گلــی را بــه اســتعاره بگیرنــدتو می روی و قرار اســت شــاعراِن زبان باز مــدام از تــو 
که گوشه ای بنشینند و استخاره بگیرندتــو می روی و ســِر عابداِن شــهر ســالمت
که یک میز در اداره بگیرندچه قــدر ناِم تو را می برنــد پیِش مدیران بــه این امید 
از ایــن بــه بعــد بــرای تــو یــادواره بگیرندبعید نیست همان ها که مرِد جنگ نبودند
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تسنیم عابدی: 
امروز غزل مهم ترین گونۀ شعر است
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فرهنگ اسالمی: بسیار خرسندیم از اینکه با شما  گفت وگو می کنیم. در مورد خودتان بفرمایید.

کســتان. در سّن بسیار  کراچی پا عابدی: تســنیم عابدی هســتم، متولد 5 فوریۀ ســال 1961 م، اهل 
کردم. لیسانس زبان و ادبیات اردو دارم. در ابوظبی  کم ازدواج و پس از ازدواج به ابوظبی مهاجرت 
نیز 23 ســال در دبیرســتان اردو تدریس می کردم. خود را همیشــه یک دانش آموز می دانســتم و به 
کتاب، همیشه در حال مطالعه بوده ام. پنج فرزند دارم. اختر عابدی )نصِف  دلیل عالقۀ شدیدم به 

کرد. با وجود  بهتر من( در هر بخش زندگی مرا همراهی 
کــه بــا هــم داشــتیم، بلــد بودیــم  اختالفــات شــدیدی 
ک  کنیم. او به بیمــاری خطرنا کناِر هــم زندگی  چگونــه 
ســرطان مبتال شد و 11 سال با آن جنگید. این بیماری 
زندگی مشترک ما را اصاًل تحت تأثیر قرار نداد، ولی یک 
که »همیشــه  کــرد  دلهــرۀ همیشــگی در دل مــن ایجــاد 

می ترسم از اینکه تو را از دست بدهم، و این گونه وصل را در وصل از دست دادم!« باالخره او از میان 
کار را ادامه دادم.  کردم. قبــاًل تدریس می کردم، اینجا هم همیــن  مــا رفــت و مــن به آمریکا مهاجرت 
که زمانی به  که زبان اردو را به انگلیسی تدریس می کنم، یاد آن دانش آموزان می افتم  امروز هنگامی 

آن ها اشعار غالب دهلوی، میرتقی میر، عالمه اقبال، و سعدی شیرازی را تدریس می کردم. 
کودکی به شــعرگویی عالقه داشــتم. از بســیاری از شــاعران در مورد اشــعارم نظر خواســتم،  از همان 
کثر اشــعارم را رد  گرِد رســمی اصــالح نگرفتم؛ به همیــن دلیل، ا کســی به عنوان شــا امــا هیچ وقت از 
کارم قلبــًا راضی و مطمئن  می کنــم! بــه داستان نویســی و روزنامه نــگاری هــم رو آوردم، ولــی از هیچ 

نیستم.

کتاب هایی در چه زمینه هایی از شما چاپ شده است؟  فرهنگ اسالمی: چه آثار و 

کنون سه مجموعه شعر از من به چاپ رسیده است: صحرا، چشم ها و تنهایی )1999 م(،  عابدی: تا
کرم؟ص؟ و مناقب اهل بیت؟مهع؟ اســت )2006 م(، و ردای  که مشــتمل بر نعت پیامبر ا چراِغ بصیرت 

هجر )2016 م(.

