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به بهانه هفتادمین سالگرد ترور محمد مسعود

آﯾﻨﻪ

در اجــرای برخــی از اصــول قانــون اساســی
واماندهایم
 گفتوگو با غالمرضا حیــدری ...:بانیان اصلی
 ۸۸هنــوز آزادانه میچرخنــد و برخی همراهان
قدیمی انقالب در حصرند .اینگونه مســائل مردم
را میرنجانــد و باعــث کاهش اعتمــاد عمومی
میشــود ...ما از این اتفاقات و کشتهشــدنها در
زندان اویــن خاطره خوبی نداریم .در زمان قاضی
مرتضوی کشــور مــا هزینههــاي بســیاری را به
همین علت متحمل شد .پیشــنهاد من این است
که رئیسجمهور در قامت یــک مطالبهگر به این
پرونده ورود کند.
ُشکوه و ِشکوه  ۲۲بهمن
 بدون شک عدهای از متن مردم که دیروز غایب
بودند و البته تعدادشــان زیاد نبود ،از روند کشور
و آنچه در ذیل واژه »نظام سیاســی« میشناسند،
رضایت ندارند .عدهای هم وضع فعلی را انحراف
از رونــد اولیــه انقالب اســالمی و مطالبات اولیه
مــردم از رهبران انقــالب به حســاب میآورند.
انقالب و نهادهای آن و هرکسی که در نظام ،کار و
مسئولیتی در دست دارد باید تالش گستردهای کند
تا این بخش از مردم را به قطار انقالب باز گرداند.
متأسفانه باید گفت بخشــی از آنان دریافتکننده
هیچ خبر ،پیــام و تحلیل از درون نظام اســالمی
نیســتند و به طورکلــی خبر و تحلیل خــود را از
جاهایی که در نقطه مقابل انقالب هستند دریافت
میکنند.
اما درعینحال مشــکل بخشی از اندک کسانی
که دیروز در صفــوف »ملت« حضور نیافتند برای
ایــن غیبت به خود حــق میدهند! بخش مهمی
از اشــکاالتی که ایــن گروه به روندهــا ،رویکردها
و عملکردهــا میگیرنــد ،باید حل شــود و بدون
حل آنهــا بازگردانــدن این عده به قطــار انقالب
آسان نیســت .متأســفانه باید گفت بیعدالتیها
در بخشهــای مختلف دســتگاههای حکومتی
وجــود دارد ،فســاد و سوءاســتفاده و حیفومیل
اموال عمومی وجــود دارد ،تندرویها در بعضی
از مــواردی که پای مردم در میان اســت و نیاز به
تسامح دارد ،یک واقعیت است.
اینکــه متولیان بخشهــای مهمــی از نظام
نســبت به اشــکاالت افراد داخــل حکومت نوعا
با تســامح عبور میکنند ولی کمتر از آن اشــکال
را در طیفهایــی از مردم تحمــل نمیکنند ،یک
واقعیت اســت که بدون رفع آنها و یا نشاندادن
چشــماندازی که نوید رفع آنهــا بدهد ،نمیتوان
بخشی از مردمی که به روندها و رویهها اعتراض
دارند را به قطار انقالب بازگرداند.

مدیران ارشــد بــرای بازگشــت جداشــدگان
چارهاندیشی کنند
 گفتوگو با غالمحسین کرباســچی :اگر دنبال
این هســتیم کــه چهرههایی مؤثــر وارد مجلس
شورای اســالمی شــوند ،گروههای سیاسی هیچ
کاری نمیتوانند دراینراســتا انجــام بدهند و این
شورای نگهبان اســت که باید تجدیدنظری جدی
در روند فعالیت خود داشته باشد .شورای نگهبان
حتما باید بپذیرد همه آنهایی که به قانون اساسی
التــزام دارند ،بــا هر ســلیقهای بایــد بتوانند در
انتخابات شرکت کنند.
