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تحلیلی بر آشوبهای دیماه  96و مقایسه آن با فتنه 88

شورش اشرافیت
بهنام جمهوریت!
محمد مهدی داماد

 -1رس��انههای مخال��ف در  2-3م��اه اخیر تالش
داش��تهاند آش��وبهای دیم��اه  96را «خیزش و
جنبش پابرهنگان و طبقات پایین جامعه» معرفی
کنن��د .این موضوع با توجه به نارضایتی عمومیای
ک��ه در دهه  90بر اس��اس مش��کالت اقتصادی و
معیش��تی بر مردم تحمیل ش��ده اس��ت ،ظاهری
فریبن��ده دارد و قابل قبول مینماید؛ کما اینکه در
کف خیابان جمعی از جوانان ناراضی غیرتشکیالتی
نیز حضور داش��تند اما این مطلب ظاهر ماجراست
و ایجادکنندگان اصلی اغتشاشات به عمد در پس
این جمعیت پنهان شدند تا تالش کنند از نارضایتی
عمومی به سود خود استفاده کنند.
 -2از این واقعیت نمیتوان گذش��ت که هر اندازه
ده��ه  80دهه ش��کوفایی اقتصاد ای��ران و افزایش
رفاه عمومی بود ،دهه  90دهه سختیها ،فشارها و
مشکالت است .در واقع بسیاری از مشکالت کشور
از حوادث  88آغاز ش��د که سرآمد همه آنها وضع
تحریمها و تعطیلی فعالیتهای هس��تهای بود .از
این جهت رهبران شورش  88نهتنها نظام سیاسی
کشور را با مشکالتی مواجه کردند ،بلکه فراتر از آن
مردم و ایران را وارد دههای س��خت و دشوار کردند
که هنوز آثار منفی آن دس��ت از دامان این کشور و
اقتصاد آن برنداشته است .از این جهت اشتباه است
اگر بخواهیم دس��ت به تحلیل حوادث زمستان 96
بزنیم اما نقش پدیده ویرانساز شورش  88را درنظر
نگیریم.
البته فارغ از وجوه و ریش��ههای مش��ترک ،هر
دو ،پدیدهای اجتماعی هس��تند ک��ه باید از منظر
جامعهشناسی سیاسی مورد تحلیل و مقایسه قرار
گیرند ،لذا پرس��ش مهم این است :وجوه اشتراک و
افتراق شورشهای  88و  96کدامند؟
 -3آش��وبهای  96ظاهرا ً بیسر بود .عدم رهبری
اغتشاشات ،اقدامی حسابش��ده و با اهداف معین
بود که جا دارد دقیق و جدی بررس��ی ش��ود اما در
آغاز باید پرسید :چرا رسانههای پیگیر آشوب عمد
داشتند آن را مشابه «بهار عربی» نشان دهند؟
 -4آش��وبهای  96پس از نامه ظفرمندانه سردار
قاس��م س��لیمانی به رهبر حکیم انقالب آغاز شد.
این تجربه را ملت ایران و حضرت آیتاهلل العظمی
خامنهای ،س��ال  88نیز داش��تند .پس از پیروزی
رهبری و ملت در انتخابات سال  ،88فتنهگران این
پی��روزی را تحمل نکردند و ل��ذا از در مقابله با آن
برآمدند و قسم خوردند تا آخر پای مبارزه بایستند.
سمیرا کریمشاهی :س��الیانی است مردم جنوب
کش��ور با مش��کل تامی��ن آب دس��ت و پنجه نرم
میکنند و تش��دید آن باعث شده تا حدودی مردم
کشور نسبت به خطری که مدتهاست تهدیدشان
میکند واکنش نش��ان دهند .مردم به این آگاهی
رسیدهاند که بحران آبی در کشور نقطهای نیست و
اگر بیتوجهیها ادامه داشته باشد سرنوشت ناگواری
از جه��ت تامین آب ،نهتنها مناطق جنوبی که کل
کشور را در بر خواهد گرفت .به همین دلیل عجیب
نیست مهمترین مسأله کشور و بحران گریبانگیر آن
را تأمین آب بدانیم .شرایط اقلیمی ،سبک مصرفی
غلط مردم و سوءمدیریت عواملی هستند که دست
به دس��ت هم میدهند تا کش��ور خود را در بحران
بیآب��ی ببیند .مقوله تامي��ن آب را نمیتوان صرفا
به شرایط اقلیمی کش��ور ربط داد و اینکه با اظهار
ناچاری ،دس��ت روی دس��ت بگذاریم ت��ا این مایه
حیات مس��بب مرگ ایران شود .استفاده از صنایع
شیرینسازی آب در مناطقی که با کمبود منابع آب
شیرین رو به رو هستند ،امر رایجی است اما هزینه
زیاد ،تجزیهناپذیری منابع فس��یلی و قدیمی شدن
صنعت شیرینسازی آب با استفاده از سوختهای
فس��یلی باعث شده برخی کشورها به تامین انرژی
مورد نیاز شیرینسازی آب به مدد فناوری هستهای

