
 

عید س کیوان صمیمی، حسین رفیعی، فریده جمشیدی، ه صابر، فیروز با آثاری از:
 حسین موسوی.پور، جواد رحیموند، مدنی، علیرضا رجایی، ابوطالب آدینه

و بعد اندام  یشهاندم، که ما را شکل داده، مقو   خدااز منظر 
ا ج یباورفکر یناما  یروشنفکر یدر جامعه یداست. شا

شکل  خود یافتاده که روشنفکر تنها بر اساس ساختار ذهن
و  ریکه هم سرآمد و تراز منورالفک ی. حضرت علگیردیم

و هم  یمذهب ییشهتراز عمل است و هم شاقول اند
 یدهقو ع یشهکه اند کندیاست، عنوان م یمذهب یالتتشک
ه هم آن است ک یدهو عق یشهاند ید،که به زبان برآ یستآن ن

و هم بر اندام ظاهر شود. اگر بنا بود که انسان،  یدبر زبان برآ
دست  به دو یازین یگرخود راه را باز کند، د ییشهبا اندتنها 

مسافت نداشت. خدا  یو دو پا و توان شکافتن فضا و ط
ز ا یمخود را فعال کن یدرون هاییتما ظرف ینکها یهم برا

و در کنار آن با اعضا و  یمبورز یشهکه اند خواهدیما م
 ن!جوارح ما کار دارد؛ گوش فرا دار! مشاهده کن! نظر افک

ان را انس یمتقو یربورز، س یشهدر کنار انددست باز کن! 
 او ت.اس یافتگیقوام  یبه معنا یمتقو یر. سکندیم یط
امکانات و  یم،فعال شو یم،بورز یشهکه ما اند خواهدیم

یمخود را به کار ب یهااندام ور در حض یمتا ما هم بتوان یانداز
 یهست ین. ایمکه هست ییمبگو یهست یهر روزه یابو غ

 .محصول باور است.
 هدی صابر 
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 ی زاهدانخّطه مردمبهتر  یستزتالش هدی برای 
 یاد هدی صابربازنشر گزیده مصاحبه با فریده جمشیدی، همسر زنده

 

فقدان یک اندیشمند و فعال سیاسی ـ اجتماعی نظیر هدی صابر برای 
ای ملی و نیرویی موثر در جامعه و جامعه، به مثابه فقدان سرمایه

خانواده، عالوه بر حس فقدان مذکور، ی سیاسی است. اما برای عرصه
آورد. فریده جای خالی همسر و پدر، رنج و تلخی دوچندانی پدید می

جمشیدی و حنیف و شریف، همسر و فرزندان شهید صابر، هم حامل بار 
ها از تراژدی مسئولیت ناشی از جای خالی او هستند و هم پس از سال

وگوی پیش رو با خانم شهادت پهلوان، سوگوار رنج نبودن او. گفت
جمشیدی دو سال پیش انجام شده و در سایت زیتون منتشر شده است؛ 

ی نهمین سالگرد شهادت بازنشر وگو در یادنامهای از این گفتگزیده
 شود. می

 
 و کالس ها و پژوهش های متعددی با هم  یمدر دانشگاه عالمه با هم آشنا شد ما

ابر ص یسال من و آقا یک. پس از یدمان انجام تر شدن روابط یککه به نزد یمداشت
. چون آن موقع هم ابتدا جنگ یمداد یلبا هم زندگی مشترک مان را تشک ۵1در سال 

 یماسالگی در صداوس 1١شدند از  رصابر مجبو یسخت بود، آقا یزن یطبود و شرا
 انیشا یکارها یم،سقف آغاز کن یک یرزندگی مشترک مان را ز یمکار کنند تا بتوان

 مستند. هاییلمف کنندگییهاواخر هم ته ینبود و ا یپژوهش یشترآنجا ب
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 و در زمان دولت اصالحات آقای خاتمی،  5١در سال  یشانا یریدستگ اولین
 ۶مقاله  ینبود. ا یرانای نوشتند در مورد حکومت حزب موتلفه بر اقتصاد امقاله

داخل منزل و  یختندبعد ر چندی آمد. یهاحضار یشانبهمن برا ١بهمن چاپ شد، 
 ما به خانه ی. وقتیممستاجر بود یاریهرا هم بردند. آن موقع ما در اخت یزهمه چ

ن ظاهر . چویمکرد ییصحنه آرا یعنی یمکرد یکردند ما آنجا را بازساز یالخ یختند،ر
 برصا یخانه واقعی آقا گفتندیکه آمده بودند م یساده بود. آن افراد یلیخ مانیزندگ

ساله ما در  10کردند که مالک بعد از سکونت  یجادمزاحمت ا قدرینجاست؟! اک
سخت بود؛ چون آن موقع ما با  یلیخانواده خ ی. برایمآنجا، از ما خواست که برو

و مهندس  صابر آقای .یمآشنا شد یطکم با شرا. بعد ما کمیمنداشت ییآشنا یزهاچ ینا
زندان نظامی عشرت آباد منتقل شدند. هدی  ۵١سحابی به اتهام براندازی نظام به بند 

 کیبود. در تمام طول روز در سلول با  یدر آنجا در بازداشت انفراد یمسال و ن یک
عصبی  یکشان انداخته بودند که منجر به ت نور به چشم یماپروژکتوِر ثابت، مستق

راز دامکان  یکه در آن بودند آن قدر کوچک بود که حت ی. سلولبودشان شده چشم
هم همان زمان بود  یشاندوره بازداشت ا ینرا نداشت. سخت تر یدنو خواب یدنکش

وارد  و خانواده من یشانبه ا یزیونیبرای گرفتن اعتراف تلو یادیچونکه فشارهای ز
 یکیمحض با نزد ییآن تنها درو هدی  یافتامر تحقق ن ینکردند که با توّکل به خدا ا

ل مث یطها شراوقت آن و ِبده ِبستان با خداِی پاکش، آن سختی ها را از سر گذراند.
ها کم و تعداد مالقات یارهم بس یسخت بود. اجازه تماس تلفن یارحاال نبود و بس

مادرم به رحمت خدا  شانیریروز بعد از دستگ 1١ یوقت یکم بود. حت یاربس یاربس
 تلفن بزنند.  یکفقط همان روز اجازه دادند  ندادند. یمرخص یشانرفتند هم به ا

 
 هنوز هم برای ما نامشخص است، [ 9831]آخر ایشان در سال بازداشت  دلیل

بار  نیشدند و برای آخر یردستگ یابانبدون حکم قانونی با توسل به زور در خ یشانا
بر با در زاهدان بودند. آقای صا ینیطرح کارآفر یدر حال اجرا ایشان روانه زندان.

و  تانیسو فقر به محالت محروم س یتیقوم یِض هدف کمک به جوانان محروم به تبع
 یطرفت تا با فراهم آوردن کسب و کار، شرا… و آبادیمکر یرآباد،: شیلبلوچستان از قب

 تیآورد. اّما متاسفانه موفق یدبهتر را براِی جواناِن و زناِن آن خّطِه محروم پد یستز
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بود، و  یبانک جهان یکه از زمره طرح های توانمندساز طرح بشردوستانه ینا
ان. طرح ش یرقانونیغ یریشد برای دستگ یلیدر زاهدان دل یشانا یِت محبوب ینهمچن
از جواناِن آن خطه محروم را  یاریدر زاهدان موجبات اشتغال بس یشانا ینیکارآفر

 یناو 0۵3بند  یچهره های سرشناش در طبقه باال یرزندان اخ ینا در آورد. یدپد
که امکاناتش کمتر بود ماندند چون  یینصابر در طبقه پا یآقا یمستقر بودند ول

ه اند، در س یابانِی که گمنامند و به قولی کِف خ یینپا یها بچه کردندیاحساس م
 و فراموش می شوند.  یرندکنج قرار می گ

 
 یهبود، هر دو گر نیخرداد در زندان او 9۶دوشنبه  یدمکه صابر را د یبار آخرین 
 یگفتم هد یطرف، به او م ینو من ا یشهصابر در آن طرف ش یآقا یمکرد یم

است  یارتنها ک ینتوانم هاله مظلومانه کشته شد ا یگفت نم یاعتصابت را بشکن م
ها صبح همان روز با بچه ی. حتتنگران نباش حالم خوب اس ید،آ یکه از دستم بر م

 نجایافتاد که به ا یچه اتفاق یدانم در بهدار یبودند. واقعا نم یدهورزش کرده و دو
 انینا… ما بود یشپ یشد االن هد یهم م یسطح یدگیرس یکشد؟! اگر  یدهکش

. من خودم یدو ناجوانمردانه به شهادت رس یتدر مظلوم یدانند که هد یخودشان م
گذاشت که خون  گاه نخواهم یچندارم اّما ه یاستبه س یو کار نیستم یاسیآدم س

نفر  ۶۶سابقه نداشته که  یامسئله ینتاکنون چن یرانا یخهمسرم هدر برود. در تار
 د.انمملکت را در زندان ضرب و شتم کرده اند و کشته ینشهادت بدهند که نخبه ا

 
  7  ّبه فاجعه شهادت هدی یدگیرس یکشور به جا یهسال هم گذشته دستگاه عدل 

جلوه دادن قتل او و مختومه  یمدام درصدد عاد یت،جنا ینو برخورد با عامالن ا
 نیکه هر چه زودتر او از زندان آزاد شود اما به ا یمکردن پرونده است. ما انتظار داشت

کرده ن ییکار خطا یچصابر ه یدادند! آقا یلبار جسد صابر را به من تحوشکل اسف
.تنه اسواقعا دردناک و ناجوانمردا ینَمرز و بوم بود! ا یندار مردم ابود و فقط دغدغه
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بازیابی پیوند نیروهای فکری ـ سیاسی 
 با اجتماع سنتی و نیروهای اجتماعی

 
( طی یک 9833و جنبش سبز )دی  33ی اعتراضات انتخاباتی هدی صابر در دوره

 پرداخته است. در این« وحدت نیروهای سیاسی»ی سخنرانی به نقد و بررسی ایده
عدم طی سیر قوام و انسجام و سخنرانی وی وحدت نیروهای سیاسی را به سبب 

ی نیروهای سیاسی و نیروهای داند و در عین حال در مقایسهرابطه، منتفی می
ی خیریه و نهادهای مدنی و نیروهای سنتی اجتماعی )نیروهای فعال در حوزه

جامعه( معتقد است نیروهای اجتماعی در تاریخ معاصر ایران سیر قوام و استمرار 
جنبش  یند تا نیروهای سیاسی. به عنوان دو نمونه وی به تجربهابهتری را طی کرده

 کند. دری اصالحات اشاره میی ملی و تجربهگیری جبههملی شدن نفت و شکل
ی ملی اول و دوم، نیروهای ملی دارای ی جبههی ملی( طی دو دورهاولی )جبهه

ویان، های اجتماعی با اقشار بودند )بازار و اصناف، دانشجچفت و بست
های ی ملی سوم و چهارم، بالورزشکاران ملی و ...( اما به تدریج طی جبهه

اجتماعی این جریان سیاسی مورد غفلت قرار گرفته و خصلت روشنفکری و منزوی 
از جامعه پیدا کرد. در دوران اصالحات نیز هدی صابر معتقد است نیروهای سیاسی 

و مبرعاتی توجه کافی نداشتند و  ی سنتی و نیروهای اجتماعی خیراتبه جامعه
 91همین سبب ضعف تشکیالتی و پایگاه اجتماعی جنبش اصالحات شد. حدود 

بینی رسد فرصتی برای بازسال پس از بیان این نقدها به نیروهای سیاسی به نظر می
ی و به بحث گذاشتن این نقدهای هدی صابر فراهم باشد. بر این اساس در یادنامه

هایی به طرح این وگوها و یادداشتشهادت هدی صابر طی گفتنهمین سالگرد 
 وگوها محور بحث بوده به شرح زیر است: ایم. سواالتی که در گفتموضوع پرداخته
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 ـ سیاسی کنونی مبنی بر کم ی و غفلت توجهاصل نقد هدی صابر به نیروهای فکری 
 دانید؟ ی سنتی و نیروهای اجتماعی را چقدر نافذ و وارد میاز جامعه

 ی اخیر آیا تفاوتی در رویکرد نیروهای فکری ـ سیاسی نسبت به رابطه طی ده ساله
روهای گیری نیشود؟ آیا بازبینی استراتژیک در جهتبا نیروهای اجتماعی دیده می

فکری ـ سیاسی برای برقرار ارتباط با نیروهای سنتی و اجتماعی صورت گرفته 
 است؟ 

 ا طلب بخواه و اصالحیروهای فکری ـ سیاسی تحولی میان نطبیعتًا در رابطه
ی سنتی و نیروهای اجتماعی، موانعی در دو سوی معادله وجود داشته و جامعه

دارد. هدی صابر عمدتا به موانع از جانب نیروهای فکری ـ سیاسی اشاره کرده 
است؛ از جمله اینکه رویکرد این نیروها، روشنفکری و ذهنی است، از موضع باال 

ها تناسبی با اجتماع سنتی ندارد و .... کنند، ادبیات آنی سنتی نگاه میبه جامعه
ی اجتماع سنتی و نیروهای اجتماعی رسد موانعی نیز در سویه. اما به نظر می

های سیاسی وجود دارد. به طور کلی چه موانع برای پذیرش پیوند با جریان
 ای در این ارتباط قائل هستید؟ دوسویه

  صورتی که ضرورت پیوند نیروهای فکری ـ سیاسی با نیروهای اجتماعی و در
اجتماع سنتی را بپذیریم، الزامات و راهکارهای تحقق این پیوند چیست؟ چه 
اقداماتی از سوی نیروهای فکری ـ سیاسی الزم است صورت گیرد که چنین 

 پیوندی عملیاتی شود؟ 
 

ارجمند آقایان حسین رفیعی، سعید مدنی، کیوان صمیمی،  علیرضا رجایی و از اساتید 
ها مشارکت کردند و دوستان دیگری که با ارائه خانم فیروزه صابر که در مصاحبه

ک وگوها به تعمیق، دریادداشت همراهی کردند، سپاسگزاریم و امیدواریم این گفت
بندی بهتر از این مسئله یاری رساند. و صورت



 

6 

 

 ی ارگانیکی دوقطبی به جامعهاز جامعه
 وگو با حسین رفیعیگفت

یکی از انتقادات وارد به فعاالن سیاسی و اجتماعی در تاریخ معاصر ما 
تر جامعه و به طور این است که آنان ارتباط مناسبی با فضای وسیع

اند. بخشی از این مشکل تر با نیروهای سنتی جامعه برقرار نکردهخاص
وان به نوع نگاه از باال به پایین آنان، بخشی از آن را به نوع ترا می

ها و بخشی از آن را به عوامل بیرونی نسبت داد. راهبرد فعالیت آن
ـ فعال سیاسی  رفیعیحسین طرح بحث چهار محوری خود را با دکتر 

در میان گذاشتیم تا از نظرات ایشان در این مورد استفاده  ملی مذهبی ـ
 .کنیم

کنم به این چهار محور به طور با سالم خدمت دوستان. من سعی می رفیعی: دکتر
کند کند یا نقد میپیوسته با هم جواب بدهم. این مسئله که هدی صابر اعتراض می

که نیروهای سیاسی فکری با نیروهای سنتی اجتماعی ارتباط نداشتند، این نقد 
است که وجود داشته است. منتها اگر ما این صد و ده  یتیدرست است. یعنی واقع

سال اخیر یعنی دوره بعد از انقالب مشروط را مطالعه کنیم، متوجه عوامل دیگری را 
 کنم این عوامل را توضیح دهم. می یشویم. من سعهم می

ی نیروهای سنتی جامعه در مجلس اول مشروطه، مجلس شورای ملی، تقریبا همه
شوند و در مجلس مؤثرند. در مجلس دوم نده دارند و انتخاب میدر مجلس نمای

اند وارد مجلس شود. یعنی احزاب سیاسی که تشکیل شدهوضع کمی بهتر می
کنند. بعد از مجلس دوم به دلیل مجموعه شوند و اقشار اجتماعی را نمایندگی میمی

ول و جنگ جهانی اافتد و آید و سرکوبی که در جامعه اتفاق میشرایطی که پیش می
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ای در گیالن، آذربایجان و خراسان و ...، های منطقهتعطیلی مجلس و ایجاد جنبش
 9۹11شود. این اتفاق تا کودتای ملتهب و ناپایداری تبدیل می یجامعه به جامعه

 ادامه دارد. 
ها احتیاج به تمرکز در ایران داشتند و به دلیل حفاظت از انگلیسی 9۹11در کودتای 

ای هم داشته ایران یک حرکت و توسعه یخواستند جامعههای نفت جنوب میهچا
 های جدید بروکراتیک تشکیل شود.باشد و سازمان

عامل استبداد است: عامل دیکتاتوری  ،شود وآندر این کودتا عامل دیگری وارد می 
است در بندر  9۹11که همان  91۹1و بستن فضای دموکراسی. به عنوان مثال در سال 

یران ست که حزب کمونیست اشود و طبیعیانزلی حزب کمونیست ایران تشکیل می
خواهد با اقشار مختلف جامعه به خصوص اقشار کارگری و سنتی جامعه ارتباط می

نی افزاری یعشود، هم به لحاظ نرمتدریج که رضاخان مستقر مید ولی بهبرقرار کن
افزاری یعنی قدرت پلیس سیاسی جلوی هر گذاری و هم به لحاظ سختقانون

عامل  شود. این یعنیگیرد و این تجمع و ارتباط واقعًا قطع میارتباط و تجمعی را می
 کننده است. سرکوب تعیین ودیکتاتوری 

نیامده بود تا دموکراسی بیاورد و اهداف یا قانون اساسی انقالب  9۹11 یکودتا 
تحقق انقالب مشروطه را  یآمده بود تا جلو 9۹11کودتای  !مشروطه را پیاده کند. نه

بگیرد. یعنی نگذارد که نیروهای اجتماعی سیاسی بشوند و با هم ارتباط برقرار کنند، 
 ستقل بیاید. یا به عبارت دیگردموکراسی بیاید، تفکیک قوا بیاید، مجلس م

خواست که سیاست و حکومت در ایران ملی شود. ملی به این مفهوم که همه نمی
شود، این موضوع مرتب تشدید می 98۹1مردم ایران دخالت داشته باشند. تا سال 

جامعه بسیار بسته است. از این نظر دیکتاتوری  98۹1تا  9891مخصوصا از 
کنند و رضا شاه مجبور که متفقین به ایران حمله می 98۹1ال کننده است. در ستعیین

شود و دوباره احزاب سیاسی فعال شود، گشایشی ایجاد میبه ترک ایران می
رود که زمانی که دکتر مصدق شوند. همین فعالیت احزاب سیاسی به سمتی میمی

ی با شود که نوعی ارتباط اجتماعشود، موفق میوزیر مینخست 98۹1در سال 
گرها شوند، کارنیروهای سنتی برقرار کند. به عنوان مثال، سندیکاها تشکیل می
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بینید. یعنی دیکتاتوری می 988۹ یکنند و شما این موضوع را تا کودتاتشکل پیدا می
ماه فعالیت دکتر مصدق،  ۹7شود، مخصوصا در تضعیف می 988۹تا  98۹1از سال 

 و سیاست را ملی کند.کند تا حکومت ایشان به شدت سعی می
کند. مخصوصا که باز هم ماجرا کاماًل تغییر می 988۹مرداد  ۹3با سرکوب کودتای  

 ی سنتی ایران به دلیل اینکنند. جامعهاکثریت روحانیون از این کودتا حمایت می
ای . دورهگیرندفاصله میاز نیروهای سیاسی کنند، حمایتی که روحانیان از کودتا می

گیرند ولی با هم هست، که در این دوره نیز احزاب کمی جان می ۶۹تا  81از سال 
و متعاقب با آن افزایش قیمت نفت و تثبیت بیشتر قدرت محمدرضا  ۶۹سرکوب سال 

 ینید. بشود و شما این ارتباط را کاماًل محدودشده میشاه، این ارتباطات باز هم کم می
. اینجا توانند فعالیت کنندهستند که می از بین نیروهای سنتی فقط نیروهای مذهبی 

اگر نیروهای سیاسی جامعه به سمت  ۶۹یک اشکال جدی وجود دارد: بعد از سال 
 هایکردند، به سمت فعالیترفتند و جامعه را امنیتی نمیجنبش چریکی نمی

اری رفتند، یعنی مثل کافزاری میهای مذهبی نرمرفتند، به سمت فعالیتفرهنگی می
کردند و انقالب را جلو کردند و جامعه را رادیکال نمیمی هیهای علموزهکه ح

 توانست برقرار بشود.انداختند، این ارتباط مینمی
یعنی با نیروهای سنتی جامعه  ؛نژاد هم بسیار محدود استارتباط امثال آقای حنیف

 نوان یکع کند ولی این بسیار محدود است. حرکت او بهکم و بیش ارتباط برقرار می
ولی روحانیون این محدودیت  ؛تشکل زیرزمینی مسلحانه و رادیکال محدودیت دارد

بلیغی عالیت تفکردند و الله خمینی شاه را نقد میرا نداشتند. روحانیون طرفدار آیت
کردند، در جامعه هم بسیار فعال بودند و با نیروهای سنتی و اجتماعی خوبی هم می

ها به دلیل این که خط مشی براندازی نداشتند، خط مشی د. آنکردنارتباط برقرار می
رادیکال جنگ چریکی نداشتند. در جنگ چریکی فقط مسلمان شرکت نداشتند، 

های فدایی خلق هم این مشکل را داشتند. ها هم بودند، سازمان چریکمارکسیست
یروهای ا نیعنی آنقدر مسائل امنیتی و حفاظتی برایشان مهم شده بود که ارتباط ب

سنتی جامعه بسیار مشکل شد. ولی نیروهای مذهبی، خصوصا نیروهای مذهبی 
که در سازمان مجاهدین کودتا انجام شد و نیروهای  98۵۶وابسته به حوزه تا سال 
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خص ها خیلی مشمذهبی اختالف پیدا کردند و بینشان شکافی ایجاد شد، فعالیت
کردند و هم از هم از مجاهدین حمایت می هاهایی مثل بازاریهم نبود. یعنی سازمان

های سیاسی بدبینی شدیدی نسبت به سازمان ۵۶ولی بعد از سال  ؛روحانیت
غیرروحانی پیش آمد که این نیروها بسیار نگران شدند و حمایت از سازمان 

شتر ها بیبینید حمایتمجاهدین هم ضعیف شد. بعد از این موضوع است که شما می
آیند در رود و نیروهای سنتی جامعه که به سمت مبارزه مین میبه سمت روحانیو

در قالب خیریه، شرکت در مساجد یا نهادهای قرض الحسنه و  التیاهداف و تشک
روند. پس آن چیزی که در این فرآیند مهم تمرکز در مساجد به سمت روحانیون می

به صورت توانستند است که این عوامل می یاست یکی عامل فرهنگی و مذهب
 های اجتماعی که در جامعه بود، فعالیت کنند و ارتباط برقرار کنند.رمن  

این امر با چیزی که در جنبش چریکی بود، کامال متفاوت است. فرد دیگری که 
ر حسینیه اش و دهای دانشگاهیموفق شد دکتر شریعتی بود. دکتر شریعتی در کالس

گاهیارشاد یک پروژه فرهنگی را شروع کرد. آن  بخشی چیزی که خودش به آن آ
گاهیمی ی فرهنگی بود. حکومت نسبت به این پروژه بخشی یک پروژهگفت. آ

فرهنگی حساسیت زیادی نداشت. به عنوان مثال، تدریس تاریخچه ادیان را در نظر 
بگیرید یا تدریس اسالم یا تاریخ اسالم یا نقد مذهب سنتی، مذهب متحجر. این 

ا مدتی پذیرفت. اما متاسفانه جنبش چریکی که جامعه را موضوعات را نظام ت
رادیکال کرد و خودش ادبیات علنی نداشت ولی دکتر شریعتی در حسینیه ارشاد 

کرد؛ بنابراین جوانانی که ادبیات مذهبی مدرن نوگرای رادیکال را منتشر می
ه بهای ذهنی خودشان خواستند به جنبش چریکی بپیوندند برای بازشدن گرهمی

ی تیمی هاهای امنیتی در خانهکردند و بعد دستگاهادبیات دکتر شریعتی مراجعه می
دید. دکتر شریعتی هیچگاه طرفدار جنگ چریکی های دکتر شریعتی را میکتاب

دید و حتی صریحًا قدرت نبود. او در آن مقطع انقالب را از نظر زمانی مناسب نمی
شد ولی زمانی که در ستقیم با او درگیر نمیکرد و در نتیجه مشاه را هم نقد نمی

دید حکومت به این نتیجه رسید که ادبیات دکتر های دکتر را میهای تیمی کتابخانه
ه، کند، که این موثر هم بود. در نتیجشریعتی برای جنبش چریکی نیرو تربیت می
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در حالی که  بستند 98۵9ها حسینیه ارشاد را در آبان حسینیه ارشاد را هم بستند. آن
شروع شده بود ولی باز هم ساواک تحمل  ۶1جنبش چریکی مسلحانه در بهمن سال 

هایش را ادامه بدهد ولی بعد از این که فهمیدند کرد تا دکتر شریعتی بتواند کالس
حسینیه  گیرد،ادبیات دکتر شریعتی غیر مستقیم در خدمت جنبش چریکی قرار می

 ارشاد را هم بستند. 
ط ای بین استبداد، پلیس امنیت و ارتبااست که شما باید در اینجا رابطه موضوع این

های سیاسی با نیروهای سنتی و دو خط مشی و استراتژی که روشنفکران و سازمان
های نیروهای سیاسی و احزاب داشتند، پیدا کنید. اگر احزاب در این دوره خط مشی

گاهی بخشی می  توانستند تاشدند و میمی داشتند تا حدودی تحملفرهنگی و آ
 8۹تا  ۹1ها را انجام بدهند. این موضوع را شما هم در دروه سال حدودی این فعالیت

در امکاناتی  ۶۹بینید. سپس از سال می ۶۹تا  81بینید، هم کم و بیش در دوره می
بینید. کند این موضوع را به وضوح میکه روحانیت دارد و مبارزات و تبلیغاتی که می

حتی بخشی از روحانیون مثل آیت الله بهشتی و آیت الله باهنر به وزارت آموزش و 
های درسی دینی مهم بنویسند و با مذهب خرافاتی شوند تا کتابپرورش دعوت می

ها به کتاب درسی دانش آموزان دهند و کتابها انجام میمبارزه کنند و این کار را آن
ود ولی شهای مذهبی میراه برای ارتباط با تودهشوند. این موضوع به یک تبدیل می

جنبش چریکی امکان انجام کاری به این صورت اصاًل ندارد و همان طور که اشاره 
آید چه به عنوان معلم، چه به عنوان به ایران می ۶8کردم دکتر شریعتی هم که از سال 

ن امکان را ای ۵9مدرس دانشگاه و چه به عنوان خطیب در حسینیه ارشاد تا سال 
دارد که با جامعه ارتباط برقرار کند. بلندگوهای مذهب متحجر بر علیه شریعتی 

دادند. حتی این کردند و در انجمن حجتیه و جاهای دیگر فحش میصحبت می
ی اجتماعی شدند و دکتر را بیشتر در جامعهکارها باعث تبلیغ کار دکتر شریعتی می

شود. پس اگر تعطیل می ۵9موضوع هم در سال  بردند. اما اینیا عرصه عمومی می
این دو عامل را در نظر بگیرید، عامل اول استبداد و پلیس امنیت و غیره و دوم 

 ها این دو عامل وجود دارد.استراتژی فعالین سیاسی مدرن، احزاب و گروه
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 :جناب دکتر به اهمیت استراتژی شریعتی در نزدیک شدن به عموم  یادنامه
ه کردید. در حال حاضر چه نیرویی و چه استراتژی میتواند چنین مردم اشار