politics@sharghdaily.ir
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خشونت علیه روزنامهنگاران سیاسی
شیرین کریمی ۷۰ :سال پیش در شــب  ۲۳بهمن  ۱۳۲۶محمد مسعود
مقابل چاپخانــه مظاهری در خیابان اکباتان تهران با شــلیک دو گلوله
به قتل رســید .چهار ســال بعد در  ۲۳بهمن  ،۱۳۳۰حســین فاطمی در
گورستان ظهیرالدوله بر سر مزار محمد مسعود از سوی یکی از اعضای
فدائیان اســالم هدف تروری ناموفق قرار گرفت .۱ســه ســال پس از این
واقعــه فاطمــی در  ۱۹آبــان  ۱۳۳۳به دســتور محمدرضاشــاه اعدام
شــد .مســعود و فاطمی هر دو روزنامهنگار سیاســی بودنــد .در تاریخ
معاصر ایران قتل روزنامهنگاران سیاســی بخشی از مبارزه درون میدان
سیاســی بوده اســت؛ میرزاجهانگیرخان صوراسرافیل ســردبیر نشریه
»صوراســرافیل« به دستور محمدعلیشاه در باغشاه اعدام شد ،میرزاده
عشــقی مدیر روزنامه »قرن بیستم« در سال  ۱۳۰۳ترور شد ،فرخییزدی
مدیر روزنامه »طوفــان« و محمدتقی ارانی مدیر مجله »دنیا« در زندان
قصر به طرز مشــکوکی از دنیا رفتند ،احمد دهقان مدیر نشــریه »تهران
مصور« ترور شــد و کریمپورشــیرازی مدیر روزنامه »شورش« شکنجه،
اعدام و سوزانده شد.
نقطه اشتراک کشتگان میدان روزنامهنگاری در »افشاگری« است؛ در
میدان سیاسی افشاگری روزنامهنگاران به منظور برهمزدن وضع موجود
و جابهجاکردن مهرههای سیاسی صورت میگیرد .در این میدان واکنش
قطب مسلط سیاسی در برابر افشاگری در پایینترین نوع خشونت اخطار،
اخراج ،حذف و حبس اســت و در باالترین نوع خشونت اعدام ،شکنجه،
ترور ،ســوزاندن و مانند آن است .پرسش این است که چرا این خشونت
در میدان سیاســی و در میدان ژورنالیســم علیــه روزنامهنگاران اعمال
میشود؟ سادهانگارانه است اگر علت افشاگری را به بیان حقیقت تقلیل
دهیم و علت اعمال خشــونت علیه افشــاگر –که اغلب روزنامهنگاران
هستند  -را به حفظ منافع قطب مسلط در میدان سیاسی.
در شــهریور  ۱۳۲۰رضاشــاه ســقوط کرد؛ روزهــای آزادی احزاب و
زایــش پیدرپــی مطبوعات آغاز شــد .رهایی زندانیان سیاســی و پایان
خانهنشــینیهای اجباری میسر شــد ،آرمانهای انقالب مشروطه جانی
دوباره گرفتند و تا ســال  ۱۳۲۶بیش از  ۵۸۰نشریه جواز انتشار گرفتند.۲
در آن هیاهو جامعه تهران هنوز نوعی خشــونت پســاانقالبی را تجربه
میکرد و زبان روزنامهنگاری نیز آمیخته به خشــونت بود .در بسیاری از
تیترها و مقاالت از کلمات توهینآمیز استفاده میشد و افزایش ارتباطات
و گسترش رســانههای مکتوب نخست و باالتر از همه منجر به افزایش
ستیز و برخورد میان نیروهای اجتماع شده بود.
در این میــدان هر صدایی که بلندتر بود ،پرمخاطبتر و در تیررستر
بود .محمد مســعود یکی از پرسروصداترین ،افشــاگرترین و منتقدترین
صداهایــی بود کــه در آن روزها از ســوی مطبوعات تهــران به گوش
میرســید .آغاز کار مستقل روزنامهنگاری محمد مســعود با آغاز دهه
پرماجرای  ۲۰مقارن بود.
حسین فاطمی در اوایل سال  ۱۳۲۱همزمان با انتشار روزنامه »باختر
امروز« با محمد مسعود آشنا شد و پس از مدتی با او دوست شد و الفتی
گرفت .۳حسین فاطمی اولین شماره »باختر امروز« را در  ۱۴تیرماه ۱۳۲۱
منتشــر کرد .۴یک ماه بعد محمد مسعود اولین شماره »مرد امروز« را در
قالب هفتهنامه در  ۲۹مرداد همان سال منتشر کرد.۵
اولیــن ســرمقاله »باختر امروز«» ،خــدا ،ایران ،آزادی« بــود و اولین
سرمقاله »مرد امروز«» ،این مریض عمل جراحی الزم دارد!«؛ مسعود در
این سرمقاله اشاره به وضع آن روز کشور داشت .حسین فاطمی جسارت
و بیپروایی مسعود را در انتخاب مقاالت میستود و معتقد بود مقاالت
بیپروا و گاه ناسزاگویی مســعود ناشی از روح منقلب و توفانی اوست.
