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  با مهندس سحابي در زندان

  

 1340ماه  ن در ارديبهشتدانيد آشنايي من با مهندس سحابي پس از تشكيل نهضت آزادي ايرا ميطور كه همان

ي  ند، ايشان مسوول كميتهنماي ر نهضت شروع به فعاليت ميهاي مختلف د پس از اينكه كميته شود و شروع مي

. عضويت اين كميته درآمديم هاي مختلف به تعليمات شدند كه اينجانب نيز با چند تن ديگر از دوستان از دانشكده

آنها را  ،هاي مختلف بود كه پس از بحث و بررسي ي مطالب فكري، عقيدتي و اجتماعي در زمينه كار اين كميته تهيه

 1342ايشان در اول خرداد . گرفت هاي مختلف نهضت مورد آموزش قرار مي به صورت جزوه درآورده و در حوزه

ها در دوران محكوميت و در  بيشتر بازداشت. همان سال من نيز بازداشت شدمخرداد  25بازداشت و متعاقب آن در 

نفر در  50تا  20جمع ما كه هميشه بين . كنار هم، در زندان قصر و مدتي هم در تبعيدگاه زندان برازجان گذشت

هاي درس  سداشت كه شامل كال يريزي منظم نوسان بود با حضور مرحومان طالقاني، بازرگان و سحابي يك برنامه

هاي مختلف ادامه داشت كه  وگو بود كه هر شب به اضافه مناسبت و همچنين جلسات سخنراني و بحث و گفت

 ،شود گفت هر روز آن يك خاطره فراموش نشدني در كنار اين دوستان و سروران بود و به قول برخي اين جمع مي

غير از اين . ، در بين اين جمع به وجود آمده بودآنچه را كه افالطون دنبال آن بود. ي كوچكي بود مدينه فاضله

ب خاطرات عمومي كه خاطرات زيبايي است، خاطره خاصي كه مربوط به مهندس سحابي باشد در ذهن اينجان

برخورد مهندس سحابي با اين مسائل، ويژگي و نحوه آمد كه  ها مسائلي پيش مي ، بعضي وقتنيست، با اين حال

  .كنم كند اشاره مي داد كه به برخي از آنها تا جايي كه ذهن ياري مي ان ميبرجستگي خاص ايشان را نش

  اسالم و مالكيت – 1

ي تفسير قرآن كه توسط آقاي سيد محمد مهدي جعفري  هاي خود درباره اهللا طالقاني عالوه بر سخنراني مرحوم آيت

پرداخت و مطالب  آن شده بود مي كه قبالً دو چاپ از "اسالم و مالكيت"شد، به بازنگري كتاب  يادداشت مي

كه  دادند مام هر فصل آن را به اينجانب ميايشان بعد از ات. كردند جديدي را براي چاپ مجدد آن آماده مي

در يكي از روزها كه مشغول اين كار بودم، ديدم . پاكنويس و احياناً اگر به نظرم مطلبي رسيد آن را يادآوري كنم
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وقتي متوجه شدند، متن را از من . كشند كه ببينند به چه كاري مشغولم حابي سرك ميآقاي علي بابايي و مهندس س

مهندس سحابي پس از خواندن نوشته پيش . ي عميق آن پرداختند گرفته و به خصوص مهندس سحابي به مطالعه

پردازند و  ادل نظر ميهاي خود را با ايشان در ميان گذاشته و به بحث و تب روند و نظرات و ديدگاه مرحوم طالقاني مي

  .شود نمايند به غناي اين كتاب افزوده مي وگوها ميهايي كه مرحوم طالقاني در اين گفت با استدالل

  المله مرحوم ناييني مه و تنزيهاال تدريس كتاب تنبيه – 2

به خصوص دوستان بازاري كه در . در زندان دوستاني بودند كه با مسائل سياسي و اجتماعي و آشنايي كمتري داشتند

مهندس سحابي براي آشنايي بيشتر آنها با اين مسائل به . ميان آنها چند تن از اعضاي هيات موتلفه هم وجود داشتند

قطه نظرهاي مرحوم ناييني را در مورد آزادي، مساوات داد و ن هايي تشكيل مي هاي اسالمي كالس خصوص ديدگاه

  . كرد و حكومت براي آنها بيان مي

  جلسات خصوصي نهضت در زندان – 3

اي كه وجود داشت و سران و فعالين نهضت دور هم جمع بودند، غنيمتي بود كه به  در زندان با توجه به فراغت نسبي

هاي نهضت پرداخته شود، اين جلسات تنها با حضور افراد نهضت و به  نامه و افكار و انديشه مرام بازنگري و بررسي

ي چگونگي حكومت  ي هويت و مليت، مساله شد و موضوعاتي از قبيل ايدئولوژي، رابطه طور خصوصي برگزار مي

مهندس سحابي در بيان اين . گرفت هاي آزادي و مساوات از نظر اسالم مورد بحث و بررسي قرار مي و انديشه

گرفت كه پس از  وگو و نقد قرار مي گفتتوجه و ها نقش مهمي داشتند و نظرات ايشان بيش از ديگران مورد  يشهاند

اين كار بعد از تبعيد به برازجان همچنان ادامه پيدا كرد . شد بندي مي بررسي نهايي و گفته شدن نظرات ديگران جمع