 پروژه ای را پیش ببرد؟

در مورد این سؤال شما باید بگویم که این امر که نیروهای دیگری مثل  دکتر رفیعی:
از توانند اما به نیرو و زمان نیدکتر شریعتی بتوانند آن پروژه را انجام دهند، حتمًا می

اند. ما در های جامعه رو شدهباید پیش برود مخصوصا االن که بحراندارد، آرام آرام 
شویم و یازده فقیه بر اساس قانون طی این چهل سال توسط روحانیت اداره می

اساسی بر ما حکومت کردند. پس اگر مشکلی در جامعه است روحانیت و فقها 
ها باید یم. شما جوانتوانند خودشان را از ماجرا مبرا بدانند. همه ما امید دارنمی

بیشتر امید داشته باشید که آرام آرام همگی به یک عقالنیتی برسیم که روحانیت 
تواند مملکت را اداره کند و باید با کلی نیروی ملی این متوجه شود به تنهایی نمی

مملکت را اداره کند و ما هم طوری سعی کنیم که برای مسائل جامعه راه حل، طرح 
ه کار تواند با ایده شریعتی دست به باشیم. به نظر من نیرویی که االن میو پروژه داشت

شود، نیروهای نو اندیش دینی هستند. بخشی از این نیروهای نواندیش دینی پیروان 
دکتر شریعتی هستند که االن در دفتر پژوهشی و در بنیاد دکتر شریعتی متمرکز 

ستند که به نو اندیشی دینی اعتقاد ها نیروهای ملی مذهبی هاند، بخشی از آنشده
دارند، بخشی از روحانیون نوگرایی هستند که در این بیست و پنج سال اخیر ظاهر 

های نویی را تولید کنند مثل کسانی که از جمله آقای محقق شدند و توانستند اندیشه
د وداماد، شاگردان آیت الله منتظری، آقای دکتر ثبوت و حتی آقای ترکاشوند )با وج

نو  اند و یکها کارهای تحقیقاتی جدیدی کردهاین که ایشان روحانی نیستند(. آن
 شود این کارها را کرد.اندیشی را در دین به وجود آوردند. بله می

 های سیاسی کم شده کاران در برابر سازمانپذیرم که تحمل محافظهمن می
شکل دیگری مثل  شد نیروهای اجتماعی در سطح جامعه بهبود. ولی آیا نمی

 نهادهای خیریه، خود را حفظ کنند؟
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ولی  های زیادی شکل گرفته استشد و اتفاقًا خیریهموافقم که بله می دکتر رفیعی:
را  هاییها هم تحت تأثیر نیروهای امنیتی و اطالعاتی هستند. حتی من جوانهمین

دهند ولی میآموزان افغانی درس روند و به دانشبینم که به جنوب شهر میمی
شود که شما ببینید حتی شوند. این موضوع باعث میها هم کنترل میهمین

های خیریه رسمی خیلی کم داریم که بتوانند فعالیت کنند و همیشه تحت سازمان
ها را های امنیتی ایننظر هستند. همیشه پلیس امنیت یا پلیس اجتماعی یا سازمان

جامعه امنیتی و نظامی شده است و این فضا  دهند. یعنی فضایتحت فشار قرار می
دهد، هم خود حاکمیت و هم نیروهایی که قصد اصالح جامعه را دارند همه را آزار می

 افتد.دهد ولی باز هم اتفاق میرا آزار می

  حاکم حذفی است اما از سوی دیگر شاید حتی بتوان  جریاناز سویی نگاه
های سنتی جامعه را به حساب گفت که نیروهای حامی تحول اصاًل بخش

های روشنفکری در آورند. به عنوان مثال چند درصد از محتوای بحثنمی
ها از جامعه است؟ آیا این امر های حامی تغییر خطاب به این بخشرسانه
 زا نیست؟آسیب

ن وضعیت گویید االببینید پرسش شما وارد است، ولی وقتی شما می دکتر رفیعی:
های مذهبیان نو اندیش است، نه آن که نباشد. اد در فضای رسانهاین است این ایر

ه توانید با یک دوربین سادولی آن ارتباط پرهزینه شده است به عنوان مثال شما می
به این مناطق بروید و فیلم برداری کنید، یا مثاًل گروه تشکیل بدید و روی یکی از 

وجود دارد، فضا چون فضای  این مسایل اجتماعی مطالعه کنید. این مشکالت هم
شود، همه چیز برای امنیتی نظامی شده است، همه چیز به چشم توطئه دیده می

شان آید. این نقص در نواندیشود در نتیجه این مشکل پیش میآقایان نگران کننده می
زا هم هست، االن جامعه به شدت بهم ریخته تان وارد است، آسیبدینی است. سوال

ارتباطاتی که روحانیت سنتی حاکمه هم داشته، آن هم دچار مشکل است، حتی آن 
ها شده است. آن هم به دلیل این که مشکالت انبوه شده، راه حلش مشکل است، آن

شود. چه خوب بود هم طرح و پروژه ندارند در نتیجه آرام آرام ارتباطاتشان قطع می
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دادند بقیه هم با جامعه ارتباط کردند و اجازه میها هم ارتباطاتشان را حفظ میکه آن
ها هم تشکیالت و ارتباطاتشان کاماًل کنند. آنبرقرار کنند ولی این کار را نمی

تشکیالت و ارتباطات حکومتی شده است، یعنی کاماًل تشکیالت سازمان یافته 
ها هم خطرناک است، یعنی اداری شده و بروکراتیک شده است. این موضوع برای آن

دهی و بعد یک مجموعه کنید و به او حقوق میا نیرویی را استخدام میوقتی که شم
وظایف در عرصه عمومی از او انتظار دارید، این موضوعات دیگر مشکل جدیست. 

خواستند در دهه شصت این مشکالت وجود نداشت، در دهه شصت هر موقع می
میت دفاع کردند و جمعیت انبوهی از سمت حاکتظاهرات خیلی عادی برقرار می

کرد ولی االن باید جمعیت متشکل و سازمان یافته بیاید، جمعیتی که رابطه می
اه خورده است، یعنی رها شکستارگانیک بروکراتیک با حاکمیت دارد. این پروژه

د؟ چرا کنها را نگاه کرد، چرا جامعه توسعه پیدا نمیتوان شاخصحل نیست یعنی می
قر زیاد شده است؟ چرا اعتیاد زیاد است؟ چرا سوادی زیاد شده است؟ چرا فبی

خواهند مستقل با اعتیاد مبارزه کنند امکان فعالیت کمتری پیدا هایی که میسازمان
ها بدبینی وجود دارد. این گیرند؟ و نسبت یه اینکنند؟ و بعد زیر نظر قرار میمی

جامعه  موضوعات نشان دهنده این است که باید دموکراسی به معنی حقیقی در
نید بین باشیم نه بدبین. به عنوان مثال شما ببیپذیرفته شود و همه نسبت به هم خوش

کنند ولی اگر فردی مثال یک استاد دانشگاه مثل آید همه کمک میوقتی زلزله می
یبا کالم یا یک هنرپیشه یا یک ورزشکار یک حساب باز می دم پول کند و مردکتر ز

ورتی کنند. در صگیرند و برایش مشکل ایجاد میرار میریزند بعدها تحت فشار قمی
که باید از او استقبال کنند تا مردم احساس امنیت کنند. من یک مثال بزنم، من به 
ارومیه رفته بودم، شهر ارومیه یک موزه دارد، یک موزه کوچکی بود که آثار باستانی 

کردم دیدم زیر همه این میو عتیقه در آنجا جمع شده بود. من وقتی که آثار را نگاه 
اند. خیلی حساس شدم و از رئیس آثار جای یک پالک بوده که آن پالک را کنده

اید. گفت ما اینجا یک همشهری داشتیم که موزه پرسیدم که این پالک را چرا کنده
جات و جواهرات یهودی بود، او عتیقه جمع کرده بود، در اواخر عمر همه این عتیقه

ها وصل رومیه هدیه کرد و همانطور که حقش بود یک پالک هم به آنرا به موزه ا
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شان را هم به من نشان داد. در ادامه اضافه کردیم، خیلی شیک و تمیز که عکس
 ها را کندند. ببینید یک یهودی ایرانیکند که بعد از انقالب آمدند و تمام این پالکمی
گر کنیم. یا مثال دیو را پاک میخواهد به توسعه فرهنگی شهرش کمک کند اسم امی

سه مدرن برای شما بزنم، شهر ما بیرجند دو سال بعد از مشروطه یک مدر
علم که وزیر دربار بود، ساخته است. این مدرسه را الله دعلم، پدر اسالملک شوکت

خودش با بودجه خودش ساخته است. مدرسه جدیدی بوده که بعد از دارالفنون و 
شدیه سومین مدرسه مدرنی است که در ایران تقریبا صد و ده سال مدرسه مرحوم ر

پیش ساخته شده بود. در باالی سردر نوشته بود مدرسه شوکتیه بیرجند. چند سال 
ی اند. خوب این چه فرهنگپیش که من به بیرجند رفتم دیدم که روی آن را گچ گرفته

بوده و ممکن است آدم است، یک فردی بوده، فئودال بوده، نایب الحکومه منطقه 
ظالمی بوده باشد و شما نپسندید ولی مدرسه ساختن که کار خیر است چرا اسم او 

نتی های سکنید این نیست که بخشگونه عمل میکنید؟ وقتی شما اینرا پاک می
شود. آورند، نه خیلی هزینه باالست و برایشان گران تمام میجامعه را به حساب نمی

ها گروهی را گرفتند که برای محیط زیست فعالیت ثال بزنم، اینتان مبازهم برای
گوید ها جاسوس هستند و یکی میگوید که اینکردند، یک سازمان اطالعاتی میمی

ها محاکمه بشوند و از خودشان دفاع نیستند. من شهروند در یک دادگاه علنی اگر آن
ین موضوعات اتفاق گوید ولی افهمم که کدام طرف راست میبکنند، خوب می

دارند. در نتیجه ها را همچنان به عنوان جاسوس در زندان نگه میافتد و آننمی
ای خواهند کارهقسمت بزرگی از جامعه که سیاسی نیستند، فرهنگی هستند و می

ضا گردند. فکنند. مردم دنبال دردسر نمیبه این شکل بکنند حساب کارشان را می
دیدم، یک خانم شصت های لندن میمن مثاًل در بیمارستانآنقدر باید باز باشد که 
گفت من روزانه در این بیمارستان دو تا سه ساعت مجانی کار ساله یا هفتاد ساله می

کرد و از این دست کارها. مردم احساس کرد، خدمات میرسانی میکنم. نامهمی
ه دید امنیتی یا کنند که این نهادها مال خودشان است. ولی وقتی همه چیز بمی

 شود.اش این میشود نتیجهنظامی دیده می
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ای ههای اولیکند، بعد از این که انقالب شد و درگیریبعد از انقالب قضیه فرق می
هایی که در سال شصت افتاد که درگیریوجود آمد، فضا داشت تازه جا میه که ب

ها حصول آن درگیریها نیست ولی آنچه که مشروع شد. بحث ما تحلیل آن درگیری
بود، بسته شدن فضای سیاسی بود. یعنی از یک طرف ترورها شروع شد، از یک 

های انقالبی. این موضوع فضا را به شدت مسموم کرد و ها و دادگاهطرف اعدام
روحانیت را به شدت نگران کرد که جلوی فعالیت نیروی غیرروحانی را بگیرد و 

 توانید ببینید که احزاببعد از آن موضوع شما می تقریبًا هم در این هدف موفق شد.
سیاسی تعطیل شدند، حتی حزب جمهوری اسالمی هم نتوانست فعالیت کند و 

تنها  و موثر بودند داخلی هایمنازعات و خشونتتعطیل شد. بعد خود مسئله جنگ 
 توانست با نیروهای سنتی جامعه ارتباط برقرار کند، روحانیت حاکمجریانی که می

بود. روحانیت حاکم دو ویژگی داشت، یکی این که قدرت سیاسی را در اختیار داشت 
توانست نیروهای اجتماعی و سنتی را بسیج کند. دوم این که و با قدرت سیاسی می

زبانش با زبان سنتی جامعه یکسان بود، مذهبی و به اصطالح مذهبی سنتی بودند و 
به  ۶1تا  ۵7د. این فرصت در فاصله های سیاسی این امکان را نداشتنسازمان
 ها موفقهای سیاسی رو کرد، اتفاقا همه هم موفق بودند. حتی مارکسیستسازمان

های دیگر موفق بودند مثل جبهه ملی، نهضت آزادی و حتی سازمان بودند، سازمان
مجاهدین خلق همه توانستند ارتباطاتی برقرار کنند. ولی بعد که فضا بسته شد و 

خونین ایجاد شد این فضا فقط در اختیار روحانیون قرار گرفت. گروه دیگری  درگیری
نیز جرئت چنین کاری نداشتند. بعد از این، کارشناسان امنیتی به میدان آمدند و از 
هر تشکل دیگری که بخواهد ارتباط برقرار کند جلوگیری کردند. در اینجا شما 

ید چون قانون اساسی به محاق رفت. های سیاسی بدانتوانید مقصر را سازماننمی
در قانون اساسی که دموکراسی و تفکیک و قوا و آزادی احزاب، آزادی اجتماعات، 

( این ۶3و چه قانون اساسی سال  ۵3آزادی سندیکاها بود )چه قانون اساسی سال 
موضوعات کاماًل پذیرفته شده بود ولی عماًل تعطیل شد. اینجا فقط روحانیت حاکم 

ها تشکیالت کل روحانیت توانستند با نیروهای سنتی ارتباط بگیرند و به آننه حتی 
تشکیالتشان بعدها به صورت تشکیالت سیاسی و نظامی درآمد، مثل بسیج  .بدهند



 یادنامه نهمین سالگرد شهادت هدی صابر     96 

های اسالمی یا نیروهای کارشناسی چون هم قدرت دست روحانیت بود و یا انجمن
 ند. اینجا نیروهای متوسطهم خویشاوندی فرهنگی و نظری با نیروهای سنتی داشت

جامعه که بخش روشنفکری هم در بینشان بودند یعنی بخشی که با دنیای مدرن، با 
ادبیات مدرن و با دموکراسی و آزادی فعال بودند اینها نتوانستند ارتباطی با نیروهای 

ای مثل بینید که مثاًل اگر مسئلهسنتی جامعه برقرار کنند و به همین دلیل شما می
، این نیرو به میدان 33یا انتخابات سال  7۶شود، انتخابات سال خابات مطرح میانت

آیند و این امر ارگانیک نیست، از نوع حزبی نیست، خودجوش است. مردم به می
قتی شود و یا ودهند و وقتی رأیشان پذیرفته نمیآیند و رأی مییکباره به میدان می

ز توانند انجام دهند چون بعد اد کاری نمیشوتصمیماتی بر خالف رأیشان گرفته می
، توانند فعال باشندسازی است، دیگر نه سندیکاها میآن درگیری و زندان و پرونده

های خونین اولیه دیگر شما های مستقل. بعد از انقالب و بعد از درگیرینه انجمن
، قشر فکریای که نیروهای سیاسی، روشنبینید. جامعهجامعه را کاماًل دو قطبی می

توانند شوند و جدا هستند و نمیمتوسط شهری از نیروهای سنتی کاماًل جدا می
کاری بکنند، اتمیزه هستند، در جامعه پراکنده هستند و تشکیالتی ندارند. اگر هم 

کنند، روحانیت حاکم با این تشکیالت مقابله و برخورد گاهی تشکیالتی پیدا می
شود خود قوه قضائیه هم یک کانون وکال تشکیل می کند. مثاًل اگر کانون وکالمی

گیرند. اگر دانشگاهیان یک تشکل مستقل تشکیل دهد و جلو آن را میتشکیل می
دهند بعد دستگاه حکومت هم به وسیله روابط و امکاناتی که دارد تشکیالت می

 شگیرند. به عنوان مثال ببینید که جنبدهند و جلوی آن را میموازی تشکیل می
اند و نیروهای ها دور هم جمع شدهدانشجویی به چه شکلی درآمده و هر بخشی از آن

 گیرد. ما باید حتمًا به این دو عامل توجه کنیم. منسجمی شکل نمی
که کودتای رضاخان انجام  9۹11کنم که از سال بندی کنم، فکر میاگر بخواهم جمع

شتن کتاب، تاسیس مدارس، فعالیت فرهنگی برقرار بود، مثل نو 98۵7شد تا 
 توانستند بکنند. همان طور که آقایها میها، از این دست فعالیتتاسیس دبیرستان

 ولی ارتباط مستقیم تشکیالتی .مهندس بازرگان از این دست کارها فراوان کرده اند
چون دستگاه  ؛با نیروهای سنتی در این دوره جز در دوره کوتاه مصدق مقدور نبود
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داشت آرام آرام  ۶1هم که تا سال  ۵7گرفت. بعد از سال ی آن را میسرکوب جلو
گرفت ولی زمانی که فضا به سمت فضای نظامی رفت و درگیری ایجاد شد، شکل می

 پذیر نبود. دیگر امکان
اگر بخواهیم جمع بندی کنیم، علت مشکالتی هم که االن داریم همین مسئله است. 

اجتماعی در جامعه نیستند یعنی روحانیت مسئله این است که همه نیروهای 
های توانستند نیروهای خودشان را بسیج کنند، قدرت سیاسی را بگیرند، سازمان

خودشان را تشکیل بدهند و قشر متوسط شهری که قشر فرهنگی هستند، دستش 
 کوتاه است. 

مشکالت جامعه ما همینجاست چون حکومت هم از کل امکانات ملی استفاده 
 ؛کندیاستفاده م دها برقرار کن، بلکه از امکانات محدودی که توانسته با اینکندنمی

حال چه به دالیل کارشناسی، چه به لحاظ فرهنگی، چه به هر دلیلی. چون جامعه 
ها استفاده کند، جامعه ما االن کاماًل قطبی است. تواند از آنقطبی شده است، نمی

 مثال در نظر بگیرید که نماز جمعه ؛دارداست که ارتباطاتش را  ییکی قطب حکومت
 دارد، نماز جماعت دارد، ولی قشر روشنفکر جامعه ما این امکانات را ندارد. 

است، جامعه ارگانیک  یی خطرناکجامعه ما دو قطبی است و این جامعه جامعه
تواند کارساز و مؤثر باشد که همه جامعه در ارتباط باشند. نیست. جامعه زمانی می

نهاد عضو است حتی در کشورهای اروپایی سازمان مردم 1 یک آمریکایی در مثالً 
های هگذارند. ولی دانشگادهند و تأثیر میها نظر میاین مقدار خیلی بیشتر است، این

فی ها حتی یک نهاد صنسندیکا ندارند، دانشگاهی یانما را در نظر بگیرید: دانشگاه
اگر بعضی از اقشار هم تشکلی دارند مثل پرستارها ندارند تا از منافعشان دفاع کند، 

رو هستند. یعنی ممکن است فورًا برایشان یا بخشی از کارگرها آن هم با مشکل روبه
 ها مشکالت عمده جامعه ماست.سازی شود و جلوشان را بگیرند. اینپرونده

 وگو. از مشارکت در این گفت خیلی متشکر 
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نیروهای سیاسی ـ نیروهای اجتماعی: 
 پیوند استراتژیک، نه برخورد ابزاری و تاکتیکی

 گفتگو با فیروزه صابر

 ها در کار با نهادهای هایی که حضرتعالی طی این سالبا توجه به تجربه
اید، اساس نقد شهید صابر به نیروهای نهاد داشتههای مردممدنی و انجمن

توجهی و غفلت از نیروهای اجتماعی را تا چه سیاسی مبنی بر کم-فکری
 دانید؟اندازه نافذ و وارد می

ی که هایبندیویژه با دستهه هدی مطرح کرد، بهبه نظر من، نقدی کفیروزه صابر: 
یافتگی برای ارتباط با بیرون قایل بود، چنین های درونی و قوامبه توسعه ظرفیت

بندی است که بتواند انسجامی را در وحدت با پیرامون کاری نیز نیازمند نوعی شاکله
 و دستاوردهایی باشد، هاخود ایجاد کند و به این منظور نیز ضرورتًا باید واجد آورده

به خصوص در مورد عناصر سیاسی و جامعه روشنفکری، کماکان برقرار است. 
گاهی بخشی با رویکرد نقادانه است، چراکه اساسًا روشنفکری، نوعی روشنگری و آ

گاهی رسانِی اثربخش، غلبه پیدا بخِش روشنفکری و پیاماما وجه نقادانه بر وجه آ
بیند و با همین همواره نوعی فاصله میان خود و جامعه می کرده و به همین دلیل نیز

وار دارد و ذهنیت و تصورات خود را اساسًا برای جویانه و قیممنطق نیز نگاه برتری
داند. اما درواقع به این دلیل که ارتباط میان این نیروها وبدنه جامعه راهگشا می

لید فکر و اندیشه نمی پردازد، اجتماعی وجود ندارد یا مخدوش است و از طرفی به تو
 های اخیر به کراتخصوص در سالگشایی کند؛ بهتواند گرهچنین رویکردی نمی

ایم که نیروهای سیاسی تنها به هنگام انتخابات است که سراغ مردم و دیده
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روند. اما در زمانی که برکنار بوده یا از عرصه سیاسی های اجتماعی میتشکل
این  دهند و مردم نیزتصویر راهگشایی در باب مسائل نشان نمیاند، بازنشسته شده

ز روز بیشتر شده و تا امروز نیکنند. در نتیجه این گسست روزبهناتوانی را درک می
ن بندی کنم که نقد هدی کماکاتوانم جمعگونه میادامه پیدا کرده است. بنابراین این

 ز شده است.به نیروهای سیاسی برقرار است و بلکه بیشتر نی

 شود، گویی شکافی پرناشدنی میان مسائل سیاسی و گونه که فهم میآن
نگرند اما مسائل اجتماعی وجود دارد. به این معنی که نیروهای سیاسی کالن

کنید نیروهای اجتماعی بیشتر به مسائل خرد توجه دارند. اساسًا فکر می
 جستجو کرد؟کاری را در کجا باید ریشه چنین شکاف یا تقسیم

درواقع نیروهای اجتماعی بر اساس مسئولیت خود در سازمان و فیروزه صابر: 
کنند، ممکن است در بخشی از مسائل تشکلی که هستند یا اهدافی که دنبال می

اجتماعی یا حتی حوزه بسیار محدود و یا در جامعه محلی ، متمرکز شوند. در نتیجه، 
دتر باشد. اما توجه نیروهای سیاسی عمدتًا ها محدوممکن است که دایره دید آن

بینند. این تر است و از آن طرف، مسایل کف جامعه را کمتر میحول مسائل کالن
حاظ بندی کالن به لروز بیشتر شده است. ضمن اینکه در یک جمعشکاف نیز روزبه

 .منطق توسعه سیاسی، اجتماعی و اقتصادی، همه این نیروها به یکدیگر نیاز دارند
بدین معنی که اگر شما توسعه را مثلثی با سه ضلع دولت)قدرت(، بخش خصوصی 
و جامعه مدنی در نظر آورید، در بخش جامعه مدنی نیز عناصر سیاسی وجود دارند 
که نگاهشان رو به قدرت است. عناصر اجتماعی نیز در همان ضلع حضور دارند با 

ع نگاه نیروی سیاسی حول انتفا این تفاوت که نگاهشان به انتفاع اجتماعی است.
در  کند. اماسیاسی است و آن را نیز با نگاهی که به اریکه قدرت دارد، جستجو می

وجه اجتماعی، چنین ذهنیتی مبتنی بر رسیدن به قدرت سیاسی وجود ندارد؛ بلکه 
 د.کنبر نوعی تحرک اجتماعی متمرکز شده و خواسته اجتماعی خود را مطالبه می

ویژه در های عناصر سیاسی و اجتماعی بهین شکاف، به ویژگیبخش دیگر ا
ورزانه و تولید محتوای شود. به نظر بنده، نگاه اندیشههای اخیر مربوط میسال
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که درست از همین زاویه است که نیروهای سیاسی بسیار کم شده است؛ درحالی
خیر های ااما در سالتوانند به عرصه اجتماعی نیز کمک کرده و آن را تغذیه کنند. می

این رویکرد رو به افول بوده است. مسئله دیگر مربوط به این نکته است که در 
های اخیر تشکیالت نیروها و عناصر سیاسی ضربه خورده است؛حتی بسیاری سال

کنند. در همین رابطه، فضای صورت فردی فعالیت میاز نیروهای سیاسی، به
روها داده که فعالیت انفرادی خود را ادامه دهند. مجازی نیز ابزاری به دست این نی

ورت فردی صبینید که بسیاری از نیروهای سیاسی بهوضوح میبه همین دلیل، شما به
یاسی های سصورت فردی نیز پیامهای تلگرامی و اینستاگرامی و ... دارند و بهکانال

ینید بلکه بولید محتوا نمیها نیز شما خیلی تکنند. البته در این پیامخود را صادر می
ند. این کها بیشتر ژورنالیستی است و در نتیجه، این خود نوعی خأل ایجاد میپیام

 نکات به وجه سیاسی مربوط است.
اما خواسته وجه اجتماعی محدودتر بوده و کالن نیست؛ به این معنی که در حوزه 

وص خصماعی بهکند. برای مثال، بر یک معضل و آسیب اجتمشخصی فعالیت می
حال، به تفکر و تحلیل و شود. اما درعینانگشت گذاشته و روی آن متمرکز می

شناخت کالن نیز دارد که هم خود باید به سطح کالن نگری برسد و هم در اینجا 
هایی ها کمک کنند اما تاکنون کمتر چنین کمکوظیفه عناصر سیاسی است که به آن

های اخیر افتاده، این بوده که نگاه که در سال ایم. اتفاق دیگریرا شاهد بوده
تشکیالتی عناصر اجتماعی نسبت به عناصر سیاسی پیشی گرفته است. خیلی جالب 

های شبکه تخصصی در سازمان 9۵است که بدانید در سه سال اخیر، تقریبًا حدود 
اص اند که در یک حوزه خغیردولتی شکل گرفته است. یعنی به این نتیجه رسیده

تواند کار کند بلکه باید نمی NGOزیست و ...، تنها یک انند کودکان کار، محیطم
تجمیعی از نهادهای غیردولتی در آن حوزه تخصصی شکل گرفته بلکه در آن صورت 

دهد در بتوانند قدمی مشترک بردارند. این نکته مهمی است چراکه نشان می
اسًا ر و بیشتر شده است. اسهای اخیر نگاه تشکیالتی عناصر اجتماعی بیشتسال

گاهییک نهاد مدنی سه کار اصلی انجام می گر است و بخش بوده، مطالبهدهد: آ
تر بوده کند. تا کنون وجه حمایتی این نهادها خیلی بیشتر و اثربخشگری میحمایت
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گاهیاست؛ اما در سال گری از بخشی به اقشار مردمی و مطالبههای اخیر وجوه آ
 سوییت رو به فزونی گذاشته است. به همین دلیل هم بوده که بهدولت و حاکم

و اند که این دهای خود حرکت کردهها و داشتهسازی، تجمیع منابع، ظرفیتشبکه
گاهی  تر کنند.گری را پررنگبخشی و مطالبهوجه آ

 نوعی تغییر بنیادین 88ی اخیر پس از اتفاقات سال سالهبه نظر شما در ده ،
نیروهای سیاسی و مواجهه این نیروها با نیروهای اجتماعی  در رویکرد

 شود؟مشاهده می

در عناصر سیاسی، تمایل به فعالیت اجتماعی وجود دارد اما فیروزه صابر: 
هدف  کنند. اما اگراستراتژیک نیست. با نیروهای اجتماعی برخورد تاکتیکی می

انبه گام جشده و همهعریفسوی پیوندی عمیق، تبرخورد استراتژیک باشد، باید به
ا الواقع، عناصر اجتماعی تالش کنند تبردارند و یکدیگر را تغذیه کنند. یعنی فی

معضالت کف جامعه را به نیروهای سیاسی بشناسانند و عناصر سیاسی نیز درک 
کالن مسائل سیاسی اجتماعی را به نیروهای اجتماعی منتقل کنند. اما این اتفاق 

های اکه برخورد نیروهای سیاسی تاکتیکی است و صرفًا در بزنگاهنیفتاده است. چر
گیرند و درواقع تأیید این نیروها را تاریخی است که از نیروهای اجتماعی سراغ می

کنند. تصور نیروهای اجتماعی نیز این است که نگاه نیروهای سیاسی نوعی طلب می
ویکرد مثبتی برای برقراری نگاه ابزاری است و به همین خاطر نیز از دو منظر، ر

ارتباط با نیروهای سیاسی وجود ندارد: یکی اینکه اساسًا به نیروهای سیاسی 
منطق های بیاعتمادند و دوم، به این دلیل که ارتباط با نیروهای سیاسی، هزینهبی

ها این است که فاصله خود را با عناصر کند، ترجیح آنبه فعالین اجتماعی بار می
های خصوص طی سالدانید که نیروهای اجتماعی بهکنند. حتمًا می سیاسی حفظ

آن جنس متفاوتی دارد، چراکه رویکرد  نهیاند؛ اما هزاخیر هزینه کمی پرداخت نکرده
 که در پیوند عناصر سیاسیاین نیروها تصاحب قدرت سیاسی نیست. اما هنگامی

گونه تصور دانند، اینیهای خود نمحال فعالیتبوده و این همراهی را نیز کمک
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ت کنند که بهتر اسکنند که به چه منظوری باید هزینه گزاف دهند. پس فکر میمی
 تا در مسیر خود حرکت کرده و در همان مسیر نیز هزینه دهند.