فاطمی هیچگاه رابطه خود را با مســعود قطع نکرد و در ایامی که برای
تحصیل به فرانسه رفته بود ،مقاالتی را برای انتشار در »مرد امروز« برای
مسعود میفرستاد.۶
هفتهنامه »مرد امروز« در  ۱۳۸شــماره از مردادمــاه  ۱۳۲۱تا بهمن
 ۱۳۲۶منتشــر شد .این نشــریه در پنج ســال بیش از  ۵۰بار توقیف شد.
در میــان جراید عصبانیترین و خشــونتبارترین زبان متعلق به محمد
مسعود بود؛ مرور تیترهای سرمقالههای »مرد امروز« خشونت نوشتاری
مسعود را نشان میدهد» :تمام ثروتمندان ایران دزدند مگر اینکه خالف
آن ثابت شــود« )شــماره » ،(۸از روی نعشها عبــور خواهیم نمود –
دیکتاتورهای کالهســیلندری ما را قتل عام خواهند کرد« )شــماره ،(۱۱
»حکومت حمالها – همیشه بر این مملکت یک دسته حمال حکومت
میکنند ،یا اقلیــت حمال ،یا اکثریت حمال!« )شــماره » ،(۱۲مردم! در
برابــر چماق با ســنگ و در مقابل گلوله با شــصتتیر جــواب بدهید!«
)شماره » ،(۱۴کشور بیصاحب – دزدان باید اعدام شوند« )شماره ،(۱۵
»فقط یک محکمه انقالبی میتوانــد محتکرین را اعدام و دزدان اداری
را تیرباران نماید« )شــماره » ،(۱۷ای بر پدر مشــروطه لعنت ،ما طرفدار
استبدادیم« )شماره » ،(۲۱مّلت ترســو! آن روز همه کار میشود کرد!«
)شماره » ،(۲۴مردهشوی این مملکت را ببرد – مرگ یکبار ،شیون یکبار.
ما را تیرباران کنید!« )شــماره » ،(۴۷باید خونها ریخته شــود« )شماره
» ،(۵۳ایــن بیپدرومادرهــا« )شــماره  .۷(۵۷محمد مســعود این زبان
خشــونتآمیز را تا آخرین شماره »مرد امروز« که یک روز پس از ترورش
منتشر شــد ،حفظ کرد .در اینجا خشونت علیه روزنامهنگار نیست بلکه
خشونت از جانب خود روزنامهنگار بازتولید و منتشر میشود.
در مهرماه  ۱۳۲۶محمد مســعود در صف مخالفــان قوام با صدای
بلندتر و رادیکالتر از دیگران در »مرد امروز« اعالم کرد» :من یک میلیون
ریال جایزه ازبینبردن قوامالســلطنه را به خود یا به وارث معدومکننده
او میپــردازم و ایــن پول از فــروش خانه من خواهد بــود .خانهای که
شش سال است از دســت این جنایتکاران شش شب در آن استراحت
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مگر آنکه خالفش ثابت شود
 عباس عبدی :خبر تأســفبار بود .ادعا شد که
دکتر کاووس ســیدامامي ،اســتاد دانشــگاه امام
صادق و فعال محیطزیســت در زندان خودکشي
کرده اســت ،درحاليکه جامعــه و افکار عمومي
از اصل بازداشــت وي کــه بیــش از دو هفته از
آن گذشــته بود ،آگاهي نداشــت .خبــر این فوت
بهصورت غیررسمي و از سوي خانواده آن مرحوم
اعالم شــد ...مشــکل مهم این اتفاق تأسفبار در
این است که تعداد زیادي از دانشجویان ،استادان
دانشــگاه و اشــخاص دیگر با مرحوم سیدامامي
ارتباط و مراوده داشــتهاند و هیچگاه به ذهن آنها
خطور نميکند که وي متهم به چنان اتهامي شود
یا اینکه دست به خودکشي بزند.
بنیــان اعتمــاد در جامعــه مدرن بــر امکان
آزمون بياعتمادي اســت! به همین دلیل طرفي
که نیازمند به اعتماد اســت ،همیشــه این امکان
را فراهــم ميکند که ما از طریــق اطمینانخاطر
پیداکــردن از رفتــار او و صحــت ادعاهایــش از
بياعتمــادي عبــور کنیم و بــه اعتماد برســیم.
در جامعــه جدید ما بــه دیگران و بــه حکومت
خودمــان اعتمــاد داریم ،چون هــرگاه بياعتماد
شــویم ،ميتوانیم از طریق شــیوههاي مرسوم و
در دسترس ،درســتي ادعا و رفتار طرف را آزمون
کنیم ...راهــي که اکنون در اختیار ما نیســت ...و
باالخره مســئله مهم رعایت حال خانوادههاست.