اي كه از شكل و محتواي حكومت در آن  گيري و نتيجه بندي توان به جمع و نتايجي نيز حاصل شد كه از جمله مي

حاكميت ملي "ي نهضت آزادي تحت عنوان  ي اصالح شده نامه اي كه در مرام بندي جمع. جمع شده است اشاره كرد

  :آورده شده است و از اين قرار است 1357در سال  "و دولت

هاي  ي به منظور تعيين حدود اختيارات و مسووليتاحيا و ايجاد حقوق اساسي ملت ايران با استقرار حكومت شوراي"

منظور از حكومت، مباشرت امور مردم و اجتماع است، با . قواي مختلف مملكت و تعيين حكومت مردم بر مردم

تامين امنيت و نظم و عدالت اجتماعي و به وجود آوردن شرايط و امكانات براي عموم جهت رشد فكري و اخالقي 



٤   ----------------------------------------------------------------------------------------- بی سحا ی ی انسانی در انديشه توسعه
  
 

ولوژي الهي، حكومت و اكثريت، حق تحميل عقيده و وضع اصول قانوني را ندارند و قانونگذار بنابه ايدئ. و عملي

در حكومت اسالمي قوانين موضوعه و مقررات ناسيه بايد مبتني بر آن اصول ازلي و موافق با آن . اطالق خداست علي

بيني  نظارت بر امور مبناي جهان ي چنين حكومت كه عمل آن مباشرت و مديريت و الزمه. ي آن باشد و اجرا كننده

باشد،  و ايدئولوژي اسالمي است، عالوه بر شايستگي و تقوا، اتكا به افكار عمومي و برگزيدگي از طرف ملت مي

از طرف ديگر، در حكومت اسالمي، مردم عالوه بر . روش آن با شور و مشورت و اتخاذ راي اكثريت خواهد بود

ستمر از اعمال آنان، نظارت كامل و كافي و حق عزل بر طبق شرايط صحيح انتخاب متصديان امور و رضايت م

ي امر به  خواهند داشت، نظارت و انتقاد ملت بر دولت و بر اعمال متصديان امور، نه تنها حق مردم بلكه وظيفه

فه در امور و باشد كه بايد با آزادي و امنيت از يك طرف و بدون ايجاد هرج و مرج و وق معروف و نهي از منكر مي

  )1( ".تضييع حقوق اجتماع صورت گيرد

  در زندان برازجان – 4

هاي دو نفره و چند نفره نيز  گرفت، جداگانه در بحث در برازجان عالوه بر ادامه جلساتي كه در زندان قصر انجام مي

سخنراني شب مبعث به خصوص بعد از . شد كرد و مسائل مربوط به حكومت و مليت مورد بحث واقع مي شركت مي

وگو و بحث قرار گرفت و همه و  ي بعثت و ايدئولوژي، محتواي اين سخنراني مورد گفت مهندس بازرگان درباره

كرديم و در واقع اين سخنراني مهندس بازرگان بر خالف  مهندس سحابي نظرات خود را بيان مي با بيشتر از همه

وگو  ر اين سخنراني چگونگي حكومت در اسالم مورد گفتد. جمع است هايشان، برآورد نظرات سخنراني ديگر

. بايد منتخب مردم بوده و عالوه بر آن بايد مورد نظارت مستمر مردم قرار گيرد قرار گرفت و با داليل ايراد شده مي

عالوه بر اين از آزادي و مساوات با داليل . اين حكومت حق هيچ دسته و گروه و طيف و شخص خاصي نيست

ي حقوق زنان براي اولين بار در اين سخنراني مطرح شد  ، همچنين مسالهه استر اين كتاب مطالبي بيان شداسالمي د

عالوه بر اين در زندان . بارها به چاپ رسيد "بعثت و ايدئولوژي"كه بعداً به صورت كتابي مستقل تحت عنوان 

ي آن  پرداخت و چون در جواب از عهده گون به بحث و مناظره ميمهندس سحابي با صاحبان عقايد و آراي گونا

  .رسيد اغلب به جار و جنجال و سر و صدا مي آمدند برنمي

  اعتدال در برخوردها – 5
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در برخورد زندانيان با يكديگر كه اگر مشكلي بين آنان پيش . مشي مهندس سحابي در زندان مشي اعتدال بود

كرد بين دو طرف را  داد بلكه سعي مي ف دعوا قرار نميگرفت و خود را طر آمد، نه تنها جانب يك طرف را نمي مي

ي برخورد افكار با حاكميت و ماموران زندان به  همچنين درباره. شد اصالح كند و در اين كار بيشتر اوقات موفق مي

از  وگو كند كه كرد با افراد گفت خواستند به دادگاه بروند و به دفاع بپردازند، سعي مي خصوص موقعي كه افراد مي

اينگونه برخوردها . افراط و تفريط بپرهيزند و در دفاعيه خود از اعتدال خارج نشده و به دام راديكاليسم نيفتند

  .كردند اي با او برخورد مي داد و دوستان زنداني با احترام ويژه ويژگي خاص مهندس را در زندان نشان مي

  كارهاي شخصي مهندس – 6

در حال مطالعه و تحقيق در موضوعات مختلف اسالمي، اجتماعي و سياسي بود  مهندس سحابي به لحاظ فردي دائم

