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در نشست دوم گفتوگوهای توسعه مطرح شد

آﯾﻨﻪ

درسهاییکهشتگبرایخاتمی
 از واژه »براندازیــم« که امروز هشــتگ اعتراضی
بــه مواضع خاتمــی اســت ،نباید به ســادگی عبور
کرد .در کشــور انقالبشــده ایران وجود برانداز قابل
کتمان نیســت و ما خوشبینی موسوی را نداریم که
ضدانقالب را به تعداد انگشتان یک دست میدانست.
ممکن اســت خاتمی در مقابل نقدهایی که از سوی
نیروهای انقالب به مشــی و مرام او صورت میگیرد،
بگوید ما درصــدد جذب بودیم یا بــا حرکت بر مدار
اسالم حداقلی به دنبال جلوگیری از ریزشها بودیم.
اما امروز دیگر این فرضیه باطل شــده اســت؛ چراکه
خاتمی نهتنها جذب نداشــته اســت ،بلکه بخشی از
اصالحطلبــان هم با »عبور از خاتمــی« به مخالفان
جدی نظام تبدیل و رهسپار دیار دشمن شدند .بنابراین
تجربه طوالنی سیاســتورزی خاتمــی باید وی را به
این نقطه رســانده باشــد که نظام جمهوری اسالمی
جایی نیست که بشود وسط لحافش خوابید .به همین
دلیل اســت که خاتمی چوب دو سر طالیی است که
نیروهای انقــالب وی را برانداز میداننــد و براندازان
وی را متهــم به بازی دوگانه میکننــد .این روزها که
احمدینژاد کســی را غاصب میخواند و کسی را رد
میکنــد و حمالت خود به نظام را با شــخصیکردن
مسائل بازنمایی میکند ،برخی میگویند صدرحمت
به خاتمی! ببینید ایشــان چقدر نجیبانه رفتار میکند.
اگر خاتمی در جرگه اپوزیسیون تعریف میشود ،حرف
درستی اســت .او بهعنوان »اپوزیسیون نجیب« قابل
احترام است .اما اگر ذیل پرچم انقالب و رهبری امروز
و امــام دیروز خود را تعریف کرده اســت ،این نجابت
بیمعناســت .در نظام جمهوری اســالمی همراهان
صریح به اپوزیسیون نجیب ارجحیت دارند.

مردمهنوزتحولیدرشهرداریندیدهاند
 محمد توسلی :قانون فعلی شورای شهر با بسیاری
از اصول قانون اساســی ،بهویــژه اصول فصل هفتم
آن و انتظــاری که در آرمانهــای انقالب مطرح بود،
بههیچوجه هماهنگی ندارد و شوراهای ما در جایگاه
طبیعی خودشــان ،یعنی نماینده واقعی مردم برای
مشــارکت در اداره شــهرها نیســتند .بنده به دفعات
گفتــهام که در این پنــج دوره عمال اعضای شــورای
شــهر ماشــین امضا و در اختیار مدیریت اقتدارگرای
شــهرداریها بودهانــد؛ بنابراین تا ســاختار قانون و
در چارچــوب مدیریت واحد شــهری اصالح نشــود،
انتظــار اینکه مردم بتوانند واقعا در مدیریت شــهرها
مشارکت واقعی داشته باشند کامال بیاساس است و
شعاری بیش نیســت .توصیه بنده این است که آقای
دکتر نجفی ،اعضای شــورای کالنشهر تهران و سایر
کالنشــهرها که هماهنگی بیشــتری با دولت آقای
روحانی دارند ،پیگیر الیحه مدیریت شــهری شــوند؛
الیحهای که در سال  ۹۳توســط وزارت کشور تهیه و
مقداری هم کار کارشناسی درباره آن انجام شد .البته
شــاهد مقاومتهایی برای اجرای این الیحه هستیم؛
زیرا کســانی هســتند که به حقوق شهروندی و اینکه
شــهر باید به دست خود مردم اداره شود ،باور ندارند.
اما در شــرایط کنونی که نیاز به اصالح ســاختاری در
مدیریت کشور بیشازپیش احساس میشود ،ضروری
اســت دولت آقــای روحانی با همــکاری نمایندگان
مجلــس و شــوراهای شــهری و جلــب همــکاری
کارشناسان مرتبط ،مشــترکا بررسی و نهاییکردن این
الیحه را پیگیری کنند .خود من هم در نامه تبریکی که
همان ابتدا به نجفی دادم دو نکته را مشفقانه توصیه
کردم؛ اول اینکه بهصورت کوتاهمدت وضع موجود را
ساماندهی کند زیرا با وضع موجود نمیتواند اطالعات
شــفافی از وضعیت موجود برای برنامهریزی داشته
باشــد و دوم اینکه اجرای الیحه مدیریت شــهری را
پیگیری کند ،چون تا آن الیحه اجرائی نشود و بهتدریج
ســاختار مدیریت شهری اصالح نشــود ،زمینه جلب
مشــارکت و اعتماد مردم برای انجام پروژهها فراهم
نخواهد شد.