فرهنــگ اســالمی: شــما شــاعر هســتید و ســه مجموعــه شــعر دارید، شــعر خــوب را چگونــه تعریف 
می کنید؟

 اشعارم را رد می کنم!
ً
کثرا تسنیم عابدی: ا
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عابــدی: ذوق زیبایی شــناختی جــزء مهمــی از شخصیت ســازی انســان اســت و شــعر مظهــر ذوق 
زیبایی شــناختی اســت. در اجــزای ترکیبــی یک شــعر خــوب، هنر مصراع ســازی اهمیت بیشــتری از 
گل هــا، ترتیب آن ها، و  که در یک دســته گل، انتخاب  زیبایــی خیــال دارد. بــه نظر من، همان گونــه 
تزیین آن از اهمیت خاصی برخوردار اســت، در شــعر خوب هم زیبایی و هنرمندی مهم است. این 

که از میرتقی میر یک میرتقی میِر واقعی ساخت. هنر مصراع سازی بود 

فرهنــگ اســالمی: بســیار خــوب. به نظر شــما خلق زیبایی در شــعر اهمیــت دارد. عمــل خالقانه را 
چگونه ارزیابی می کنید؟

که در آن صورتگرِی  عابدی: عمل خالقانه نوشــتن فکر اســت و برای آن باید محیطی فراهم باشــد 
فکر ممکن شــود. برای این لحظۀ خلق اثر، به آبادســازی خلوت خوِد شــاعر نیاز هست. این مرحله 
گاهی در این سفر، در هزارتوی ذات،  از عالم به ســوی ذات و از ذات به ســوی عالم برگشــتن اســت. 
گاهی انسان را فقط  ُکنه ذات خود رسیدن سهل و ممکن می شود، ولی  گاهی از جهان فراموشی تا 

دستخوش خودفریبی می کند و بس.

گونه از شعر و ادبیات عالقۀ بیشتری دارید؟ کدام صنف و  فرهنگ اسالمی: به عنوان یک شاعر، به 

کــه هنرمند بــه آن خوب  عابــدی: هــر صنــف از ادبیات 
پرداخته باشــد خوب اســت؛ مرثیه باشد، نوحه باشد، 
کالســیک باشــد، شعر نو باشــد، یا هر  غزل باشــد، شــعر 
چیــز دیگــر. در هریک از اصناف ســخن، ســبک و نحوۀ 
که نویسنده  برخورد بســیار مهم اســت. مهم این است 
کرده اســت.  کاغذ پیاده  ببینــد چگونه فکر خود را روی 

که در آن هر بیت دارای وحدت وجودِی خود اســت،  در این روزگار شــلوغ وشــتابان، اهمیت غزل، 
کند بیش از اینکه جدید یا منحصربه فرد باشد، شاعر  از قبل بیشــتر شده اســت. هر شــاعر باید سعی 

و هنرمنِد خوب باشد.

کسانی مورد عالقۀ شما هستند؟ فرهنگ اسالمی: از میان شاعران و نویسندگان، چه 

سه مجموعه شعِر صحرا، چشم ها و تنهایی، 
چراغ بصیرت، و ردای هجر از تسنیم عابدی 

منتشر شده است.
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دبای مختلفی مورد عالقۀ من هســتند و آثارشــان با 
ُ
گــون ســخن، شــعرا و ا گونا عابــدی: در اصنــاف 

کامــاًل همخوانی دارند: میر انیــس، میرتقی میر، میرزا اســداهلل غالب، مصطفی  ک شــخصی من  مــال
که به نظر من تفکر  زیدی، فیض احمد فیض، ن. م. راشد، و جون ایلیاء از جمله شاعرانی هستند 

را تقویت می کنند و با آثارشان انسان را به نوشتن سوق می دهند. 

گذشتگی  فرهنگ اســالمی: بعضی می گویند شــاعری یک اشــتغال تمام وقت اســت و نیاز به از خود 
کاری هایــی  فدا چــه  شــعر  راه  در  شــما  دارد.  ایثــار  و 

داشته اید؟

کار تمام وقــت اســت و تمــام  عابــدی: بلــه، شــعر یــک 
زندگــی شــما را در بــر می گیرد. شــما باید خلــوت خود را 
گاهی میــان همۀ مــردم خــود را تنها حس  کنیــد.  آبــاد 