ناسيوناليسم "ي كتاب  توان به ترجمه مي. داد ي اين مطالعات را به صورت سخنراني در اختيار جمع قرار مي و نتيجه

كرد، ولي بعداً در اثر تاليف ريچارد كاتم اشاره كرد كه اين ترجمه را به صورت سخنراني در جمع ارائه  "در ايران

ي كتاب  همچنين ترجمه. نقل و انتقاالت اين كتاب مفقود و بعدها توسط مترجم ديگري در ايران انتشار يافت

عمار اوزگان بود كه اين كتاب به داليلي كه در محتواي كتاب وجود داشت و در ايران قابل چاپ  "الجهاد افضل"

م نشد چه باليي به سر آن هم به سرنوشت كتاب قبلي دچار شد و معلو نبود به خارج فرستاده شد اما اين ترجمه

مهندس همچنين در زندان به . شود اين كتاب هم مثل كتاب قبلي در خارج با نام مترجم ديگري منتشر مي آمده،

  .ورزيد هاي فرانسه و عربي مبادرت مي آموختن و تكميل زبان

  هاي مهندس نيايش – 7

هاي او به درگاه  هاي خاص مهندس است دعاها و نيايش توان از آن غافل شد و از ويژگي نميي ديگري كه  مساله

ي دنج و خلوتي  كرد گوشه شد، سعي مي وي غالب اوقات كه از مسائل جاري روزانه و مطالعه فارغ مي. احديت بود

  .پيدا كند تا بتواند با خداي خويش به راز و نياز بپردازد

  حابي در دادگاه نظاميدفاعيات مهندس س – 8

بعد از دفاعيات مهندس بازرگان و محاكمه استبداد توسط وي، دفاعيات مهندس سحابي در دادگاه نظامي از اهميت 

و به برداشت خود از اسالم و بيان خط مشي و تفكر مهندس سحابي در دفاعيه خود به . خاصي برخوردار است
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ي نظم جامعه و تمشيت امور مردم و به عنوان  اسالم حكومت وسيلهگويد، در فقه  پردازد و مي چگونگي حكومت مي

هللا ناييني ا نظرات مرحوم آيت ث براي استدالل مطالب خودبه دنبال اين بح. دار مردم شناخته شده است وكيل و امانت

در را م و هشدارهاي الزقرار داده مهندس سحابي در اين دفاعيه اعضاي دادگاه را مورد خطاب . دكن را نقل مي

  : گويد دهد و آنچه را كه بايد بگويد، شجاعانه مي روندي كه هيات حاكمه آن زمان به خود گرفته بود مي

توزي دستگاه حاكمه موجب عصيان و آشوب بيشتري در جامعه خواهد شد و  اين دلبخواهي بودن قوانين و كينه"

از اين پس در زندان هستيم و شما و هيات حاكمه  آقاي دادستان ما كه. خدا عالم است كه دنباله آن به كجا بكشد

ها و اعتراضات دامنه يابد و كار فتنه و آشوب پايان بگيرد و  بر كارها مسلط، ولي بترسيد از آن روز كه اين نارضايتي

  ".هستي و حيات ملت به خطر افتد

  

  ها يادداشت

  .وازدهم منتشر شده است، سال دوم، شماره د1390اين مقاله در نشريه مهرنامه خردادماه * 

هاي سياسي  ها و تحليل ها، بيانيه ، اعالميه11صفحاتي از تاريخ معاصر ايران، اسناد نهضت آزادي ايران جلد ): 1(

  58و  57مرامنامه و اصول برنامه نهضت آزادي ايران صص  ،1359 – 1357
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 انساني ي مهندس سحابي و توسعه

 

 

در محرم همان سال مجلس سوگواري امام  1346كند پس از آزادي از زندان در سال  ميام ياري  تا آنجا كه حافظه
ندس الجواد برگزار شد كه يكي از سخنرانان آن جلسه مرحوم مه از طرف انجمن مهندسين در مسجد) ع(حسين
گفت توسعه فقط يك امر اقتصادي نيست،  ي از آن راجع به توسعه انساني بود كه ميبخشاهللا سحابي بود كه  عزت

د كه ايشان با وجود تفكرات ماترياليستي نماي مي "مائو"سخنراني اشاره به سخنان بلكه يك امر انساني است و در آن 
  . دانست خود توسعه را يك امر انساني مي

ا به آن متعددي ر هاي بحثجايگاه ويژه و مهمي داشت كه مهندس سحابي  ي توسعه در افكار و انديشه ي مساله
در اين مقاله ابتدا به نقد  .را به آت اختصاص داده بودهاي ايران فردا  يكي از سرمقاله همچنين .اختصاص داده بود
  پردازد كه توسعه اقتصادي مي

بازسازي اقتصادي به انتخاب اين يا آن سياست اقتصادي يا تعيين . بازسازي اقتصادي، صرفا امري اقتصادي نيست" 

هر سياست اقتصادي كه انتخاب شود، در بستري از روابط و . شود اولويت اين طرح يا آن پروژه خالصه نمي

سياسي ـ اداري موجود ما است، به دليل فقدان  نظارت، و از باال به پايين كه چكيده نظام مناسبات يك سويه و بي