استحالهشدگان
 پاســخ دکتر شــجاعیزند به مواضــع اخیر بهزاد
نبوی :آیــا بهزاد که راهبر ِد اصــالح را به راهبردهای
فروپاشــی و انقالب ترجیح داده ،آن را قابل تسری به
همه موقعیتها در اکنون و آینده کشورهای دیگر هم
میدانــد؟ آیا میتواند همین راهبــرد را برای اصالح
ایران قبل از انقالب تجویز و
نظام شاهنشاهی حاکم بر ِ
توصیه کند؟ به نظِر ایشان آیا خطمشی جبهه ملی و
نهضت آزادی در زمان شاه ،بهتر از راهبر ِد امام جواب
میداد؟ راهبرد اصالحی آنان آیا میتوانســت ایران و
جهان را در موقعیتی که امروز هست ،قرار دهد؟ گمان
و انتظار من از صبغه و سابقه سیاسی بهزاد این است
که پاسخ به همه این سؤاالت منفی باشد؛ مگر آثار آن
طوفان فکری اشارهشــده ،عمیقتر از آن چیزی باشد
که تاکنون نشان داده است .مسئله جریان اصالحات،
نه تالش و اهتمام مجدانهتر از دیگران در اصالح امور
تغییرات
و نه حتی ترجیح راهبردهای مسالمتآمیز و
ِ
ُخرد؛ بلکه پیجویی تغییرات بنیادی و شالودهشکن در
نظام جمهوری اســالمی است؛ به هر شیوه و طریقی
قرابت آرای بهزاد با پوپر را
که دست داد و میسر شدِ .
هم بر این اساس ،نه در معنای اصالح؛ بلکه در نتیجه
و پیامد آن حرکت اصالحی باید ُجست که مدرنیته و
لیبرالدموکراسی بهعنوان »برترین الگوی تجربهشده
بشر در اداره جامعه« خواهد بود؛ حتی اگر اسمش را
نیاورد و بدان تصریح ننماید.
politics@sharghdaily.ir
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اداﻣﻪ از ﺻﻔﺤﻪ اول

کنشگر مرزی و ظرفیتهایش برای تغییر
ﺑﻬﻤﻦ اﺣﻤﺪىاﻣﻮﯾﻰ
مقصود فراستخواه ،استاد دانشگاه و نظریهپرداز ،در جلسهای که برای نقد
و بررســی آرا و تفکرات او درباره توســعه ایران برگزار شــده بود ،در پاسخ به
اینکه آیا از اندیشــههای او راهکار عملی برای توسعه ایران به دست میآید،
گفت :من معتقد به نظریه ارجاع مســتقیم هســتم و باید به مســائل کشور
غیر انتزاعی نگاه کرد .حدود دو قرن اســت که در ایران تغییر شروع شده و ما
با یک رنسانس ناتمام در ایران مواجهیم که همچنان هم ادامه دارد .در حوزه
عمومی گفتوگوهایی صورت گرفته و عمل اجتماعی در حال انجام اســت
و مــردم میتوانند فارغ از تحلیلها ،فلســفهها ،دیدگاهها و نظریات مختلف،
از دل این عینیتهای موجود در جامعه موضوع و مســیر توسعه خودشان را
در پیش بگیرند.
به گفته او» :برای بررســی تحوالت جامعه و رسیدن به راهکارهایی برای
حل مسائل و مشکالتش نباید گرفتار تقدیرگرایی و تحلیلهای محض تاریخی
شــویم .جامعه در حال تغییر اســت و منتظر نمیماند که آیا این تحلیلهای
فلسفی میتوانند برای او زیست اخالقی را در پی داشته باشند یا خیر .جامعه
ایران در حال تجربه خود است و مانند همه جوامع دیگر گرفتاریهای فکری
و عدم شناختهایی دارد و در حال تجربهکردن آنهاست .با انتزاع نمیتوان در
جهان زندگی کرد و لحظه حال و آینده ایران را توضیح داد«.