 رسد که روشنفکری ایرانی طی گونه به نظر میبه شهید صابر بازگردیم. این
نوعی دوگانه و استراتژی خروج یا ها، یا بر قدرت بوده یا با قدرت. دهه

نوعی نظرورزی صرف یا وفاداری. که به هر صورت دچار شدن به
هایی که در ارتباط با طرح ویژه فعالیتگرایی است. اما آقا هدی و بهذهنی

های غیررسمی زاهدان انجام دادند، ایشان را به وادی شق سومی سکونتگاه
نی، که در اینجا روشنفکری تالش کند. به این معاز روشنفکری وارد می

کند تا وارد میدان اجتماعی شود و دانش و نیرویی را که تجمیع کرده، در می
ورزانه به هم مبتنی بر نگاهی اندیشهخدمت تغییر وضعیت درآورد؛ آن

 «اثر انگشت»که به تعبیر خود ایشان، نحویریزی و توسعه محلی. بهبرنامه
ما سر زدن و برآمدِن این شق سوم از روشنفکری ما در هستی هویدا باشد. ش

محور و قابل تحقق گام نهاده، چگونه هاِی برنامهسوی فعالیترا که به
 کنید؟ارزیابی می

ای که هدی در زندگی فردی و اجتماعی خود نشان داد، تعریفی مسئلهفیروزه صابر: 
ی بود که بود که در مورد نقش روشنفکر داشت. در تلقی هدی، روشنفکر کس

ورزی را نباید صرفًا در زبان جاری کند بلکه در عمل ورز است اما این اندیشهاندیشه
نیز باید به آن صحه بگذارد. به همین دلیل نیز در همین سخنرانی مورد اشاره شما، 

ن شود. یعنی وقتی فرد وارد عرصه میداگوید که: فرد به نیرو تبدیل میاینچنین می
شود که ظرفیتش را در صحنه عمل رسد، تبدیل به نیرویی میشده و به عمل می

سازد. خود هدی نیز چنین مسیری را پیمود. یعنی از نقطه اجتماعی جاری می
و  شدگر میکرد، تحلیلعزیمت یک عنصر سیاسی که باید شناخت پیدا می

گاهی عی، کرد، آغاز کرد اما به حوزه عمل و میدان آمد و در صحنه اجتمابخشی میآ
دگی های آخر زنفعالیت خود را پی گرفت. البته برخی بر این نظرند که هدی در سال

 طور نیست بلکه او از ابتدا به همین نحوخود اینچنین بوده است. اما به نظر بنده این
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کرد و بر این گمان نبود که روشنفکر سیاسی کسی است که تنها به فعالیت می
های هدی نیز همگی ابعاد اجتماعی و د. پژوهشزدن بسنده کنگری و قلمتحلیل

ماند و ادامه ها میاجرایی داشتند و خود او نیز تا انتهای تحقق کار همراه پژوهش
های آخر نیز به این رسیده بود که باید مدلی را برای توسعه جامعه داد. در سالمی

ند د که چگونه بتواکار او همان نگاه کالنی بومحلی ارائه کند و در این راستا، کمک
 کم در یک محله قابلیتریزی کرده و به وضعیتی برساند که دستاین مدل را پی

تحقق و ایجاد تغییر داشته باشد. به همین دلیل، ]در تلقی هدی[ کسی که یک عنصر 
نگرد که بیشترین آسیب و چالش را داراست و از طرف ای میسیاسی است، به جامعه

عنوان یک عنصر اجتماعی فعالیت کرده و مدل خود را در یک دیگر، در جایی که به
صورت محلی اجرا کند، ضمن اینکه آن مدل را بهنشین پیاده میموقعیت حاشیه

ه آن طلبد و بای است که رویکرد و تحلیل کالن میکند، اما پشتوانه آن نظریهمی
رد خیلرساند. این رفتیاری می وده کننده بی کمکوبرگشت میان امر کالن و امر خ 

است. درواقع هدی هم آن نگاه کالن سیاسی را دارا بوده و هم این رویکرد اجتماعی 
با جنس محلی را. و این دو به توفیق کار هدی بسیار مدد رسانده است. یعنی نه 

نشین حضور پیدا صرف رویکردی احساسی در محله حاشیهصورت مجرد و بهبه
ر مرحله صرف نظرورزی متوقف شده است. اساسًا با کرده و نه با رویکرد کالن د

صورت همین پشتوانه هم بوده که توانسته مدلی خلق کند که در آن، نیروی محلی به
گر مستقل و نه وابسته، فعالیت کند. به همین دلیل نیز در بعد اجتماعی یک حمایت

معه محلی ها آن جاگر محض بود، تا سالمحض نیز نبوده است. چراکه اگر حمایت
 نشین زاهدانماند در صورتی که شما اگر به مناطق حاشیهمتکی به مجری طرح می

سر بزنید، خواهید دید که نیروی محلی استقالل پیدا کرده، تبدیل به نهاد شده و 
 گر سایر نیروهای محلی نیز شده است.تسهیل

 تًا کنند، عمددر سخنرانی مورد اشاره، نقدهایی که شهید صابر مطرح می
رسد موانعی نیز که به نظر میسیاسی است درحالی-متوجه نیروهای فکری

در طرف نیروهای اجتماعی برای پیوند با نیروهای سیاسی وجود دارد. 
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ای را در دو طرف این پیوند مشاهده طورکلی، شما چه موانع دو سویهبه
 کنید؟می

ی اینکه عنصر نیاز دارد. یک کنم که برقراری این پیوند، به چندفکر میفیروزه صابر: 
درواقع باور و اعتقاد به این موضوع که اساسًا عناصر سیاسی بدون رویکرد اجتماعی 
موفق نخواهند بود و عناصر اجتماعی نیز باید صاحب نگاه کالن شوند و وجه کالن 
سیاسی را نیز مدنظر داشته باشند. البته اینگونه تلقی نشود که نیروی سیاسی باید 

اجتماعی کند و نیروی اجتماعی باید فعالیت سیاسی انجام دهد. به نظرم هر کار 
کدام از این نیروها باید فعالیت خود را انجام دهند چراکه دو وادی متفاوت است. 

شود که افراد قصد فعالیت سیاسی دارند و اساسًا حزب به این منظور تشکیل می
ب جایگاهی در قدرت سیاسی به خواهند اهداف و امیال سیاسی خود را با کسمی

پیش ببرند. اما در بعد اجتماعی، نگاه یک فعال مدنی به انتفاع اجتماعی است؛ به 
همین دلیل نیز به جامعه متعهد است. درواقع کارکرد این دو عنصر متفاوت است. 

رده ای که زمانی بر اریکه قدرت تکیه کنقدی که امثال بنده به برخی نیروهای سیاسی
اما اکنون در آن مناصب حضور ندارند، این است که این افراد به این نتیجه  بودند

رسیدند که احزاب کارکرد ندارد یا خطرپذیری باالیی دارند و به همین خاطر برخی 
اند که در آن نهادهای اجتماعی، مشغول فعالیت نهادهای اجتماعی را ایجاد کرده

ه نهادهای اجتماعی و مدنی است. به سیاسی هستند و از این لحاظ، لطمه بزرگی ب
ای نیست. اگر برخورد صادقانه صورت گیرد، هر عنصری در نظرم این کار صادقانه

اندازی فهمد و از دستشناسد و میای حدودوثغور فعالیت خود را بهتر میهر حوزه
 گری صادقانهکند. بنابراین بهتر است که هر کنشها اجتناب میبه دیگر حوزه

ه اجتماعی یا سیاسی خود را تعریف و بر همان اساس نیز شناسنامه خود را جایگا
ها برای ورود هر فعالی به هر تنظیم کنند. پس درنظرداشتن وجه تمایز این حوزه

سطحی از فعالیت، الزم و ضروری است. اما هر دوی این نیروها قطعًا به همدیگر 
ند توانتوا، نیروهای سیاسی میورزی و تولید محنیازمند بوده و در بحث اندیشه

گِر نهادها و فعالین اجتماعی باشند. چگونه؟ برای مثال فرض کنید که یک یاری
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شود که با شود، متوجه میکه با مسائل اجتماعی مواجه مینهاد مدنی هنگامی
ای را برای خود تعریف ها و مشکالت گوناگونی روبرو است. سپس حوزهچالش

ن طور طبیعی نیز وقتی وارد چنیشود. بهها متمرکز میآن آسیب کند و بر یکی ازمی
زمان، کند و همگری خود سوق پیدا میسوی نقش حمایتشود، بههایی میچالش
گاهیمطالبه بخشی نیز انجام می دهد. در این دو وجه، نیروهای سیاسی گری و آ

اسی های سیفعالیت کار باشند، نه اینکه فعالین اجتماعی را واردتوانند کمکمی
گها را در سطح کالنکنند. بلکه باید این آسیب اهی تری ببینند و با آن سطح کالن، آ

ی ذهنی و هابخشی کنند تا بلکه فعالین اجتماعی بتوانند آن دیدگاه کالن را با مدل
رد، اجرا کرده و پیش ببرند. اگر این فرآیند به بی تعریف خوفکری مناسبی در سطح خ 

ان عوض هایشتوانند از یکدیگر تغذیه کنند، بدون اینکه جایگاهین نیروها میشود، ا
شود یا از یکدیگر استفاده ابزاری کنند. استفاده ابزاری، تاکنون لطمات بسیاری را 
به نیروهای اجتماعی وارد ساخته است. البته این مسیر بسیار بلندمدت بوده که در 

اًل شرایط و امکان تحقق ندارد. در مسیر مدت و در ظرف جامعه ایران فعکوتاه
شده بلندمدت باید اعتمادسازی رخ دهد که بر اساس برخی کارهای مشترک تعریف

بنا شود. منظور از فعالیت مشترک نیز این است که هر یک به حوزه کاری مشغول 
 وجانبه وهای دباشند اما به یکدیگر پالس و پیام دهند تا بلکه بتوان از این ظرفیت

 دوسویه استفاده کرد.

  در نکاتی که اشاره داشتید، وجه عدم اعتماد نیروهای اجتماعی به سیاسی یا
تر بود. اما به نظر اندازی فعالین سیاسی به نهادهای مدنی برجستهدست

توان ها یا نواقصی را میشما، در سوی نهادهای اجتماعی چه موانع، ضعف
 سراغ گرفت؟

تماعی به دلیل انباشت تجربیات خود در این سالیان، نیروهای اجفیروزه صابر: 
اند. نکته دیگر نگرانی هایی است که اعتماد خود را به نیروهای سیاسی از دست داده

های سیاسی دارند. یعنی اگر در ارتباط با عناصر سیاسی قرار بابت پرداخت هزینه
دانید که شت. حتمًا میهایی را در پی خواهد داها مخاطرات و هزینهگیرند ، برای آن
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های غیردولتی، نگاهی اجتماعی نیست نگاه حاکمیت به نیروهای مدنی و سازمان
شود. امنیتی است و همواره با شک و شبهه با این نیروها برخورد می-بلکه سیاسی

ای و صرف حمایتی باشد. اما یک مگر اینکه کارکرد نهادهای مدنی صرف خیریه
شده اش حمایتی باشد، اما نسبت به حقوق تضییععالیتسازمان غیردولتی شاید ف

گری نیز پذیری که مورد حمایت خود قرار داده، حساس بوده و مطالبهقشر آسیب
ردولتی های غیامنیتی به سازمان-کنند. درنتیجه اگر حاکمیتی با نگاه سیاسیمی

گاهیتوجه کند، به دو وجه مطالبه  اد.بخشی حساسیت نشان خواهد دگری و آ
های غیردولتی و مؤسسات نیکوکاری، موضوع دیگر این است که بسیاری از سازمان

رد خود بوده و کمتر پیش می های آید که سراغ شناخت و چالشخیلی درگیر نقش خ 
فراگیرتر بروند و نسبت به آن صاحب تحلیل، نظر و تئوری شوند. بر سر این رویکرد 

ا را در این هسازی این نهادها بتواند آنشبکه کار کمی صورت گرفته و شاید با تجربه
ها نیز کمی تقویت کند بلکه صاحب تفکر و نگاه کالن شوند. وقتی این حوزه

رد خوها و فعالیتها با فقدان نگاه کالن روبرو باشند، درگیر پروژهسازمان د های خ 
تر ر و بیشهای کالن فکری برسند، خیلی بهتشوند. اما اگر این نیروها به مدلمی
پذیر حمایت کنند. در اینجاست که بحث حقوقی و قانونی توانند از اقشار آسیبمی

آید. یعنی این نیروها به جای اینکه رابطه خود را با اقشار این اقشار پیش می
های صرف حمایتی تعریف کنند، از منظر شناخت و ارائه صورت کمکپذیر بهآسیب

 ها باشند ورسان این اقشار و گروهتوانند یاریمی های فکری و ذهنی کالن نیزمدل
با آن پدیده اجتماعی برخورد چالشی کرده و به سمتی حرکت کنند که آن پدیده را در 

های سطحی فراتر از پروژه و محدوده جغرافیایی خود حل کنند. به نظرم سازمان
وند. سبک ش مدنی در این مورد باید بسیار کار کنند تا بلکه صاحب مدل و صاحب

منظور بنده از کار نظری و کالن، کار کالسیک نیست؛ بلکه فعالیتی است که نقطه 
عزیمت خود را میدان قرار داده و از عمل به نظر رسیده نه بالعکس. در نتیجه، این 

رسد، در فرآیندی پخته شده و مجددًا طی سیکلی نوع فعالیت که از عمل به نظر می
توانیم ادعا کنیم اگر فعال اجتماعی د. آن وقت است که میگردبه میدان عمل بازمی

مشغول فعالیت در کف جامعه است، در حقیقت به کمک پشتوانه نظری است که آن 
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تد که افبرد. در نهایت چنین رویکردی در یک سیکل مثبت میکار را به پیش می
اید از جایی بر بوده که بکنند. البته خود این فرآیند نیز زماندائمًا یکدیگر را تقویت می

ان مدتی داشت. یادمآغاز شود و در سیر خود نیرومندتر شود. نباید انتظار راه کوتاه
گاهی مردم را نیز باشد برای هر کاری به خصوص کارهایی که اثربخش بوده و نوید آ

های خاص خود را نیز دارد که باید آن را بپذیریم و پرداخت کنیم؛ دهد، هزینهمی
 ها کم و کمتر شود.امیدوارم که این هزینه البته

 ها وهای اندیشه شهید صابر، همین انگارهترین مؤلفهشاید یکی از محوری 
ساز باشد. اما جامعه ایرانی چه به لحاظ تاریخی و فرهنگی های جمعایده

الخصوص شود استبدادی است و چه به لحاظ اجتماعی که علیکه گفته می
تر شدن زندگی پیش رفته سمت هرچه اتمیزه و فردی طی سه دهه اخیر به

ها و گذراند. به نظر شما، اندیشهاست، نوعی تجربه "تنهایی" را از سر می
های ها و فعالیتافکنی انگارههای شهید صابر در خصوص طرحتالش

گیری این نشینی و گوشههایی برای مصائب عزلتجمعی، از چه ظرفیت
 برخوردار است؟روزهای فعالین و ... 

بله واقعیت این است که جامعه ما فردگراست و علت آن این است که فیروزه صابر: 
مدل پرورشی ما در جامعه، در خانواده، در مدرسه، در دانشگاه و بقیه نهادها اساسًا 

کنند و بر اساس تفکر و خرد جمعی و همکاری گونه بوده که افراد با هم رقابت میاین
رسیم تازه به این شوند. بعدها که ما به سنین خاصی میم همراه نمیهای جمعی با ه

افتیم که کار جمعی ضرورت دارد و باید به سمت این قبیل کارها گام برداریم. فکر می
کننده بوده و زیرساخت این تفکر را اما جدای از اینکه عنصر آموزش بسیار تعیین

نهادهای اجتماعی و با گستره اطالعاتی  توان از طریق همینآورد، اما میوجود میبه
های موفق، می شود فرهنگ و ارتباطی و البته الگوسازی و طرح الگوها و مدل

گرایی را در جامعه جاری ساخت. تقویت این رویکرد نیز بیشتر در جایگاه تشکل
پذیر خواهد بود تا جایگاه سیاسی. علت آن نیز این بوده که الگوهای اجتماعی امکان

های اخیر خیلی بیش از الگوهای فق در جایگاه اجتماعی مخصوصًا طی سالمو
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اند. باید این الگوهای اجتماعی را تکثیر و ترویج کرد. سیاسی ظهور و بروز داشته
ه گرایی بام که تشکلدر تجربه عملی خود بنده و کار با نهادهای مدنی، شاهد بوده

 اشه یک فرد اجتماعی امروزه دغدغهقدر کمرور رشدیابنده شده است. یعنی همین
لکه کند و ... نیست بای که با آن کار میفقط خودش، یا سازمان متبوعش، یا شبکه

قدر که چنین نگاهی در سطحی متولد شده، از همه این موارد فراتر رفته است. همین
 توانند چنین مسیریآفرین باشد. فعاالن اجتماعی میتواند امیدبخش و حرکتمی

ا پیش ببرند اگر که پایبند همین رویکرد اجتماعی بوده و در آن ناخالصی ایجاد ر
تواند ما را نکنند. این رویکرد با هدف توسعه مشارکت اجتماعی اگر توفیق یابد، می

 امیدوارتر کند.
دهد. از ها خود را نشان میهای داوطلبی است که در بحراننقطه امید دیگر، گروه

ویژه ها بهآموز و ... اینه، تا نیروی بازنشسته و دانشجوی و دانشدار گرفتزن خانه
ینیم که بیابد، میها که مسئولیت و وجدان اجتماعی افراد تجلی و تبلور میدر بحران

نیروهای داوطلبی حضور دارند که در محلی یا دانشگاهی و ... دور هم جمع 
ستند یافتگی برخوردار نیاز سازمانکنند. البته این نیروها شوند و ایفای نقش میمی

یافته کرد. توان این نیروها را از طریق همین نهادهای مدنی سازمانخوبی میاما به
، روی کنندهای غیردولتی که در سطح ملی فعالیت میبرای مثال، بخشی از سازمان

رد کارهای مهمی را انجام میپرورش سازمان ا هدهند که آن سازمانهای محلی و خ 
 های مستقل در محله خود ایفای نقش کنند.عنوان سازماننیز بتوانند به

توسعه  تدریجگرایی بههای اخیر در عرصه اجتماعی، نگاه تشکلبنابراین، طی سال
اضر در کار حسازی در خود توانسته تا نیروهای داوطلب و پابهپیدا کرده و با ظرفیت

ها شکل دهد، تقویت کند و در پایداری آن یافتهصورت سازمانمیدان اجتماع را به
 نقش داشته باشد.

 .اگر نکته یا مالحظه پایانی دارید، در خدمت شما هستیم 

ا خصوص بکنم که ما درواقع در وجه فعالیت اجتماعی بهفکر میفیروزه صابر: 
ها و سرمایه اجتماعی رویکرد توسعه مشارکت اجتماعی، امروزه از فرصت
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اسانیم و ها را بیشتر بشناسیم و بشنردار هستیم که باید این ظرفیتتوجهی برخوقابل
کند که در مستندسازی کنیم. خود این شناسایی حس امیدی در جامعه ایجاد می

العاده همین شرایط سخت و بحرانی هم هنوز کسانی هستند که کارهای خارق
سازند؛ هرچند که میها های اجتماعی این جامعه را نیز آنکنند و به نظرم پایهمی
قائل  تری برای خودصدا هستند. البته همه این نیروها باید بستر اجتماعی فراخبی

باشند تا بلکه شناخت فراتری نسبت به جامعه و مسائل کالن اجتماعی پیدا کنند تا 
گاهیگری، نقش مطالبهبتوانند عالوه بر نقش حمایت  بخشی خود را نیزگری و آ

 تقویت کنند.
حلیل اند و اساسًا نسبت به گذشته تگرد داشتهمنظر سیاسی نیز، برخی نیروها عقباز 

د: کنخوبی نقش اثربخش مصدق را مطرح میاند. در همین سخنرانی، هدی بهرفته
اینکه تجربه کاری و دانش علم و عملش را وارد مجلس کرده و از این طریق، 

کند، از عنصر آموزش و میدهد، جنبش اجتماعی ایجاد فراکسیون تشکیل می
گاهی بهه کند و جکند، اقشار مختلف اجتماعی را به هم وصل میبخشی استفاده میآ

کم اما در کند. کمملی اول و دوم را بدل به دوالیه نیروهای سیاسی و اجتماعی می
 شود و اساسًا بسیاری چیزهایی که مطرحجبهه ملی سوم، میل روشنفکری بیشتر می

شود شود و تا امروزه که عنصر سیاسی ما در قالب ژورنالیسم متجلی مییبوده محو م
خواهد نام داشته باشد. امروزه نیروی سیاسی ما فقط نام است، تشکیالت و و می

محتوا ندارد و تولید نیز نکرده است؛ اما به این معنی نیست که نیازی به او وجود 
های گزافی نیز مندند و هزینهدغدغهندارد. خالئی پدید آمده اما عناصر سیاسی که 

اند، باید بتوانند تفکر تشکیالتی را شکل داده و تقویت کنند و از منظر پرداخت کرده
گاهیسیاسی به رسان یامپ -البته با رویکرد نقادانه-بخشعنوان نیروی روشنگر و آ

و  یبوده، ایفای نقش کنند و اثربخش باشند. به نظرم این بازتعریف نیروی سیاس
های بر زمین مانده، جای کار بسیاری دارد. شدنی است ها و مسئولیتاحیای نقش

 اما راه پرسنگالخ و دشواری پیش رو دارد.
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 فرساییفرسایی تا قدماز قلم
 وگو با کیوان صمیمیگفت

 ی توجهکمسیاسی کنونی مبنی بر -اصل نقد هدی صابر به نیروهای فکری
 دانید؟و غفلت از جامعه سنتی و نیروهای اجتماعی را چقدر نافذ و وارد می

ای که از هدی جان نقل کردید، طرح شده ولی به بندیاین سوال بر اساس تقسیم
هایی که نظر من این تقسیم دقیقی نیست. عزم هدی برای مبارزه ستودنی بود. در ماه

ترین افراد به هم بودیم و به خصوص بودیم، نزدیک اوین با هم 8۵1در بند  33در سال 
بندمان، ما سه نفر یعنی هدی صابر، خسرو طلبان همدر نقد رفتارهای اصالح

نم که کدلیرثانی و من مواضع مشترکی داشتیم. این موضوع را از این جهت مطرح می
یاد بود اما این عالقه و بگویم عمق عالقه و نزدیکی نباید  فکریهمام به هدی بسیار ز

بندی این است که مانع از نقد دوست عزیزم هدی شود. اصل نقد من به این تقسیم
طراز ها را همکند و آنعرض تقسیم میهدی نیروهای اجتماعی را به سه دسته هم

 نیدهد، در حالی که در واقعیت چنین نیست و نباید برخورد یکسانی با اهم قرار می
ی صابر در توضیحی که دادید نیروهای اجتماعی را به ها صورت گیرد. هدگروه

 کند، ولی باید توجهای تقسیم مینهادهای مدنی، نیروهای سنتی و فعاالن خیریه
طراز نیروهای سنتی و نهادهای مدنی نیستند. ای اساسا همداشت که فعاالن خیریه

رد و فعاالن انگیزۀ خیریه و کار خیر کردن در هر انسانی به صورت فردی وجود دا
ای هم به صورت فردی در حد توان و باورها بر اساس این انگیزه عمل خیریه

اند ای هم به این انگیزه، نظم و نسق و سازمان دادهکنند. بخشی از فعاالن خیریهمی
توان ها اشتغال دارند، به هیچ وجه نمیاما مجموعه افرادی را که به این فعالیت
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ای سنتی و نهادهای مدنی دانست. در بین این خّیرها سطح نیروهطراز و همهم
نی گرایی و افرادی با اعتقادات دیگرایی، ملیطلبی، اصولهای مختلف اصالحگرایش

 و حتی الئیک وجود دارند. 
توجهی جریانات اصالحات به این در ارتباط با نیروهای سنتی و جامعه مدنی و بی

رباره این دو نیرو ارائه داد. چرا که پایگاه و توان تحلیل مشابهی دنیروها نیز نمی
خاستگاه نیروهای سنتی و جامعه مدنی در نوعی از تقابل با هم قرار دارد. از این رو 

کاسه نبودن این نیروهای اجتماعی، من به تفکیک این دو گروه به با توجه به یک
 مورد من بادهم. نخست جامعه و نیروهای سنتی. بله در این پرسش شما پاسخ می

طلب به اقشار سنتی و مذهبی هدی جان موافقم که نیروهای فکری و سیاسی اصالح
توجهی و غفلت ماهوی و توجهی کردند اما باید در این جا توجه داشت که این بیبی

 طلب با نیروهای سنتیمحتوم بوده و هست. زیرا به صورت ماهیتی نیروهای اصالح
آید. گرایش فکری نیروهای توجهی بیرون میوت، بیتفاوت دارند و از دل این تفا

اند. طلب روشنفکری دینی است ولی نیروهای سنتی عموما متشرعاصالح
با شعار ایران برای همه ایرانیان روی کار آمدند و روشن است  7۶طلبان سال اصالح

گرا نزدیک شد، مگر این که به صورت توان به نیروهای سنتکه با این شعار نمی
ز گرفت. کما این که بعضًا این شکل امصنوعی و تاکتیکی این نزدیکی صورت می

نزدیکی صورت گرفت و از درون آن نیز نفاق بیرون آمد و البته بگذریم از این که خود 
طلبان به همان شعار ایران برای همه ایرانیان عمل نکردند و خودی و غیر اصالح

ها و جریان خط امام ریشه داشت و زمانی آنخودی کردند.  این رویکرد در باورهای 
به قدرت رسیدند، همین رویکرد انحصارطلبانه و خودی و غیرخودی  7۶که سال 