  )1( ".گرايد هاي نظارتي و كنترل عمومي، عمال به فساد و خسران مي ابزار

كنند كه بازسازي اقتصادي بايد در ذيل بازسازي سياسي و فرهنگي انجام شود كه اين به  در مقابل ايشان تصريح مي
  :، چرا كه كند امر توسعه سياسي، اقتصادي كمكي شايان مي

توسعه و بازسازي اقتصادي، . بازسازي سياسي ـ اداري مقدم بر هر نوع برنامه، سياست يا بازسازي اقتصادي است"

اگر از وجه مديريت و هدايت آن نگريسته شود، خود يك امر سياسي ـ فرهنگي است، لذا پيوسته در برنامه اقتصادي 

نظر قرار گيرد و به صورت مستمر به بهبود و اصالح آن انديشيده بايد كيفيت توزيع قدرت سياسي و مديريت آن مد

  )2(". شود

عدالتي و  كه عدم توجه به بازسازي سياسي موجب فقر، فساد، بي پردازد ميندس سحابي به نقد برنامه اول در اينجا مه
  .نارضايتي عمومي شده است
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كردند و بازسازي سياسي را در آن تقدم و  تدوين ميبيني و حكمت و تدبير بيشتري برنامه اول را  اگر با روشن "

ايم به  يي بهتر از آنچه امروز گرفتار آن شده ساختند قطعا نتيجه اولويت بخشيده و رشد اقتصادي را فرع به آن مي

  )3(".آمد دست مي

بايد باشد  ، يكي اينكه وضع حكومت ما چگونهكند اشاره ميت به دو نكته مهم اساسي مهندس سحابي در اين قسم 
در مورد نكته  .و ديگر اينكه اتكاي به خارج چه عواقبي براي ما و كشور ما و استقالل و هويت ملي ما در پي دارد

  :گويد اول كه چگونگي حكومت كردن است مي

اصل . شود كند، بلكه اين است كه چگونه حكومت مي مساله امروز كشور ما اين نيست كه چه كسي حكومت مي" 

عيه صاحبان انديشه پايبند به منافع و مصالح ملي در تغيير و بهبود چگونگي حكومت كردن است، تغيير در حرف و دا

  )4(".شود مقامات و مسووالن، از هر رده و مرتبه، فرع برآن است و به تبع آن تعيين مي

و استقالل آن دارد كه براي كشور  است پردازد اتكاي به خارج و عواقبي نكته دومي كه مهندس سحابي بدان مي 
  :گويد كه خيلي صريح و روشن مي

ها به خارج در طول تاريخ هميشه راهي عقيم و ضررآفرين بوده است ولي ضرر اين بينش و خط  اتكاي ملت" 

  )5(".تر است تر و عميق سياسي ـ اقتصادي نسبت به استقالل و منافع ملي كشور در جهان امروز، بسيار قطعي

پذيري  گيري به خارج را مورد بررسي قرار داده كه پذيرش سلطه مهندس سحابي بار ديگر خط نگاه و سمت 
انديشند چنين راهي  كشورهاي غربي است، در صورتي كه كشورهاي در حال توسعه كه به منافع ملي كشورشان مي

  .اند را انتخاب نكرده

) يا غرب صنعتي(سازي توسعه از ديدگاه كشورهاي شمال گيري نگاه به خارج مستلزم پذيرش مفهوم باز سمت" 

كنند،  نظران مستقل و غيروابسته در جنوب از آن برداشت مي در حالي كه اين مفهوم با آنچه كه صاحب. است

در جنوب؛ بازسازي و توسعه اقتصادي به معناي خروج از  .تفاوت ماهوي داشته و حتي در مواردي نيز مغايرت دارد

ابستگي ـ توسعه نيافتگي، انتقال از اقتصاد و نظام اجتماع سنتي به مدرن و نيز انتقال از جهالت به بينش و دور باطل و

آگاهي، توسعه انساني، بازيافت خرد و هويت ملي، اشتراك و بسيج استعدادهاي جامعه، گسترش فرهنگ و كار و 

پذيري و  حاكميت شمال، يعني امپرياليسمنگاه به خارج يعني پذيرش رابطه برتري و سلطه و ... خالقيت است

  )6(".هاي مادي و معنوي ملي فراموش كردن ارادي و عمدي خود ملي، و استعدادها و توانايي
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هاي بنيادي ملي  كه به بررسي آرا و نظرات خود درباره بحث  "چشم انداز ايران"نشريه نامه  مهندس سحابي در ويژه 
  :دارد پردازد، چكيده نظر خود را درباره توسعه انساني چنين بيان مي مي ...و مسائل عمده توسعه در ايران و

نيافتگي و عدم استقالل، در حقيقت دو روي يك  پشتوانه استقالل، امنيت و عدالت است، توسعه »توسعه«در واقع " 

يره حياتي اين يي باشيم، آن قدر ش افتاده اگر ما كشور عقب. ماندگي عين فقر و وابستگي است سكه هستند، عقب

ها  شود كه ديگر مجال بازسازي و جلوگيري از انقراض نسل مملكت توسط كشورهاي قدرتمند صنعتي مكيده مي

توسعه در اين مجموعه تنها به معناي باال رفتن . ماند، مانند آنچه بر سر برخي كشورهاي آفريقايي آوردند باقي نمي

اگرچه اين بخش سهم مهمي در توسعه دارد، بلكه توسعه به . ستسطح درآمد ملي يا تنها رشد صنعتي و سياسي ني