دومیــن دور گفتوگوهــای توســعه کــه بــرای بررســی اندیشــههای
نظریهپردازان ایرانی و با هدف چرایی و چگونگی توســعه در ایران و با دبیری
محســن رنانی در پژوهشکده اقتصاد دانشگاه تربیتمدرس برگزار شد ،به نقد
نظرات مقصود فراســتخواه اختصاص داشت .منتقدان او در دو جلسه ضمن
شــنیدن نظرات او ،نقدهای خود را از زوایای مختلف به او وارد کردند .سعید
مدنی که از زاویه اجتماعی او را نقد میکرد ،با تأیید اینکه مســائل اجتماعی
ایران به حدی سریع شــده که برای تحلیل و جهتدهی آنها از فلسفه کاری
برنمیآید و باید به دنبــال حوزههای اقتصادی -اجتماعی برای یافتن راهکار
بود ،گفــت :در جاهایی رویکــرد جماعتگرایی در نظرات آقای فراســتخواه
پررنگ اســت و راهکارهایی مانند رویکرد مشــارکتی ،توجه به فرایند توسعه
از پاییــن و جماعتمحوری و دموکراتیزاســیون در حوزه سیاســی را مطرح
میکند و گاه از جماعتگرایی فاصله میگیرد و ســعی میکند بین دیدگاهها
و نظــرات حرکت کند .برای همین گاه نقش دولــت را بزرگ میداند و زمانی
مشارکت مردم را زیاد.
فراســتخواه در پاســخ گفت :حقیقت در میانه اســت و در یک منطقه
خاکستری بهتر میتوان حقیقت را جستوجو کرد .ضمن اینکه جماعتگرایی
را قبول دارم ،خودم را اسیر و ماندگار در قواعد و محدودیتهای آن نمیبینم.

با حرکت در دادهها ،شواهد و بررسی تجربهها بهتر میتوان جامعه ایران را
توضیح داد.مســعود پدرام ،دیگر منتقد این نشســت ،نیز بر این باور بود که
جنس کار فراستخواه بهگونهای است که بهراحتی راهکاری از آن استخراج
نمیشــود و امکان ارائه یک نظریه منســجم و فراگیر را ندارد .نتیجهای که
اسداﷲ مرادی ،استاد دانشگاه و دیگر منتقد این نشست ،به آن رسیده بود .به
گفته مرادی؛ درک بحث و اختالفات موجود ســخت است و به نظر میرسد
خروجیهای الزم را برای جامعه ندارد .بحثها انتزاعی است و تا وقتی یک
نظریهپرداز توسعه به مسائل اساسی جامعه ایران نپردازد ،رسیدن به راهکار
را هم دشــوار میکند .او در توضیح مســائل اساسی جامعه ایران میگوید:
حدود هزار سال است که نگاه اشعری در تمدن اسالمی گسترش یافته و باید
در نظریههای توســعه به آن پرداخت و جای آن را مشخص کرد .همچنین
گسترش تفکر نقلی در شیعه در  ۴۰۰سال گذشته و گرایش عمده به فلسفه
عرفان مالصدرا مســائلی را در جامعه ایران شکل داده که بدون پاسخدادن
به آنها نمیتوان نظریه توسعه همهجانبه را ارائه داد .بنا بر نظرات اسداﷲ
مرادی ،در  ۱۷۰سال گذشته اتفاقاتی مانند توسعه آمرانه و اقتدارگرا ،اقتصاد
نفتی ،ایجاد اســرائیل ،موضوع شــیعه و ســنی و ایجاد جمهوری اسالمی
توســعه را در ایران غامضتر و پیچیدهتر کرده و باید برای همه اینها جواب
و توضیح الزم داشــت .برای همین توسعه و بحثهای مربوط به آن باید به

سمت کمیت و ریاضیات برود و کمتر جدلی و مبهمگویی باشد.
فراستخواه در پاسخ به این نقدها ،به خردگریزی جامعه ایران اشاره میکند
و معتقد اســت که جامعه ایران دچار تنبلی فکری و مشیتگرایی شده است؛
یا رفتارهای تودهای از خود بروز میدهد یا همه به فکر خودشــان هســتند و
اتمیزهشــده است؛ رفتارهایی که کامال مخرب است .در بسیاری از لحظههای
تاریخی ،جامعه ایران خودســتیز بوده و با خودش درگیر اســت .برای همین
اســت که منافع خود را بهطور مدام از بین میبرد .جامعه باید ســازماندهی
درونزا داشته باشد.
یکــی از محوریترین بخشهــای راهکارهای مقصود فراســتخواه برای
توســعه ،توجه به عاملیتی اســت که او از آن به نام »کنشــگران مرزی« یاد
میکند؛ کسانی که جای پایی در حاکمیت و دولت دارند ،اما همراهیهایی هم
با جامعه مدنی دارند .به عقیده او ،شــواهد بسیاری در تاریخ ایران وجود دارد
که نشاندهنده نقش مهم و ظرفیتهای باالی استفاده از کنشگران اجتماعی
در رسیدن به خواستههای جماعتگرایی و جامعه مدنی است .ضمن اینکه
باید توجه داشــت که یک کنشگر مرزی ،قهرمان نیست ،بلکه مطلوبیتهایی
دارد که در جهت منافع جامعه ایران اســت و کنشــگران مرزی هوشمند ،در
ســاختارهای ناکارآمد و غیرهوشمند فعال هستند .متن تفصیلی این نشست
بهزودی در روزنامه »شرق« منتشر میشود.

ﺳﯿﺴﺘﺎنوﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن ﭘﺎره ﺗﻦ اﯾﺮان
دومین نشست از شبهاي وحدت ملي به ابتکار بنیاد موقوفات محمود افشار برگزار شد
دومین نشست از شــبهای وحدت ملی با موضوع
سیستانوبلوچستان شــنبه ،هفتم بهمن ،به ابتکار بنیاد
موقوفات محمود افشــار در کانون زبان پارســی برگزار
شد .سخنرانان این جلسه ســیدمصطفی محققداماد،
عالیه کردزعفرانلو ،عبدالوهاب شــهلیبر و داود نارویی
بودند .در انتهای این نشست ،مستند »بیشناسنامهها«،
ســاخته فرهاد ورهرام ،با حضــور خود کارگردان پخش
شــد .شــبهای وحدت ملی بــه ایده ســیدمصطفی
محققداماد ،رئیس تولیت بنیاد موقوفات دکتر محمود
افشار ،پیشتر با شــب »کردستان« کار خود را آغاز کرده
بود .محققداماد در شب اول سلسلهنشستهای وحدت
ملی اهداف این نشســت را اینگونه توضیــح داد» :این
موقوفــات که خدا رحمت کند واقف محترمش را آنچه
داشــته در طبق اخالص نهاده اســت ،برای ایران ،برای
زبان پارسی و جغرافیای ایران و تاریخ ایران ،برای وحدت
ملی و تحکیم آن .از خلیج همیشه فارسش تا اقصا نقاط
تحت ســیطره ایران و زبان فارسی ایرانی .تصمیم بر آن
گرفتهایم که برای اجرای نیات واقف ،سلسلهشبهایی
را برگزار کنیــم و از عزیزمان جناب دهباشــی خواهش
کردیم کــه مدیریت کننــد و برای هر منطقه ،اســتان و
قومی بزرگداشتی باشــد که نامی از آن منطقه و بزرگان
و عالمانش ببریم .اولش افتتاح شــد به نام
کردستان از
ِ
جان عزیزترمان« .دومین جلسه از این سلسلهنشستها
با نام »سیستانوبلوچستان« شنبه هفته جاری برگزار شد.
جلسه را علی دهباشی ،سردبیر مجله بخارا ،آغاز کرد و
بعد از توضیحات مقدماتی از محققداماد دعوت کرد تا
در جایگاه سخنرانی حاضر شود.
محققداماد :ایراندوست و عاشق ایران هستیم
محققداماد بــا بیتی از فرخیسیســتانی ،به حضار
خوشــامد گفت و صحبتهای خود را آغاز کرد» :اینجا
که دور هم نشستهایم ،مایههای تفاوت زیادی با یکدیگر
داریم؛ تفاوت جنسیتی ،شــکلی ،تفاوت در محل تولد و
حتی تفاوت مذهبی ،اما در دو چیز با همدیگر مشــترک
هســتیم .در دو جهت با هــم هیچ اختالفــی نداریم و
همه در آن مشــترکیم .جهت اول »ایراندوستی« است.
نهتنها دوستی که بلکه عشــق به ایران .عالقه به ایران،
از افتخارات ما ایرانیان است .من اینطور فکر میکنم که
هیچ قومی در سراســر کره زمین مانند ما ایرانیان ،عاشق
کشــور خودشان نیستند .عربیها عشق به عربیت دارند،
اما وطن ندارند ،عشــق به وطن کار ما ایرانیان است ،اما
در جهــت دوم ،همه ما با گویشهای متفاوت ســخن
میگوییم ،اما یک چیز در میان ما مشترک است و آن هم
زبان فارسی اســت .ترکیم ،اما فارسی صحبت میکنیم.
عربیم ،اما فارســی صحبت میکنیم .بلوچ هستیم ،اما
فارسی صحبت میکنیم .اهل هرکجا باشیم ،زبان اصلی
ما زبان فارسی است و به زبان فارسی عالقه داریم و به آن
عشق میورزیم .به قول مرحوم حسین خطیب :ای زبان
پارسی افســونگری  /هرچه گویم از تو ،زان افزونتری«.