گاهی با اینکه تنهایید اصاًل تنها نیستید. نسبت و ارتباط شما با واژه ها شما را از هرگونه  می کنید، و 
کــه عصر مادی و عصر غلبــۀ اعداد بر واژه هاســت، برای اینکه  ارتبــاط بی نیــاز می کنــد. در این عصر، 
کنید، باید هر بــار دنیا را طرد  بتوانیــد بــا واژه ارتباط اســتواری داشــته باشــید و این ارتباط را حفــظ 
گوشت و پوست ساخته شده است دوباره به همین دنیا مراجعه می کند  کنید. چون جسم شما از 
کاری در این مورد انجام بدهید ناراحت می شوید و اشک می ریزید. این  و شما از اینکه نمی توانید 
کنم، امــا زنجیرهای  کار نیازمنــد ایثــار زیــادی اســت. دلم می خواهد از ایــن منزل با بی نیــازی عبور 

گیرم می شوند. جامعه دست و پا 

کیفیت غزل با شعر نو تفاوت دارد؟ چگونه و چه قدر؟ فرهنگ اسالمی: به نظر شما، 

کیفیت خلق غزل با شــعر نو بســیار تفاوت دارد. غزل، با اینکه با محدودیت ردیف و قافیه  عابدی: 
روبه روســت، هنر انســجام ذهن در محدودۀ یک بیت را خوب بلد اســت. غزل عنوان اصلی ندارد و 
بی عنوان اســت، اما به هر بیت عنوان خاصی عطا می کند. غزل می تواند دســت مخاطب را بگیرد و 
که  که مخاطب در آن حیران می ماند. در حالی  آن را به سیر و سلوک و مقاماتی از هجر و وصال ببرد 
نوشــتن شــعر نو نیازمند یک تفکر مربوط اســت. به نظر من، اینکه شما بتوانید افکارتان را منسجم 
که هر دو صنف ســخن از رد و  کرد  کرده و شــعری بنویســید از غزل دشــوارتر اســت، اما چه می توان 
کیفیت معرفِت ذات و معرفِت عالم را مانند بوی  قبول یکســان برخوردار اســت. اینکه شــاعر بتواند 

گاهی میان مردم خود را تنها احساس  شاعر 
می کند، و گاهی در تنهایی احساس می کند 

که تنها نیست.
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کارســتان و تجربه ای بســیار شگفت و  کاری  کند واقعًا  خوش ببوید و ســپس آن را به مخاطب هدیه 
معطر است!

کرده و این عصر، عصر فناوری شده است.  فرهنگ اسالمی: امروز دنیا از نظر فناوری بسیار پیشرفت 
کند؟ در چنین دنیایی، یک شاعر چه جایگاهی دارد و شعر او چه نقشی می تواند ایفا 

کرده اســت و این پیشــرفت را با ابــزار فن و  کــه می گویند دنیا پیشــرفت  عابــدی: مــن هــم شــنیده ام 
ســاختمان های آســمان خراش می ســنجند؛ اما عصر فناوری، با اینکه به انســان آســایش جســمی 
که  کرده اســت. من شــخصًا دلیل این اضطــراب را این می بینم  داده، او را بــه اضطــراب روحی مبتال 
کرده است. امروز برای عیادت مریض  دوری از اسالم و ادبیات عواطف لطیف آدمی را نیز از او سلب 
گفتن دو جملۀ دلگرم کننده فرصت ندارد  کسی برای دلجویی از بیمار و  گل می فرستند، اما  کارت و 
کــردن با فناوری راحت  کند. ارتباط برقرار  و هیچ کــس راضی نیســت برای عیــادت مریض قدم رنجه 
که بر صفحــۀ تلفن همراه یا  شــده اســت، امــا رابطه های قلبــی در حّد چند واژه محدود شده اســت 

رایانه پدید می آید.