را پیش گرفتند. به عنوان مثال با خود جریان ما چنین برخوردی کردند و صدور 
سال به تعویق انداختند، چرا که  ۵مجوز حزب آزادی مردم ایران را حدود 

ته مذهبی داش-در دوران اوج و شکوفایی خودشان رقیبی از جریان ملی خواستندنمی
نت و طلبان به نیروهای سنتی به دلیل تقابل بین ستوجهی اصالحباشند. بنابراین بی

مدرنیته امری محتوم و ماهوی بود. البته این اصال به این معنا نیست که بر اساس این 
گرفت و طبیعی است که هر رت میتوجهی و غفلت صوتفاوت و تقابل، باید بی
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جریان و گرایشی در جامعه باید امکان شنیده شدن داشته باشد. نیروهای 
توانستند با تکیه بر اشتراکات به این نیروها نزدیک شوند و با طلب هم میاصالح

 حفظ اصول، امکان برقراری دیالوگ با جریان مقابل را فراهم سازند.
طلبان در عمل به شعارهای خود ی جامعه مدنی، اصالحدر ارتباط با دسته سوم یعن

مبنی بر توجه به نیروهای مدنی هم پایبند نبودند و با خودی و غیر خودی کردن، از 
یابی علل عقب کشیدن نیروها و نهادهای مدنی هم غفلت کردند. البته در ریشه

ی های جریانجریان اصالحات از حمایت از جامعه مدنی باید به فشارهایی که از سو
شد، توجه داشت. این فشارها شامل فشارهای کالمی و کتبی به مخالف اعمال می

خاتمی و دولت از سویی و فشارهای عملی از سوی دیگر بود که بارزترین نمونه آن 
توان غره شدن توجهی را هم میای است. علت سوم این بیهای زنجیرهقتل

شان دانست که برای حفظ قدرت زیر زبانطلبان به خود و مزه کردن قدرت اصالح
و امکانات دولتی از شعارهای اولیه و حمایت از جامعه مدنی و تقویت سپهر عمومی 

توجهی جریان اصالحات به جامعه  یعقب نشستند. مجموعه این عوامل باعث ب
خاتمی لوایح  38نشینی از شعارهای اولیه شد، تا جایی که در سال مدنی و عقب

از مجلس پس گرفت و نهایتا هم با این کارنامه غیرقابل قبول و عدم ائتالف دوقلو را 
نژادی که واقعًا از جهت دولت را به احمدی 3۶طلب در سال های اصالحمیان جریان

منفی پدیده قرن بود، تقدیم کردند. در نتیجۀ این عوامل جریان اصالحات بیش از 
های رفرمیستی روی از باال و حرکتمحور شد و به ایدۀ اصالحات پیش انتخابات

 تر شد.رنگرنگ و کمآورد و تأثیر قدرت مردم در ذهن و عمل این جریان کم
یاسی توجهی نیروهای سبه این سوال باید از منظر دیگری هم پاسخ گفت. وقتی از بی

هی توجکنیم، باید بیها و نیروهای اجتماعی صحبت میطلب به جریانو اصالح
مذهبِی خود ما را هم نسبت به این -های سیاسی از جمله جریان ملیسایر جریان

مذهبی -یمسئله نقد کرد. فشارهایی که پیشتر ذکر شد در دهه هفتاد بر فعاالن مل
توان به ترورها، بستن نشریه ایران فردا و چند هم وجود داشت که از جمله آن می

اشاره  71مذهبی در سال ملی ای فعاالنمذهبی و بازداشت فله-نشریه با گرایش ملی
کم رو به جمع ما کم 39مذهبی و پس از سال -کرد. بعد از آزادی زندانیان ملی
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ها پایین کشیده شد. البته این را به لحاظ محافظه کاری رفت و اصطالحًا فتیله
مذهبی که -یعناصر ملگویم، چرا که حتی در این دوران هم بودند تکجمعی می

توجهی نشدند و به صورت فردی ادامه دادند. برای نمونه بیدچار این غفلت و 
 رضا علیجانی و هدی صابر اشاره کرد که ارتباط -توان به تیم سه نقره تقی رحمانیمی

خود را با دانشجویان قطع نکردند و به برگزاری جلسات ادامه دادند و هزینه آن را 
ها ر هم بود که در آن سالمذهبی دیگری با گرایش سکوال-یهم پرداختند. نشریه مل

کرد و با داد و جلسات ماهانه منظم و عمومی برگزار میبه فعالیت خود ادامه می
ر ها ارتباط داشت و بهای دانشجویی و سندیکالیستشاخصین جنبش زنان، جمع

ا های آن راین باور بودند که باید فعالیت علنی را در سطح جامعه ادامه داد و هزینه
های رد. در جلسات علنی و عمومی این نهادی که اشاره کردم، طیفهم قبول ک

های چپ مذهبی مانند دکتر ملکی، رضا علیجانی، تقی رحمانی، مختلفی با گرایش
های دانا و حسین اکبری، گرایشها مثل مرحوم فریبرز رئیسمارکسیست

سرین ن طلبی مثل مصطفی تاجزاده و فعاالن سکوالر مانند شیرین عبادی،اصالح
 کردند.ستوده و منصوره شجاعی شرکت می

ها نسبت به اقشار فرودست جامعه و توجهی در آن سالشدیدترین غفلت و بی
های سیاسی مختلف وجود توجهی در جریانگرفت، این بیکارگران صورت می

طلب که مخاطبش بیشتر طبقه متوسط و دانشجویان داشته و دارد. جریان اصالح
ش را به مسائل مربوط به آزادی مدنی معطوف ساخته بود، دغدغه بودند و توجه

ارتباط با این اقشار محروم و فرودست را نداشت. این نقد البته با شدت کمتری به 
ها سوسیال مذهبی-مذهبِی خود ما هم وارد است. اما از آن جا که ملی-جریان ملی

بود. در دهه هشتاد، جهت طلبان نتوجهی به اندازۀ اصالحدموکرات هستند، این بی
مذهبی با کارگران و -ارتباط با کف جامعه و اقشار فرودست، برخی فعاالن ملی

ها ارتباط ایجاد کردند و جلساتی با دوستان شرکت واحد و سندیکای سندیکالیست
ها های سندیکالیستی برگزار شد، اما همان طور که گفتم اینفلزکار مکانیک و جمع

-نژاد که ملیو در دوران احمدی 3۵د، نه جمعی. در سال    ابتکارات شخصی بو
ها از اصالحات قطع امید کرده بودند، کار هدی ابتکار دیگری بود که ارتباطی مذهبی
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آن را در سیستان هم بسط  33را با اقشار محروم در خوزستان شروع کرد و در سال 
هست این بود که ما هم داد. خالصه این که نقدی که به جمع خودمان وارد بوده و 

 به بعد به لحاظ جمعی کوتاهی کردیم. 31از حدود سال 

 توجهی نیروهای سیاسی به رسد زمانی که مرحوم صابر از بیبه نظر می
کند، مراد او از جامعه سنتی بیش از آن که نیروهای جامعۀ سنتی انتقاد می

تماع است که کار مذهبی باشد، ناظر به اقشار فرودست و محروم اجمحافظه
ها فراهم یابی آنبه لحاظ تاریخی هیچ گاه امکانی برای مشارکت و سازمان

نشده است. با این توضیح، به نظر شما طی ده سال اخیر آیا تفاوتی در 
شود؟ آیا بازبینی استراتژیکی در ارتباط با این اقشار اجتماعی دیده می

اط با این بخش از سیاسی برای برقراری ارتب-گیری نیروهای فکریجهت
 جامعه صورت گرفته است؟
نویسی و انشاءنویسی بله این رویکرد تغییر کرده به نظر من در سطح حرف، مقاله

است، اما در عمل خیر. هیچ تغییری صورت نگرفته و اگر هم تغییری بوجود آمده 
باشد، خیلی خیلی کم و ناملموس بوده است. در ده سال اخیر، بعد از جنبش سبز و 

مذهبی توانستند کمی -طلبان و نیروهای ملیکه اصالح 1۹به خصوص بعد از سال 
ها زیاد فرساییها و قلمخوردگی بیرون بیایند، در نوشتهکاری و ترساز فاز محافظه

به این مسئله پرداخته شد که بله اشتباه ما این بود که بیش از آن که به عدالت توجه 
ردیم و نیروهای محروم را در نظر نگرفتیم. این داشته باشیم، به آزادی توجه ک

ها اال ماشاءالله وجود داشته و دارد، ها در این سالها و سخنرانیها، نوشتهصحبت
های روشنفکران برای دیگران بوده پیچیها در همان حد نسخهولی کماکان این بحث

شود، این یاست. ما روشنفکران عموما ژنرال هستیم و یک ژنرال وارد میدان نم
دهند، ها دستور میشوند. ژنرالها هستند که وارد میدان میسربازها و گروهبان

گر لیلجا که تحپیچند که فالن کار و بهمان کار را کنید. ما روشنفکران از آننسخه می
مان در همین حد است که بنویسیم و های خودخوانده هستیم، شأنو تئوریسین

صادر کنیم. شأن ما أّجل از آن است که خودمان به سراغ  سخنرانی کنیم و دستورات
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ها برویم، وقت تخصیص دهیم، با نیروهای اجتماعی محروم ارتباط ایجاد هسته
برقرار کنیم و محافل ارتباطی را گسترش دهیم. این مسئله تا حدی ناشی از خصلت 

ر هم د. اگانطبقاتی روشنفکران است که از دل طبقه کارگر و محرومان برنخاسته
احیانا خاستگاه روشنفکری به صورت فردی از فرودستان باشد، مربوط به گذشته 
ایست که او به آن پشت کرده است. از این رو درد اصلی روشنفکر درد محرومان 

ای مان از پنیست. ما دوست داریم ژست روشنفکری بگیریم و دوست نداریم اسم
نفکرانه حذف شود. در حالی که در عمل این های تند و تیز و روشها و تحلیلبیانیه

های امنیتی نیز به ازای عملی و خارجی ندارد، ضمنًا وجود هزینهادعاها هیچ مابه
یروی کند که نکند و روشنفکر این طور توجیه میکاری و تنبلی اضافه میاین کم

این ما شعار دهد. بنابرها و انجام کار عملی را نمیامنیتی اجازه ورود به این میدان
دهیم، منتها از این منظر که بقیه شنا کنند و ما حتی پایمان هم خیس شنا کردن را می

م در ایکنند که ما به اندازه کافی هزینه دادهها هم این طور استدالل مینشود. بعضی
ا ورزی رورزی بازنشستگی ندارد و عشقحالی که این افراد توجه ندارند که عشق

گیری کنند. اگر انسان دغدغۀ محرومان و فرودستان را و کوپن اندازهنباید با سهم 
کند. کسی هم که دغدغه کاری خود را این چنین توجیهتواند کمداشته باشد، نمی

نداشته باشد، دیگر نباید افاضات روشنفکری کند و از دانشجویان کف و هورا طلب 
اس علی الن»با زدن بنا به آیه گونه و صرفا حرف زیکاری ژنرالکند. این وضعیت کم

تر، جوانان و دانشجویان هم سرابت کرده و جامعه سنبه نویسندگان کم« دین ملوکهم
زنند و دست به قلم هستند، اما پا به این سمت حرکت کرده که افراد فقط حرف می

 کنید، خیر در ده سالای که شما مطرح میبه قدم نیستند. از این روست که مسئله
توجهی به محرومان و فرودستان تغییری نکرده است. البته باید توجه داشته ه بیگذشت

ی زنم. این منحنی نرمال طبیعتا حاشیهباشید که من درباره منحنی نرمال حرف می
ها رویکرد موردی در این حاشیهباریکی هم دارد. ممکن است افرادی به صورت تک

به  نظر منکری و نیروهای سیاسی بهدیگری اتخاذ کنند اما فضای عمومی روشنف
 همین ترتیبی است که مطرح کردم.
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 طلب با جامعه خواه و اصالحسیاسی تحول-در رابطه میان نیروهای فکری
سنتی و نیروهای اجتماعی، موانعی در دو سوی معادله وجود داشته و دارد. 

سیاسی اشاره کرده -هدی صابر عمدتا به موانع از جانب نیروهای فکری
است؛ از جمله این که رویکرد این نیروها روشنفکری و ذهنی است، از موضع 

ها تناسبی با اجتماع سنتی ندارد کنند، ادبیات آنباال به جامعه سنتی نگاه می
رسد موانعی نیز در سویه اجتماع سنتی و نیروهای و... اما به نظر می

رد. به طور کلی های سیاسی وجود دااجتماعی برای پذیرش پیوند با جریان
 ای در این ارتباط قائل هستید؟چه موانع دو سویه

بله با هدی موافقم که نیروهای سیاسی با نیروهای اجتماعی محروم همواره از موضع 
اند و این نوع برخورد را در قسمت قبل تحت عنوان رابطه میان باال برخورد کرده

انگاری اره از موضع خودنخبهها با سربازها توضیح دادم. این برخورد هموژنرال
صورت گرفته است، بدین صورت که ما روشنفکران نسخه پیچی کنیم و بقیه سراغ 

سازی آن بروند. از نظر نوشتاری هم دقیقا همین طور است، ادبیاتی که اجرا و پیاده
های محروم نیست. میل کنیم، زبان و ادبیات تودهها استفاده میما از آن در نوشته

به مغلق نویسی و پیچیده نویسی و استفاده از کلماتی که به تازگی در مفرطی 
ایم، در ما شکل گرفته است. استفاده شناسی و علوم سیاسی خواندههای جامعهکتاب

پردازان خارجی و فالسفه و کلمات قلمبه و سلمبه که طبقات مورد از نام نظریهبی
هایی غیر از علوم انسانی مثل رشتهها که در محروم و حتی آن بخش از تحصیل کرده
ها ندارند به وفور دیده اند، هیچ درکی از آنمهندسی و پزشکی و... تحصیل کرده

کارها منتقل شده و برای مطرح کردن شود این ایراد هم متأسفانه به جوانان و تازهمی
 کنند. ها استفاده میخود از همین ادبیات و فلسفیدن

وقتی طبقات فرودست و محروم نتوانند با این ادبیات و  از سوی دیگر روشن است
د. دغدغه گیرها شکل نمیگفتار روشنفکر ارتباط برقرار کنند، وحدتی هم بین این

کشی آب محله و امثالهم است و کاری، لولهکارگر و فرودست تحصیل فرزند، بی
ی اهمیتی اهای روشنفکر درباره جامعه مدنی و راهبردهای مرحلهبرای او حرف

ندارد. وقتی هم که روشنفکر از برج عاج خود پایین نیاید و آستین باال نزند و به این 
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اقشار فرودست برای آجر روی آجر زندگی گذاشتن کمکی نکند، روشن است که 
گیرند. وقتی دستفروشان، کارگران، معلمان، طبقات اجتماعی محروم نیز فاصله می

و  هایشان نیروهای سیاسیند در اعتراضات و تجمعبینپرستاران و سایر اصناف می
روشنفکری حضور فیزیکی و عینی ندارند و تنها به صدور بیانیه و حمایت از راه دور 

ه این دانند بشوند. بله همه میکنند، طبیعی است از این جریان دلسرد میاکتفا می
ه ا به میانطبقات و اقشار فرودست ظلم شده است، اما تو روشنفکر کجایی؟ چر

 کنی؟ از اینآیی و در جلسات و گردهمایی معلمان و کارگران شرکت نمیمیدان نمی
اجتماعی فرودست هم به سمت نیروهای سیاسی و روشنفکری  یروهایروست که ن
د، در خواهکنند. این روشنفکر و این نیروی سیاسی طاووس رایگان میحرکت نمی

، باید جور سفر سخت به هندوستان را هم داند آن که طاووس خواهدحالی که نمی
 بکشد.

 سیاسی با نیروهای اجتماعی -در صورتی که ضرورت پیوند نیروهای فکری
و اجتماع سنتی را بپذیریم، الزامات و راهکارهای تحقق این پیوند چیست؟ 

سیاسی الزم است صورت گیرد که -چه اقداماتی از سوی نیروهای فکری
 چنین پیوندی عملیاتی شود؟
 دهم که شاید به نظر شما عجیب بیاید.ای میبه این سوال، من پاسخ بسیار ساده

 .گیری است! همینگیری، ارتباطراهکار ارتباط
گیری، یک تئوری پیچیده و خاصی نیست. بله، الزامات و راهکارهای ارتباط

 تواندراهکاری سهل و ممتنع است؛ از یک زاویه سهل است و از زاویه دیگر هم می
گیری این است که من همراه با دو نفر دیگر سخت و ممتنع باشد. راهکار ارتباط

دغدغه هستند، افرادی که این را به عنوان راه و همشروع به کار کنم؛ با افرادی که هم
حلقه مفقوده باور دارند که به طبقات و نیروهای محروم رسیدگی نشده و به یک 

ده است. این مسئله هم نه نیاز به نوشتن دارد، نه ی عادالنه پرداخته نشاقدام ساده
نیاز به تحلیل. باید از جا بلند شد، از در خانه بیرون رفت و کار را از جایی شروع 

هم به قدری زیاد و فراوان هست که نیاز به  تیکرد. متأسفانه فقر و محروم
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ه افراد جستجوی زیادی هم ندارد. از این رو راهکار این است که هر کس در حلق
های این چنینی شکل دهد و به همین ترتیب یک به اضافه یک، به پیرامونش هسته

های فردی و جزئی اضافۀ دو، به اضافه سه و الی آخر. جمع و انتگرال این تالش
شود ایجاد اندکی امید، ایجاد اندکی اعتماد، ایجاد اندکی همبستگی بازسازی می

های کوچک و حتی افراد یکی دو نفره اگر جمع بخشی از سرمایه اجتماعی. بنابراین
ریزی ای یک بار برنامهگردند، راهکار این است که هفتهبه دنبال راهکار ارتباط می

ها و افرادی برویم که نیاز به کمک دارند و مشکالتی که از کنیم و به سراغ خانواده
گر رسیدگی کنیم، اشان آید را انجام دهیم؛ به مشکالت درسی فرزنداندستمان برمی

در منزل مشکلی وجود دارد، چاهی گرفته یا دیواری ریخته، با کمک یک خّیر سیمان 
و مالت بخریم و آجر روی آجر بگذاریم. از یک خانه در یک کوچه شروع کنیم تا 

ها بذرهای ارتباطی و بذرهای خانه بعد و کوچه بعد. ارتباط همین است. این تالش
کند. وقتی در این مسیر به راه بیفتیم، راه خودش را ایجاد می بستگی رادلی و همهم

فرسایی از حقوق معلمان و کارگران، به صورت عینی و دهد. به جای قلمنشان می
فیزیکی دوشادوش این اقشار باید بایستیم. این اقدامات بذرهای اولیه جنبش 

ات ست و ماندگار تغییرپراکند. به نظر من جنبش اجتماعی تنها راه دراجتماعی را می
اساسی و ساختاری در ایران است. نه براندازی راهکار حل مشکالت است و نه رفرم 
و اصالحاتی که با حضور چند وزیر و نماینده خوب بخواهد رقم بخورد. جنبش 

پرهیز اجتماعی راه حل مشکالت ایران است. جنبش هم که محور و خشونتمطالبه
د بذرهای این جنبش پاشانده شود و در زمانی که شود، بایناگهانی سبز نمی

المللی مساعد شد، این تأثیر عینی خواهد شد. پارامترهای اقتصادی، سیاسی و بین
توانیم تأثیری داشته باشیم اما در همین ما در حال حاضر در آن سطوح کالن نمی

اهکار ردلی کمک کنیم. از این جهت سطح در دسترس باید به ایجاد همبستگی و هم
گوییم کارهای سهل و آسان است، اما ما عموما اهل وقت گذاشتن نیستیم و می

ی ترکند. کسی که کارهای مهمتری داریم و این موضوع این راهکار را ممتنع میمهم
محوری و اندر فضیلت کار با جامعه مدنی دارد، دیگر حق ندارد اندر فضائل جماعت

کند. شاید از این جهت هم ممتنع و سخت باشد  فرساییو رسیدگی به محرومان قلم
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که هزینه امنیتی و سیاسی داشته باشد در حالی که اگر این موضوع را بپذیریم که این 
ی حاصله ناچیز است، ها را هم که نسبت به فایدهراه درست است، باید هزینه

ت. قدم ستر افرسایی مهمفرسایی نیست، قدمپرداخت. بنابراین راهکار صرفًا قلم
فرسایی مستمر داشته باشیم و دیگران مان را کمی فرسایش دهیم، قدمبگذاریم و قدم

ع رطب خورده منرا هم تشویق کنیم. در این تشویق باید توجه داشته باشیم که رطب
کند و اهل تخصیص وقت نیست، طلبی پیشه مینکند. کسی که خودش آسوده

رند. د که برای فرودستان وقِت مستقیم بگذاتواند به دیگران توصیه کنطبیعتا نمی
فرسایی، ده واحد بنابراین باید از خودمان شروع کنیم و در کنار یک واحد قلم

 فرسایی کنیم.قدم
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 در غیاب پیوند با نیروهای اجتماعی پروژۀ سیاسیناتمامی 
 وگو با علیرضا رجاییگفت

  ی توجهسیاسی کنونی مبنی بر کم-صابر به نیروهای فکریاصل نقد هدی
 دانید؟و غفلت از جامعه سنتی و نیروهای اجتماعی را چقدر نافذ و وارد می

بله در یک تصویر کلی این نقد درست و وارد است. این نقد بویژه در یک 
دوم خرداد و در دهه هشتاد بیشتر  خاص یعنی فضای بعد از افول جنبِش یدوره

مطرح شد و از مقایسه ایران با تجارب مثاًل اخوان المسلمین در مصر یا حزب عدالت 
های داخل ایران مثل حزب ی محدوِد برخی جریانو توسعه در ترکیه، یا تجربه

از انقالب که به  مؤتلفه، یا نهضت آزادی و مرحوم بازرگان و اطرافیاِن ایشان در پیش
رکیه مصر و تهای شد. اما در ایران هیچ گاه تجربهاین مسائل توجه داشتند، ناشی می

که نیروهای سیاسی از بطن نیروهای اجتماعی و خیریه برخاسته باشند، وجود 
نداشته است. در ایران اغلب این وظایف را از دولت انتظار دارند و تا حدی هم به 

ما امکان  آید، زیرا نیروهای اجتماعیمی خاطر درآمد نفت این انتظار موجه به نظر
تماعی اجهای رقابت با نیروهای دولتی برای پرداختن به این امور را ندارند. این زمینه

در ایران مفقود است و در توان نیروهای اجتماعی نیست که بتوانند بدنه خدمات 
ها و خألهای فراوان اجتماعی خود را در سرزمین بزرگی مثل ایران با آن همه شکاف

های اجتماعی، نیروهای سیاسی بیرون بیایند. از ن این جریانگسترش دهند و از مت
 گردد. سیاسی برمیهای این رو این ضعف تا حدی به ضعف منابع جریان

دوم  های پس ازنیروهای سّنتی در سالهای نکته دوم که به بی توجهی به حساسیت
 کانونخرداد برمی گردد، نیز تا حدی درست است. البّته بیشتر افرادی که در 
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های پس از دوم خرداد بودند، خود افرادی متدّین بودند و شاید هم یکی از فعالیت
 ای داشتند و نهمسائل قابل بحث همین بود، زیرا افراد غیرمذهبی نه چنین دغدغه

های به دنبال دردسر بودند که خود را با مبانی سنتی دینی درگیر کنند. اما جریان
 تأثیر دکتر سروش بودند )البته بحث دکتر شریعتی طلب که بسیار هم تحتاصالح

کردند با عقب راندن هم همین بود که راه نجات ایران، نجات اسالم است( تصور می
توانند مسئله دموکراسی و آزادی و می ارتجاع مذهبی و باز شدن فضای اجتماعی،

ان یک شاهد به عنو تر به پیش ببرند. البتهدستانهطلبانه را فراخی اصالحکاّل برنامه
کرد. با گرِی )به قول شریعتی( خناسان، کاهی را کوه میباید اعتراف کنم که توطئه

 برانگیز را چنان بزرگهای نه چندان حساسیتای بحثهای رسانهبولتن سازی
ه این اند. با وجود این، باید بکردند که گویا این افراد از تمام مبانی دینی عبور کردهمی

ها وجود دارد و به قول مرحوم آقای گریشد که در جریان مقابل این توطئهیم توجه
دادیم". به طور خالصه باید گفت به لحاظ توان و دکتر یزدی "سرود یاد مستان نمی

منابع، نیروهای سیاسی  این توان را نداشتند که در سطح کشورهای شمال آفریقا و 
ا حل ه آن کشورها هم نتوانستند این مسئله رترکیه و حتی در پاکستان عمل کنند. البت

کنند، کما این که بحران فرودستان در خیزش بهار عربی این شکاف را بویژه در مصر 
خواب برمال کرد، اما در همان حدی که عمل سامان و خیابانهای بیبا خیل توده

ریانجگیری در کردند، تأثیر سیاسی واضحی داشتند و دارند. در ایران چنین جهت
شود را هم نمی هایکوتاه های سیاسی وجود ندارد و البّته در عین حال غفلت و

نادیده گرفت. اما باید توجه داشت که اگر نیروهای سیاسی به لحاظ ذهنی، اهمّیت 
دادند، به لحاظ توان و منابع، چندان هم های اجتماعی را مّد نظر قرار میجریان

 ند.  امکان تحقق این خواست را نداشت

 های مختلف از دوران جبهه ملی اول به عنوان یکی هدی صابر در سخنرانی
کرد که در آن دوره چنین ارتباطی با اقشار مختلفی از نقاط عطف یاد می

دارها و... برقرار شد. ها و رستورانها و پزندهدارها، کبابیهمچون کامیون
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ان برقراری چنین به نظر شما چه عواملی در آن دوران باعث ایجاد امک
 شد؟  ای میرابطه

رد در نهضت ملی  یهااین درست است اما باید توجه داشت که اگر اقشار و حرفه خ 
کردند، این تابع جبهه ملی نبود. بعد از انقالب مشروطه فعال بودند و نقش بازی می

 و با 98۹1ای در ایران مطرح شد و بعد از شهریور سندیکایی و اتحادیههای بحث
 حزب توده و ضعف نظام دیکتاتوری این امکان بارور شد. البتههای فعالیت

رد توده ای و سندیکاها و تمام اقشار حرفهها خواهم بگویم تمام اتحادیهنمی های خ 
یابی فعال شد و امکان تشکل یابی و سازمانها بودند، خیر، اما در آن دوران این زمینه

رد ف راهم بود. از این رو تا جایی که من اطالع دارم، حتی در سطح این نیروهای خ 
های جبهه ملی به خودی خود نبود. البته تمام این پیوند صرفًا محصول تالش

صنفی را در کنار های سیاسی در آن زمان توجه داشتند که بخشهای جریان
ر طوهای حزبی خود فعال کنند. واضح است که حزب توده در این زمینه و بهشاخه

ی قدرتمندتر بود و چهرهها های تشکیالتی، از تمام جریانی در تمام زمینهکلّ 
شاخص سندیکایی آنها آرداشس آوانسیان بود که در سازماندهی سندیکاهای 

هرحال این بحث قطعًا درست است شد. بهدرجه یک محسوب میکارگری، فردی
متقاباًل امثال اتحادیه شد و می خاصیها توجهکه در آن زمان به این اقشار و گروه

ها وکامیوندارها در آن دوران از حامیان مهّم مصّدق بودند. دارها ، کبابیخانهقهوه
این فضا محصول جبهه ملی نبود، بلکه حاصل بستر اجتماعیی بود که بعد از 

در جامعه بوجود آمده بود و هم  98۹1مشروطه و به طور خاص پس از شهریور سال 
 داد.می در شوروی رخها هایی بود که در آن سالبرنامهچنین تحت تأثیر 

 فرمایید جبهه ملی چنین فضایی را خلق نکرد، بلکه از فضا در واقع شما می
در جامعه برای پیوند برقرار کردن با این اقشار های اجتماعی موجود و زمینه

 استفاده مطلوب و مناسبی کرد؟  
می اصلی جبهه ملی طبقه متوسط و طبقه دقیقًا. درضمن با توجه به این که حا 

گیری از چنین فرصتی تنها در متن یک جنبش متوسط رو به باال بود، امکان بهره
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ین گیری از ااجتماعی ممکن بود. در واقع در فقدان یک جنبش گسترده، امکان بهره
ها و شد. اما تمام این اتحادیههای اجتماعِی گسترده آن فراهم نمیفضا و زمینه

به کنترل و تصرف درامدند و پس از انقالب سال 8۹سندیکاها پس از کودتای سال 
 جا شایداین کنترل و تصرف به حد اعالی خود رسید. ذکر یک خاطره در این ۵7

من در حوالی بهارستان، از مقابل اتحادیه  33دوران انتخابات سال  جالب باشد. در
اتحادیه عکس بزرگی از محمود احمدی  کردم که دیدم ایندارها عبور میخانهقهوه

نژاد در سر در اتحادیه زده است. من چون از پیش  هم درجریان اخبار این اتحادیه 
دانستم رئیس جدید این اتحادیه سابقه بسیجی و سپاهی دارد. واضح است می بودم،

چی با مردم عادی و فرودست ارتباط گسترده دارد و مهم است که به صنف قهوه
یک عرصه عمومی تحت کنترل باشد. من طاقت نیاوردم و وارد اتحادیه شدم.  عنوان

ه دانید کمی از افرادی که آن جا بودند پرسیدم شما از سابقه این صنف خبر دارید؟
این اتحادیه یکی از حامیان دکتر مصدق بوده است و نقش مهمی در پیروزی ملی 

ی کردند، همگمی هت به من نگاهشدن صنعت نفت داشته است؟ افراد آن جا که با ب
اطالعی از گذشته تاریخی اتحادیه کردند. گفتم پس بدانید که سزاوار چنین اظهار بی

یرد نژاد قرار گای با این سوابق درخشان نیست که امروز پشت محمود احمدیاتحادیه
که ها و نیروهایی خاطره این بود که جریانو از او حمایت کند. منظورم از نقل این

در یک فضایی جنبشی و نهضتی چنان گشایشی در آنها ایجاد شد که به نفع 
ترین جریان موجود وارد صحنۀ سیاسی کشور شوند، بعد از انقالب تحت مترقی

 کنترل درآمدند و حتی به ارتجاع پیوستند.  