ند اتكا و مان. اين معناست كه معاش و حيات جامعه به منابع خارج از اختيار و اراده مردمان و شهروندان متكي نباشد

هم از نظر مادي و هم از نظر .... ناشدني طبيعي مثل نفت يا وام و سرمايه خارجي و ديدوابستگي به مخازن تج

توانند اميد داشته  فرهنگي و فكري و روحي مردم اگر بر منابع و ماخذ در اختيار و اراده خودشان تكيه كنند، مي

در چنين . اهد شد و الغيرمندي بيشتري نصيب آنان خو باشند كه هرچه سعي و تالش و خالقيت به خرج دهند، بهره

در جهان امروز  .يابد كار و كوشش و تالش و ابتكار و خالقيت است كه ارزش و تقدس مي) حتي ايران(كشوري 

ماندگي ما را نه به  آيد و عقب ا عقب مانده به شمار ميقيت تكيه ندارد، توسعه نيافته و يكشوري كه بر كار و خال

  )7(".كند تامين ميرساند و نه استقالل را  عدالت مي

  

 .:ها يادداشت

  .منتشر شده است 1390تير  18اين مقاله پيش از اين در روزنامه اعتماد مورخ * 

 ، 53هاي فرداي ايران، ص  دغدغه): 1(

  53همان ص ): 2(

  53همان ص ): 3(

  54همان ص ): 4(

  54همان ص ): 5(
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 29وگو با مهندس سحابي ص  هاي پيش رو، گفت ايران و چالش ،1383نامه چشم انداز ايران بهار  ويژه): 7(
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 اجتماعي مهندس سحابي -خشي از افكار سياسي ب

 

 

  

 داران همه رفتند وزكوي جنون سلسله                                     گساران همه رفتند از بزم طرب باده

 ما با كه نشينيم ياران همه رفتند                                    سرو پا ماند نه مجنون نه كوهكن بي

براي دوست بسيار سخت و مشكل است كه در مرگ دوست سخن بگويد يا مطلبي را به رشته تحرير درآورد، آن 
 .هم مرگي كه آميخته شده با عروج دختر دلبندش هاله سحابي

آزادي ايران در كميته تعليمات  ، هنگام تأسيس نهضت)1340(سال پيش  50دوستي من با مهندس سحابي به 
گردد كه بعد در زندان و تبعيد و جلسات مشترك در مجله ايران فردا و سرانجام در تأسيس و فعاليت در  بازمي

 .شوراي فعاالن ملي ـ مذهبي ادامه يافت

فكري ادا كرد   سال مبارزه سياسي ـ 60هرچه فكر كردم درباره مهندس سحابي چه بنويسم كه بتوان حق او را در اين 
رفت  اخالقي و فكري او ـ كه مهندس هميشه از آن طفره مي هايجاي تعريف از شخصيت و ويژگي بهتر آن ديدم به

هاي  هاي ايشان در زمينه شد ـ به معرفي بخشي از انديشه العاده ناراحت مي كرد فوق و اگر كسي از او تعريفي مي
 .ازم تا هم اداي ديني باشد نسبت به اين مرد و هم ارمغاني باشد براي دوستان و اهل معرفتاجتماعي و سياسي بپرد

 هاي ديني حكومت مردمي برمبناي آموزش - 1

مهندس سحابي در رابطه دين و حكومت در مقاطع مختلف زندگي سخنان بسياري گفته، مقاالتي نوشته و 
از كنار هم قراردادن آنها به اين نتيجه  و ها ها و سخنراني اين مقاله هايي بيان كرده است، ولي با بررسي همه سخنراني

قرن است، انديشه ايشان در اين مورد از استحكام برخوردار بوده است و  رسيم باوجود سير زمان كه نزديك به نيم مي
 .هاي مختلف بيان كرده است تقريباً در هر دوره همان انديشه را با زبان

 آباد ظامي در پادگان عشرتالف ـ در دادگاه ن

عليه او و ديگر سران و فعاالن  1342مهندس سحابي در دادگاه تجديدنظر نظامي كه پس از پانزده خرداد 
   :كند آزادي ايران تشكيل شده بود، برداشت خود را از رابطه دين و حكومت چنين بيان مي نهضت

يم اسالمي در باب حكومت و ملت و روابط آنها با يكديگر احكام و تعال... اولين مبنايي كه مالك استنباط من است"

دار مردم شناخته شده  عنوان وكيل و امانت در فقه اسالم حكومت وسيله نظم جامعه و تمشيت امور مردم و به... است

 )1(".در اسالم يا حكومت مردم بر مردم يا دموكراسي اسالم   اين است تئوري حكومت و نظارت مردم... است

 حكومت متدينين نه حكومت دينيب ـ 
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اهللا نائيني  براساس همان شناخت و تفكري كه از رابطه دين و حكومت داشت و بيشتر با استناد به نظرات مرحوم آيت
كرد و به نقد  اهللا طالقاني نظر خود را بيان مي ها و توضيحات مرحوم آيت و پاورقي» المله االمه و تنزيه تنبيه«در كتاب 

در انجمن اسالمي  1374در سال » دين و حكومت«ازجمله در سميناري كه باعنوان . پرداخت مينظرات ديگر 
امكان حكومت ديني را ناممكن دانست و گفت  وي شد برگزاروفات شادروان مهندس بازرگان  مهندسين پس از