اکنون نیز پس از پی��روزی جریان انقالب در فتنه
سوریه و عراق و جهان اسالم ،نتوانستند آن را تحمل
کنن��د ،از ای��ن رو از در مقابل��ه برآمدند .فتنهگران
میدانند با این پی��روزی ،موقعیت رهبر انقالب در
ایران و جهان اسالم بیش از گذشته تقویت خواهد
ش��د .آغاز فتنه در این هنگامه قطعاً مورد رضایت
افزون شکس��تخوردگان بهار عربی یعنی آمریکا،
عربس��تان ،انگلیس و اسرائیل خواهد بود ،از این رو
است که در انجام و هدایت آن سعی وافر دارند.
 -5عملیات روانی مبتنی بر بودجه ضدامنیتی سال
 97را نباید نادیده گرفت .برخی ابعاد این بودجه که
با همراهی عملیات روانی برخی دولتمردان ،رسانهها
و شبکه اطالعاتی ـ خبری پشت سر آن ایجاد شد،
عبارت است از:
ال�ف  -حذف یارانهه��ا ،افزایش قیمت حاملهای
انرژی و عملیات روانی گسترده در این موضوع که به
طور مستقیم خیزش طبقات پایین را هدف گرفته
بود.
ب  -افزای��ش عوارض خروج از کش��ور که با عملیات
روانی گستردهای همراه بود.
ج  -کاهش بودجه نهادهای انقالب مانند روحانیت و
سپاه در عین عملیات روانی علیه آنها با این عنوان که
هزینه این نهادها باالست .این سیاست علیه سپاه حتی
میتواند روشی برای مقابله با صنایع نظامی و موشکی
و در استمرار برجام باشد .تعطیلی صنایع موشکی پس
از تعطیلی صنعت هستهای ،هدف بعدی نظام سلطه
است.

 -6در مقایس��ه با فتنه  88اغتشاشات اخیر دارای
تفاوتهای زیر است:

الف  -در آنجا رهبری ظاهری وجود داشت [میرحسین
موسوی] و در اینجا وجود ندارد [رهبری اغتشاشات در
الیههای پنهان است] .ظاهر ماجرا این است که در این
فتنه رس��انهها و شبکههای مجازی ،رهبری و هدایت
کار را برعهده دارند و جمعیت اغتشاشگر ،خودجوش
به میدان آمدهاند!

ب  -فتنه  88نوعی تقلید از ش��عارهای اسالمی و
انقالبی بود اما اکنون شعارها جنبه ضداسالمی دارد
و به صورت بس��یار خشن تالش دارد مرز خود را با
ش��عارهای اسالمی و نمادهای دینی جدا کند .این
حتی یعنی پشتسر گذاشتن رادیکالیسم سبز .آنجا
ش��عار«اهللاکبر» سر داده میشد اما اینجا با هرنوع
شعار اسالمی و الگوبرداری از انقالب اسالمی مخالف
است.