  به نکته بسیار مهمی اشاره کردید. در حالی که نیروهای اصطالحًا
ر غفلت از این بخش از جامعه و این اقشار اجتماعی به خواه و مترقی دتحول

ِع مقابل بر اهمیت توجه بردند و میسر می برند، جریان محافظه کار و ارتجا
ها به درستی واقف بوده و به زیر چتر خود دراوردِن این اقشار و اتحادیه

 است.  
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همان  لکه بعد ازمن این توضیح را اضافه کنم که این توجه نه تنها پس از انقالب، ب
های جدی برای تصرف و کنترل این شکل گرفت و از همان زمان تالش 8۹کودتای 

ی های کارگرابتدایی انقالب که فعالیتخورد. در دورانمیچشمها و نیروها بهجریان
ای گشایش جدی یافته بود، تمرکز زیادی از جانب قدرت و نظاِم در حال و اتحادیه

طوف ای معنحصاری بر روی این فضاهای کارگری و اتحادیهگیری به صورت اشکل
شد. نمونه آن هم خانه کارگر و نیز بخش کارگری وزارت اطالعات است که 

داد. در ارتباط با دوره ها را مورد کنترل قرار میمستّقل اتحادیههای فعالیت
وری دیکتات اصالحات ما باید به متن و زمینه و اما و اگرهایی که در مقابل یک رژیم

وجود دارد، توجه داشته باشیم. در دوران آقای خاتمی که بحث شورای عالی صنفی 
نگاران که من هم عضو هیئت مدیره آن بودم، در مطرح بود، انجمن صنفی روزنامه

های مستقل کارگری تالش این مسئله بسیار فعال بود و برای کمک به فّعالیت
های زیادی علیه انجمن صنفی روزنامه ملهکرد. در آن دوران خانه کارگر حمی

نامه هم کشیده شد. خاطرم هست در همان داد و کار به پخش شبنگاران انجام می
های صنفی برگزار شد که ما هم از انجمن ای برای هماهنگی بین انجمندوران جلسه

صنفی روزنامه نگاران در خانه کارگر حضور پیدا کردیم. پدیدۀ شگفت انگیزی که 
گاهی افراد و فعاالن سندیکایی و من در آن جا با آن مواجه شدم هشیاری و آ

ای بود. مثاًل اعضای سندیکای نقاشان ساختمان بهتر از یک روشنفکر چپ اتحادیه
وت این کسکردند. برخی از بزرگان و افراد صاحبمی مارکسیست صحبت و تحلیل

 کارگری داشتند و از تجربیات هایسندیکاها سابقۀ فعالیت در حزب توده یا حرکت
مهمی برخوردار بودند اما در عین حال به علت نداشتن قدرت چانه زنی با دولت، 

ه و و  سندیکاها و نیز سلطها پراکندگی و عدم وجود ارتباط مستمر با دیگر اتحادیه
کنترل خانه کارگر امکان بروز و ظهور مستقل این نیروها و پیگیری مطالبات شان 

ها ها و انجمنها و توان بالقّوه مهمی در این اتحادیهداشت. بنابراین زمینهوجود ن
کشیده شده که امثال ما امکان ها وجود دارد، اما چنان حصار بزرگی به دور آن

ها را نداریم. منظورم این است که ایجاد ارتباط و پیوند خوردن با این نزدیکی به آن
 ها هم نیست.نیروها به این سادگی
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ای را با توافق و هماهنگی نهادهای دولتی در سیستان و خود شهید هدی که پروژه
حمل کرد، دست آخر تنمی بلوچستان تعریف کرده بود، و مطلقًا هم در آن کار سیاسی

ها و نیروهای های واهی او را به زندان بردند. بنابراین نقد به جریاننشد و به بهانه
هی درست و وارد است، بویژه به جریان اصالحات توجسیاسی مبنی بر غفلت و بی

که پایگاه و خاستگاه آن اساسًا روشنفکری و طبقه متوسط بود و دغدغه این نوع 
گرا این توجه وجود های چپمسائل را نداشت. اما در مواردی هم که مثاًل در جریان

ه همه کانبرقراری این پیوند از آستانه تحمل قدرت خارج است، چن مینیبیداشت، م
دیدیم با فّعالین کارگری هفت تپه چه کردند. بنابراین، این راه، راه باز و همواری 

 نیست.  

  با این اوصاف به نظر شما طی ده سال اخیر تفاوتی در رویکرد نیروهای
 سیاسی در ارتباط با این اقشار اجتماعی صورت نگرفته است؟  

به  71لکه این ارتباط بدترشده است. در دهه بله، نه تنها هیچ تغییری اتفاق نیفتاده، ب
ها بیشتر بود، اصالح طلبانی که پای کاری وجود داشتند، انگیزه یروهایهر حال ن

حاضر که با اصالح سابقه قابل قبولی داشتند، در جامعه مطرح بودند، اما در حال
اسًا پسرفت ، استر سروکار داریمتر و مرفهشدهوسال باالتر، بوروکراتیزهطلبانی با سن

های اخیر این نیروها هیچ توجه و واکنش ایم. در سالهم در این حوزه داشته
ای ها مثل همان سندیکگرا و سندیکالیستقبولی به سرکوب دانشجویان چپقابل

اند. به طور کلی در وضعیت فعلی، نیروهای سیاسی امکانات شرکت واحد نکرده
حال ورود به این حوزه هم مشروط ند. درعینمحدودی برای ورود به این حوزه دار

گفت اغلِب ما نیروها یا به داشتن صالحیت است و همان طور که شهید هدی می
ها را نداریم. از حرف هدی های سیاسی اساسًا صالحیت ورود به این حوزهجریان

ۀ ژگیری کنیم که تا زمانی که این سد شکسته نشود، هیچ پروطور نتیجهتوانیم اینمی
 سیاسی هم به نتیجه نخواهد رسید.  
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 طلب با خواه و اصالحسیاسی تحول-ی میان نیروهای فکریدر رابطه
جامعه سنتی و نیروهای اجتماعی، موانعی در دو سوی معادله وجود داشته 

سیاسی اشاره -جانب نیروهای فکریو دارد.هدی صابر عمدتًا به موانع از  
رد این نیروها روشنفکری و ذهنی است، از کرده است؛ از جمله این که رویک

کنند،ادبیات آنها تناسبی با اجتماع سنتی موضع باال به جامعه سنتی نگاه می
رسد موانعی نیز در سویه اجتماع سنتی و نیروهای ندارد و... اما به نظر می

اجتماعی برای پذیرش پیوند با جریانهای سیاسی وجود دارد. به طور کلی 
 ای در این ارتباط قائل هستید؟  ویهچه موانع دوس

ها ایجاد شود. من بزرگ شدۀ منطقه به جهت تجربی ندیدم مانعی از سوی این جریان
الدوله( هستم و در آن جا نهادهای زیادی به طور سنتی کار بازار و خیابان ایران)عین

ها آن های مذهبی در آن منطقه وجود دارند که خاستگاهکنند. بسیاری از جریانمی
ها عمدتًا بورژوازی سنتی یا بورژوازی تجاری سنتی است. فعاالن این جریانخرده

جمع هستند و البّته که به این راحتی با نیروهای دنیادیده و اصطالحًا حواس
کنند و از این جهت محدود هستند و حلقه همکاری نمی یرمذهبیهای غگرایش

ای به نام خیریه امام رضا کنند. مثالی بزنم از خیریهبسته خود را باز  نمی
الحجج( که موسس آن انسان بسیار متدین و درستکاری است. خاطرم هست )ثامن

ار ربا هدی برای مصاحبه سراغ این شخص رفتیم. هدی از او پرسید علت عدم استم
و دوام نهادهای اجتماعی چیست. او در پاسخ گفت کار باید برای خدا باشد تا دوام 

شان با افراد یا ها ارتباطگونه گرایش نیو استمرار داشته باشد. منظورم این است که ا
قرمزشان مذهب و و دینداری است. خط نیهای دیگر صرفًا از موضع تدجریان

قرمزشان جمهوری اسالمی هم نباشد. به هر دینداری است، حتی ممکن است خط 
خاص خودشان را دارند و در هر جامعه و هر اجتماعی های حال این افراد حساسیت

توانستند از طریق می هم از این قبیل افراد وجود دارد. اصالح طلبان دوم خرداد هم
 شان با این افراد ارتباط برقرارکنند، اما چنین نشد.  های مذهبیریشه
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 توان راهکاری پیش پای نیروهای فکریفعلی نمی طینظر شما در شرا به-
 های اجتماعی تصور نمود؟ سیاسی برای برقراری ارتباط و تقویت هسته

و  ۹1هاست. طبق همان مثالی که درباره شهریور سال راهکار کلی فراتر از این بحث
ها در ذیل یا دوران انقالب مطرح کردم که جامعه گشایشی یافته بود، حصار

شکند. در شرایط عادی به ها میتر و در دوره تضعیف دیکتاتوریبزرگهای جنبش
حاضر که محیط ما عمیقًا پلیسی و امنیتی است و حکومتی روی خصوص در حال

ها را تحت کنترل ها متمرکز بوده و تمام حوزهسال در تمام این حوزه ۶1کار است که 
ارت اطالعات  و خانه کارگر که پیوسته بر جریانو سلطه خود دارد، نظیر سایه وز

های کارگری سنگینی کرده است، در بضاعت نیروی سیاسی عادی نیست که بتوانند 
ز که گفتم این موضوع جدا اهایی ورود پیدا کند. البته چنانبه راحتی در چنین حوزه

در هر عدم صالحیت و توان نیروهای سیاسی برای ورود به این حوزه است. اما 
مرین توانند تصورت، اگر چنین گشایشی در جامعه ایجاد شود، نیروهای سیاسی می

 کنند و راه ایجاد ارتباط با نیروها را یاد بگیرند. در مجموع، در حال حاضر تنها
توان موضع روشنفکری را در این مسائل داشته باشیم، نظیر همین مسئله کرونا یا می

تری داشت. البّته همین را هم براحتی تحّمل سبه فّعاالنهتوان حضور بالنزلزله که می
مذهبی ما بخواهد با تشّخص و هویت خود چه مثاًل همین جمع مّلیکنند و چناننمی

که در زلزله چندسال ای راه بیاندازد، قطعًا جلوی آن را خواهند گرفت، کما اینخیریه
برای کمک رفته بودند، پیش آذربایجان، حسین رونقی و چندنفر دیگری را که 

د ها و نهادهای موجودستگیر کردند. بنابراین تنها راه پیش روی ما کمک به خیریه
 نام و عنوان است.های پراکنده و بدونو برخی فعالیت
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 آهسته و پیوسته
 1ابرنکات مغفول در پیوند نیروهای سیاسی و اجتماعی در رویکرد هدی ص

 سعید مدنی 

در نهمین سالگرد شهادت زنده یاد هدی صابر دوستان دعوت کردند 
تا به چند سئوال درباره نظرات ارائه شده از سوی او در سخنرانی تحت 

پاسخ دهم. اما بحث درباره « وحدت نیروها و نیروهای جامعه»عنوان 
صرف منسئوال اول آنچنان به درازا رسید که از پاسخ به سئواالت بعدی 

 شدم. سئوال این بود:
ر ب یمبن یکنون یاسیـ س یفکر یروهایصابر به ن یاصل نقد هد»

را چقدر نافذ  یاجتماع یروهایو ن یسنت یو غفلت از جامعه یتوجهکم
 « د؟یدانیو وارد م

توجهی و غفلت نیروهای سیاسی تاکید زنده یاد هدی صابر در مورد کم
ی را از چند جهت میتوان مورد از جامعه سنتی و نیروهای اجتماع

 ارزیابی قرار داد.

 شرایط مساعد و امکان تنفس: ملزومات پیوند نیروهای سیاسی و اجتماعی
سیاسی مخاطب هدی و بدنه  -به خاطر داشته باشیم رابطه نیروهای فکری 

اجتماعی همواره به میزان واحدی نبوده تا حکم کلی درباره آن صادر شود. در واقع، 
ویژه در طعی این پیوند و ارتباط بسیار گسترده و عمیق بوده و در مواقعی و بهدر مقا

دوران کنونی، محدودتر. مثاًل در بدو پیروزی انقالب، اغلب نیروهای سیاسی از بدنه 

                                                             
 تیترهای داخل متن توسط یادنامه انتخاب شده است. . زیرتیتر و میان1
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ه قلم ب «صخره سخت»قابل توجهی برخوردار بودند. بنا بر گزارشی که در کتاب 
( درباره حوادث پس 981۹طلب )یک مقام اطالعاتی به نام محمدحسن روزی

منتشر شده مجاهدین فقط در تهران قریب  ۵1و  ۵3های ویژه در سالانقالب و به
ر تفصیل دآموزی و تشکیالتی داشت. در همین گزارش بهبه چهار هزار هوادار دانش

باره شاخه کارگری سازمان و گستردگی آن نیز بحث شده است. تقریبًا همه نیروهای 
 ایرح در آن مقطع متناسب با بضاعت خودشان بدنه اجتماعی جدیسیاسی مط

توان هم در نیروهای حامی جمهوری اسالمی و وضع موجود و هم داشتند. این را می
در نیروهای مخالف و منتقد سراغ گرفت و نشان داد. تقریبًا پس از بسته شدن شرایط 

قلیل پیدا کرد و از دست رفت. آرام تو شروع جنگ، این بدنه اجتماعی آرام ۶1در دهه 
کنیم که فعالیت مدنی نیروهای منتقد و یادمان باشد در مورد شرایطی صحبت می

سیاسی، کاماًل منتفی بود و اساسًا امکان ارتباط نیروهای منتقد با بدنه اجتماعی 
قطع شده بود. اما در جریان جنبش اصالحات باز در یک فرصت و نسیم بهاری ، 

کنند و بدنه اجتماعی برای های گذشته خود را ترمیم میروها ارتباطبسیاری از نی
کنند و در پی آن هستند تا مخاطب خاص خود را بیابند تا اینکه فرمان خود ایجاد می

میرسد آنها باید به نقطه صفر برسند. پس از آن امکان برقراری پیوندهای اجتماعی 
برند. وضعیت مشابهی را شدت باال میشود زیرا هزینه آن را بهدشوار و ناممکن می

وخیزهای جنبش دانشجویی، جنبش معلمان، جنبش کارگری و ... در در افت
 توان نشان داد.همین دوران می

بنا براین پیوند نیروی سیاسی و اجتماعی با بدنه اجتماعی تنها موکول به خواست و 
ر از انقالب هم بسیا ویژه پساراده چنین نیروهایی نیست بلکه شرایط مساعد به

کننده بوده است؛. اگر امکانات ارتباطی، رسانه و ... و امکان اهمیت داشته و تعیین
شود گفت که در شرایط برابر آیا امکان این پیوندبین تنفس مهیا باشد، آن زمان می

اجتماعی و نیروی اجتماعی وجود دارد یا ندارد و اگر دارد، آن  -نیروهای سیاسی
 توان نقاط ضعف نیروی سیاسی را در این زمینه توضیح داد.ایط برابر میوقت در شر

تنها یک سال فرصت  33مثال روشن دیگر، جنبش سبز است. جنبش در سال 
 ای پیرامون خودداشت تا پیوندهای اجتماعی خود را برقرار سازد، شبکه گسترده
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که در نوع خود  میلیونی به راه بیندازد 8تا  ۹شکل دهد و در تهران تظاهرات 
بود. پس از یک دوره خأل، چنین نیرویی را بسیج کردن و به میانه میدان  زیانگرتیح

آور بود. اما آیا امکان و فرصت آن بود که این پیوندها ادامه پیدا کند؟ آوردن، اعجاب
خیر، طبیعتًا با سرکوب، این پیوندها نیز کمتر و کمتر شد ، اما قطع نشد بلکه پنهان 

بنابراین، پیوند نیروهای سیاسی و فکری و نیروهای اجتماعی وضعیت ثابتی شد. 
نداشته تا حکم کلی در باره آن صادر شود . شرایط اجتماعی در این زمینه بسیار مؤثر 

 بوده است.
« وحدت نیروها و نیروهای جامعه»هدی در فرازی از سخنرانی خود درباره 

ژه پس ویسیاسی با نیروهای اجتماعی بهضرورت پیوند خوردن نیروهای »گوید: می
، بسیار عینی است. در دوران دو سال و سه ماه و 1از حوادث اخیر]جنبش سبز[

« د.شوپانزده روز، هشت بار، بازار به حمایت از دولت ملی دکتر مصدق تعطیل می
-9881و  9831-9833در اینجا به تصور بنده هدی تفاوت شرایط در سالهای 

کند. دکتر مصدق دولت را در اختیار داشت و امکان تنفس و ارتباط توجه نمی988۹
و پیوند اجتماعی برایش تا قبل از کودتا فراهم بود و به همین خاطر نیز توانست نیروی 

دهد: اجتماعی مدافع نهضت ملی را بسیج کند. هدی در همین سخنرانی ادامه می
ت بار گوییم هشاتفاق رخ داد؟ نمیبار هم این ببینید در کل دوران اصالحات آیا یک»

ی طلبان، هشت کرکرهشد اما آیا در حمایت از حرکت اصالحبازار باید تعطیل می
صورت سمبلیک تعطیل ها بهمغازه پایین آمد؟ یا آیا هشت امتحان در دانشکده

گونه ادعا کرد که گاهی چنین شد و گاهی نیز، چنین نشد. توان اینمی« شدند؟
توانست نیرویی را پای صندوق بیاورد و بسیج  987۶تفاقات خرداد سال هرحال ابه

اجتماعی ایجاد کند. در همین شرایط، جنبش دانشجویی توانست سری در سرها 
بلند کند اما شدت سرکوب به نحوی بود که نتوانست مقابله کند. اما همه این موارد 

نیست. طبیعتًا  طلبهای نیروهای اجتماعی و اصالحبه معنای انکار ضعف
عنوان یک جنبش اجتماعی ظهور کرد، اما دو سه سال به 7۶طلبی در سال اصالح

                                                             
 ی سخنرانی مرحوم هدی مطالب داخل کروشه از نویسنده است.. در تمامی متن ها1
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ها و طلبشده تحت عنوان اصالحپس از آن در قالب یک نیروی سیاسی نهادینه
طلب شکل گرفت. این دو ماهیت و رفتار متفاوتی دارند . اگر اصالح احزاب اصالح

شی را حفظ کند، طبیعتًا میتوانست همچنان توانست همان شرایط جنبطلبی می
ت پایدار توانسقدرت بسیج اجتماعی را نیز داشته باشد. اما این فرصت طالیی که می

نیز باشد، به دلیل بی توجهی اصالح طلبان از دست رفت و در پایان مجلس ششم 
دنه بترین مواضع را هم گرفت و وارد تحصن نیز شد، نتوانست باوجود اینکه رادیکال

اجتماعی را با خود همراه کند. بنابراین به نظر بنده هدی در تحلیل خود، به این بستر 
گاه به این مسئله  و شرایط اجتماعی توجه نکرده است. اتفاقًا هدی در جایی، ناخودآ

تا زمانی که این تفاوت سقف ارتفاع وجود دارد]یعنی عدم »گوید: اشاره کرده و می
سی و نیروی اجتماعی[، وضعیت همان هست که هست و تنها پیوند میان نیروی سیا

ر کند. کما اینکه اگریز از این شکاف استفاده میقدرِت حاکِم تازیانه به دسِت خون
ی ایران پیدا شد، پیوند اآلن در همین حوادث گذشته که همگرایی جدی در جامعه

توانستند در میجدی میان نیروهای سیاسی و اجتماعی وجود داشت، آیا هنوز هم 
واقعیت این است که در روز عاشورا، پیوند « قدر خون بریزند؟روز عاشورا این

اجتماعی وجود داشت و قطع نشده بود اما باالخره آنچه در میدان وجود داشت، 
تناسب فیزیکی و امکانات نیروها بود. در روز عاشورا، تعادل نیرویی که در میدان 

ر داد که اگییر کرد اگرچه خود این حوادث نیز نشانحضور داشت، تا حد زیادی تغ
 ند.توانند بدنه اجتماعی خود را نیز بسیج کننیروهای سیاسی فرصت داشته باشند می

 بندی؟سیر پراتیک: موکول به انسجام و شاکله
هدی برای اشاره به پیوند نیروهای سیاسی و اجتماعی، مقدماتی مطرح میکند که به 

ندی و بیافتگی، شاکلهگوید قوامصراحت میال نیست. هدی بهنظرم خالی از اشک
انسجام برای ورود نیروها به وحدت اهمیت دارد. پرسش این است که آیا سیر 

بندی و انسجام، برای رسیدن به یک نقطه است یا یک فرآیند یافتگی، شاکلهقوام
ت. دنبال یک نقطه اسشود که او به گونه استنباط میبدون انتها؟ از ادبیات هدی این

اندیشد که یک سیر کسب صالحیت وجود دارد و پس از آن نیز سیر گونه مییعنی این
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بیند. صورت نسبی نمیموازات هم و بهپراتیک. اواین موارد را در عرض یکدیگر و به
ی و انسجام بندیافتگی، شاکلهشود که سیر قوامگونه استنباط میبر این اساس این

 د و بعد سیر پراتیک.باید طی شو
گوید که وحدت نیروها، در جایی دیگر نیز در پیرامون موضوع وحدت نیروها می

اساسًا  کهبندی و انسجام است. درحالییافتگی، شاکلهمرحله پایانی سیرهای قوام
و انسجام و  بندییافتگی، شاکلهطور نیست. در واقع، یک نسبتی میان سیر قواماین

یک جمع هم که »گوید: ائتالف نیروها وجود دارد. هدی می وحدت، نزدیکی یا
گیرد به همین شکل است. این شامل یک تیم فوتبال محله، یک باشگاه، شکل می

گرایی هدی درواقع آرمان« شود.، یک تشکیالت و یک حکومت هم میNgoیک 
 گیرد کاردهد. جمعی که تصمیم مینوعی در تحلیل او نیز خود را نشان میبه

اجتماعی انجام دهد، قرار نیست که از صفر تا صد صالحیت این کار را داشته باشد 
فر زنم: سه نتا سپس بتواند فعالیت اجتماعی را آغاز کند. مثالی از همین روزها می

که تصمیم بگیرند صد عدد ماسک بگیرند و بروند جنوب شهر توزیع کنند، در واقع 
هستند و حال اگر گروهی همین کار را با صد هزار  میزانی از صالحیت و منابع را دارا

دی قوی بنماسک بهداشتی انجام دهند، طبیعتًا به انسجام، ارتباط، سازمان و شاکله
تری نیاز دارند. این تناسب است که اهمیت دارد و اینکه هیچ سازمان، تشکیالت و 

گیرد یام، قرار نمبندی و انسجیافتگی، شاکلهانجمنی در نقطه صد از لحاظ سیر قوام
تا پس از آن وارد پراتیک و عمل و وحدت با سایر نیروها شود؛ بلکه به میزانی که به 

ود. شکند، وارد میزانی از وحدت، ائتالف و همکاری میها دست پیدا میاین توانایی
ها ای که آنگرفتهدر نهایت نیروهای شکل»گوید: طور مشخص، وقتی هدی میبه

تری ی عالیاند با هم به مرحلهبندی و انسجام را طی کردهو شاکلههم سیر قوام 
ای از رشد ، ایراد این است که حتی پس از آنکه نیروها به مرحله«خواهند رسید

بندی و انسجام، باید ادامه پیدا کند. بنابراین، رسند، باز هم این سیر قوام و شاکلهمی
ها این شود ،جود دارد و این مسابقه تمام نمیبه میزانی از نزدیکی و ارتباط و پیوند و

اگر هستی از غارنشینی »گوید: کنند. در جایی دیگر هدی میبه موازات هم عمل می
هایی است که در مقدمه ی انساناولیه به اینجا رسیده، محصول اعالم موجودیت همه
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رسیده و  جامبندی کرده، به انسهای خود را شکلیافتگی طی کرده، ظرفیتسیر قوام
زعم بنده این روایت دقیقی از سیری که بشریت طی کرده به« اند.خود را باور کرده

تدریج این فرآیند را طی کرده و متناسب با این فرآیند نیز از نیست. بشریت به
غارنشینی وارد دوره چوپانی و روابط ایلی و قبیلگی شده و پس از آن دهکده و شهر 

سیری که طی کرده، انسجام بیشتری نیز به دست آورده است.  ساخته و متناسب با آن
فردی که اندیشه بورزد و اندام خود را فعال کند و به باور برسد »در جایی دیگر گفته: 

 بله« شود.که هست و ظرفیت خود را بروز دهد به نیروگاهی کوچک تبدیل می
دار چه ظرفیتی برخوردرست است؛ اما باز مسئله اصلی این است که این نیروگاه از 

است؟ آیا باید منتظر بماند تا به ظرفیت صد مگاواتی برسد یا اینکه فعاًل با یک 
کند. من این سیر و رود و روابط برقرار میمگاوات باید شروع کند و پیش می

سوره  ۹11بینم. ایشان استنادات دقیقی به آیه بندی هدی نمیبندی را در جمعمرحله
َه »گوید: ه میآل عمران دارد ک وْا الَلّ ق  وْا َواَتّ وْا َوَراِبط  وْا َوَصاِبر  وْا اْصِبر  ِذیَن آَمن  َها اَلّ ی ّ