گرفته است. عصر فناوری به انسان آسایش داده و آرامش را از او 
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که پس از آنکه بشــر اهمیــت عواطف خود را دریافت، جامعــه دوباره حرکتی خواهد  مــن یقیــن دارم 
که اسالم و شعر و ادبیات بر زخم های انسانیت رنجور مرهم خواهد شد. داشت؛ و آن زمان است 

کنون با تهاجم شــدیدی از ســوی زبان  فرهنگ اســالمی: زبان اردو از دل زبان فارســی پدید آمد و ا
انگلیســی روبه روســت. به نظر شــما، آیا اردو توانسته اســت از پــس این چالش با موفقیــت بربیاید و 

کند؟ برای خود در مقابل زبان انگلیسی تشخصی بسازد و آن را حفظ 

عابدی: اهمیت زبان اردو قابل انکار نیست. مانند تمام زبان های زنده دنیا، این زبان هم استعداد 
قبــول یــا رد شــدن دارد. ایــن زبــان در اوایل تحت تأثیر زبان فارســی بــود و اآلن واژه های انگلیســی 
به سرعت به این زبان وارد شده اند. وقتی ما در مورد زبانی مانند فارسی، اردو، یا انگلیسی صحبت 
می کنیم، منظورمان تنها ذخیرۀ الفاظ و تلفظ آن ها نیســت؛ هر لفظ تمدنی در خود دارد و بازتاب 
که دنیا  جامعه ای است. برای فهم هر اثر ادبی، آشنایی با فرهنگ آن اثر بسیار ضروری است. امروز 
به دهکدۀ جهانی تبدیل شده است، مبادلۀ فرهنگ ها نیز ادامه دارد؛ از طرفی، اقتصاد بر فرهنگ 

تأثیر فراوانی داشته و دارد.

زبان اردو از دل زبان فارسی ایجاد شد.
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فرهنگ اســالمی: یعنی می فرمایید اقتصاد موجب رواج زبان انگلیســی شده است؟ در مورد فضای 
ادبی زبان اردو چه نظری دارید؟

گذشــته هم همین طور  گونــی دارد و در دوران  گونا کیفیات  عابــدی: فضــای ادبی و شــعری موجود 
بوده است. چون این روزگار با سرعت دستخوش تغییر است، هم تبلیغات به سرعت انجام می گیرد 
گر نســل جوان عجله نکند و مــدام در حال  گمنامــی زود به ســراغ نویســنده یا شــاعر می آید. ا و هــم 
مطالعه و نوشتن باشد، رشد می کند و آثار جدیدی خلق می کند. شاعران و نویسندگان اردو بسیار 
کنار آن  که هرکس می خواهد شــعر بگوید باید در  بااســتعداد هســتند. جون ایلیاء نصیحت می کرد 
کند. صرفًا با خواندن شعر نمی توان شاعر شد. قول معروف  فلســفه، تاریخ، و اســالم را هم مطالعه 

کنند دارند می نویسند« بسیار زیبا و بامعناست.  که باید مطالعه  گفت: »کسانی  که  او 

فرهنــگ اســالمی: جلســات شــعر چــه نقشــی در پیشــبرِد شــعر یــا تقویــت اســتعداد شــاعران ایفــا 
کرده است؟

ک پیشرفت شعر یا تعیین جایگاه  عابدی: جلســات شــعر تنها یک بزم شاعری است و نمی تواند مال
شاعر باشد. از زمان خوِد اسداهلل خان غالب تا امروز، هرکس با منتِظمین و دست اندرکاران جلسات 
شعر دوست بوده حتمًا در جلسۀ شعر دو غزل هم خوانده است. این حرف اغلب فراموش می شود 

که جلســات شــعر به شاعر نیازمند اســت، اما یک شاعر 
واقعی هیچ گاه به جلســات شــعر محتاج نیست. زمانی 
در دوبی، جلســات شعر ســلیم جعفری در تربیت ادبی 
شــاعران نقش خوبــی ایفا می کرد. امروز نیــز این روایت 
خوب را می توان در جلسات شعر ظهور اسالم جاوید یا 
کســتان و هندوستان-که برای  چند جلســۀ شعر در پا

شاعران نوآموز پایگاهی برای تبلیغ و چهره شدن فراهم می کنند-دید. در آمریکا نیز اهالی علیگره 
المنایی جلسات شعر برگزار می کنند. 