پ  -ش��ورش  88نوع��ی «انقالب رنگ��ی» بود اما
ش��ورش جدید انقالب و کودتای مخملی اس��ت.
تفاوت انقالب رنگی با کودتای مخملی در این است
که انقالب رنگی لزوم��اً به بهانه تقلب در انتخابات
انجام میشود اما کودتای مخملی با بهانه ساختن
مس��ائل به ظاهر غیرسیاسی مانند گرانی ،بیکاری،
تورم ،محیطزیس��ت ،آلودگی هوا و هر نوع مشکل
خرد و بزرگ دیگری اعم از محلی یا ملی بسیج نیرو
میکند .مزیت انقالب مخملی بر انقالب رنگی این
است که در هر زمانی قابل پیگیری است اما انقالب
رنگی فقط در زمان انتخابات آن هم در موقعی که
با شکست مواجه شوند ،قابل انجام است .حتی اگر
نتیجه انتخابات با پیروزی همراه باشد ،انقالب رنگی
قابل پیگیری نخواهد بود.
ت -س��ال  88جبهه اصالحات که ریشه تاریخی
در چ��پ اس�لامی داش��ت ،هدای��ت و مدیری��ت
داخلی حوادث را برعهده داش��ت اما اکنون جریان
نومحافظهکاری که تالش دارد قدرت را قبضه کند
در کانون حوادث قرار دارد .این جریان چند س��ال
اس��ت تالش دارد هر گروهی را به طریقی ناراضی
کند و همه طبقات ،اصناف و گروههای اجتماعی را
به صورت ذرات معترض درآورد تا در موقع مقتضی
از آنها بهره ببرد .در این طیف تالش شده از افرادی
که تا امروز سوخت نرفتهاند ،استفاده شود.
ث  -سال  88مهمترین رسانه شورشگران عبارت
بود از :پیامک ،توئیتر ش��بکههای ماهوارهای (مانند
بیبیس��ی و ص��دای آمریکا) ،فیس��بوک و برخی
سایتها .اکنون به رغم اینکه همه آن رسانهها دوباره
مورد بهرهبرداری قرار گرفتهاند اما رسانههای اصلی
عبارتند از :اینستاگرام و تلگرام.
ج  -شورش  88شورش طبقات متوسط شهری با
رهبری علنی الیگارشی نوین در محیط جغرافیایی
تهران بود ،در حالیکه در سال  96طبقات پایینتر
و در جغرافیای بزرگتر و با محوریت شهرستانها
بود که به میدان آمدند.
 -7مدی��ران و هدایتگران ش��ورش  88زمانی که
گرد و غب��ار فتنه فرونشس��ت و آن��ان از اقدامات
خود طرفی نبس��تند ،به آسیبشناس��ی آن پروژه
پرداختند تا ببینند علل عدم دس��تیابی به نتیجه
چه بود؟ پاسخ بسیار ساده بود :اینکه اکثریت مردم
ایران و طبقات متوس��ط و طبق��ات پایین  -که در
شهرستانها ،روستاها ،حاش��یه شهرهای بزرگ و
جنوب کالنش��هرها ساکن هس��تند  -با آن پروژه
همراهی نکردند .یعن��ی مانند نتیجه انتخابات که
اکثریت (همان طبقات) س��راغ فرد دیگری رفتند،
نتیجه پروژه براندازی نیز قابل پیشبینی بود؛ به این
صورت که در آنجا نیز به میدان نیامدند تا آن پروژه
نیز شکس��ت بخورد .این جمعیت انبوه کمتر مورد
توجه رهبران شورش بود و تئوریسینهای آنها حتی
همواره علیه این جمعیت تئوریپردازی کرده بودند.
بدین ترتیب ،بعد از سال  ،88وقت برنامهریزی
ب��رای جذب ای��ن طبقات بود اما ب��رای جذب این
طبق��ات 2 ،روش مهم وج��ود دارد :روش ایجابی و
روش سلبی .در روش ایجابی که روش مطلوب است،
یک جریان سیاسی تالش میکند با محور قرار دادن
مطالبات طبقات مورد نظر ،فضا را برای افزایش رفاه
آنان فراهم کند .این موضوع مانع انباشت مطالبات
و خیزش و حرکت انقالبی آنان خواهد ش��د اما در
روش سلبی جریان سیاسی بدون اینکه در پی رفع