َ
َیا أ

وَن  ْفِلح  ْم ت  ک  ، اما در واقع این آیه نیز فرمانی برای یک دوره و مقطع خاص نیست «َلَعَلّ
ن یبلکه پیامی است برای کل سیر تحول زندگی بشریت، انسان و جوامع. هیچ کجا ا

شود بلکه دائمی است. برخورداری از تقوا هم سیر تکاملی دارد؛ رابطه منقطع نمی
کنم: شود. باز به بحث خود هدی اشاره میبنابراین ایستا نیست و در جایی تمام نمی

ی کنند، به مرحلهی هستی، افراد و اجتماع این است که قوام پیدا میپس قاعده»
رفصل رابطه برقرار کردن و وحدت با هم، ارتباطی کارا رسند و در ساحراز و ابراز می

های فردی، انسجام با خود و ارتباط موکول سازیکنند. این به ظرفیتبرقرار می
سازی جمعی، انسجام با هم و ارتباط مربوط ی بعد از آن به ظرفیتاست و مرحله

 ام جمع با جمعتر و انسجسازی جمعی عامشود و نهایتًا وحدت نیروها به ظرفیتمی
 کهبینید که نوعی انقطاع وجود دارد درحالی.در تمام این موارد می« موکول است

فِرآیند احراز هویت نسبی است؛ در هر مرحله از احراز هویت پیوند و ارتباط برقرار 
شود و در مرحله بعد نیز شود و به همان میزان نیز وحدت و نزدیکی ایجاد میمی
شود. در واقع برای همین است که ما میان مفاهیمی مانند ته میهای بعدی برداشگام
شویم. در یک مرحله ، تفکیک قائل می«وحدت »و « ائتالف»، «موضع مشترک» 
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ممکن است که در مورد یک موضوع خاص با برخی نیروها وحدت نظر داشته 
ت در سباشیم؛ مثاًل در این رابطه که تحریم خوب و یا بد است. در شرایطی ممکن ا

ای مثل مشارکت یا عدم مشارکت در انتخابات، با نیروهایی ائتالف کنیم؛ مورد پروژه
به  شود، ممکن استاما در شرایطی نیز که انسجام و قوام و شاکله نیروها بیشتر می

را  بندیرسد که هدی این مرحلهوحدت و یکی شدن نیروها بیاندیشیم. به نظر می
ه در تحلیل هدی در مورد جنبش سبز هم این اشکال وجود مدنظر قرار نداده کما اینک
کرد، کرد مهندس موسوی باید در ابتدا مانیفستی تدوین میداشت؛ چراکه تصور می

 کرد و بر اساس آن سازمان، روابطیسپس بر اساس آن مانیفست سازمانی تعریف می
 بیشتر الگوی شد. در واقع اینداد و سپس وارد میدان عمل اجتماعی میرا شکل می

های اجتماعی جدید این که در جنبشهای اجتماعی قدیم است درحالیجنبش
 د.طور نسبی محقق میشوای است و در طول یک مسیر و بهفرآیند یک فرآیند مرحله

 توجهی به نقش ساختارگرایی و کمعاملیت
فتن اتأمل است، این است که اساسًا آیا دست ینکته دیگری که در بحث هدی قابل

بندی و انسجام، به معنی پیروزی قطعی است؟ در یافتگی، شاکلهبه میزانی از قوام
ه ککند. درحالیواقع هدی اینجا بسیار عاملیت گراست و به ساختار توجه نمی

خصوصًا در مورد نیروهای سیاسی و فکری، یک رابطه نسبی میان عاملیت و ساختار 
د به حداکثر توانتصور کنیم نیروی سیاسی می گونه نیست کهبرقرار است. اصاًل این

، بلکه اش نیز قطعی است؛ خیربندی و انسجام که رسید، پیروزییافتگی، شاکلهقوام
ی های و منابع دو سوبخشی از این معادله در مبارزات سیاسی و اجتماعی به توانایی

باطل بودن  ها به معنی حق یاشود. برخورداری از این تواناییمنازعه مربوط می
ت تواند حق باشد اما توانایی یا امکانانیروها نیست؛ یک نیروی سیاسی اجتماعی می

و منابع الزم را برای پیروزی نداشته باشد. مگر آنچه در عاشورا رخ داد، غیر از این 
در  توان گفتخورد، میاست؟ آیا به اعتبار اینکه امام حسین در کربال شکست می

یابی نهایی، تردیدی در مواضع بر حق جبهه حق نبوده است ؟ طبیعی است که در ارز
امام حسین نیست؛ بلکه در اینجا تناسب فیزیکی نیروها و امکاناتی همچون منابع، 
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قدرت بسیج نیرو، وضعیت ژئوپلیتیک و عوامل متعددی از این دست مطرح است. 
ت تر هسیکی کالن دو نمونه در ایران یکی خردتر و»کند که: اتفاقًا هدی اشاره می

که استارت موفقی زده شده اما نتوانسته پایدار بماند؛ یک استارت موفق مربوط به 
اقًا اتف« دوران نهضت ملی مرحوم مصدق است و دیگری مربوط به دوران حنیف نژاد.

ها این نسبیت و عدم وجود رابطه علت و معلولی میان انسجام و در هر دوی این
نژاد سعی داشت ایجاد کند، د. میزان انسجامی که مرحوم حنیفتوان دیپیروزی را می

با میزان انسجامی که دکتر مصدق ایجاد کرد، قابل مقایسه نیست و البته هر دو میزانی 
و بینیم که هر داز انسجام را ایجاد کردند؛ یکی حداقلی و دیگری حداکثری. اما می

 چرایی شکست، بر نقش عواملبا شکست مواجه شدند . وقتی در تحلیل و ارزیابی 
ای از شرایط هم خارج از اراده و کنیم معنای آن نیست که مجموعهدرونی تأکید می

زند: توانایی نیروها بوده است. باز هدی در رابطه با سیری که باید طی شود، مثالی می
ها هم کرد ]سپس[ با قوم خود پیوند خورد و مجموع آنموسی سیر فردی را طی»

سجام مشترک را طی کردند. مسیح با مکانیسم خاص خود به انسجامی جدی سیر ان
رسید سپس با دوازده نفر پیرامونش ارتباط روحی، جدی، عاطفی و تشکیالتی برقرار 
کرد. کما اینکه آن دوازده نفر بعد از مسیح راه او را ادامه دادند. پیامبر این رابطه را با 

ینید بدر تمامی این موارد می...« ودند شروع کرد و سه چهار نفر اولی که پیرامون او ب
ای بوده است. این نبوده که مثاًل که این سیر و انسجام، امری کاماًل نسبی و مرحله

عیار برسد و پس از آن نیز تالش برای انسجام بیشتر را رها موسی به انسجامی تمام
هم هست که همه این کند، مسیح و پیامبر و ... به همین ترتیب. به همین دلیل 

پیامبران منتظر نشدند تا سامری و یهودا یا در صدر اسالم جریانات ارتجاعی در 
نهضت وجود نداشته باشند و سپس فعالیت خود را آغاز کنند. آنچه از سخنرانی 

شود این است که نوعی رابطه علت و معلولی میان شاکله، هدی فهمیده می
 .گونه نیستکه به نظرم اینائل است درحالییافتگی، انسجام و پیروزی ققوام

 میان بود و نمود« فرایندی»ی رابطه
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دارد، تناسب میان بود و نمود است.  نکته سومی که در مقدمات بحث هدی وجود
البته تناسب بود و نمود، سخن کاماًل درستی است. نمود یک نیروی سیاسی باید 
کاماًل با بود وی متناسب باشد. نمیتوان یک سازمان یا تشکیالت محلی داشت و بعد 

 تر این است که رابطهادعای کالن و ملی مطرح کرد. این تناسب اهمیت دارد. اما مهم
بود و نمود فرآیندی است، میزان بود و نمود هر دو نسبی است. به نظرم هدی به این 

ر اعالم سازی بظرفیت»کند. باز در جایی خاطرنشان کرده است: نکته نیز توجه نمی
سازی و تقویم نیروهای درونی، دلیلی موجودیت تقدم دارد. در صورت عدم ظرفیت

طور است؛ انعقاد نطفه د. سیر انسان هم همینبر وحدت نیروهای ناآماده وجود ندار
گری جنین شوند و بعد خدا دست به صورتها فراهم میگیرد، مقومصورت می

زند. اول ژن، دوم تقویم، سوم صورتگری و در نهایت با احساس انسجام، جنین می
د رای که وجود دانکته« ی آن است.آید و این اعالم موجودیت اولیهاز رحم بیرون می

کند، نمود هستند. ها اشاره میدرستی به آناین است که همه مواردی که هدی به
است. یعنی در « بود»ی است از میزانی از وجود که «نمود»گری،نطفه، ژن، صورت

یزان سازی و مواقع، مراتب از دجود)بود(است. پس ببینید در تمام این موارد ظرفیت
شود تا به یک انسان تبدیل شود. پس میوجود، نسبی بوده و مراحل وجودی طی 

گونه نیست که در جایی بود تمام شود و به نقطه اوج برسد و سپس نمود شروع این
شود؛ بلکه همواره میزانی از بود، میزانی از نمود دارد. یک واحد بود، یک واحد 
نمود؛ دو واحد بود، دو واحد نمود؛ این ارتباط و نسبیت را من در نظرات هدی 

ب گوید که به بود بپردازید تا زمانی که به وضعیتی کاماًل مطلوبینم. گویی به ما میینم
ازی در سگاه بود، صالحیت، توانایی و ظرفیتکه هیچآل از آن برسید. درحالیو ایده

تواند دائم ارتقا داده شود. در جایی و در همین کند و مییک نقطه خاتمه پیدا نمی
 سازی و دربرگیریاست که خدا در مقدمه به آموزش، ظرفیت این»گوید: ارتباط می

زند چنین وحدتی موج میاندیشد و بعد وحدت. تقدم بضاعت بر ارتباط در اینمی
برخالف آنچه در تاریخ ایران بوده که بدون کار تشکیالتی پیشینی به ارتباط فکر 

جه شود و به نقطه توبینیم که به سیر توجه نمیدر واقع در اینجا باز می« شود.می
شود. طبیعی است که میزانی از کار تشکیالتی پیشینی برای ارتباط نیاز است اما می



 

 

 57ی   اجتماع یروهایبا ن یاسیـ س یرفک یروهاین وندیپ اندیشیباز

های سازمانی، تشکیالتی و انجمنی، بحث بر سر این است که پیوندها و ارتباط
دهیم ، تشکیالتی انجام می -همواره امری نسبی هستند و ما به میزانی که کار فکری

تشکیالتی در یک نقطه تمام  -نیز نمود پیدا میکنیم. کار فکریبه همان میزان 
شود تا ارتباط و وحدت و نزدیکی نیروها از آنجا آغاز شود. در جای دیگری نمی
اند، ضرورت کار تشکیالتی رسیدهگذاری حزبی هم افراد بهدر سیر پایه»گوید: می

 یاند، شاکلهک نائل آمدهی آن افراد به مرام، اساسنامه و ایدئولوژی مشترمجموعه
اند و آموزشی در کار آمده؛ این وحدت نهایی محصول سیر خود را بر آن سوار کرده

بینیم. کار در اینجا نیز عدم پویایی و عدم توجه به سیر و فرآیند را می« پیشینی است.
 تشکیالتی، مراتبی دارد. فرض کنید سه نفر دور هم نشسته و برای رفتن به کوه با هم

ریزند. اینکه چه کسی چه وسایلی را با خود حمل کند یا چه کسی مسیر برنامه می
را تعیین کند یا پرسش از اینکه چگونه مسیر پیموده شود، در واقع یک کار تشکیالتی 
و سازمانی است. اما طبیعی است که مرامنامه، اساسنامه و ... ندارد بلکه تنها یک 

واند ادامه ته باشد، در میان است. سپس این سیر میایده مشترک که همان رفتن به کو
نوع  نیترآلدهییابد و در مراحل بعدی گسترش بیشتری پیدا کند. شاید بتوان گفت ا

تشکیالت آن چیزی است که هدی بدان اشاره کرده و در واقع نوع خاصی از 
ظر منت ای شماکه در سازمان شبکهتشکیالت است؛ یعنی تشکیالت هرمی. درحالی

شوید بلکه بر اساس یک ایده، حرف، پروژه یا آرمان مشترک دور این مقدمات نمی
شوید و کار تشکیالتی را از حداقل ها شروع میکنید و سپس، سیر خود هم جمع می

الی دهید. این درحرا جهت رشد بیشتر و پیچیدگی سازمانی و تشکیالتی ادامه می
امه و اساسنامه و ایدئولوژی مشترکی گوید تا هنگامی که مرامناست که هدی می

بود  11آورم عید سال وجود نداشته باشد، نباید کار تشکیالتی انجام داد. به خاطر می
که هدی از زندان برای چند روزی به مرخصی آمده بود و دیداری داشتیم. در آن دیدار 

شور نهدی تأکید داشت بر اینکه جنبش سبز کتاب ندارد و البته زمانی بود که م
جنبش سبز منتشر شده بود و به همین خاطر نیز به او گفتم که اتفاقًا منشوری منتشر 

تواند تا حدی هویت جنبش را تبیین کند. اما هدی بر این نظر بود که شده و می
نخستین روزی که میرحسین به جنبش سبز دعوت کرد، باید کتاب را آماده میکرد و 
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داد. اتفاقًا من آنجا این پرسش را مطرح کردم می برای دعوت در اختیار همگان قرار
که چرا قرآن تدریجی نازل شد و چرا پیغمبر از همان روز اول نمود داشت و دعوت 

ست گونه نیها همه مصادیق نمود است. پس بنابراین اینخود را آغاز و علنی کرد. این
د. نمود آغاز شوعیاری ایجاد شود و پس از آن، که در جایی تشکیالت منضبط تمام

نیز این « سال یک حزب در انگلیس 811ی سابقه»حتی در مورد مثال هدی یعنی 
د کند، فاقای وجود دارد. پس تقدم بود بر نمودی که هدی به آن اشاره میسیر مرحله

توان گفت خدا برای محتوا بر َنما تقدمی قائل می»گوید: دینامیزم است. در جایی می
است که در هستی، رهنمود به انبیاء و در ممیز کردن اقوام از است. این سنت خدا 

یی ی تغییر موفق عمل کنند، بشرهااند در چرخهبینیم. بشرهایی هم که توانستههم می
ها هم محتوی را بر َنما و بود را بر ِنمود اند و آنهستند که از سنت خدا پیروی کرده

ای نهایی است یا این بود، آیا در نقطهحال پرسش این است که آیا « اند.تقدم داده
اینکه یک فرآیند است؟ و چه اندازه از بود برای نمود داشتن الزم و ضروری است؟ 

ر توانید متناسب با آن نمود هم داشته باشید. دکنید، میشما به میزانی که بود پیدا می
نمود آغاز  د وگونه نیست که در جایی بود تمام شواین تناسب تردیدی نیست. اما این

 شود.

 ها و بسترهای کار سیاسی و اجتماعیعدم توجه به مکانیزم

نکته چهارمی که در باب مقدمات بحث هدی باید بدان اشاره کنم، عدم توجه به 
ها، بسترها و اتمسفرهای کار سیاسی و اجتماعی است. هدی در سه چهار مکانیزم

ر مند شده و اساسًا درگیر کاعالقهسال آخر حیات خود، کمی بیشتر به کار اجتماعی 
اجتماعی شده بود. البته در مورد مسائل اجتماعی ایران مطالعات خوبی داشت اما 
عماًل با زاهدان و پروژه توانمندسازی محالت، به طور جدی درگیر فعالیت اجتماعی 

 بندیکرد. تصور هدی این بود که جمععنوان فعال اجتماعی نیز عمل میشد و به
که تفاوت لیت اجتماعی را میتوان و باید به فعالیت سیاسی منتقل کرد. درحالیفعا

اتمسفر فعالیت اجتماعی و فعالیت سیاسی در شرایط جامعه ایران کاماًل متفاوت 
است. در اروپا و کشورهای دموکراتیک ممکن است این تفاوت به حداقل برسد 
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ه فعالیت اجتماعی دارند، ذیل هایی کهای سیاسی یا آنچراکه همه احزاب و گروه
شوند. اما در کشور ما پرواضح است که اتمسفر های جامعه مدنی تعریف میسازمان

کار سیاسی با کار اجتماعی متفاوت است. وضعیت و امنیت نیروی اجتماعی با 
وید: گنیروی سیاسی نیز متفاوت است. هدی به این مورد توجه نکرده است. او می

تر های اجتماعی ایران در سیری که ابتدای بحث گفته شد، موفقاز نظر من نیرو»
اند. این نیروها خودانگیخته بودند. با امکانات حداقلی کاری را شروع عمل کرده

اند و با همان امکانات به سطح متوسط اجتماعی و از آن طریق به وضعیت کرده
و... از  -ترینشانمیقدی -اند. کهریزک، محک، نوبر تبریزنسبتًا ِبسامانی رسیده

بله، کاماًل درست است. نیروهای اجتماعی این فرصت را داشته اند « اند.این نمونه
که این سیر را با فراغ بال طی کنند. تردیدی در این وجود ندارد. هدی انتظار دارد 
نیروهای سیاسی بر همان سیاق نیروهای اجتماعی عمل کنند. اتفاقا نسبی گرایی 

ت اجتماعی در تعارض با مطلق گرایی او در کار سیاسی است. هدی در فعالی
ها]نیروهای اجتماعی[ با امکانات حداقلی کاری را شروع کردند. پس گوید آنمی

چنین نبوده که به انسجام و قوام و شاکله حداکثری رسیده، سپس کاری را آغاز کنند. 
یت اجتماعی با فعال برگردیم به بحث اصلی اساسًا اتمسفر و فضای فعالیت سیاسی

ها را مجموعه نیروهایی که ما آن»گوید: متفاوت است. هدی در جای دیگری می
شناسیم، چند ویژگی مشترک دارند؛ مناسبات و ادبیات عنوان نیروهای سیاسی میبه

نوشتاری و گفتاری روشنفکری خاص خود را دارند که به بیرون از خودشان 
امکانات حداقلی هستند که با نیروهای اجتماعی نتوانستند تسری بدهند. دارای 

ای هم وجود دارند که نتوانستند رابطه و مراوده داشته باشند. نیروهای اجتماعی
اند خود را از زیر ضربات سایر نیروها بیرون بکشند و امکانات خاص و خود توانسته

بله  «ستند.گرفته درون یا پیرامون جمهوری اسالمی نیبنیاد خود را دارند و شکل
چنین نیروهایی وجود دارند اما علت امکان تنفس این نیروها این بوده که جمهوری 
اسالمی به هر دلیلی، یک حوزه تنفسی برای کار اجتماعی قائل شده که برای کار 
سیاسی قائل نشده است. چه در شرایطی که هدی این بحث را مطرح کرده و چه 

دو حوزه کاری و دو فضای متفاوت دارد.  امروز، حوزه کار اجتماعی و سیاسی،



 
 یادنامه نهمین سالگرد شهادت هدی صابر     61

اصاًل نباید این دو را با یکدیگر مقایسه کرد. در شرایط کنونی نیز بسیاری از نیروهای 
صورت رسمی یا غیررسمی نظر در حوزه اجتماعی بهبسیار مستقل، توانا و صاحب

اسی ی سیکند. اما اگر نیروهاها را تحمل میکنند و نظام سیاسی نیز آنفعالیت می
ها را خارج از قواعد و ضوابط نهادهای رسمی انجام اراده کنند که برخی فعالیت

د گونه تصور کنها برخورد خواهد شد. خطای بزرگی است اگر کسی ایندهند، با آن
توان وارد کار سیاسی شد. برخی این شانس مندی فعالیت اجتماعی، میکه با قانون

حوزه فعالیت کنند اما اصواًل شاید اصل بر آن باشد که  را داشته و دارند که در هر دو
یکی را انتخاب کنند. منطق درونی حوزه اجتماعی و حوزه سیاسی کاماًل متفاوت 

های این دو متفاوت است. حتی به لحاظ که ماهیت اهداف و فعالیتاست؛ چنان
وان این تمیحقوقی، قضایی و امنیتی نیز، دو سویه متفاوت دارند؛ به همین خاطر، ن

دو را یکی انگاشت. هدی در این سخنرانی سعی کرده منطق و تجربه کار اجتماعی 
را به کار سیاسی تعمیم دهد؛ که خطای بزرگی است چراکه عوامل اثرگذار بر فعالیت 

 در حوزه سیاسی و حوزه اجتماعی کامال متفاوت است.
نقد را با دوستان در میان  تنها به اتکای منش و روش هدی به خود جرات دادم تا این

 گذارم. یادش همیشه گرامی باد.
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پیوندی نیروهای سیاسی و اجتماعی: نیاز همپیش
 وگوی ملیسازی و گفتظرفیت

 پاسخ به سواالت چهارگانه در مورد بازیابی پیوند نیروهای اجتماعی و سیاسی

 وندابوطالب آدینه 

مقدمتًا باید توجه داشت که نه نیروهای فکری و سیاسی یکدست هستند و نه . 9
نیروهای سنتی و اجتماعی و ما با طیفی از رویکردها روبروییم و با فهم این تبصره، 

ندی را بفهم غالب و مخرج مشترک نیروها مدنظر هست، به تعبیری ما چنین تقسیم
های اعتباری و خلل و فرج فراوانی وجود یبندکنیم؛ زیرا در دل این تقسیماعتبار می

 دارد و واقعیت، تخلخل دارد. 

توجهی وجود دارد و هنوز این شکاف توان گفت که این کمبا مقدمه و تبصره باال می
گاهی نسبت به آن در مقایسه با قبل و در پس تجربه یک دهه اخیر  پابرجاست اما آ

گاهی هشدارهای مرحوم صابر بیش از قبل  هایی چونو همچنین پراکندن و انتشار آ
 شده است و این خود نقطه امیدی است.

گاهی بیش از قبل شده است اما به باورم به پروبلم نیروهای سیاسی و فکری ۹ . این آ
تبدیل نشده است. بدین معنی که این مساله و مزایای نسبی و عوارض آن مورد تبیین 

است. در شرایط رویکرد منفعالنه با  قرار نگرفته و در نتیجه آن گسل هنوز فعال
 .هاستهای فعال اجتماعی و سیاسی، آنچه نتیجه واضح است غلبه عارضهگسل

 سیاسی با نیروهای -افزایی نیروهای فکریرسد برای تبدیل شدن همبه نظر می
که  پیوندی نیاز استسنتی و اجتماعی به تجدید نظر اساسی برای ایجاد وفاق و هم
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توان گفت، ما ابتدا به مفاهمه نیروها نیاز داریم جاذب همدیگر باشند. می این دو نیرو
یابند. ظرفیتها و خاستگاهبدین معنی نیروها، خواستمان های های یکدیگر را در

ها درک شود. االن نیروها ماقبل این وضعیت هستند. به تعبییر واقعی فهم شود و افق
هست اما ظرفیت نیروها اندک است و  آقای صابر اعالم موجودیت و اعالم موضع

 رسازی بفیتظر»هدی صابر در همان سخنرانی اشاره دارد که «. نمود بیش از بود»
سازی و تقویم نیروهای درونی، اعالم موجودیت تقدم دارد. در صورت عدم ظرفیت

رسد که شان نزول این به نظر می.« دلیلی بر وحدت نیروهای ناآماده وجود ندارد
ا نیز های دیگری رتوان بر وجه ناآمادگی ساحتعیت کنونی است. البته میسخن وض

ی پیشارو های همبستگی بدون آمادگی نیروها برای مرحلهاضافه نمود. کانون
 شیرازه است.بی

. بخشی از موانع ذهنی در دو طرف وجود دارد. برطرف کردن و حل و فصل این 8
ارد، هم به مفاهمه و گفتگو و هم بستر کار موانع ذهنی هم به تبیین معرفتی نیاز د

ضلعی نیروهای سیاسی و فکری و سنتی را مشترک ناشی از نیازهای عینی. این سه
تواند بستری برای ارتباط باشد. درک سازد. این راززدایی و عینیت میبا هم آشنا می

ی برایندهای همهای ملی وجود ندارد و نیروها خواستهمشترکی اکنون بر سر دشواره
 ندارد و یا الاقل در نگاه اول چنین نیست. 

یج گر ای ملی که بسبنابراین در شرایط کنونی که در عرصه سیاست و اجتماع پروژه
باشد و در بستر واقعیت عمل کند وجود ندارد بدین معنا که ما در دوران تعلیق 

ن است ای دوران تعلیق دوران بسترسازی است. شواهد نشانگر -استراتژی هستیم
ون هایش. اکنکه استراتژی پیشین به سرمد خود رسیده با دستاوردها و کاستی

سرفصل احضار آن و کنکاش در علل چرایی این نتایج است. در کنار آن سرفصل 
های آن است تا به تعبیر هدی صابر از انبان و سیلوی ها انباشتهاحضار تاریخ و داشته

 وی از شرایط کنونی و پیش رو را تصور کرد.های تاریخی بتوان پرسپکتیداشته
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شده دارد. اکنون بیشتر از های ساخته. تحقق پیوند بستگی به ظرفیت۶
گیری گیری و موضعکنیم. یعنی موضعسازی، آشوبی از مواضع را مشاهده میظرفیت

های عصبانی و شتابناک( جای تبیین و تحلیل راهبردی را گرفته هر چه تندتر )تحلیل
 قدمی تولید کند.تحلیلی و همگرایی و همست. راهبردی که در بستر واقعیت هما

 بریم. اگر این فرض را بپذیریم آنگاه بایداکنون ما در فقدان چنین راهبردی به سر می
های واقعی جامعه باید به انجام رساند که بخش مهمی یک گفتگوی ملی با عاملیت

سنتی هستند. تجربه نهضت ملی به پیشوایی از آن از لحاظ گفتمانی از خاستگاه 
دهد که اگر حول برنامه مشخص و متعین که منافع عمومی در دکتر مصدق نشان می

آن توسط همگان قابل درک و دریافت باشد امکان اجماع ملی وجود دارد. دکتر 
مصدق گفتاری عمومی ایجاد کرده بود که مردم منافع و مضار ملی و خود را در پرتو 

را وعده داد بدون « مدینه فاضله»های انتزاعی چون توان مقولهفهمیدند نمیمیآن 
 اش با مشکالت وخوردگیاش بر روی زمین واقعیت بنشیند و گرهآنکه چهارپایه

 مطالبات مردم مشخص شود. 

تواند از دل یک گفتگوی ملی برتراود. البته های وحدت نیروها میثقلیکی از نقطه
ست بدون هام به سازوکاری نیاز دارد وگرنه حرفی تکراریست که سالگفتگوی ملی ه

شود. گفتگوی ملی باید از دل برهمکنشی ی الزم فکری و راهبردی زده میپشتوانه
عینی برخیزد و به صورت یک نیاز و ضرورت تاریخی متجلی شود. در این صورت 

اشد. ه جنبشی ملی بتوان سرمایه اجتماعی را متبلور ساخت که پشتواناست که می
افزایی نیروهای فکری و سیاسی با نیروهای بدون سرمایه اجتماعی ناشی از هم

 اجتماعی و همچنین نیروهای سنتی امکان پیشروی مطالبات وجود ندارد.
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 از تعارض و واگرایی سیاسی به وحدت و همگرایی اجتماعی
 هدی صابر« وحدت نیروها و نیروهای اجتماعی جامعه»نگاهی به سخنرانی 

 نیافرهاد احمدی 

 کند، نیروهایدر مواقعی که جامعه نوعی روند آفرینش و غلیان جمعی را تجربه می
رو  کزمرها و نیروهای گریز از بخش، تقویت شده و شکافهمگراکننده و همبستگی

خیر، الاقل در دو برهه چنین ی ای ایران در چهار دههروند. جامعهبه تضعیف می
 وضعیتی را تجربه کرده است. 