  : گويد توان حكومت متدينين داشت، اما امكان حكومت ديني وجود ندارد و در اين باره چنين مي مي

وسيله فرشتگان و نه افراد معصوم جز در قالب افراد انساني  حكومت در روي زمين خاكي، در روي حيات دنيا نه به"

شود بايد يادمان باشد كه حكومت ديني به  براين هر وقت صحبت از حكومت ديني ميگيرد، بنا واقعي صورت نمي

شود و لذا نبايد خودمان را دلخوش كنيم يا گول بزنيم  دست مؤمنين، به دست متدينين به آن دين يا مكتب انجام مي

ست يا به دست دست پيغمبر انجام شود حكومت ديني ا بگوييم فالن حكومت كه حكومت ديني است يا اگر به

دست فقهاي جانشينان جانشينان پيامبر انجام شود حكومت ديني است اگر نشود نه  جانشينان پيامبر ديني است يا به

اند كه شما در  در اينجا به آدميان اجازه داده... شود در هر صورت حكومت هرچه باشد به دست افراد بشر مي. نيست

خداوند اختيار تصميم و عمل در انتخاب راه ... شما مالك باشيد و بگردانيد اينجا خالفتاً ازجانب خدا حكومت كنيد،

 )2(".و روش را به افراد انسان واگذار كرده است

كرد  مهندس سحابي پس از پايان سخنانش در بخش پرسش و پاسخ در پاسخ شخصي كه از حكومت ديني دفاع مي
  : گويد مي

اي از مؤمنين به آن دين و  مكن نيست مگر به دست و از طريق عدهكه ما مدعي هستيم حكومت ديني معين م اين"

طور  آن عده مؤمنين هم درك و فهمي نسبي از كل معارف دين دارند، در عمل هم همان فهم و درك نسبيشان به

د، ها حكومت دموكراتيك تشكيل بدهن اي ديگر از اديان ديگر يا الئيك شود و اگر اينان با عده تري پياده مي نسبي

رفته از اصل احكام و مطلق مفهوم ديني قضيه خيلي دور   همي شود و رو تر مي باز تصميمات و مقرراتشان نسبي

كه در  پس بهتر آن است كه ما حكومت را حكومت مسلمين يا مؤمنين به اسالم بشناسيم همان چيزي. شود مي

 )3(گ.واقعيت هست و رفتار اين حكومت را به گردن دين اسالم نيندازيم

 ج ـ امام علي و حكومت با رضايت مردم

) ع(اي درباره روش حكومتي آن امام مقاله) ع(در نشريه ايران فردا به مناسبت ايام شهادت امام علي  مهندس سحابي

كردند اگر مردم تو را نخواستند امر حكومت را به آنان  دارد كه پس از بيان سخنان پيامبر نسبت به امام كه اشاره مي
  : گيرد نتيجه ميواگذار نما، و از روش امام در دوران بيعت و خالفت خود چنين 

شود و سرپرستي حاكم يا ولي بر امور مالي و خزانه  حكومت با رضايت مردم محقق مي) ع(بنابراين از ديد علي"

، مواضع و نظرات قاطع "العداله االنسانيه علي، صوت"  نويسنده كتاب. كشور كامالً به وكالت از طرف مردم است
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گيرد كه  كند و نتيجه مي ستاوردهاي انقالب كبير فرانسه مقايسه ميمنشأ مشروعيت حكومت را با د  درباره) ع(علي

اما سيره و عملكرد او نيز . شود هاي مردمساالر مطرح مي مواضع آن مرد بزرگ دقيقاً همان است كه امروزه در نظام

 )4(".كس به زور بيعت نگرفت او در استقرار خالفت از هيچ. مؤيد همين برداشت است

 از قدرت، نه دين از سياستد ـ جدايي دين 

هاي بنياديني درباره مسائل عمده توسعه در ايران كرده  انداز ايران، بحث نامه چشم اي در ويژه مهندس سحابي در مقاله
  : رسد است ازجمله در رابطه دين و حكومت به جدايي دين از قدرت و نه از سياست مي

مردم از وراي شيشه عقايد خود به دنيا . ورزند ر جمعي اهتمام ميها و مكتب اعتقادي خود به امو ها با بينش انسان"

ها و عقايد و مكاتب فكري مردم از امور اجتماعي و سياسي جدا نيست، بنابراين  پس در عمل ايدئولوژي. نگرند  مي

ها را از  نتواند عملكرد اجتماعي يا سياسي انسا هم از سياست جدا نيست و كسي با توصيه يا امر و نهي نمي» دين«

كه در جامعه كاركرد و تأثير و » دين«اما همين ايدئولوژي و فكر و يا ... بيني و يا فكر آنان جدا سازد عقايد و جهان

بنابراين ما ... . شود براي او اصل مي  »حفظ قدرت« حضور عيني دارد، اگر به سالح قدرت مجهز شود، بالفاصله

اذعان داريم بر جدايي دين و ايدئولوژي از   دين و اخالق در جامعهها و ضرورت حضور  كه بر سودمندي ضمن آن