اینکه یك یا چند نفر بازداشــت شوند و هیچکس
نداند کجا هســتند و امــکان تماس نیز نداشــته
باشــند ،نه قانوني است و نه اخالقي .هدف چنین
کاري جز فشــارآوردن به متهم و خانواده او چیز
دیگري نميتواند باشــد .عوارض ســوء آن بسیار
بدتر از عوارض احتمالي اســت که رســیدگي به
اتهامات در فضاي قانوني و اخالقي انجام شود.
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نکردهام .«۸در این زمان قوامالســلطنه درگیــر کارزار آذربایجان بود ،در
انتخابــات مجلس پانزدهم پیروز شــد و دعوا بر ســر حــدود اختیارات
نخستوزیر و شاه در ســاختار قدرت کشور باال گرفت ،فراکسیون مدافع
قوام ،فراکســیون حزب دموکرات ایران در مجلس تجزیه شــد و پس از
 ۲۲ماه با اســتعفای قوامالسلطنه به کار خود پایان داد .در این غائله در
اهالی مطبوعات ملکالشــعرای بهار و حســین فاطمی از حامیان
میان ِ
قوامالســلطنه بودند ۹و محمد مسعود از منتقدان و مخالفان سرسخت
قوام بود .فاطمی پس از تروِر محمد مســعود ،نوشت» :با چندین کابینه
بر سر او )محمد مسعود( ســخت جنگیدم ،در کابینه اول قوام با اینکه
باختر از موافقین قوام بود ،روی اهانتی که حاکم وقت به مســعود کرد،
مدتها با دولت کشمکش داشتم و تا معذرت نخواست و »مرد امروز«
۱۰
را آزاد نکرد ،دست از گریبانش نکشیدم«.
زمانی که محمد مســعود ترور شــد ،فاطمی در پاریس بود ،نصراﷲ
شــیفته مینویســد» :فاطمی در آن زمان تدارک سفِر محمد مسعود به
پاریس را فراهم میکرد و برنامههایی برای خری ِد ماشین چاپ و تشکیل
شــرکتی به همراه او در سر داشت« ۱۱.فاطمی از پاریس در نامهای برای
دل من گذاشت یکی از
نصراﷲ شــیفته نوشــت» :داغی که مســعود بر ِ
نفس آخِر زندگــی ،چیزی از رنج و
جراحاتی اســت که تــا د ِم مرگ و تا ِ
روحی من نخواهد کاست« ۱۲.فاطمی از آن پس هر سال در سالروز
عذاب
ِ
مرگ محمد مســعود ســرمقالههای »باختر امــروز« را به او اختصاص
میداد و در مدح شــهامت و آزادیخواهی او مقاله مینوشت .فاطمی
در سرمقاله  ۲۶بهمن  ۱۳۲۹مسعود را بااستعدادترین نویسنده  ۵۰سال
اخیر ذکر کرد و نوشــت» :مســعود بزرگترین و شایســتهترین پرچمدار
انقالب آینده بود و تنها اوست که به مناسبت شخصیت اخالقی و قدرت
قلمی و عظمت روحی که داشــت میتوانست اولین قربانی انقالب قرار
۱۳
گیرد«.
همچنیــن فاطمــی معتقــد بــود» :محمــد مســعود از شــهرت
روزنامهنویســی خود دیناری سوءاســتفاده نکرده اســت« و معتقد بود
مســعود روزنامهنویســی را از صورت مبتــذل و مدیحهگویي درآورده و
بهکلی عوض کرده و در شــئون سیاســی و اجتماعی بســیار مؤثر بوده
مراســم چهارمین سالگرد مرگ مسعود،
اســت .در  ۲۳بهمن  ،۱۳۳۰در
ِ
حســین فاطمی بر سر مزار محمد مسعود هدف تروری ناموفق از سوی
یکی از اعضای فدائیان اسالم قرار گرفت .۱۴حسین فاطمی به بیمارستان
منتقل شد و برای چند ماه از صحنه پرتشنج سیاست دور شد ،اما ترور او
محیط سیاسی ایران را متشنجتر از پیش کرد.
محمد مســعود در »مرد امــروز« علیه تمام بازیگران سیاســی قلم
میزد؛ او درگیر یک جنگ تمامعیار بود .حزب توده ،حزب سیدضیاءالدین
طباطبایــی ،حــزب دموکرات ایــران ،قوامالســلطنه ،حــزب دموکرات
آذربایجان ،برادران لنکرانی ،علی ســهیلی ،منســوبان پادشــاه ،تجار و
بازاریان و حتی دوستان مســعود از انتقادهای لفظی و قلمی او مصون

نبودند .در این بین مســعود بارها متواری و مخفی شــد و بهدلیل شمار
زیاد دشــمنانش و جایگاه مســلط آنان در قلمرو سیاســی و اقتصادی
مملکت ،تا  ۱۰سال پس از مرگش پرونده ترور او مسکوت ماند و مسبب
ترورش شناخته نشد.