های منتهی به پیروزی آن جامعه است که در ماه 98۵7نخست انقالب بهمن 
شود و میل به ی جمعی در جامعه پدیدار میکند؛ نوعی ارادهاحساس قدرت می

ن در ای گیرد.ای از نوع دیگر )ناکجاآباد( در افراد شکل میتحول و آفریدن جامعه
ها به بخش قوی هستند و تضادها و شکاففضای عمومی، نیروهای همبستگی

د شونخزند و به نفع همنوایی و تحقق هدف مشترک، کمرنگ میهای پنهان میالیه
در  ی ایرانهایی که میشل فوکو از وضعیت جامعهروند(. گزارش)هرچند از بین نمی

د آشکاری از این تخیل جمعی ایرانیان ارائه کرده است، نمو 98۵۶-98۵7های سال
های برگزیده است است؛ عنوانی هم که فوکو برای گزارش ۵7ی انقالب در آستانه

 «. ایرانیان چه "رویایی" در سر دارند؟»بسیار معنادار است: 
نگرند، می ۵7برای انقالبیون و کسانی که امروز به آن سیر تحول منتهی به انقالب 

هایی که اغلب قربانی نیروهای اند. دریغها اما فراوانها و افسوسدریغ
ها را به سکوت و فراموشی خوانیشود و مخالفبخش و همگراکننده میهمبستگی

ی خواند و به نفع وحدت جامعه، صدای انذاردهندهاختالفات گذشته فرامی
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 خواهان تشکیل ۵7کشاند. صداهایی که در سال تر را به خاموشی میدوراندیش
شورای سلطنت و حفظ نظم و آرامش جامعه بود و قصد داشت از انقالب سیاسی 

فقیه ی والیتدیدید و نظریهپرهیز کند، صداهایی که مخاطرات حکومت دینی را می
ی پنداشت و صداهایی که در زمانهی ایرانی نمیرا برایندی برای تنوع و تکثر جامعه

ای و ستیزی، خواهان صلح منطقهسمگری و صدور انقالب و امپریالیانقالبی
های آغازین های منتهی به انقالب و سالهای جهانی بود، در ماهمماشات با قدرت

پس از انقالب حکم چنین صداهایی را دارد. این صداها در آن برهه شنیده نشد و با 
 هایی بودن به محاق رفت و هزینهرانقالبیغمنشی و های متعدد لیبرالبرچسب

ی ایران بار کرد. وحدت حول محور منفی برانداختن شاه )به تعبیر بر جامعه زیادی
مرحوم مهندس بازرگان، شاه رهبر منفی انقالب ایران بود( به پذیرش رهبری سیاسی 
آقای خمینی منجر شد و نیروهای چپ، مذهبی )اعم از سنتی و بنیادگرا و نوگرا( و 

ه برنامه و راهبرد ائتالف واقعی برای نیروها ملی را حول تغییر رژیم گرد آورد؛ بی آنک
وجود داشته و قواعدی برای حل تعارضات و تسهیم منافع حاصل از پیروزی انقالب 

 تمهید شده باشد. 
 33گری جمعی ایرانیان، جنبش سبز و اعتراضات انتخاباتی ی دوم آفرینشبرهه

ندید، اما ماهیت را به خود  ۵7ی انقالب است. هرچند جنبش سبز عمق و گستره
میل رویاپردازی و پیدایش نیروهای همگراکننده در هر دو رویداد مشابه است. در 

 خواه و برانداز گردجریان جنبش سبز طیف وسیعی از نیروهای رفرمیست، تحول
آمده و هر یک مشارکتی در اعتراضات داشتند و به دنبال غالب کردن صدا و گفتمان 

موهن امام جمعه موقت تهران که از حضور رقاصه فراری خود در فضا بودند. تعبیر 
کرد، هرچند با هدف ایجاد طلبان و منافقان در جنبش سبز انتقاد میو سلطنت

شد، اما حّظی از واقعیت جنبش سبز در واگرایی و با نیت تحقیر مخالفان بیان می
یف ط درون خود داشت؛ جنبش سبز این ظرفیت را در خود داشت که توانسته بود

 و ناکجا برای ایران« دیگر»ای از نیروها را به رقم زدن سرنوشتی از جنس گسترده
ورزی نامتعارف خیابانی را برای خواست تغییر گرد هم آورد و الگویی از سیاست

 آمیز و مصلحانه پیش روی ایرانیان قرار دهد. مسالمت
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رد؛ در غیاب بهای درونی متعددی رنج میها و ضعفاما این جنبش از خلل
داری اجتماعی و رهبران فکری ـ های سابقهدار، جنبشسازماندهی احزاب ریشه

عی گری این جنبش کافی نبود تا تغییری واقسیاسی، انرژی آزادشده و میل به آفرینش
بخش، سازهای ناکوک و صداهای رقم زند. در چنین فضایی که نیروهای همبستگی

خواند، معدود کسانی بودند که از تجارب ت فرامیخوان را بار دیگر به سکومخالف
تاریخی ایران درس جدی گرفته و نقدهای بنیادی بر جنبش سبز را در خفا و علن 

ـ مذهبی، هدی صابرکردند. در میان تمام نیروهای خوشنام و پیشینهبیان می  دار ملی 
و سپس  زگیری تا فروکش کردن جنبش سباز معدود کسانی بود که از ابتدای شکل

تا زمان شهادت، همچنان در نقد مدل سازماندهی، استراتژی، مطالبات و رهبری 
 کرد. قدم و راسخ بود و نقدهای خود را بیان میجنبش سبز، ثابت

های مختلف تاریخ ایران را خوانده بود و او پژوهشگر و معلم تاریخ بود و برهه
های فراز و تاوردها و آموزشی هر فراز را در کنار دس«هاهای و ناکامیشکست»

بندی کرده بود. این بدان معنا نیست که طیف وسیع کاربست امروزین آن صورت
ینی نیز ی سنگنیروهای سیاسی و فکری ایران که در جنبش سبز فعال شدند و هزینه

بندی دقیقی از تاریخ نداشتند؛ اما هدی صابر دانستند یا جمعپرداختند، تاریخ نمی
را داشت که در سه سال منتهی به جنبش سبز هر هفته به بازخوانی تاریخ این فضیلت 

معاصر با نگاهی استراتژیک و کاربردی پرداخته بود و این نگاه استراتژیک توام با 
 های مرداندرپی در تاریخ معاصر ایران، او را همنشین ناکامیهای پیدیدن شکست

 داد. و انذار او، بار و وزانتی دوچندان میی اخیر ایران کرده بود و به نقد تاریخ سده
اند، سیمای علی در البالغه امام علی مصاحب و همنشین بودهکسانی که با نهج

اندیش، خشمگین و شوریده علیه ستم و البالغه را سیمایی محزون و مرگنهج
های یهیابند. گالبندی تاریخی میوفایی و در عین حال پر از انذار و جمعی و بیسست

البالغه از نخبگان، مردم زمانه و یاران نزدیک را صرفا نباید از مکرر امام علی در نهج
شناختی یک رهبر سیاسی ناکام نگریست؛ او حامل تجارب منظر فردی ـ روان

تاریخی و تجسم افول یک انقالب فکری بزرگ به نام اسالم بود که طی چند دهه 
ی به پذیرش حکومت و قرار گرفتن در مسند های منتهتغییر ماهیت داده بود. سال
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بندی و درک ساختار اجتماعی معیوبی بود که پیام های جمعامارت برای او سال
البالغه عمومًا ناظر بر دوران امارت توحیدی پیامبر را در خود استحاله کرده بود. نهج

دتًا سال عم ۹۵علی است و او پیش از پذیرش مسند حاکم، این فرصت را داشت که 
در مقام ناظر بیرونی به کردار افراد و نخبگان سیاسی وقت و ساختار قدرت در حال 

 تغییر پس از رحلت پیامبر بنگرد و از آن درس بگیرد. 
ی زندان را سپری کرد ی دو سالههدی صابر در دوران واپسین حیات خود یک برهه

ه پیش از کسب بندی جدیدی داشت و بر آن بود ک(، در زندان جمع3۶تا  3۹)
نسجام، یافتگی و اصالحیت ایدئولوژیک، بازسازی گفتمان فکری و طی مراحل قوام

ن با این تواانجامد. میاقدام برای هر گونه حرکت سیاسی استراتژیک به شکست می
ه و ی زیستبندی به حکم آنکه محصول تجربهبندی احتجاج کرد، اما این جمعجمع

ردن میزنشینی و تحقیق و پیچیده کبود، نه سیر پشتسیر مرارت و لمس و اصطکاک 
 بندی قابل احترام و تاملی بود. فکر، جمع

بندی صابر را از فروافتادن در مهابت و قوت نیروهای این جمع 33در سرفصل 
بخش و غلیان جمعی جنبش سبز نگاه داشت و به او این امکان را بخشید همبستگی

نقادانه مواجه شود. احتجاج با آیات تاریخی  که بتواند با جنبش سبز از منظر
شده در جهان انسانی( لزومًا مرادف با حقانیت )رخدادها و نقاط عطف آفریده

گر نیست؛ اما قابل شنیدن و بازگفتن و تامل و غور کردن است. چنانکه احتجاج
 ی لوط با خدا احتجاج کرد و خدا بهابراهیم در هنگام نزول بالی فروپاشی جامعه

ای که در احتجاج ابراهیم بود، او را با سه صفت ی زیستهاحترام دغدغه و تجربه
بخشی ستایش کرد. هدی صابر نیز با نیروی عظیم همبستگی« حلیم اّواه منیب»

ت. او یافجنبش سبز به مجادله برخاسته بود و هر از گاهی فرصتی برای نقادی می
یافت در مقام ناظر حضور می 33ال های خیابانی سدر یکایک تظاهرات و درگیری

کرد و گاه برای کاستن از آالم جامعه ایران را مشاهده می« شدن»ی در حال و جامعه
ی میدانی موردی برای نجات بیگناهان از چنگ شد؛ از مداخلهدست به کار می

های زندانیان. گری از خانوادهنیروهای امنیتی تا ایفای نقش تیمارداری و حمایت
گری جمعی دریغ نکرد و با آن بیگانه نبود، اما ر خود را در این روند آفرینشحضو
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چندان با جنبش سبز درنیامیخت که شیفته، مبهوت یا مرعوب نیروهای جمعی 
 عظیمی که در این جنبش آزاد شده بود، گردد. 

گرایانه و گاه کالسیک قلمداد شده انتقادهای هدی صابر از جنبش سبز گاه آرمان
. از منظر بخشی از فعاالن و کنشگران جنبش سبز، هدی صابر با معیارهای است

می یی بوده و نقش مهمرکزگرامراتب و سازماندهی کالسیک )که مبتنی بر سلسله
های برای رهبری جنبش قائل است( به جنبش سبز نگریسته و اطالعی از جنبش

به تلقی جنبش سبز به  جدید اجتماعی ندارد. این نقد قابل تامل است؛ اما قائالن
توانند پاسخی به علل افول و شکست این جنبش مثابه جنبش اجتماعی جدید نمی

 در دسترسی به اهداف خود بدهند. 
و فروکش کردن  33و مدتی پس از عاشورای  9833ماه سخنرانی هدی صابر در دی

ندان زهای وی پیش از نسبی امواج اعتراضات انتخاباتی، یکی از آخرین سخنرانی
ها مایهآخر است که در آن بدون آنکه به نقد صریح جنبش سبز بپردازد، برخی درون

 ها را مورد نقد قرار داده است. و روندهای جاری در فضای فکری ـ سیاسی در آن ماه
کنندگان برای بحث هدی صابر مشخص ی محوری سخنرانی ـ چنانکه دعوتمسئله

ی نقدهایی که هدی صابر بر جنبش سبز زمینهپساند ـ وحدت نیروها است. با کرده
دانست. میل به داشت، طبعًا وحدت نیروها در جریان جنبش سبز را ممتنع می

پاسخی به ناکامی سیاست خیابانی  33ی پس از عاشورای وحدت نیروها در برهه
 .ی متاخر نیز تجربه شده استنیز بود. مشابه این میل به وحدت در مقاطع دیگر دوره

که منجر به برآمدن  3۶جمهوری سال های منتهی به انتخابات ریاستدر ماه
نژاد شد، جمعی از نیروهای سیاسی با محوریت مصطفی معین در پی تشکیل احمدی

بودند؛ اعالم تشکیل این جبهه مربوط به « خواهی و حقوق بشری دموکراسیجبهه»
رای د؛ اما عزم سیاسی بحدفاصل رد صالحیت معین و سپس تایید صالحیت وی بو

، رسید تداوم داشته باشد. از سوییایجاد آن پس از شکست انتخابات نیز به نظر می
ز هایی ای مشارکت فعال بودند و از سوی دیگر بخشطلبانی که در جبههاصالح

نهضت آزادی و شورای فعاالن ملی ـ مذهبی در روند تاسیس و مذاکره برای تثبیت 
 ،یالله سحابعزتتند. در برخی جلسات مذاکرات اولیه مرحوم این جبهه شرکت داش



 

 

 61ی   اجتماع یروهایبا ن یاسیـ س یرفک یروهاین وندیپ اندیشیباز

 ،یمحمد توسل مان،یپ اللهبیحب ،یاعظم طالقانمرحوم نگار، محمدبستهمرحوم 
ر، تبا یعلو رضایعل زیو ن یمذهب-یو مل ینهضت آزاد فعاالناز  یعیرف نیحس
در کنار مصطفی معین به عنوان نمایندگان  زادهتاج یو مصطف پورییجال درضایحم

 پرداختند. نظر میطلبان به بحث و تبادلاصالح
های آغازین مذاکره برای تشکیل این جبهه مرحوم ابراهیم یزدی طی در همان ماه

ها و سازوکارهای تشکیل این جبهه پرداخته و از جمله یادداشتی به تبیین ضرورت
 گونه تشریح کرده بود: این ی مذکور راضرورت تشکیل جبهه

ه ای بود كانتخابات اخیر ریاست جمهوری و آرایش نیروهای سیاسی به گونه»
ساالری را بیش از پیش ضروری ساخت. همگرایی میان نیروهای معتقد به مردم

 نیاز به همگرایی و تجمیع نیروها سبب شد كه اصالح طلبان درون حاكمیت،
صالح طلبان بیرون از حاكمیت تغییر بدهند و یا تعدیل های خود را درباره ادیدگاه

 طلبانهای موثری به سوی همگرایی میان نیروهای اصلی اصالحگام نمایند.
طلبان بیرون از درون حاكمیت، جبهه مشاركت ایران اسالمی و اصالح

حاكمیت، نهضت آزادی ایران و شورای فعاالن ملی ـ مذهبی، بر حول محور 
عهدات آقای دكتر معین برداشته شد. صرفنظر از دالیل و علل ها و تبرنامه

شكست این مجموعه در فرایند انتخابات، مردم عموما این همگرایی را تایید 
 (. ۴۸۳۱مرداد  ۹۲نیوز، )آفتاب..« كردند.
گیری این جبهه، همگرایی نیروها بود. ی شکلی ایدهمایهبینیم درونچنانکه می
کم تا ی نوپدید و بدیعی نبود و دسترایی و وحدت نیروها، ایدهی همگبنابراین ایده

دو سال پیش از ظهور جنبش سبز مورد پیگیری برخی نیروهای سیاسی بود. 
مذاکرات برای تشکیل این جبهه تا حدود یک سال ادامه یافت و نهایتًا منجر به 

فر ن در سبشر شد که مصطفی معیخواهی و حقوقی دموکراسیی منشور جبههتهیه
به قم و دیدار با مراجعی نظیر مرحوم آقای منتظری، مرحوم موسوی اردبیلی و آقای 

( نیز بحث و 983۶کم تا یک سال بعد از آن )ی آن پرداخت. دستصانعی به ارائه
ن ی آنظر پراکنده در مورد این جبهه و امیدواری به تدوین و ابالغ اساسنامهتبادل
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ی واقعی از نیروها ذکور ثمری نداشت و به تشکیل جبههی موجود داشت، اما ایده
 نینجامید. 

ی وحدت نیروها میان شماری از بار دیگر ایده 33اکنون در سرفصل همگرایی سال 
کنشگران و فعاالن سیاسی و اجتماعی شکل گرفته بود. هدی صابر در سخنرانی 

ین سبز را بر زم کوشد انتظار برای همگرایی نیروها تحت تاثیر جنبشمذکور می
ری ی مادی و فکواقعیت فروبنشاند و استدالل کند که چرا در شرایط فعلی، زمینه

الزم برای همگرایی وجود ندارد. استدالل وی در اینجا هم متاثر از تاریخ است و هم 
در مباحث باب بگشا، هدی «. باب بگشا»بندی قرآنی وی در مباحث متاثر از جمع

بندی و نگرش روندی، فرایند به بازخوانی اهمیت مرحله صابر جلسات متعدد را
ی هاپردازی، سازماندهی استراتژیک و مهندسی و طراحی اجتماعی در فعالیتایده

سیاسی ـ اجتماعی با الهام از فرایند خلقت و سیر انبیاء و مصلحان دینی در قرآن 
الت ی در ظهور تحواختصاص داده بود و به نوعی روند تکاملی تلفیقی خطی ـ َدَوران
، بندیی قوام، شکلاجتماعی رسیده بود. در این سخنرانی، هدی صابر چهار مرحله

دهد. این مراحل مشابه را انسجام و ارتباط را در روند وحدت نیروها مدنظر قرار می
در روند خلقت انسان و آسمان و زمین توسط خدا، تا طراحی مشترک استراتژیک 

ی های انسانی نظیر موسسان محک و خانهی و محمد و طراحیخدا با ابراهیم و موس
کرد. لذا وی چنین سیر تکاملی بندی مییافت و صورتمادر و کودک و ... بازمی

ی، بلکه های سیاساز حرکت اولیه تا توسعه و تثبیت آن را نه فقط در حرکات و جنبش
  دید.از انبیاء هم می ترهای مدار پاییندر روند خلقت و در حرکات اجتماعی انسان

ی کلی از روند تکوین یک حرکت اجتماعی، فکری، با این چارچوب تحلیلی و نقشه
م و نیازهای قواسیاسی، هدی صابر به درستی معتقد بود چون جنبش سبز پیش

انسجام و ارتباط را طی نکرده، انتظار وحدت نیروها ذیل این جنبش واهی و 
ی زندان هدی صابر در نهایت سبز که در دوره نیافتنی است. منشور جنبشدست

بشر به دست فراموشی خواهی و حقوقی دموکراسیارائه شد، مانند منشور جبهه
ای رغم این، هدی صابر با هر ایدهسپرده شد و انباشتی حول آن شکل نگرفت. به

ند. کی آن ایده را تقویت ی بالندهکرد رگهکرد و سعی میبرخورد تضاد ـ وحدتی می
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از تدوین منشور جنبس سبز مطلع  11هنگامی که در مرخصی از زندان در فروردین 
ی تکمیلی وی، تدوین شماری منشور شد، بالفاصله آن را مطالعه کرد و ایده
ها و ...( برای باروری و رفع نقاط ضعف اجتماعی )مانند منشور اقوام، زنان، اقلیت

بنای اول برای یک را تازه سنگ« متن»ع آن بود. اما هدی صابر منشور و در واق
دانست که از نظر وی هرچند دیرهنگام عرضه شده بود، اما حرکت اجتماعی می

 غنیمت بود. 
روند ناتمام جنبش سبز، به رغم دستاوردهای آن، نشان داد که نقدهای جدی هدی 
 صابر بر سیر تکوین و سازماندهی و رهبری جنبش سبز قابل تامل بوده و حامل

 درجاتی از حقیقت و دوراندیشی است. 
ی وحدت نیروهای سیاسی ـ فکری، در سخنرانی مذکور، هدی اما در ضمن نقد ایده

های نیروهای گوید: توجه به ظرفیتصابر از یک ضرورت ایجابی سخن می
های مردمی ها و سازماناجتماعی به ویژه اجتماع سنتی. به نظر هدی صابر، خیریه

های اجتماعی امداد و حمایت اجتماعی، فقرزدایی و مقابله با آسیبی که در حوزه
سی تر نسبت به نیروهای سیاشدهتر و حسابتر، عمیقاند، روندی تدریجیفعال بوده

اند به شاکله و قوام دست یابند. وی به عنوان نمونه از ایران طی کرده و توانسته
ادث کند که در تندباد حونوبر( یاد میی ی صدساله )مانند خیریههای با سابقهخیریه

ی متاخر( قادر به حفظ خود و امواج مختلف سیاسی )از رضاشاه گرفته تا دوره
اند؛ حفظ خود که توام با تاثیرگذاری و کنشگری مداوم بوده است؛ نه بسنده بوده

ی مشعشع تاریخی و ویترینی از افتخارات گذشته. از این جهت هدی کردن به سابقه
ای و حتی فعاالن مدنی غیرسنتی را قابل احترام ر رهیافت فعاالن سنتی خیریهصاب

داند. به نظر صابر، آموزی برای نیروهای فکری ـ سیاسی میو بازخوانی و درس
نیروهای سیاسی باید در محضر و مکتب فعاالن اجتماعی بنشینند و درس 

ه ود صابر انجام داده بود تا ببندی و ارتباط بیاموزند؛ کاری که خسازماندهی و شاکله
 این شناخت عمیق از نیروهای اجتماعی دست یافته بود. 

پیشینه و سازوکارهای »طرحی را با عنوان  983۶-983۵هدی صابر در سال 
ی عالی پژوهش تامین اجتماعی برای موسسه« نهادهای تامینی و حمایتی در ایران
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جلسه  811این طرح، هدی صابر  یماهه ۵اجرا کرده بود. در مدت زمان اجرای 
( 9ی )نهگاهای پنجنظران با طیفوگو با بانیان، مدیران، کارشناسان و صاحبگفت

( بانیان و مدیران نهادهای ۹ی تاریخ اجتماعی ایران؛ )اساتید و پژوهشگران عرصه
( ۶ی تامین و حمایت؛ )های اجرایی عرصه( مدیران دستگاه8رسان؛ )خدمت

ـ حقوقی وقف ترتیب داده که ( صاحب۵ان اوقاف؛ )مدیران سازم نظران مبانی فقهی 
بندی وی از ظرفیت و سیر مصاحبه شده بود. بدین ترتیب درک و جمع ۶1منجر به 

ی میدانی ـ موسسات خیریه و نهادهای مردمی حمایتی، محصول یک مطالعه
 هدی صابر پژوهشی فشرده و پربار بود و این جهد و تالش پژوهشگرانه به سخن

مبنی بر لزوم فهم سیر تکوین و مدل سازماندهی این نهادها ارزش اندیشیدن و تامل 
بندی مرحله ی میانی طرح مذکور های هدی صابر در جمعترین گزارهدهد. مهممی

 از این قرار است: 
 ییقابل اعتنا صتخصی –رسان، از توان و نظام جذب خدمت نیو نو یسنت ینهادها 

 برخوردارند.
 نینو یو نهادها یرسان، جالب اعتماد اجتماعخدمت یسنت ینهادها 

 .دارندیبرمگام یاعتمادساز ریرسان، در مسخدمت
 یسنت ینهادها رهیمد أتیامناء و ه أتیدرچارچوب ه رانیجامعه ا یانیم سطوح، 

 یهادهادر بدنه ن هاهیال نیاند. همکرده انینما را یمطلوب ییمداراهمگرا یالگو
 اند.موفق ظاهرشده یطور نسببه زین نینو

 گرید یهابه چالش تیباعنا ،یسنت یرسان خصوصًا نهادهاخدمت ینهادها 
معدود  )احزاب، اصناف، شوراها، مطبوعات و ...( ازی اجتماع یهاگاهمنزل

 .شوندیها محسوب مآن نیترامن زیو ن یاجتماع یهاتیجاذب ظرف یهاکانون
 خرده کمک  ،ی)اطعام، خرده مستمر یسنت صیاز موارد تخص یبخش اصالح

محسوس  یمنابع آن به سمت آموزش حرفه و اشتغال، ضرورت تی( و هدایجنس
 است.

 رسان خدمت یدر نهادها دیجد یهاکینو وتکن یهااز کاربست روش یشواهد
 .داستیهو



 

 

 79ی   اجتماع یروهایبا ن یاسیـ س یرفک یروهاین وندیپ اندیشیباز

 یناش یرسانتر از عرصه خدمتتر و جاذبفعال ،یوقف ریغ یرسانخدمت عرصه 
 از وقف است.