 )5(".ورزيم حكومت و قدرت سياسي تأكيد مي

 هـ ـ دين و حكومت ضمن ارتباط با هم دو مقوله مستقل هستند

هاي پاياني زندگي خود در يك جزوه آموزشي باعنوان فشرده مباني ـ اعتقادي كه با  مهندس سحابي در سال
هاي فكري خود و دوستانش تهيه كرده  همكاري دوستان و ياران خود جهت آموزش به اعضا و همچنين بيان ديدگاه

عنوان دو رابطه در ارتباط با  ه دين و حكومت بهپردازد از رابط بود، در بخش اول بيانيه كه به شرح مباني اعتقادي مي
دهد، ازجمله درباره حكومت  كند و براي هريك تعاريف خاصي ارائه مي يكديگر، اما مستقل و جدا از هم ياد مي

  : گويد مي

 هاي متكثر جامعه مستلزم اين است كه تمام امور جامعه، آيين گروه نسبت به اعتقادات و دين و »حكومت« طرفي بي"

طرح و بحث و نسبت به ) شهروندان(وليت و عقل جمعي اهل جامعه واعم از حكومتي يا صحنه عمومي، با اراده و مس

هاي جامعه، برعهده خود جامعه است كه از طريق تفاهم  نظارت و مراقبت رفتار افراد و گروه. گيري شود آنها تصميم

از نظر ما، قانون محصول مفاهمه . يابد قانوني تحقق مي و توافق جمعي، طراحي و به صورت قانون و انتصاب مقامات

و توافق آحاد و اقشار متكثر جامعه در يك فرايند دموكراتيك است و بايد در جهت انسجام شعور يا وجدان جمعي 

 )6(".و ملي سير كند

  : دهد به اين شرح است اما تعريفي كه از دين در اين رساله ارائه مي
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ين در صحنه عمومي، مستلزم آن است كه هر فردي، آزادانه بر حسب بصيرت و اعتقادات و حضور غيرقابل انكار د"

ايمان و تعقل خود، نسبت به مسائل و وقايع جامعه موضع بگيرد، ولي همين فرد مختار و آزاد در رابطه و تعامل با 

يد، بل بايد در راستاي جلب فهم و تواند تنها به اعتقادات ديني خود استناد و تكيه نما زيستان جامعه خود، نمي هم

ها و هنجارهاي مورد قبول و احترام جامعه رابطه برقرار  زيستان اجتماعي خود با زبان و فرهنگ و ارزش اقناع هم

پنداري  بيني به عقايد و مواضع و منافع شهروندان ديگر، پرهيز از خود حق اين شرط مستلزم نوعي خوش. نمايد

بت به دين ديگر مردمان است و اين مبناي تساهل و تسامح اجتماعي در زندگي دنيايي در نظري نس و گشاده) تكبر(

با همان عقايد و ) در سلوك فردي و گروهي خاص خود(كه هر فرد و گروه در جامعه  جامعه است، در عين اين

 )7(".نمايد هاي دين خود عمل و طي مراحل تعالي مي آموزه 

 توجه اساسي به هويت ملي – 2

هويت «ها به مسئله  هاي خود در ايران فردا و ديگر نشريات و روزنامه ها و نوشته مهندس سحابي در اغلب سخنراني
گفت اول بايد ايراني وجود داشته باشد، سپس به ديگر امور و مسائل  توجه اساسي داشت و صريحاً مي» ملي

جايي بايد ادامه پيدا كند كه به اساس استقالل و هاي فردي و اجتماعي تا  ها و درگيري ها و نزاع كشمكش. پرداخت
  : اي وارد نكند ملي خدشه هويت

ها، يا ميراث فرهنگي و تاريخي و يا منابع و  استقالل و تماميت ارضي كشور مانند ظرفي است كه تمام ملت با ارزش"

رت نابودي و انهدام مصالح مادي و معنوي خود در درون آن حيثيت و موجوديت و هويت خواهند داشت و در صو

. هاي بيگانه خواهند بود گذار قدرت ريشه و هويت، معلق در فضا و خدمت اين ظرف، اين ملت موجوداتي بي

تواند صالح يا طالح بوده مورد قبول يا عدم قبول باشد، اما نهاد دولت، يعني مظهر اقتدار و  حكومت در هر دوره مي

ه و مبارزه داشت، ولي تا آنجا كه اصل استقالل و تماميت و وحدت توان معارض با يك حكومت مي. حاكميت ملي

 )8(".دار نشود و حاكميت ملي خدشه

هاي اساسي سياسي و اجتماعي و دموكراسي زماني پايدار خواهد ماند كه از درون  ازسوي ديگر توجه به آزادي
  : كه ارمغان و سوغات نيروهاي بيگانه باشد جامعه ريشه گرفته باشد نه آن

هاي سياسي و اجتماعي جهت احقاق حقوق عامه مردم و نظارت عمومي بر حسن اجراي  تالش جهت كسب آزادي"

هاي مردمي و اجتماعي از آن برخوردار گردند، ولي منازعه   امور، حقي است بالترديد كه قطعاً بايستي مردم و تشكل

آزادي زماني پايدار و . روني و ملي جامعه باشدو تالش براي احقاق اين حق قطعاً بايستي برخاسته از روندهاي د

اميد به جلب رضايت و حمايت نيروهاي . ماندگار خواهد بود كه از خواسته و تالش عمومي ملت ريشه گرفته باشد