ناســزاگوی محمد مســعود شــیوه
قلم
و
افشــاگری
امــروز شــیوه
ِ
جهانی روزنامهنگاری نامعتبر
اســتانداردهای
در
و
منسوخ
غیراخالقی،
ِ
نگاری اوایل دهه  ۲۰این ســبک نوشــتار
اســت ،اما در
ِ
میــدان روزنامه ِ
درون میدان میشد،
خشونتآمیز موجب تغییر موازنه نیروهای سیاسی ِ
میدان روزنامهنگاری است،
میدان سیاسی میدانی اثرگذار بر و اثرپذیر از
ِ
کنش افشــاگرانه و منتقد محمد مسعود موجب میشد محدوده قدرت
سیاســی و اقتصادی پس از آن محدودههایی محافظتشده و زیر کنترل
افراد نزدیک به قطب مسلط نباشد.
تالقی میدان
در پاســخ به پرســش چرایی
ِ
اعمال خشــونت در مرز ِ
سیاســی و میدان روزنامهنــگاری میتوان کنش »افشــاگری« را نقطه
برخــورد دو گروهی در نظــر گرفت که در این میدانها فعال هســتند؛
»افشــاگری« در میدان سیاسی و ژورنالیســم رودررو قرارگرفتن دو نوع
تفکر اســت ،در یک ســو صاحبان قدرت سیاسی و اقتصادی و در سوی
دیگر افشــاگران که اغلب روزنامهنگاران هستند قرار دارند ،نکته درخور
توجه این اســت که هــر دو طرف خود را »حالل حرفهای مشــکالت«
میداننــد ،یعنی عالوه بر اینکه عمل خودشــان را کامــال عقالنی و در
موارد بســیاری اخالقی میدانند ،تا انــدازه نگرانکنندهای هم عاری از
محض فکری
احســاس و عاطفه هســتند ،هر دو در یک دنیای تــالش
ِ
قرار گرفتهاند.
در دعوای مســعود با قوامالسلطنه این نوع تفکر نمود بارزی دارد،
قوامالســلطنه عمل خــود را کامال عقالنی و به نفع کشــور میداند و
محمد مســعود عمل خود را کامال اخالقی و بــه نفع مردم ،هرگاه هر
حالل مشــکالت و عقالنی بدانند ،گروه ضعیفتر برای
دو گروه خود را ِ
گروه مســلط ایجاد مزاحمت میکند و در خطر قرار میگیرد ،امروز در
مزاحم آسیبزا و تکاندهنده
دنیای پســافرویدی میدانیم که اگر یک
ِ
بیشازحد به فردی نزدیک شــود میتواند به واکنش پرخاشگرانه آن
شــر مزاحم منتهی شــود ،بنابراین وقتی
فرد با هدف خالصشــدن از ّ
روزنامهنگاِر سیاسی در قالب افشاگر یا در قالب روزنامهنگار تحقیقی و
قدرت سیاسی پای میگذارد ،احتمال
منتقد به محدوده محافظتشده ِ
برخورد خشونتآمیز علیه او باال میرود ،افشاگری مانع از انجام کاری
میشــود که سیاســتمداران با تمام وجود معتقد به عقالنیبودن آن
هستند.
تفاوت بین خشــونتی که از جانب قطب مسلط سیاسی و اقتصادی و
خشــونتی که از جانب روزنامهنگاران اعمال میشود این است که گروه
اول خشونت فیزیکی و عملی اعمال میکند و گروه دوم خشونت زبانی
و نوشــتاری؛ در نهایت خشــونت علیه روزنامهنگار در کفه سنگینتری
قرار میگیرد و به قول هایدگر »نخســتین قربانی خشونت خو ِد پایهگذار
است که با ظهور نظم تازهای که پی ریخته است باید حذف شود ،حذف
فیزیکی نخستین شکل حذف است از ژولیوس سزار گرفته تا پس از آنها
میدانیم که چهره پایهگذار باید حذف شــود« .بین آنچه قطب مســلط
مشروع میداند و آنچه ژورنالیسم سیاسی مشروع میداند تفاوت است،
نگاران سیاســی میتواند خاطرات مســرتبخش روزهای
قلم روزنامه ِ
ِ
پیروزی سیاســتمداران را مخدوش کند ،با وجود این به تعبیر یاسپرس:
»انســانیت هرگز در تنهایی حاصل نمیشــود و نیز بــا محولکردن کار
خود به عموم .فقط کســی میتواند آن را به دســت آورد که خودش و
زندگیاش را وقف خطرکردن در قلمرو عمومی کند« .این خطری است
کردن جان در راه
که روزنامهنگاِر سیاســی در معرض آن اســت؛ هزینه ِ
انسانیت و آزادی.