کثر شاعران جوان زرق و برق جلسات شعر را هدف اصلی حضور  در پاسخ به سؤال شما، باید بگویم ا
که  ادبی خود می دانند. امروز جلســات شــعر، به عنوان تربیت گاِه شــعر، باید اصالح شــوند تا چیزی 

بیشتر برجسته می شود شعر شاعر باشد نه زرق و برق و مظاهر و مناظر جلسۀ شعر.

تسنیم عابدی: شاعر واقعی 
نیازمند جلسات شعر نیست.
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فرهنــگ اســالمی: در مــورد نقش مجالت ادبی نظر شــما چیســت؟ و اینکه در عصــر الکترونیک، آیا 
مجالت و رسانه های چاپی هنوز هم جایگاهی دارند؟

کســتان و  کرده اند. در مجالت ادبی پا عابدی: مجالت ادبی در پیشــبرد ادبیات نقش بســزایی ایفا 
هندوســتان، آثار شــاعران چاپ می شــوند و سپس نویســندگان و منتقدان درجه یک ادبی آن ها را 
کمک می کند. عصر  کار به نویسنده و شاعر بسیار  کرده و در موردشان اظهار نظر می کنند. این  نقد 
ما عصر رســانه های الکترونیک اســت، اما این از اهمیت رســانۀ چاپی نمی کاهد. آنچه نوشته شده 
کتاب در دســتمان  گوشــی یا رایانه مطالعــه می کنیم، ولی تا  مســتندتر اســت. مــا همه روی صفحۀ 
که عشــق و عالقه به رســانۀ چاپی تنها تا نسل ما  نباشــد حّس خوبی نداریم. این هم ممکن اســت 

کنند.  کامل رد  ادامه داشته باشد و نسل های بعدی آن را به طور 

که از اسالم سخن می گوید؟ فرهنگ اسالمی: نظر شما در مورد شعر متعهد چیست، شعری 

در ادبیات اردو سرمایۀ بزرگی از شعر عاشورایی وجود دارد.
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کربال به  عابــدی: در ادبیــات اردو، مــا ســرمایۀ بزرگی از شــعر عاشــوایی و مرثیه داریم. شــعر در مــورد 
یک مســلک و مذهب خاص محدود نیســت. این شــعر، شــعر یک جامعۀ بیدار اســت با ریشه های 
بسیار عمیق در فرهنگ مردم؛ این شعر، شعر روابط انسانی است؛ بنابراین، همیشه دارای جایگاه 

ویژه ای خواهد بود. 

فرهنگ اســالمی: جناب عابدی، با زبان فارســی چه قدر آشــنایی دارید و با شــعر فارســی چه اندازه 
مأنوس هستید؟

گلســتان و بوســتان ســعدی نقش بســیار مهمی در تربیت ادبی من داشته اســت. چون با  عابدی: 
کرده و لذت برده ام.  کتب فارسی اســتفاده  زبان فارســی آشــنایی نداشــتم، همیشــه از ترجمه های 
کتاب های دکتر علی شــریعتی،  کرده ام.  فضای شــعر حافظ و موالنا را همیشــه دور و بر خودم حس 
کتاب هایی بســیار ارزشــمند، همواره  از جملــه علــی و تنهایــی و آری این چنین بود برادر، به عنوان 
کتابهــای ویل دورانت اســتفاده  کرده اســت. در زمینــۀ فلســفه از  انقالبــی در دل و دنیــای مــن برپــا 
کــرده ام. روزنامه نــگار آمریکایــی، نوام چامســکی، و نویســندۀ هنــدی، ارون داتی رای، را هم بســیار 
گاهی بر نوشــته های خودم تأثیر این نویســنده ها را حس می کنم و دلیلش این است  دوســت دارم. 

که صداقت این نویسندگان عالمگیر و جهانی بوده است.

فرهنــگ اســالمی: بــه عنــوان یــک شــاعر پیشکســوت، توقع شــما از شــاعران جــوان چیســت و چه  
توصیه هایی برای آنان دارید؟

که نویســنده و شاعر جوان به مسائل  عابدی: من به شــاعران جوان بســیار امیدوارم. من امیدوارم 
و مشــکالت جدیــد زندگی، آرزوی جمع آوری قســمت های زندگی منتشرشــده، تأثیر پیشــرفت علم 
که دربارۀ مذهب و دین به وجود آمده اند، و... توجه خاصی داشــته  بر جامعه، ســؤاالت جدیدی 

باشد.