 تصاحب و  ،یدولت یریگازسمت یعدم اعتماِد ناش یوقف با چالش اصل عرصه
 مواجه است. ییزدانام

 است تیقابل عنا ز،یوقف ن یضرورت نوساز ،یاز ضرورت اعتمادساز مستقل. 
 و تحول در ینوساز یبرا تینو در عرصه وقف، نشانگروجودظرف موضوعات 

 .هاستیکاربر
 برخوردار  ییاجرا یهادستگاه داریالزم و پا یهاتیحما رسان ازخدمت ینهادها

 .ستندین
ی سنتی تعامل و مواجهه ی دیگری با نهادهای خیریهبرای کسانی که از زاویه

اند، ممکن است تصویر هدی صابر از استحکام و غنای درونی تجارب فعاالن داشته
شده به نظر برسد. نهادهای بندیرچوباین نهادها، بیش از اندازه خوشبینانه یا چا

های جدی در های درونی و مسائل و خللدرگیر تعارض هیریخمردمی و موسسات 
های مشارکت و مدارا و روند فعالیت و سازماندهی خود هستند. از سنت لزومًا ایده

آید. اما هدی صابر در پی روتوش کردن واقعیت های هنجاری موسع بیرون نمیافق
ها و ی نیروهای اجتماعی نبوده است. دقت در مصاحبهسازی تجربهآلایده سنت یا

های موجود در فعالیت نهادهای سنتی دهد که وی خللگزارش هدی صابر نشان می
 ی نهادهایی تجربهرا با ادبیات مالیم مطرح کرده است. تصور اینکه او شیفته

کور، تصوری نادرست است. اما ی طرح مذی سنتی بوده، با مطالعهحمایتی و خیریه
ها سیر انقطاع، شکاف، برای فعال سیاسی ـ فکری چون هدی صابر که برای دهه

ثمری نیروهای سیاسی را مشاهده و لمس کرده، و سپس فرصت آن را تعارض و بی
واه، ناخی اجتماعی بگذارد، خواهی سازماندهی بدیلی در عرصهیابد پا به عرصهمی

ن را شود که فقدان آاعتناتر میت و عملکرد این نهادها پررنگ و قابلابعادی از فعالی
های اجتماعی دیگر )چنانکه خود تصریح های سازماندهی و منزلگاهپیشتر در مدل

 ( درک و تجربه کرده است. احزاب، اصناف، شوراها، مطبوعاتکند: می
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ی سیاسی در آموزی و همگرایی نیروهابندی هدی صابر از لزوم درک، درسجمع
ای و اجتماع سنتی پیوسته با نهادهای خیریه، پس مواجهه با فعاالن مدنی و خیریه

ای ماندهبندی مهم و ضرورت بر زمیناز یک دهه از سخنرانی مذکور همچنان جمع
به عنوان بخشی از استراتژی « محوریجامعه»شود. اگر معنایی برای محسوب می

ان متصور بود، ضرورت مذکور بخش الینفکی از این نیروهای رفرمیست در ایران بتو
 محوری است. جامعه

 زداییی بازگشت به جامعه و امر اجتماعی، برای اینکه هم از تهدید سیاستایده
ی امن نسبی فعاالن اجتماعی شدن مصون بماند، هم به ایجاد مخاطره برای حاشیه

کی ی ابزاری ـ تاکتیستفادهدر صورت پیوند با نیروهای سیاسی نینجامد و هم به ا
نیروهای سیاسی از نیروهای مردمی و مدنی تقلیل نیابد، مستلزم تامل و طراحی 

ی امر اجتماعی را ممکن شده و جدی است. نیروهای واسطی که توسعهحساب
کنند، باید از درون جامعه برخیزند؛ نیروهای سیاسی صالحیت و توان ایفای می

 شند. ی این فرایند باکنندهگر و تقویتتوانند تسهیلا میچنین نقشی را ندارند؛ ام
های نیروهای سیاسی، زخمی است؛ ها و واگراییی ایران از تعارضذهن جامعه

ی ایران و به حاشیه راندن حس همگرایی و وحدت نیروها ضرورتی برای توسعه
 زم لوازم وهای مختلف جامعه است. اما این همگرایی مستلقدرتی در الیهمخرب بی

شود؛ به نیازهایی است؛ از خالء و فقدان و رویاپردازی محض پدیدار نمیپیش
ای گری بربسترهای مادی و گفتمان فکری موید و پشتیبان نیاز دارد. تسهیل

تواند به ایجاد این بستر مادی ی نهادهای مردمی )اعم از خیریه و مدنی( میتوسعه
ند نیازهای همگرایی و پیودن به لوازم و پیشکمک کند. در سطح نظری نیز اندیشی

 سیاسی ایران است. های فکری ـبا نیروهای اجتماعی، ضرورتی پیش روی جریان
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 پاسخ صابر  یب یدهایترد
 

ساخته نشد مگر با در گلو خفه کردن  کتاینام  کیحول  یخیتار تیروا چیه
تنوع  ندیکش ریملت نام نگرفتند مگر با به ز ،یمردم چی. هبیو رق یمواز یهاتیروا

نشد مگر با آوار کردن  دهیکش یمرز چی. هخیتار یهمان مردم در درازنا تیالیو س
 نیا ری. وه چه پر نوشته شده است از مسندهیاز حال و آ یگذشته و آواره کردن مردمان

جهان و وه  یگوشه در گوشه مدرن یملت ساز-دولت خیدر تار هایحذف و فراموش
که به بهانه وحدت همانند  یمنظر نقد صابر به موسو نیشده است! از اچه کم خوانده

 شیپ یهاانیزند و جریموهوم به نام مردم حرف م یتیبا کل ۵7 ی سالنیخمالله آیت
 دیبا یکه موسو کردیم انیبجاست. صابر ب اریدهد، بسیاز خود را مخاطب قرار نم

 ،یشناخته شده همچون نهضت آزاد یروهایبا ن اشهیاش و زاوروشن کند که رابطه
و  یها و... چگونه است تا مختصات فکرایها، موتلفهیها، سازندگیدو خرداد

که  میدید .ردیبگ یجابیا یجنبش سبز چهارچوب بیترت نیاو معلوم شود و بد یعمل
و  یصحبت با مردم چطور جنبش سبز را به شخص موسو برانیانتخاب راه م

با به « رهبر کیهر شهروند، » یم همه شعارهاغر یحضورش وابسته کرد و عل
قرار طور که با آن جنبش به محاق رفت. درست همان ،یشدن موسو دهیحصر کش

به  شهیهم یبرا ۵7 ی، نهضت انقالبداریدر جایگاه حکومت ینیخمالله آیت گرفتن
به  لیتبد -یاز چپ و راست و اسالم - نیشیپ دارشهیر یهاانیو جر رفت محاق

رجوع  یبرا یازین یکه بدنه اجتماع یانهیشدند که قلع و قمع آنها در زم ییهافرقه
 آسان نمود.  د،یدینم استیبه آنها به عنوان حلقه واسط با س

 لیلاست در تح نیزبیت نیچن یاسیس لیکه در تحل یکه صابر شودیاما چطور م
و  هااتی)بازار، حوزه، ه یسنت یروهایوحدت ن یایرو یبه طور متناقض یاجتماع
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ها( و سمن یفکر یهاجنبشمدرن )دانشگاه، احزاب، خرده یروهای( با نهاهیریخ
انگشت شماتت را به  ف،یدو ط نیگسست ا ییو در افسوس چرا کندیم میرا ترس

  رود؟یمدرن نشانه م یروهاین یسو
با ارجاع از تجربه نسبتا موفق  ندیبیم فیدو ط نیا وندیکه صابر در پ یلزوم

 یرابطه نی( و همچن9837، ۵۹جلسه  از،ی)هشت فراز هزار ن یجبهه مل یریگشکل
( 9837، ۵1جلسه  از،یپنجاه )هشت فراز هزار ن یدهه یدر ابتدا نیبازار و مجاهد

با  تیاز روحان یبازار و بخش یروهاین نیب یهمکار یخیتار یهابرش نیاست. در ا
از  دیامنجر شد. البته نب یاسیبرد پروژه سشیآمد که به پ شیاز دانشگاه پ یعناصر

نبود. در آن  گریکدیجدا از  فیدو ط وندیحاصل پ یهمکار نینظر دور داشت که ا
 وندیپ در بیترت نیاساسا از بازار برخاسته بودند و به هم یاز جبهه مل یزمان عناصر

مدرن  یگفت که دانشگاه به عنوان نهاد توانیدهه پنجاه با بازار م ییجنبش دانشجو
کرده  دایاطراف آن به دانشگاه راه پ یهایفروشبود که از بازار و خرده یافراد زبانیم

 یخیدوره مشخص تار کیدر  یو طبقات یتیتحوالت جمع جهینت یهمکار نیبودند. ا
 ندهیاکنون هم بازار و هم دانشگاه نماچرا که هم ستآمده اهاست به سر بود که مدت

 لیاز دال یکیدارد که  دیهستند. اما صابر تاک یاجتماع یهاهیاز ال یگریگروه د
 یاو چرخش به سو ریضربه پنجاه و چهار است. به تعب فیدو ط نیگسست ا

که به  یسنت یروهایچنان بر مخمل ذهن ن نیمجاهد یو برادرکش سمیمارکس
 نیپاسدار مذهب اعتماد کرده بودند خش زد که ا یروهایبه عنوان ن انیدانشجو

(. به نظر 9837، ۵1جلسه  از،ی)هشت فراز هزار ن بازنگشت چگاهیه گریاعتماد د
 ۵۶ اددیبه رو لیبد یب یاست که وزن یخیه تارهبر نیرسد صابر چنان غرق در ا یم
 یاعتمادبی یریلگدر شک دادیرو نیا تیبه فرض اهم یحت کهیدرحال ؛دهدیم

از آن  یزیاند که نه تنها چشده نیگزیجا یدیجد یهامتقابل بازار و دانشگاه، نسل
 نینسبت ا یدهندهرا شکل یاساسا تجربه متفاوت ، بلکهواقعه خاص در ذهن ندارند

دانشگاه را  یو حت تیروحان ،که در انقالب یکار یپا ی. بازارنندیبیدو نهاد م
انقالب نه تنها به  ی( در ابتدا9837، ۵1جلسه  از،یکرد )هشت فراز هزار ن یبانیپشت
که از  امدیبرخاسته از دانشگاه و احزاب درن یاسیس یروهاین یانیو پادرم یبانیپشت

خود را به  یو مذهب یاجتماع یهارمبهره برد و ن   یبه خوب روهاین نیفرصت سرکوب ا
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اد و فس یخواردر رانت برکرد و به گفته خود صاحقنه  رانیتر جامعه امدرن یهاهیال
بار  نی(. ا9837، ۶8جلسه  از،یشد)هشت فراز هزار ن کیدهه شصت و هفتاد شر

شد  زخمی تیمدرن جامعه است که توسط بازار و روحان یروهایمخمل ذهن ن نیا
 آن برداشته نشده است.  میترم یبرا یقدم چیو تا کنون ه

 یتراجازه ورود اقشار متنوع یسبکنکور به طور ن ستمیدانشگاه به مدد س کهیدرحال
دهد و جنبش سبز هم به سبب  یم ییاز چهارگوشه کشور را به جنبش دانشجو

و  یسایافراد با سوابق گوناگون س یاریمنجر به سبز شدن بس یابانیحضور خ
 و یمال تیصالحتنگ  لهیپ تیها بازار و روحانسال نیا یشد، در تمام یاجتماع

با خود را مشروط به کوتاه آمدن  یاست و راه ارتباط دهیرا به دور خود کش یدتیعق
 یو حت یخود کرده است. هرچه جامعه دانشگاه یهامدرن جامعه از ارزش یهاهیال
به وحدت با  یابیدست دیخود را به ام یهاطلبان خواستهنوگراتر اصالح یهاهیال
بودند که  هایسنت نیانداختند در عوض ا قیبه تعو تیبازار و روحان یسنت یهاهیال

جوانان  هیحاکم عل یهاتر شدند و در برابر خشونتخواهادهیخود ز یهادر خواسته
نقد خود را  غیت دهدیم حیهمه صابر ترج نیکردند. با ا شهیپ زیدآمییو زنان سکوت تا

 امتناع کند. « ها یسنت»بکشد و از نقد  «یروشنفکر»به سمت 
خود  که یگاهیکه نقد را از جا میکن ریتعب یاخالق یعمل توانیانتخاب صابر را م نیا

که  رودیم یتریکند و در درجه دوم به سراغ بخش سنت یبه آن تعلق دارد آغاز م
 توانیمثال م یصابر بوده است. برا شیمورد ستا شهیهم شانیاز فرهنگ ا یعناصر
 یدر ط یسنت یروهاین یرومدرن و دنباله یروهاین یدارهیصابر از طال لیبه تحل

 از،یکرد. )هشت فراز هزار ن ادی یسنت یروهایجنبش مشروطه به عنوان نقد او به ن
)به ی اجتماع یو نهادها روهاینقد ن یبندتیاز اولو یاخالق ری(. تعب983۶جلسه، 

. هدف از ستین قیانقالب( توسط صابر رواست، هرچند دقطور مشخص پس از 
 یخوانتین رانیا یمبارزات یصابر از فرازها یخیتار تیادر رو یابهام نیچن یواکاو

اما مورد پرسش قرار دادن  ،ستیمورد مشخص ن نیتعادل در ا یهوس برقرار ایو 
هشت فراز، » با پروژه تریو جد ترقیلزوم برخورد عم یینماموارد متناقض نیچن

است. «ازیهزار ن
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 و جامعه خیتار ت،یسه ساحت معنو صابر و یهد
 پور میرح جواد 

 یم هشیتنومند مرتب ر یبود. البته همچون درخت یچند ساحت یصابر انسان یهد
را  خیتار ازیتجربه هشت  فراز وهشت ن کسویپر ثمر داشت. او از  ییها وهیداد و م

 یاددیدررو برد. یم شیمباحث باب بگشا را پ گرید یکرد واز سو یم یجمع بند
محالت  نیرتریدرفق یبرده بود وچتر توانمند ساز یجامعه مدن یبه پستو رراهیکم نظ
 آباد زاهدان و.. گسترده بود. میوکر رآبادیش یعنیکشور،  یشهر

 یرفک ییرفت و دوره باز شکوفا یم شیبا هم پ بایتقر یسه گانه هد یها کنش
 دهد. یم لیتشک را او یواجتماع

ر براب واکنش مسئوالنه در یکاست یمرسوم، ب یورزاستیدسیق رسته از یهد
 خ آموختهیتار بود. آنچه از مبارزه و دهیرا برگز یگریزمانه،  راه سخت د یدادهایرو

عم ط متن کنش او یقیو موس ختیهم درآم جامعه با و خیتار ت،یسه تراز معنو بود در
 داد.یم یمذهب-یمل یو واقع بایز

به مهندس بازرگان داشت. اخالق  یدرون یشیگرا تیساحت معنو صابر در یهد
 ،ینظر یهاجنبه شده بازرگان جدا ازیبود. راه ط شرویبازرگان سهل وپ ینید

 تیبه رسم و ینیبشیپ یساحت شناسانه را در هریرونده وهستشیپ تیمعنو
 شناسد. یم

 یور شیکرد امادربزنگاه شکست پ یتجربه م یرا وجود تیمعنو نیصابر ا یهد
همچون  رهگشا برپا کرد تا قیجادوانه با رف یقرار ،یکامل اصالحات دوم خرداد

ر داشتن صاب تیمعنو تیبشاه را آغاز کند. یاوار، پروژه تازهیفراز، موس بر امبرانیپ
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ار حامل ددغدغه یمتن، انسان یقیسهمچون مو یاجتماع یمدار بود که در یاپروژه
 دهیسر یموثر اجتماع تیدهد. او به معنویجامعه جوالن م و خیتار در رییقائل به تغ و

 بود.
 وستهیخ، شناخت حرکت مستمر، پی. اما مطالعه تارستین ستادنیا یبرا ییجا خیتار
خ یننشسته است. تار  شیاست که هنوز بر قله آرمان خو یاجامعه یروندهشیوپ

 کند. یرا با خود حمل م غم توسعه معاصر درد و
 درد نیبود. ا کیکه افق نزد بود یبزنگاه قله توسعه در برگشتن از مرداد۹3 یکودتا

مرداد نتوانتست  ۹3 پس از ندهیآ کرد.یدوچندان م ضرورت شناخت گذشته را
ته را در شکس قیقا نیحرکت ا سمیمکان و هزار نیاز فرازکند. پس هشت  ییگشاافق
 .دیکشیر میقرن به تصو مین و کیبه  کینزد یخیپرتالطم تار ریمس
 ستایا خیاست. او نه تار خیتار سیپراکس تیروا قیدق یصابربه معنا یخیتار تیروا

 در یحت خیمطالعه تار ییستای. ادیگویم خیتار یشناسکند ونه جامعهیرا مطالعه م
مورد  خیتارقله  بر یکه گروه ییشود. جایم دهید زین رانیا یاسیس خیمطالعه تار
پرسند چرا یاز خود نم کنند ویکوک م جاآن عقربه جامعه را و ستندیاینظرشان م
 یلیتحل خیاما در تار ستی. جهل مردمان پاسخ نستادندیآن زمان آنجا نا مردمان در

 پاسخ است. نیتروموجه نیبهتر ستا،یا
 خیتار یاکاوکننده به وگر وتمام جیبس یافقدان پروژه ازین و رییتغ ازیبه دنبال ن صابر

 د،یکه به شکست انجام یپروژه اصالحات دوم خرداد پرداخت. یم رانیمعاصر ا
به و یخیتار نشیکرد. او از قبل به ضعف ب دارتریب یحلقه مفقوده را در هد کی

 آشنا بود. یخیتار سیضعف پراکس یعبارت
 تیعنوم نیشد. ایحاصل نم یدرون تیمعنو یدغدغه بود که ب زانندهیحلقه برانگ اما
خود اصالحات شد. اما  ییزدایدئولوژیشد. ا بیغا یدوران اصالحات به تمام در

 خیزد. او تار رونیدل آن ب متفرد از و یاذره یارفت که جامعه شیپروژه چنان پ نیا
 شیواژگان یریرا به تعب یدوم خرداد حاتشکستن زورق آن را در اصال دغدغه و نیا
 .دیجوریم
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وجامعه  خیتواند در تاریدانست که میم یدرون یمانیرا حاصل ا یدارپروژه صابر
ده از شیته ت،یمعنو ای خدا شده ازیجامعه ته کند. جادیرونده ا شیپ یسیپراکس

در خود فرورونده  و ییآرمان رها یب ستا،یا یاو انسجام، ذره یمندخیحرکت، تار
 دیولت ییرایم ستمیاست. اکوس یاندابم یاحرکت وجامعه یب یاجامعه نیاست. چن

 از انشیآنکه خود بخواهند و بدانند، ظرف وجود یگرفتارشده ب یهاکند وانسانیم
 .ستدیایازحرکت باز م و زیلبر ضیتبع
که  رفت ییهابه سراغ توده یخیتار سیبا حمل پراکس ،یمندبا پروژه ودغدغه یهد

 یراب یهم نبودند. کس یتماشاچ یها حتنآ جامعه. نه در داشتند و ییجا خینه در تار
مرداب برساخته از  نیتن به دل ا یهد خواند تا به وجدشان آورد.یآنها سرود نم

از  زیلبر شانیبود که ظرف وجود ییهاانسان یزد. او به دنبال گنج وجود ضیتبع
. کرد هیهد یشهر یهاینینشهین حاشیترحرکت را به محروم یهد بود. ضیتبع
 یاتیاست. اما او به همراه ه یاجتماع دهیدرخت خشک کی از یانمونه رآبادیش

 زد. دیرا کل یپروژه حرکت و توانمندساز یازمشاوران دانشگاه
* 

اسر سر انسان زنده و یعمل و یجامعه تجربه فکر و خیتار ت،یمعنو گانهسه ساحت
 در گرید بار تیمعنو. پس از او و اکنون دیرهانیم یبود که او را از آلودگ یحرکت

تنها  نانینشهیرود و حاشیم شیبدون جامعه پ خیتار سیخفتن است. پراکس ریمس
 میشیاندیاست. اگر به حرکت ن حرکتدغدغه صابر، دغدغه  ها جا دارند.لیدر تحل

ط خ میکشی. دائما سوت ممیکنیبا جامعه حرکت نم میباش ستادهیهر کجا که ا
 و خیتار سیآموخت. پراکسیحرکت را م پیپرنس او .میاستادهیکه ما ا نجاستیا

 .دغدغه او بود وسته،یپبه هم یساحت جامعه در
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 پس از اسطوره
 دار و باربردار، آقا هدی صابرآرمان فعالبه یاد 

 سید حسین موسوی 

لی خی« طول آرمان ما از طول عمر ما بیشتر است!»به پدرش گفته بود: 
مهم است. االن طول آرمان چه کسی نیم وجب از طول عمرش بیشتر 

وقت در ایران مثل االن این قدر عمر و جسم مقدس نبوده است؟ هیچ
نفر آمدند و پهلوانانه مسئولیت به  5-4ای افتاد، است. اتفاق ویژه

عهده گرفتند و پهلوانانه هم رفتند، این خیلی مهم است. )هشت فراز 
 (272، فراز ششم، ص هزار نیاز

 

انگیزی است اند. چیزی که مانده، میل هراسافسون و اسطوره از جهان جدید رفته
که در آرزوی تجمیع بیشتر و البته فوبیای از دست دادِن چیزهاست. وزِن و اندازه 

، پیشی گرفته و میل در تمنای هرچه «بودن»از « داشتن» چیزها مهم نیست بلکه
بیشتر مصرف کردِن زندگی، آرام و قرار ندارد. رؤیای جاودانگی در وضعیتی سکوالر، 

ناشدنی به افزایش تجارب دارد و انسانی که مانده، بدون اسطوره، تنها تمایل وصف
آن را کش دهد و کند در تمنای افزودِن طول زندگانی است. طولی که تالش می

های زندگی تسری یافته و هر حوزه را به خود، مصرف کند؛ مصرفی به همه حوزه
های دیندارانه در وضعیت جدید، انبوهی از رفتارهای آلوده ساخته است. حتی تجربه

 ناپذیر، ارضا شود و تسکین یابد.مادی را شکل داده به امید آنکه میِل سیری
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شود. انساِن محق، شاکِی عالم و آدم است. پیروز می پس از اسطوره، حق بر تکلیف
خواهد و خود را در برابر هیچ صدا و چیز را در خدمت پاسخ به خود میهمه

چیز بر گرد شود و همه، محور جهان می«من-خود»داند. فراخوانی، پاسخگو نمی
انسانی چرخد. در این میان، انسان مدعِی حاضر در آوردگاه، جای خود را به آن می

کند. توانش رو به فرسایش گراییده و به هایش عمل میدهد که خالف وعدهمی
ِی سیلوِی تاریخ»شود. تهی میمیزانی که خودمحور شده، ادعاهایش نیز پوچ و میان

ی منافِع فردی و شدههای شخصیتدریج انبارهایش را به شبکهبه« 1چندانباره
رود. آغاز این دوره، آغاز تشکیل تگی میکند و رو به بازنشسگروهی واگذار می

جای تولید و توزیع، در تقال و سماجِت انباشت انبارهای جدید است. انبارهایی که به
 اند.تر شدنو فربه

نهاد، اگر کرد، اگر به میدان عمل اجتماعی گام میاگر اسطوره از خود خروج می
او این روند در جهت عکس  گفت، پس ازباربردار بود و هر فراخوانی را پاسخ می

رود، یکی منزوی کند و مییابد. در فردای شهادت اسطوره، یکی رها میادامه می
 های مالی وخزد، یکی در حال انباشت ثروت و خلق موقعیتشود و در پستو میمی

های اجتماعی تازه است و شخصی دیگر نیز، با شکمی برآمده و برخوردار، موقعیت
کند و حوزه مواجهه با مخاطرات را به حوزه معامله بدل لمی میپیشین را نقِد ع

سازد. با این توجیه که دوران اسطوره، به سر آمده است. پس از اسطوره، سود می
ود شنشیند و هرچه ادعا با بسامد بیشتری به حوزه عمومی پرتاب میجای آرمان می

 شود.  روز کمتر میاما، انتظار از تحقق ادعا، روزبه

دل ها بنوعی سهل پنداشتن موقعیتپس از اسطوره، پس از اراده است. وادادگی به
توصیه و تجویز  -دار و رؤیاپردازحتی همگان آرمان-وضوح توسط همگانشده و به

                                                             
های ؛ اشاره به گروه«هشت فراز هزار نیاز»تعبیری از شهید صابر در فراز ششم از مجموعه . 1

متعددی از شعرا، مبارزان سیاسی و اجتماعی، نویسندگان، روحانیون، هنرمندان و ... که در 
 اعی گام نهاده و از خود خروج کرده بودند.شمسی، به میدان عمل اجتم ۵1و  ۶1دهه 
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شود. زندگِی سراسر مادی شده در پیوندی تاریخی با علوم پزشکی، سالمتی را می
سازد و سالمتی فیزیکی را دید بدل میهمچون دین به یگانه منبع الهیاتی دوران ج

ترین آرمان و آرزوی هر در آرزوی کش دادِن حیات کّمی شده و بیولوژیک، به اصیل
آورد که میل کند. از این حیث، پس از اسطوره، جهانی سر برمیانسانی ترجمه می

 قصد برخورداری و افزایش طوِل زنده ماندن.به حفظ و دربرگرفتن چیزها دارد؛ به

جهان اسطوره، جهان سرشاخ شدن با ساختارها و نهادهای دیرپا و ارتجاعی است. 
اندازد. افکند و هراس به جان ساختارها میاسطوره خود را به میدان این نبرد درمی
انسان است و چون امکان و « در شرایط»اما در جهان پس از اسطوره، انسان 

کند، در سیر و فرآیندی که تصور نمی رفته مقاومتش رااقتضائاتش محدود است، رفته
رو، جهان پس از اسطوره، بخشد. ازاینگذارد و عطایش را به لقایش میاز دست می

شده که گرچه ازاست. جهانی عادیجهان صرِف تحلیل و گفتارهای بدون مابه
انگیز است، اما به همین بسنده کرده و در حقیقت سوگوار یا پریشان وقایع تلخ و حزن

 را پذیرفته است. آن

گراست، قهرمان است، به گویند اسطوره خطرناک است، اتوپیست است، کمالمی
بین باشد. کس مانده. بنابراین، باید کوتاه بیاید. واقعهمین خاطر نیز تنها و بی هیچ

تواند و سعی کند رام و اهلی هایش متعادل سازد. بپذیرد که نمیتوانش را با امکان
ه خیال شود، کمی بزیر شود، کمی بیکمی تعدیل شود، کمی سربهکه شود. همین

زندگی برگردد، کمی دنبال خانه و خانواده و روزمرگی بدود، دنبال قسط، وام، خرید 
زودی خواهد گونه که هست، زندگی کند، بهکه زندگی را آنقاب و قالی تازه، همین

را اذیت نکند و بگذارد و از  خواه باشد، خودش را و دیگرانفهمید که نباید زیاده
آورد و شماتت دوستان، او خیرش بگذرد. اسطوره را تقابل دشمنانش سر شوق می

 سازد.را مأیوس و ناامید می

پس از اسطوره، چه نیازی به او داریم؟ زندگی پس از اسطوره هنوز در جریان است 
افتاده است. بیم  داری و رؤیاپردازی، به طرز غریبی به مخاطرهاما سرنوشت آرمان
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سه نفرود که در جهانی که نه اسطوره در آن حضور داشته و نه اسطوره بودن فیآن می
 های زیستغایتی در بر دارد، زندگِی عادی شده همچون اپیدمی فراگیر، همه عرصه

، جهاِن اوآدمیان را در برگیرد. در چنین وضعیتی، بازگشت به اسطوره و زیست
ست، بلکه ضرورت بازخوانی میراث اسطوره است در جهانی بازگشت به گذشته نی

 داند.که اسطوره بودن را غیرضروری می

همان  -های بر دیوار در نظر نیاوریمچنانچه میراث را چونان قاب -میراث اسطوره
میراث مقاومت و ستیز است؛ ستیز در برابر هر موقعیت ناخوشایندی که اسطوره 

ناشدنی، خود را به دل ای سترگ و وصفداند و با ارادهیخود را در برابر آن مسئول م
افکند. اسطوره، موقعیتی است که در آن، حفظ و کش دادن آن موقعیت می

موجودیت خود در جهت خیری موسع که زندگی همگان در گرو آن است، نادیده 
رو، اسطوره برای تاریخ دیروز و همچون روایتی در گذشته شود. ازاینگرفته می

یست. بلکه نیاز ضروری امروز و آینده ملتی است که حیات و سرنوشت جمعی خود ن
بیند و راهی جز پذیرش مسئولیت موقعیت خطیر و قدم را رو به احتضار و نابودی می

 به میدان گذاشتن، ندارد.





 

عید س کیوان صمیمی، حسین رفیعی، فریده جمشیدی، ه صابر، فیروز با آثاری از:
 حسین موسوی.پور، جواد رحیموند، مدنی، علیرضا رجایی، ابوطالب آدینه

و بعد اندام  یشهاندم، که ما را شکل داده، مقو   خدااز منظر 
ا ج یباورفکر یناما  یروشنفکر یدر جامعه یداست. شا

شکل  خود یافتاده که روشنفکر تنها بر اساس ساختار ذهن
و  ریکه هم سرآمد و تراز منورالفک ی. حضرت علگیردیم

و هم  یمذهب ییشهتراز عمل است و هم شاقول اند
 یدهقو ع یشهکه اند کندیاست، عنوان م یمذهب یالتتشک
ه هم آن است ک یدهو عق یشهاند ید،که به زبان برآ یستآن ن

و هم بر اندام ظاهر شود. اگر بنا بود که انسان،  یدبر زبان برآ
دست  به دو یازین یگرخود راه را باز کند، د ییشهبا اندتنها 

مسافت نداشت. خدا  یو دو پا و توان شکافتن فضا و ط
ز ا یمخود را فعال کن یدرون هاییتما ظرف ینکها یهم برا

و در کنار آن با اعضا و  یمبورز یشهکه اند خواهدیما م
 ن!جوارح ما کار دارد؛ گوش فرا دار! مشاهده کن! نظر افک

ان را انس یمتقو یربورز، س یشهدر کنار انددست باز کن! 
 او ت.اس یافتگیقوام  یبه معنا یمتقو یر. سکندیم یط
امکانات و  یم،فعال شو یم،بورز یشهکه ما اند خواهدیم

یمخود را به کار ب یهااندام ور در حض یمتا ما هم بتوان یانداز
 یهست ین. ایمکه هست ییمبگو یهست یهر روزه یابو غ

 .محصول باور است.
 هدی صابر 

 «جامعه یاجتماع یروهایو ن یروهاوحدت ن»سخنرانی از 
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