 -۱ناظم ،رزا» ،(۱۳۸۸) ،سیدحســین فاطمی و تحوالت سیاسی ایران«،
تهران :نشر آگاه ،ص .۳۹
 -۲فرهمند ،جالل» ،(۱۳۸۱) ،رکن چهارم :اسناد مطبوعات ایران« ،سال
ششــم ،شماره  ،۲۳مؤسســه مطالعات تاریخ معاصر ایران ،صص ۳۵۶
 .۳۶۰ -۳ناظم ،رزا» ،(۱۳۸۸) ،سیدحســین فاطمی و تحوالت سیاسی ایران«،
تهران :نشرآگاه ،ص .۳۶
 -۴همان ،ص .۳۵
 -۵شــیفته ،نصراﷲ» ،(۱۳۹۲) ،زندگینامه محمد مسعود مدیر روزنامه
مرد امروز« ،تهران :نشر کومش ،ص.۴۴
 -۶ناظم ،رزا» ،(۱۳۸۸) ،سیدحســین فاطمی و تحوالت سیاسی ایران«،
تهران :نشر آگاه ،ص .۳۸
 -۷شیفته ،نصراﷲ» ،(۱۳۶۴) ،زندگینامه و مبارزات سیاسی دکتر حسین
فاطمی« ،تهران :نشر آفتاب حقیقت ،صص .۶۷-۶۴
 -۸مرد امروز ،شماره  ۲۵ ،۱۲۷مهر  ،۱۳۲۶ص .۹
 -۹شــوکت ،حمیــد» ،(۱۳۸۷) ،در تیــررس حادثــه ،زندگی سیاســی
قوامالسلطنه« ،تهران :نشر اختران ،چاپ سوم ،صص .۲۷۸-۲۷۶
 -۱۰ناظم ،رزا» ،(۱۳۸۸) ،سیدحســین فاطمی و تحوالت سیاسی ایران«،
تهران :نشرآگاه ،ص .۳۷
 -۱۱شــیفته ،نصــراﷲ» ،(۱۳۶۴) ،زندگینامه و مبارزات سیاســی دکتر
حسین فاطمی« ،تهران :نشر آفتاب حقیقت ،ص ۱۳-۱۰
 -۱۲همان ،ص .۱۱
 -۱۳ناظم ،رزا» ،(۱۳۸۸) ،سیدحسین فاطمی و تحوالت سیاسی ایران«،
تهران :نشر آگاه ،ص .۳۹
 -۱۴همان.

ﭼﻪ ﺷﺪ ﮐﻪ اﻧﻘﻼب ﺷﺪ
محمد توســلی در مطلبی در ســالروز انقالب بر
»ضرورت بازگشــت به آرمانهای انقــالب و قانون
اساســی« تأکید کرد .اولین شــهردار تهــران پس از
انقالب مطلــب خود را با آیه  ۱۴۰ســوره آلعمران
آغاز کــرد و در ادامه نوشــت ۳۹» :ســال پیش در
چنیــن روزهایی ،بــا همت بلند مــردم در کنار رهبر
فقیــد انقالب ،نظام اســتبدادی ســلطنتی روزهای
پایانی عمرش را سپری میکرد و جامعه ایران آماده
میشــد که دوران جدیدی را تجربــه کند .اینک ،جا
دارد کــه کارنامه جمهوری اســالمی را در قیاس با
آرمانهای نخســتین انقالب مورد بررسی و ارزیابی
قرار دهیم« .توســلی با آسیبشناســی ســلطنت
پهلوی نوشت» :در شرایطی که نظام سیاسی امکان
هرگونه نقد خیرخواهانه را از مردم ستانده و راه هر

نوع اصالح امور را نیز بســته بود ،انســداد سیاسی
و انباشــت مطالبات فرهنگی و اقتصادی راهی جز
انقالب باقی نگذاشــته بود .بــه بیان دیگر ،هنگامی
که در جامعــهای مردم از وضعیت موجود ناراضی
باشــند ،اما همه راههای مسالمتآمیز برای اصالح
امور و شــیوههای بدون خشــونت برای تغییر بسته
شــود ،فروپاشــی امری محتوم و گریزناپذیر خواهد
بود«.