مشکالت آن طبقه باشد حتی برعکس در پی ایجاد
ناکارآمدی و افزایش نارضایتیهاست تا با مدیریت
آن ،خی��زش گرس��نگان را به س��مت اهداف خود
مدیریت کند .یعنی از انباش��ت نی��رو و تراکم توان
آنها در جهت اهداف سیاس��ی خود بهره ببرد .این
روش زمانی مورد اس��تفاده خواهد بود که همچون
شکستطلبی(دفاتیس��م) درونحزبی ،یک طیف
سیاس��ی برای از میدان خارج کردن رقیب با ایجاد
ناکارآمدی و شکس��ت و نسبت دادن آن به رقیب،
بدین وس��یله طیف رقیب را از گردونه قدرت خارج
کند .آنها ش��ورش این طبق��ه را  -که چیزی برای
از دس��ت دادن ن��دارد  -هم خطرناک و هم مغتنم
یدانند.
م
 -8اگرچه بس��یاری از شبکههای فعال در شورش
 88در آشوبهای  96نیز فعالیت داشتند اما در اینجا
یک چرخش بسیار مهم رخ داد که آن هم در کادر
رهبری بود .سال  88اصالحطلبان سهم خود را در
آن حوادث بیش از دیگران میدانستند و رسماً سعی
کردند رهبری آن را با نام کروبی و موسوی به دست
گیرند اما در این ح��وادث ،اوالً رهبران اصلی صرفاً
در پوشش رسانه و هدایت آن به رهبری پرداختند؛
ثانیاً با اصالحطلبان اختالفاتی را بروز دادند .به نظر
میرسید در تحوالت اخیر ،اشخاص اصلی اصالحات
از جمله رئیس دولت اصالحات نهتنها دامن خود را
از آن بیرون کشیدند ،بلکه در اعتراض به آن سخن
گفتند .بر این اس��اس باید پرسید :اگر این اختالف
واقعی باشد چرا پدید آمده و ریشه آن در کجاست؟
در این ش��رایط ،تالشهای شکل گرفته برای رفع
حصر موس��وی را چگونه میتوان تحلیل کرد؟ آیا
هدف این بود که با خارج ساختن وی ،رهبری را از
رهبری پنهان و پشت پرده که هدایت امور را برعهده
دارد ،دور کنند و به دست رهبری آشکار و مشخص
بدهند؟! آیا میان جریان اصالحات و نومحافظهکار
در اینجا اختالف وجود داشت؟ آیا به دلیل اختالف
بود که تشکیالتی چون مجمع روحانیون و افرادی
از جبهه چپ اس�لامی سابق به نقد حرکت دیماه
 96پرداختند؟
 -9آشوبها و اغتشاشات دیماه دارای ایدئولوژی
و رهبر معلوم و مش��خصی که رسماً آن را بر عهده
گیرد ،نبود .این کار بیشتر شبیه نوعی قدرتنمایی
بود ک��ه خود را در قالب خیزش مردمی بیس��ر و
بیبرنامه نش��ان میداد .به عب��ارت دیگر رهبران و
هادی��ان پروژه ،چندان در پی هدف ملموس��ی که
مطالبه جامعه باشد یا جامعه آن را بفهمد ،نبودند
و خود به موقت و زودگذر بودن این حوادث ،اعتقاد
داشتند .آنها دنبال نوعی قدرتنمایی بودند تا از این
طریق پیام خود را ب��ه مخاطب و مخاطبان اصلی
خویش برسانند .اکنون پرسش بسیار مهم این است:
چه زمانی رهبران اصلی پش��ت صحنه حوادث 96
نقاب برخواهند گش��ود و رسماً رهبری تحوالت را
برعهده خواهند گرفت؟ از زمانی که این موج ایجاد
شد ،رهبران و هادیان این پروژه به دالیلی که قابل
بحث اس��ت تالش کردند در پشت صحنه بمانند و
مسؤولیت این حوادث را برعهده نگیرند .این اهداف
در ماههای بعد نیز به صورت دیگری ادامه پیدا کرد،
لذا اوالً باید پرس��ید :این حوادث تا چه زمانی ادامه
خواهد داش��ت و ثانیاً چه موقع آنها از پش��ت ابرها
بیرون خواهند آمد؟
به نظر میرس��د شورش  96فع ً
ال چیزی بیشتر