رئیس موقوفــات مرحوم افشــار در ادامه افــزود» :آن
منطقهای که میخواهیم امشب درباره آن سخن بگوییم
در ابراز عالقه به این دو وجه مشترک سرآمد است .یالن
و پهلوانان ایرانی که قهرمانان شاهنامه فردوسی هستند،
از منطقه سیســتاناند .این بیت منتســب به زبان مردم
سیستان است که »چو ایران نباشد تن من مباد /بدین بوم

و بــر زنده یک تن مباد« .اما در جهت دوم چه شــعرا و
نگاه علمی و تاریخی سعی کرد بیشتر موضوع بلوچستان
نویسندگانی از سیستان برخاستهاند .از کدام نام ببرم که
را مدنظر قرار دهد .او مطلبی با عنوان »مســئله هویت
هرکدام افتخاری برای ملت ایراناند«.
ملی و فراموشی ساختاری ریشههای فرهنگی-تاریخی
نامه امام علی و اسالمآوردن مردم سیستان
مــردم بلوچ در ایــران بعد از انقالب اســالمی« را برای
این پژوهشــگر علوم دینی با اشاره به محدثان بزرگ
این نشســت تدارک دیده بود که خالصــهای از آن را در
شیعه و سنی ناحیه سیســتان درخصوص اسالمآوردن
ادامــه میخوانید :به نظر من پرداختن به مقوله وحدت
اهالی این منطقه بیان کــرد» :در کتاب احیا الملوک که
ملــی به دو دلیــل در ایــران امروز خیلی مهم اســت.
به اهتمــام مرحوم منوچهر ســتوده رضواناﷲعلیه به
دلیل اول ،هژمونیک و مسلطشــدن گرایشات اقتصادی
چاپ رســیده ،نکته عجیبی آمده اســت .ایشــان در این
و فکری نئولیبرال اســت .یکی از ویژگیهای این جریان
کتاب نقل میکند که مردم سیســتان در حمله اعراب به
ســتایش از امر کوچک است .در فضای نئولیبرالی که در
ایران مقاومت کردند و مسلمان نشدند تا یک نامه .عین
جهان حاکم شده اســت ،نوعی بیزاری از جامعه وجود
مطلب کتاب را نقل میکنم :امیــر المؤمنین نامهای به
دارد که در جمله معــروف تاچر» ،چیزی به نام جامعه
مردم سیستان نوشت و آن نامه را به امام حسن مجتبی
وجود ندارد« ،خود را نشان میدهد .ارتباط این موضوع
سپرد .امام حسن که بههمراه گروهی به خراسان عزیمت
با بحث ما این اســت کــه این جریان تــالش میکند تا
کرده بود ،نامه را به سیســتانیان رســاند .سپس بختیار،
موانعــی را که علیه گردش آزاد ســرمایه وجود دارد از
حاکم سیستان و مردم این دیار اذعان کردند که این دینی
میان بــردارد و یکی از این عوامل »دولت ملی« اســت.
است که به ما بشارت داده شده
تالش میکند تا دولتهای ملی
ﻧـﮑﺘـﻪ
اســت توســط پیامبران پیشین.
روزبهروز کوچکتر شــوند و به
نمیدانم که پاورقی از خود آقای
تقســیمبندی قومــی و نژادی و
ستوده اســت یا شخصی دیگر،
بــه تقســیمبندیهای غریزی و
اما در آن نوشــته کــه متن نامه
قبل از روشــنگری بازگردند .به
در دســت نیست ،ولی ظاهرا در
عنوان آزادی و حق انتخاب هم
آن نامه نشــانههایی که در کتب
به خورد مردم داده میشود .این
ادیان گذشته درخصوص پیامبر
فضا باعث شــده اســت بازاری
آخرالزمــان بوده باعث شــد که
بهوجــود بیایــد تا اقــوام بدون
داریوش شایگان عزیز ما
مردم سیستان مسلمان شوند«.
دولــت ملی خــود بتوانند وارد
امروز در بستر بیماری است و ما
او حــرف دربــاره منطقــه
معادالت شوند.
آزرده ،افسرده و پریشان هستیم
سیستانوبلوچســتان را زیــاد
عامــل دیگــری کــه بحث
و از خداوند متعال میخواهیم
دانست ،اما به فراخور نام محل
اتحاد ملی را در شــرایط کنونی
که شفای ایشان را
نشست -کانون زبان پارسی -به
بــا اهمیــت میکنــد ،افزایش
نازل کند
فرخیسیســتانی اشــاره کرد و
گرایشــات بنیادگرایانــه قومی و
گفت» :این بزرگوار به دربار امیر
مذهبی اســت .اینهــا از نوعی
زمان خودش رفت و شــروع کرد به عربی شعرخواندن.
خلوصگرایی دفاع میکنند .انگار که در گذشــته نوعی
او آن شــعر را نپســندید و فرخی همانجا شروع کرد به
خلــوص قومی و زبانی وجود داشــته و با بازگشــت به
فارســی قصیده معروف خود را خواندن )همان شعری
آن میتوانیم آرمانشــهر خودمان را بسازیم و به عنوان
که در ابتدا بیتی از آن خوانده شد(«.