یار و دوســت مهدی بازرگان در ادامه اصالحات
را به رود تشــبیه میکند و مینویســد» :اصالحات
همانند جریان آب رودخانهای اســت که در مســیر
طبیعــیاش حرکت میکند تا آلودگیها را بشــوید،
آن را شــفاف کند و به تداوم حیات آن یاری رساند.
لیکــن ،هرگاه جلوی آن بســته شــود ،بــا خروج از

مســیر طبیعی طغیان کرده ،به شــکلی ویرانگر به
حرکتــش ادامه خواهد داد .آنچه در ســال  ۵۷رخ
داد ،اینچنین بود«.
او در ادامــه بــا نظر بــه اعتراضــات دی ماه ،از
خطری نوشــت که کلیت کشــور را تهدید ميکند.
توســلی زمینههای اصلی خشــم مردم در حوادث
اخیر را »فســاد گســترده« ،نادیدهگرفتــن واقعیات
اجتماعی و عرضهکردن اخبار یکسویه و غیرواقعی
از صداوسیما ...دانست.
این فعال سیاسي در ادامه نوشته خود گامهایی
برای اصالح پیشــنهاد کرد .او الزمه اصالح امور را
در اصالح نهادهایی مانند صداوسیما ،دولت و سایر
دستگاهها دانست .توسلی همچنین امکان فعالیت
آزادانه مطبوعات و احزابی را که قانون اساســی را

پذیرفتهاند جزء ملزوماتی دانســت که اصالح امور
به آنها گــره خورده اســت .در انتهای این نوشــته
آمده اســت» :نهضت آزادی ایران ،بــا تأکید مجدد
بر ضرورت بهکارگیری شــیوههای اصالحطلبانه در
مقابل شــیوههای براندازانــه و تصریح بر اصالحات
تدریجــی ،به عنــوان تنها روش ممکــن و مطلوب
برای بهبود اثربخش شــرایط موجود و رهاشــدن از
بحرانهای دستبهگریبان جامعه ،پایبندیاش را به
آرمانهای نخستین انقالب و تعهدش را به تالش در
جهت دستیابی این آرمانها اعالم میکند و بار دیگر
بر فراهمکردن زمینههــای الزم برای تحقق راهکار
وفاق و گفتوگــوی ملی و نیز بازگشــت به اصول
قانون اساســی به عنوان نقطه آغازین حرکت برای
برونرفت از وضعیت فعلی ،تأکید میورزد«.

الزامات یک طرح پرسروصدا
نشــان بــارزي از شــکاف و بیگانگــي در
تصمیمگیــري در امور آباداني کشــور در باالترین
ســطح دولت اســت .تصور ما مردم از دولت یک
»هیئت« اســت؛ نــه گروهي بیگانه کــه دور میز
نشستهاند.
 -۳جمــع کل مصالح ســاختماني ما شــامل
ســیمان ،آهن و چوب در سراســر کشــور محدود
است .این مصالح باید در بازسازي بناهاي شهري
و روســتایي به کار رود .آیا دولت محترم حســاب
کرده است که مصالح مورد نیاز براي ساخت صد
هزار واحد مســکوني در سال در برنامه بازآفریني
شــهري چند درصد تولیــد داخلي اســت؟ و آیا
چیزي براي مسکن روستایي باقي ميماند؟
 -۴آیا دولت محترم حســاب کرده اســت که
کارگر مورد نیاز برای بازسازي اشارهشده در  ۱۰سال
آینده از کجا تأمین ميشــود؟ از روســتاهاي ایران
تأمین میشود یا از کارگران مهاجر؟ تضمین وجود
کار در شهرها هر دو گروه را به حرکت درميآورد.
روستاها از گذشــته خاليتر شده و نسل جوان به
شــهرها روي ميآورنــد .تنها ســالخوردگاني که
قدرت تولید و تحرک را از دست دادهاند ،در روستا
باقي ميمانند .کشورهاي مهاجرفرست اطراف ما
جشن ميگیرند .فروشــندگان خارجي مانند دوره
پــس از  ۱۳۵۲که بهاي نفت ســه برابر شــد ،به
ایران هجوم خواهند آورد .در آن دوره کشتيهاي
مصالح ســاختماني که به بنادر ایران ميرسیدند،
براي تخلیه بار خود چندین ماه معطل ميشدند.
بــراي انتقال بارهــاي تخلیهشــده کامیون کافي
نبود .کارگران نهتنها از کشــورهاي اطراف بلکه از
فیلیپیــن و کره به ایران ميآمدند .با این تفاوت که
آن روز ارز فراوان داشــتیم؛ ولــی امروز همه چیز
داریم ،جز ارز خارجي.