بحران آب و راهکاری که میتوانست نجاتبخش باشد

سکوت مخالفان فناوری هستهای
رو بیاورند؛ راهکاری که راه نجات و شاید بهتر باشد
بگوییم تنها راه نجات ایران از بحران کمآبی و جنگ
آب خواهد بود .گفته میشود اگر در جنوب ایران ۳
نیروگاه آب شیرینکن با استفاده از انرژی هستهای
که هرکدام ظرفیت  ۵۰۰هزار مترمکعب
تصفیه آب در روز را دارا باش��ند ،احداث
شود ،آب مورد نیاز آشامیدنی و کشاورزی
تأمين خواهد شد .فناوری هستهای که
س��الیانی اس��ت گروههایی در داخل و
خارج کشور تالش دارند جلوی پیشرفت
آن گرفت�� ه ش��ود ،اینگون��ه میتواند بار
ی��ک بحران را از دوش کش��ور بردارد .از
دشمنان قسمخورده که توقعی نیست و
با اطمینان میتوان گفت به این بحران امید بستهاند
اما از برخی افراد داخل کش��ور که یک دهه اس��ت
مخالفتشان با فناوری هستهای را از سر دلسوزی
برای آینده ایران و ایرانیان عنوان میکنند و دائم به
گوش مردم خواندهاند هستهای کمر کشور را شکسته

و ضربهاش به کشور از جنگ هم بیشتر شده ،جای
سوال است چرا درباره خدمتی که این فناوری درباره
تامین آب شیرین میتواند بکند ،سکوت کردهاند؟
چرا دائم در مصاحبهها و کالسهای درسش��ان از

پیشرفتهای فالن کشور اروپایی میگویند و مانند
ی��ک پتک آن را بر س��ر ایران میزنن��د اما یک بار
نمیگویند در سرزمینهای خشک و بیابانی مناطق
اشغالی فلسطین که اتفاقا به عنوان کشور به رسمیت
میشناس��ند و واهمه دارند پرچمش��ان زیر پا لگد

ش��ود! چگونه آب شیرین مورد نیاز تا حدی تامین
میشود که محصوالت کشاورزیشان هم به دیگر
نقاط دنیا صادر میشود .اسرائیل یکی از بزرگترین
نیروگاههای هس��تهای آب شیرین کن در جهان را
دارد که در منطقه سورک احداث شده تا
خشکترین مناطق خاورمیانه با معضلی
به نام بحران آب رو به رو نشود .در سکوت
مخالفان فناوری هس��تهای الزم اس��ت
گفته ش��ود شیرینسازی آب با استفاده
از انرژی هستهای ،اقتصادیتر نسبت به
روش استفاده از سوخت فسیلی محسوب
میشود و کشور را تا حدودی از وابستگی
مفرط به نفت دور میکند .ضمن اینکه
آلودگی زیستمحیطی ندارد و مهمتر اینکه حتی
این طرح میتواند کمک حال رفع مشکل اشتغال
کشور باشد؛ هم از نظر نیروی انسانی که نیروگاههای
آب شیرینسازی نیاز خواهند داشت و هم اینکه به
دنبال اجرای این طرح ،کشاورزانی که شغلشان را