حفــظ اصالت از آن صحبت میکنند .هر دو گرایشــات
شایگان یکی از سنگرهای فرهنگی این کشور است
باال خطرناک اســت و بهویژه در جامعهای مثل جامعه
ما میتواند باعث خشــونت شود .ایران از گذشته با تکثر
محققداماد عالقه خود به زبان فارســی را اینگونه
شناخته میشد و خیلی از کشورها ]مثل ایران[ راهی جز
توضیح داده اســت» :بنده از معدود کســانی هستم که
ادغام تمام این تکثرها در یک تعریف بزرگتر ندارند.
وقتی بعد از انقالب شروع به نوشتن کردم ،تمام االهیات
وقتی مــا بحــث هویت ملــی را مطــرح میکنیم
اسالمی – فقه ،اصول و فلسفه – را به فارسی نوشتم .تا
مجبوریم بحث هویــت ملی و تعریف هویت ملی را باز
قبل از این ،همه قرار بود به عربی بنویســند« .او در انتها
بکنیم .دو جریان و پاردایم کلی در این زمینه وجود دارد؛
برای بهبود حال استاد داریوش شایگان از خداوند طلب
یکــی نظریات ذاتانگارانه اســت و دیگری هم نظریات
شــفا کرد» :خانمها و آقایان یکــی از عزیزان ما امروز در
برساختگرایانه که معتقدند هویتها ساخته میشوند
بستر بیماری است و ما آزرده ،افسرده و پریشان هستیم و
چه بر اساس نوعی قرارداد اجتماعی و چه با نوعی تاریخ
از خداوند متعال میخواهیم که شفای ایشان را نازل کند.
مشــترک .از نیمههای دوم قرن بیســتم بهجای تأکید بر
هماکنون جناب آقای استاد داریوش شایگان عزیز ما در
ریشههای نژادی مشترک ،تأکید بر نوعی هویت انسانگرا
آیسییو گرفتار سکته مغزی شده است .خداوند متعال
مبتنی بر حقوق شــهروندی قرار گرفــت تا آدمهایی که
آنچه ما از تو میخواهیم شــفای عاجل این شــخصیت
در چاچوب یــک دولت-ملت زندگی میکنند ،بتوانند از
عاشق وطن و یکی از سنگرهای فرهنگی ماست«.
عبدالوهــاب شــهلیبر ،اهمیت هویــت ملی در
حقوق برابر بهرهمند باشند.
وجوه دیگر فرهنگ بلوچی در سایه مذهب
شرایط کنونی
بعد از انقالب اسالمی صورتبندی جدیدی در ایران
عبدالوهاب شهلیبر ســخنران دیگر نشست بود .او
بهوجود آمد و عنصر مذهب در جامعه بلوچهای ایران
که متولد سراوان و تحصیلکرده جامعهشناسی است ،از

پررنگ شــد .قبل از انقالب از دهه  ۴۰نهاد دین شروع به
پروبالگرفتــن میکند .تا قبــل از آن در این منطقه ،دین
بیشــتر آیینهای میترایی بود و به تعبیری دم و دستگاه
دین خیلــی نهادینه نبود .شــاهد حرف مــن تکهای از
مصاحبه مولوی محمد یوسف حسینپور با مجله ندای
اســالم اســت .او میگوید پیش از  ۷۰ ،۶۰سال گذشته،
شــرایط دینی بلوچســتان مثل اعراب جاهلی بود با یک
تفــاوت که اینها یکبار اســالم آورده بودند اما یادشــان
رفته بود .بنابراین دین -روحانیون دینی و زندگی دینی-
جایگاه خاصی در جامعه نداشت.
همزمان با شــروع فرایند اسالمیسازی جامعه چند
اتفاق میافتد؛ مهمترین اتفاقی که میافتد بهحاشیهرفتن
و فراموششدن مؤلفههای تاریخی بلوچهاست .مذهب
آنچنان شروع به رشــد میکند که بقیه ابعاد هویت را
تحــت تأثیر خودش قرار میدهد کــه من از آن با عنوان
تقلیلگرایی هویتی نام میبرم .مثال موسیقی بلوچی که
همراه اســت با حرکات مــوزون و آیینی از زندگی حذف
میشــود .انگار که اینها نشــانی بودند از عصر جاهلیت
قوم .در کنار رشــد هویت شــهری ،هویتهای قومی و
قبیلهای در هویتی بزرگتر کــه هویت بلوچی با روایت
مذهبی است ،حل میشود.