 -۵تجربه فاجعهبار ســاخت »مســکن مهر«
چند درس آموزنده به مســئوالن مــا ميدهد که
براي چیدمان »طرح ملي بازآفریني پایدار شهري«
ميتواند سودمند باشد .نخستین درس وجود فساد
در واگذاري پروژههــا بود که موجب صرفهجویي
شرکتهاي پیمانکاري در کاربرد مصالح شده بود.
این صرفهجویي شــامل  (۱کاهش میزان سیمان
در بتون و مالت بهکاررفتــه در بنا بود که موجب
ریزش بناهــا در زلزلههاي اخیر شــد (۲ .کاهش
ضخامت دیوارهــا تا حدي که صــداي یک اتاق
بهراحتي به اتاق مجاور منتقل ميشد (۳ .کاهش
کیفیــت مصالح برقــي و لولهکشــي و اتصاالت.
این عیوب در بناهاي تخریبشــده بهخوبي دیده
ميشــود و در بناهاي ســالم در نخســتین زلزله
بعدي دیده خواهد شد.
فاجعه دیگر مسکن مهر این بود که پروژهها در
مسیر راههاي میانشهري ساخته ميشد و به نام
مــردم محلي بود؛ اما به کام کارمنداني بود که در
شهرها به کار مشــغولاند .این استراتژي بیشترین
سود را به صنعت خودروسازي ميدهد و بیشترین
سردرگمي و آلودگي محیط را به وجود ميآورد.
 -۶دولتهایــي کــه ســر کار ميآینــد ،الزاما
سلیقه مشــابهي با دولتهاي گذشته ندارند .در
اروپا و آمریــکا هم همینگونه اســت .در آمریکا
دولــت جمهوريخــواه بســیاري از مصوبــات
دولــت دموکرات قبلي را نقض ميکند .بســیاری
از پروژههــا ماننــد کاهــش آلودگي هــوا که در
دوره ریاســتجمهوري بــاراک اوبامــا بــر پایــه
کنوانســیونهاي کیوتــو و پاریس آغاز شــده بود،
در دوره ریاســتجمهوري ترامــپ متوقف شــد.
دولتهاي ایران نیــز نباید پروژههــاي بلندمدت
تنظیم کنند .شرایط اقتصادي ایران قابلپیشبیني
نیست.
» -۷قابلیــت زندگــي« و »جابهجایي« که در
ایــن پروژه مورد تأکید قرار گرفته ،الزاما پدیدههاي
فیزیکي و روي زمیني نیســتند .پیشرفت اجتماعي
نیز نوعي جابهجایي اســت .دولتهاي ایران باید
بتواننــد زندگي اجتماعــي میلیونهــا نفر مردم
بینواي روستایي را تعالي بخشند.
 -۸با کاهش محسوســي که روزانه در ارزش
پول ملي رخ ميدهــد ،آن ۷۵هزار میلیارد تومان
بودجه ســاالانهاي که براي پــروژه در نظر گرفته
شده هنوز به سال سوم نرسیده ،دو برابر ميشود.
شــک دارید نگاه کنید به کاهــش ارزش ریال در
برابر ارزهاي معتبر بینالمللي در سه ماه گذشته.
نگارنــده در یک مقاله نوشــته بــودم که امضاي
وزیر اقتصاد و دارایــي و رئیس بانک مرکزي روي
اســکناسها براي خنده و پــزدادن بچههاي آنها
نیست ،بلکه باید تضمیني بر حفظ ارزش مبادالتي
آنها باشد.
 -۹اگر بــه هر صورت دولت محترم توانســت
این پروژه را بهرغم مشــکالتي که در باال ذکر شــد،
با موفقیت پیاده کند ،بایــد بتواند از آنها به عنوان
الگویي در کاهــش آلودگي محیط اســتفاده کند.
یکــي از عوامل آلودگي محیــط در محالت قدیم و
حتي نوساز شهري که یکسره تکرار ميشود ،کشتن
میلیونها گوســفند در خانه و کوچه اســت .خون
و آلودگیهــای ناشــي از این کشــتارها در محالت
شــهري پخش ميشود و مردم و بهویژه کودکان را
بیمار ميکند .این کشتارها در هزار سال پیش عامل
مهمي در آلودگي شهر نبود؛ زیرا شمار آنها کم بود.
این نویسنده در جاي دیگري پیشنهاد کرده بودم که
در هــر محله فضاي کوچکي مانند یک اتاق به این
کشتارها اختصاص داده شــود ،بهنحوي که بتوان
خون و آب شستوشــو و ضایعات کشتن قرباني را
جمعآوري کرد .اما کو گوش شنوا؟