از ارس��ال یک پیام را پیگی��ری نمیکرد و چندان
زمین��های هم در جامعه برای پیگیری اهداف باالتر
مش��اهده نمیکرد .از این منظر تنها زمانی هادیان
پروژه رسماً و آش��کارا وارد صحنه خواهند شد که
اوالً آن فضا را به طور مستمر بازتولید کنند تا زمینه
اجتماعی برای گذار به طور کامل فراهم شود و ثانیاً
در آن شرایط بتوانند رسماً هدف خود را اعالم کنند.
 -10رهبران پش��ت صحن��ه آش��وبهای دیماه
در آسیبشناس��ی از آن و رف��ع نواقص پروژه برای
تحوالت بعدی ،از جمله مهمترین نواقص را نداشتن
«ایدئولوژی» و عدم معرفی «هدف» جهت بس��یج
نیرو ارزیابی کردند 2 .ماه پس از فرونشستن حوادث
دیماه ،گروهی از فع��االن غائله  ،96از رفراندوم به
عنوان روش��ی در کنار «اصالحات» و «انقالب» نام
بردند .در اینجا مطرح شد که برای عبور از جمهوری
اس�لامی عالوه بر  2روش رفرم و انقالب که از قبل
مط��رح بود ،ام��روز تأکید بر رفراندوم اس��ت .البته
استفاده از رفراندوم به عنوان یکی از تاکتیکها در
دوران اصالحات نیز از سوی آنان مطرح میشد اما
در آن مقطع اصالحات خ��ود به مثابه یک راهبرد
مط��رح بود که از تاکتیکه��ای مختلفی همچون
رفراندوم بهره میبرد؛ در آن مقطع توس��ل به این
روش چندان جدی گرفته نشد و جدی پیش نرفت.
در آن زمان روشهای دیگر بیشتر مورد استفاده بود
اما در اینجا و زمانی که معلوم ش��د از آس��یبهای
جدی اغتشاش��ات دی ،نداشتن هدف و ایدئولوژی
است ،تالش شد رفراندوم به عنوان یکی از مطالبات
و روشی برای بسیج سیاسی مطرح شود.
در آش��وبهای  96چون هیچ تشکیالتی رسماً
آن را برعهده نگرفت الجرم نمیتوانست ایدئولوژی،
هدف و برنامه مدونی را اعالم کند .همین هم بود که
شعلههای آن زود به سردی گرایید و خاموش شد،
لذا موجدین آن حوادث در نشستهای خود چاره
را در گام نخس��ت در معرفی ه��دف برای تحوالت
آتی دیدند؛ هدفی معلوم مانند ابطال انتخابات که
س��ال  88مطرح شد .این هدف این بار همهپرسی
انتخاب ش��د .معرفی رفراندوم و تبلیغ روی آن در
همان رس��انههای هدایتگر آش��وب ،اندکی بعد از
فرونشستن اغتشاشات نشانداد اتاق فکر این ماجرا
در همان نشستهای اولیه زود به جمعبندی رسیده
و ت�لاش دارد با معرفی یک ه��دف ملموس برای
تحوالت سال 97برنامهریزی کند .در دیماه ،واقعاً
افراد را تا کی باید به خیابان دعوت میکردند؟ چه
موقع این اغتشاشات مث ً
ال به هدف خود میرسید تا
دستور بازگشت به خانهها در رسانههایشان صادر
ش��ود؟ چون هیچ ه��دف از پیش معرفیش��دهای
وجود نداش��ت ،نه استقبال گستردهای از آن شد و
نه توان استمرار آن وجود داشت ،لذا انتخاب موضوع
رفراندوم در حقیقت برای رفع این نواقص تجویز شد.
 -11برای فهمیدن ماهیت شورش  96یکی از مهمترین
اقدامات ،شناخت واقعی مدیران آمدنیوز و مؤسسان آن
است .تا پدیدهای مانند آمدنیوز شناخته نشود و معلوم
نشود این پدیده چرا و توسط چه شبکهای در سال قبل
از آن ایجاد ش��د ،حقیق��ت پدیده غائله  96هم معلوم
نخواهد شد .براس��تی چرا در آغاز اغتشاشات دیماه،
آمدنیوز با ادعای اینکه تلگرام آن کانال را حذف کرده
اقدام به پاک کردن سابقه تاریخی خود کرد؟ سابقهای
که خیلی چیزها را روش��ن میکرد و رهبران و شبکه
اصلی پشت سر آشوبها را نشان میداد.