تجربه زیســته خود من هم همینطور اســت؛ نه در
کتابهای درسی به ریشههای زبان بلوچی اشاره میشد
تا من به عنوان یک دانشآموز بفهمم ریشههای زبانم از
کجاست و نه در فضاهای رسمی و حتی روشنفکری این
مباحث مطرح میشد .برخالف دیگر مناطق کشور شما
کمتر میبینید که ســینمای ایران بــه آن منطقه بپردازد
یا روشــنفکران مرکزنشین به آن توجه کنند .البته فضای
اجتماعی جامعه هم بدش نمیآمد فراموش کند و البته
فراموش هم کرد .البته حس حاشیهبودگی صرفا به بعد
از انقالب برنمیگردد.
ضرورتهای هویت ملی در ایران
اگــر مــا خواســته باشــیم از دغدغه هویــت ملی
درخصوص این قوم صحبت کنیم ،ضرورتهایی مطرح
میشــود .نخســتین بحث تغییر پارادایم هویت ملی از
رویکردهای ذاتگرایانه نژادی و فرهنگی به رویکردهای
انســانی و عامگرای مبنی بر حقوق شهروندی است .ما
نمیتوانیــم خودمان را از منطق کلی مدرنیته مســتثنا
کنیــم .در جهانی که بــا گرفتن یک »گرینکارت« شــما
از تمام حقوق شــهروندان آنها بهرهمند میشــوید ،ما
نمیتوانیم هویت خود را بر پایههای نژادی یا فرهنگی،
که واقعا دســتکمی از بحثهای نژادی ندارد هرچند
با واژههای زیبایی چون ایرانشــهری باشد ،تفسیر کنیم.
ضرورت بعدی شکســتن انگارهای اســت که بلوچها را
بهمثابه جماعتی مذهبی در نظر میگیرد و گفتمانسازی
درباره ریشههای تاریخی و زبانی این قوم قدیمی ایرانی.
ضــرورت بعــدی غلبه بر شــکافهای توســعه و
دنبالکردن سیاســتهای دولت رفاه اســت .بخشی از
مردم بلوچســتان شناســنامه ندارند و این »ب« بسماﷲ
بهرمندشدن انســانها از حقوق اولیه است .بحثهای
تاریخــی و زبانشناســانه خوبانــد اما اگر مــا نتوانیم
نوعــی عدالت و رفــاه اجتماعــی را برای تمــام افراد
این ســرزمین تأمین کنیم ،نمیتوانیم بــه هویت ایرانی
باثباتی برسیم.

حفظ برجام از خطر ترامپ
برخالف تصور نميتوان خروج آمریکا از معاهده
اقلیمــي پاریس یا یونســکو را با خروج این کشــور از
برجام شبیهسازي کرد .چنانچه قبال گفتهام و تکرار آن
ضروري اســت ،باید از ظرفیت اروپا براي حفظ برجام
اســتفاده و تالش کرد سه کشور امضاکننده توافق در
مقابل بدعهدي و نقض مکرر برجام از ســوي آمریکا
ایســتادگي کنند .با وجود این یکي از لوازم تحقق این
مهــم ،پرهیز از افزایش دامنه تنش با آمریکا و ارتقاي
آن به ســطحي اســت که این کشــورها را در مقابل
انتخاب بین حفظ برجام )ایــران( و آمریکا قرار دهد.
در چنین شــرایطي تردیــد نباید کرد اروپــا بهویژه در
موضوعــات غیربرجامي ،در کنــار آمریکا قرار خواهد
گرفت .نقطه عزیمت آمریکا موضوع برنامه موشکي
و دســتاوردهاي ایران در منطقه است .به نظرم ایران
بایــد این مرحلــه فوقالعاده حســاس را با مدیریت
هوشمندانه و دیپلماســي رایزني مداوم با اروپا پشت
ســر بگذارد و به سالمت از تونل وحشت ترامپ عبور
کند .الزمه این کار پرهیز از دستزدن به اقداماتي است
که باعث تحریک و تحقیر فرد ماجراجویي مثل ترامپ
و مستمســکي براي فشار بیشــتر به اروپاست .برنامه
موشــکي براي بازدارندگي و پیگیري مقتدرانه قدرت
دفاعي که از منطقي قوي براي روزآمدکردن برخوردار
است ،در کانون توجه ترامپ براي متزلزلکردن مواضع
اروپا در توافق هستهاي قرار دارد .نميتوان با عبارات
کلیشــهاي از آن عبور کرد؛ این کار به معناي بازکردن
فضا براي آمریکا ،اســرائیل و عربستان در تشدید فشار
به اروپا و تضعیف موضع سه کشور امضاکننده برجام
اســت .ثالثا ،شرایط منطقه بهســرعت در حال تغییر
اســت و بیم آن ميرود که در صورت برخوردنکردن
واقعبینانه فرصت و دســتاوردهایي که با هزینه گزاف
به دســت آمده ،به تهدید تبدیل شود .دکتر ظریف با