گذاشتید بسیار سپاسگزاریم. چه پیامی  فرهنگ اسالمی: از اینکه وقت ارزشمندتان را در اختیار ما 
برای مخاطبان ما دارید؟
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عابدی: پیام من برای جوانان چنین اســت: یک شــاعر و ادیب باید هنگام نوشــتن و خلق اثر، خود 
کنید، مطالعه  کند. پس ای جوانــان! مطالعه  گــون مســلکی و جغرافیایــی حفظ  گونا را از تعصبــات 

کنید، و سپس بنویسید. کنید، مطالعه 

نمونۀ شعر

ک 1. زیبایی وحشتنا

القاعده دیگر هیچ فایده ای ندارد
در بازار آزاد

گران شده است حتی قیمت  صابون، نان، و آب هم 
و اظهار نظر هم فروشی است

در شرکت های جهانی
تجارِت غم

خرید و فروش درد
کاسبی رنج به سرعت رو به افزایش است و 

فکر می کنم من و دوستاِن هم صدایم نیز
باید از آزادی فکر دست بکشیم

که ما چاِه نفتی نیستیم
که به دست خود فاتحان نگهداری شود

ما تنها بین النهرین، بابل، دجله، و فراتیم
تمدنی قدیم

که با بمباران سعی در نابودی آن دارند
ِک جنگیم ما آن زیبایی وحشتنا

خ می دهند که پشِت سر آن انفجارها ر
همه مردم وحشت زده در حال فرارند

گریِز وحشت انگیز در این 
گریخته است یکی به این سو و دیگری به آن سو 

گرفته است دامنم آتش 
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و مانند غزالی وحشی
از میان تن های بی سر دنبال راِه خروجی هستم

گرفته است در این شاِم تنهایی دامنم آتش 
و در نور آن

اشک های چشمانم می درخشند
و بعد

کرده است نقاشی مرا در تصویِر زمان زندانی 
برای همین عکس، به او جایزۀ رتبۀ اول داده اند

و اینک
اشک های بی ارزش من در بازار آزاد به فروش می رسند!

2. »آری، این چنین بود برادر«
)ترجمه: احمد شهریار(

سنگ ها دنیای عجیبی دارند
از اعداد اتمی شان می توان قیمتشان را حدس زد

در موزۀ واشنگتن
گالری سنگ های قیمتی وجود دارد

گردنبند ملکه ای
تاِج پادشاهی

گلوبند شاهزاده ای
گردنبند فرزند پولداری یا 

که با درخشش شان همه جا بقعۀ نور شده است
درخشش الماس چشم ها را خیره می کند
کبودِی نیلم دیده را به سکوت وامی دارد

سرخِی یاقوت دعوِت نظاره می دهد
دقیقًا مانند لب های قرمز معشوق

سبزی زمرد چشم های بینندگان را سرسبز می کند
دوستم دارد به من قیمت و عدد اتمی هر سنگ را توضیح می دهد
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در درخشش سنگ ها
تبسمی است متکبرانه

َکپیتال هیل کنار  گوشه و  از هر 
گوش می رسد صداهای پچ پچ به 

که روی آن ها امضای غالمان ثبت شده است ستون ها 
همچنان به زباِن بی نشانی حرف می زنند

دقیقًا همین طور
متفکر بزرِگ من 

شریعتی
در آغوش اهرام مصر شنیده بود

کارگر در قبرها می گریند که صدها هزار 
داستان همۀ سنگ های بی ارزش یکی است

شعبۀ غالمی خصوصی سازی شده است
امروز هم غالم ها به فروش می رسند

که هیچ دخالتی در سود و زیان خود ندارند غالم هایی 
تنها دسته چک صندوِق بین المللی پول

کروز و موشک های 
ُکددار را رقم خواهند زد! اعداد اتمی این اجناس 