بهخاط��ر بحران آب رها کردهان��د ،دوباره به چرخه
تولی��د محصوالت کش��اورزی و تأمین مواد غذایی
کشور باز خواهند گشت و به دنبال آن افرادی که در
بخش خدماتی تأمین مواد غذایی مشغول به فعالیت
هستند ،رونق به بازار کارشان بازمیگردد.در ایران از
نظر منابع مالی ،فناوری و نیروی انسانی مشکلی بر
س��ر راه احداث  3نیروگاه آب شیرینکن هستهای
دیده نمیشود ،کما اینکه تجربه این کار با مقیاس
کوچکت��ر در نیروگاه هس��تهای بوش��هر در حال
اجراست .اما همنوایی مدیران و مسؤوالن با صدای
ناامیدی و ناتوانی که توسط عدهای تزریق میشود،
کار را ت��ا جایی پیش میبرد که نتانیاهو در پیامی
مضحک اعالم کند دغدغه تأمين آب مردم ایران را
دارد .در حالی که اطرافمان از هند تا سرزمینهای
اش��غالی ،از پاکستان تا قزاقس��تان از نیروگاههای
آب شیرینکن هستهای بهرهمند هستند ،هنوز هم
مسؤوالن ما بهرغم چهره مقاومت و استکبارستیزی
که مدتی است از خود نشان میدهند ،این روزها در
خارج از مرزها به دنبال دس��تهکلید حل مشکالت
کشور هستند .دس��تهای که یکی از کلیدهای آن
در دست نخبگان هستهای است که به جای اینکه
شبانهروز روی طرح تامین آب شیرین کار کنند ،در
سازمان آب و فاضالب مشغول کارشدهاند!