درک این حساسیت در مصاحبه با روزنامهنگار آلماني
به صراحت از »اعتمادسازي و پیمان تجاوزنکردن به
همه کشورهاي منطقه ازجمله عربستان« سخن گفته
است .ضروري است این رویکرد در اسرع وقت ممکن
به برنامه »عملي و اجراشــدنی« با درنظرگرفتن نکته
مهمي باشد که او در همین مصاحبه به آن اشاره کرده
است» :از دید ما مسائل خلیج فارس نیازمند گفتوگو
بر مبناي همهجانبهنگري اســت .بایــد در نظر گرفته
شــود که هیچ کشــوري نميتواند در منطقه تسلط
داشته باشد ...و بههمیندلیل بدون عربستان نميتوان
به جمعبندي دست یافت« .تدبیر و راهبرد تجربهشده
»مذاکره و دیپلماســي تعامل براســاس منطق برد-
برد« .برونرفت از بحران منطقهاي که به دســتاویزي
براي تضعیف و متزلزلکردن برجام تبدیل شده ،در گرو
دیپلماسي فعال ،پیگیري مجدانه و ارائه راهکارهاي
عملي اســت که ظریف به آن اشــاره کــرده و نه در
حوالــهدادن به مقالهاي که در نشــریهاي چاپ کرده
است .ترامپ و جنگافروزان حامي او از شرایط منطقه
براي احیاي ایرانهراســي بهره ميجویند ،برهمزدن
آرایش مخالفان منطقهاي ایران در استفاده از قدرت
تخریبي ترامپ نیازمند عاديسازي روابط ایران با این
کشورهاست .شــرایط کنوني که ایران دست باال را در
منطقــه دارد ،بهترین زمان براي گشــودن کانالهاي
دیپلماتیک و عبور از بحران روابط با ریاض و ممانعت
از پناهبردن شــاهزاده جوان و کمتجربه به دامن رژیم
صهیونیستي است.

تنشهامدیریتشوند
یکی از مــواردی که باید در داخل از ســوی همه
کنشــگران به رســمیت شناخته شــود ،این است که
در حوزه سیاســت خارجی وقتی دســتگاه رســمی
دیپلماسی موضعی میگیرد ،برخی نباید در برابر این
موضع ،رفتار متضاد با آن اســتراتژی را داشته باشند.
برخــی در داخل بدون توجه به نــکات دیپلماتیک و
سیاســی ،چه به صورت تبلیغاتی و شفاهی و چه به
شــکلهاي دیگر بهانه کافی بــه طرفهای خارجی
میدهند تا فشارهایی را ادامه دهند که حتی میتواند
ایــن امکان را به دیگر کشــورهای همپیمــان آمریکا
بدهــد که آنهــا هم تحتتأثیر فشــارهای اســرائیل
اصراری به اجرای تعهدات خود نداشته باشند .یعنی
در ظاهــر موافقت خــود را اعالم کنند امــا در عمل
دیگرگونــه رفتار کننــد .بدون شــک اقدامات دفاعی
ایــران الزم اســت و شــاهد بودیم کــه چگونه مورد
حملــه بیگانگان قرار گرفتیم و منصفانه به خود حق
میدهیم که ابزار دفاعی متقابل را داشــته باشیم اما
این موضوع باید بهگونهای باشد که به تشدید تنشها
و بهانهتراشیهای بینالمللی منتهی نشود .عالوه بر
حساســیت در این نوع موضعگیریها ،البی با کنگره
آمریکا نیز مؤثر اســت .کنگره به جنبههای حقوقی و
حیثیتی و اعتبار امضای این کشــور حتی در برابر ایران
احترام میگذارد و میداند که منافع و مصالح آمریکا
اقتضا نمیکند تعهــدی که با اجماع جهانی پذیرفته
شــده ،بیاعتبار شود .اما در ســوی دیگر درباره اینکه
تحریمهای شدیدتر غیرهستهای مقرر کنند و در مقابله
با تهدیدهایی که از جانب ایران نســبت به اســرائیل
میخوانند ،مشکالتی را برای کشورمان ایجاد کنند به
خود آزادی عمــل میدهد و باید منتظر اقدامات آنها
در این زمینهها باشــیم .اینکه ایران در چنین شرایطی
باید چه برخوردی داشته باشد به مقامات عالی کشور
بســتگی دارد .دراینباره هیچ فــرد دیگری صالحیت
و توانایی تصمیمگیری که مــورد تأیید مقامات عالی
باشــد را ندارد اما شکی نیست ایران در شرایط فعلی
بایــد تعهدات برجامی خود را ادامــه دهد و تا جایی
کــه امکان دارد با ایجاد صــدای واحد میان نیروهاي
داخلي و دیپلماتها ،ســطح تنشها را کاهش داده
و به حداقل برساند.