درنگ
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فرهاد مالامینی :آنچه در  2نوشتار پیشین به
آنها پرداخته ش��د اثرات باور داشتن توحید و
نفی ش��رک بود یعنی اگر کسی خداوند را به
عنوان پ��روردگار خویش بپذیرد ،این پذیرش
برای فرد پذیرنده چه خصوصیاتی در بر خواهد
داش��ت؟! که به  2مورد از ایشان پرداخته شد
ولی داش��تن نگاه توحیدی ج��ز موارد مطرح
ش��ده ،حتما فواید دیگری نیز دارد .همانگونه
که در نوش��تارهای پیش��ین بحث شد ،دین
موظ��ف به پرداختن به  3رابطه اصلی اس��ت؛
رابطه انس��ان با خودش ،انسان با خدا و انسان
با سایر موجودات .پس وقتی کسی نظام مبتنی
بر توحید را پذیرفت ،تکلیفش به صورت کامل
با زندگی خود مش��خص است ،یعنی میداند
چگونه باید پدیدهها را تفسیر کند ،چگونه به
دنیا بنگرد ،مشکالت را چگونه تحلیل کند و...
زیرا او با پذیرش نظام توحیدی از نظمی کامل
در زندگی خود بهرهمند اس��ت ،هرچند شاید
به دلی��ل پیچیدگی برخی مفاهیم تصوری یا
تصدیقی نتواند خود به تنهایی تمام مطالب را
تحلیل کند ،لیکن میتواند با شالوده توحیدی
خ��ط اصلی را ک��ه همان صراط مس��تقیم و
همه فهم اس��ت درک کند .پ��س آنجایی که
قرآن کریم از قول حضرت یوس��ف میفرماید:
«اى دو رفيق زندانيم آيا خدايان پراكنده بهترند
يا خداى يگانه مقتدر»( ،)1بحث بر سر پرستیدن
خدایی واحد در مقابل خدایانی متعدد اس��ت
که عقل میگوید وقتی انس��ان مجبور اس��ت
فرمانبر باشد بهتر است از یک نفر فرمان ببرد
تا افراد متعدد ،زیرا فرمانپذیری از افراد متعدد
موجب سردرگمی میشود اینجاست که فرد
تکلیف خود را با رفتن و ماندن ،گفتن و نگفتن
و به طور کلی زش��ت و زیب��ا نمیداند ،لذا به
معنای واقعی کلمه اسیر خواهد بود اما وجود
یک فرمانده حکیم قطعا موجب رشد خواهد
ش��د .پس کس��انی که با تعبیر قرآن کریم در
حقیقت کافر هستند اینگونه وصف میشوند:
«كسانى كه به خدا و پيامبرانش كفر مىورزند
و مىخواهند مي��ان خدا و پيامبران او جدايى
اندازند و مىگويند ما ب��ه بعضى ايمان داريم
و بعض��ى را انكار مىكنيم و مىخواهند ميان
اين [دو] راهى براى خود اختيار كنند ،آنان در
حقيقت كافرند و ما براى كافران عذابى خفتآور
آم��اده كردهايم»( .)2پس نمیتوان بخش��ی از
جهانبینی را از جایی آورد و بخش دیگر را از
جایی دیگر ،این نگاه در اسالم پذیرفته نیست؛
نمیتوان بخش از قانون ازدواج را از غرب گرفت
و بخشی را از اسالم یا هر قانون دیگر را که شما
تصورش را بکنید .نمیتوان سیاست خارجی را
با مبانی غربی تدریس کرد و شعار اسالمیت در
مجامع بینالمللی سر داد .اینها نشانه آشفتگی
و نداشتن نگاهی موحدانه است .شاید بگویند
این نگاه موحدانه در جوامعی که خود را رسما و
قطعا بیخدا میدانند ولی از همگونی برخوردار
هس��تند چگون��ه تعبیر میکنید؟ در پاس��خ
میگوییم ایشان موحدانه نمیاندیشند ،لیکن
در آنچه میاندیش��ند یک نظ��ام فکری دارند
که جهات آن با یکدیگر سازگار است ،هرچند
ایش��ان را به صالح و فالح ابدی نمیرس��اند و
در نهایت به خاطر نداشتن حقیقتی اصیل از
عالم باعث انحراف اساسی خواهد شد ولی در
ظاهر میتواند تا حدودی به زندگی نظم بخشد
اما اگر کس��ی قرائت توحیدی را درباره عالم و
آدم و مب��دا و مع��اد پذیرفت ،قطعا این نگاه با
دارا ب��ودن جنبههای مختل��ف میتواند تمام
ابع��اد زندگی فرد و اجتماع را پوش��ش دهد و
آنها را منظم کند و نیز خواهد توانست جامعه
را سر منزل مقصود برساند .حال ممکن است
سوالی دیگر مطرح شود که آیا میشود انسان
فرمانده نداشته باشد یعنی آزاد باشد و قیدی
او را در بر نگرفته باشد تا بخواهیم آیه قرآن را
که داشتن یک ارباب در آن بهتر از چند ارباب
اس��ت قبول کنیم؟ در پاسخ باید گفت انسان
خالی از وسوس��هها نیست یعنی او همیشه به
اقتضای ذاتش در حال س��خن گفتن ،انتخاب
کردن و پاسخ دادن است .او نفسی دارد که او را
امر به بدی میکند ،نفسی دارد که او را هشدار
میدهد و دشمنی دارد که به اولیای خود وحی
میکند و ...پس انس��ان اگر بخواهد آزاد باشد
باید به راهی رود که موجودی حکیم در آن امر
و نهی میکند وگرنه در گردابی از سردرگمی
گرفتار خواهد بود .پس آزاد بودن ،س��ردرگم
نبودن و داشتن تفسیر دقیق از عالم نیز یکی از
مواهب نگاه توحیدی است که موحدان از آن
برخوردارهستند.
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