گذاري  اي جز خدمت بيگانه، جهت اعمال فشار به حكومت و كسب آزادي يا قدرت سياسي از اين طريق هيچ نتيجه
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كنند خواسته يا ناخواسته از صف ملت  كه بر اين شيوه عمل مي كساني. را به همراه نخواهد داشت به همان بيگانگان

 )9(".جدا خواهند شد

 تأكيد روي هويت ملي بسترساز جامعه مدني

ده كه امروزه بيش از گذشته نموتأكيد و تكيه بسيار » هويت ملي«مهندس سحابي در مقاالت ديگري روي اصل 
 :ديگران آموزش دهيم   آن را ياد بگيريم و هم به هستيم كه هم خود نيازمند اين اصل 

. ما امروز به احساس ملي و حس هويت ايراني خود بسيار نيازمنديم، بايد بياموزيم و به نسل جديد آموزش بدهيم"

امعه مدني اند پيدايش ج فراموش نكنيم كه در اروپاي غربي و در كشورهاي پيشرفته كه خود پيشگام دموكراسي بوده

دانستند و  آزاديخواهان انقالب فرانسه خود را عضو ملت و كشور فرانسه مي. بوده است» احساس ملي«مسبوق به 

احساس ملي بستر . اند هاي وطني را به حد اعال بر خود فرض دانسته بودند و تاكنون هم آن را حفظ كرده پايبندي

شتركي كه دلبستگي همه اصحاب متكثر جامعه اعم از ترك، و مردمساالري است، چرا كه اگر امر ممدني جامعه 

كرد، بلوچ، خوزستاني، ساحلي، خراساني، چپ و راست، سنتي و مدرن، مذهبي و غيرمذهبي نباشد، هيچ عاملي 

كه در مقام تضادها و تخاصمات و تعارضات اجتماعي، سياسي و اقتصادي، نسبت به هم كوتاه بيايند و  براي آن

ومرج و فروپاشي خواهد  وجود نخواهد داشت، بنابراين يا منطق زور و قدرت حاكم شده و يا هرج گذشت نمايند،

 )10(".توان به همزيستي و تعاون اجتماعي دست يافت تنها در صورت تعلق خاطر مشترك مي. شد

نيز مخاطب قرار  تنها با دوستان و ياران خود درباره هويت ملي بحث كرده، بلكه مخالفان خود را مهندس سحابي نه
  : داده و بر سر آنها فرياد زده است كه

فقط نسبت به مسائل و مشكالت انقالب و ميهن و ملت ايران بيگانه نيستيم، بلكه دغدغه ما، سالمت امور و   ما نه"

گر اين ا. بهبود روزگار مردم هموطن از مسلمان و غير آن، بقا و استقالل و اقتدار و عظمت ايران و اسالم است و بس

ها  ها و زحمات مربوط به انتشار اين نشريه در سختي هاي آقايان و رنج نبود دليلي بر تحمل فشارها و حمالت و تهمت

ساختن  فقط چنين نيتي در اعماق و زواياي قلب خود نداريم كه بخواهيم با مطرح  ما نه. ها وجود نداشت و خصومت

را منحرف نماييم، بلكه برعكس به خود آقايان جناح انحصار هايي هرچند بزرگ، اذهان مردم  شخص يا شخصيت

هاي ديني را  شديداً معترضيم كه اگر شما به واقع درد مردم و شهروندان يا مسلمانان ايران را داريد، يا اگر درد ارزش

ا به داريد، چرا به جاي همدلي و همفكري با دولت منتخب مردم و حل گرسنگي و مسكن و بيكاري مردم، آنها ر

 )11("...كشانيد؟ شعار و خصومت و تفرقه مي

 كوشش در جهت تدوين استراتژي بنيادي ملي - 3

ترين مسائل يك جامعه آزاد، مستقل  بخشيدن به اصل هويت ملي كه يكي از اساسي مهندس سحابي در تداوم عينيت
عنوان يك سوگندنامه و يك  داند به تدوين استراتژي بنيادي ملي پرداخته و همه به و دموكراتيك است، الزم مي
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وليت و تعهد ملي است كه وعزم و اراده همراه با مسمد آن آ ميثاق ملي آن را پذيرفته و به آن پايبند باشيم كه پي
 :باشد، بنابراين از نظر مهندس سحابي ها در طول تاريخ بوده و مي سازنده ملت

كه وقتي عزم و اراده ملتي  نكته ديگر آن. گرايانه نيست سوگندنامه ملي، يك امر صرفاً اخالقي و تشريفاتي يا ذهن"

هاي مادي و انساني و سازمان و تشكيالت كشور  ي و ذخاير طبيعي و سرمايهبر كاري تعلق گرفت، آن عوامل ماد

پس  .عزم و اراده و تعهد و وفاداري ملتي پشتوانه آن است... گيرند همگي، ابزارهاي آن اراده و تعهد اوليه قرار مي

عزم و اراده همراه با . ها و اقشار داراي تأثيرات عيني است هاي ساختاري و مناسبات عيني گروه در روند واقعيت

 )12(".وليت و تعهد ملي استومس

 :در اينجا ازسوي مهندس سحابي دو اصل اساسي براي تدوين استراتژي بنيادي ملي الزم و ضروري است

 الف ـ اصول بنيادي ملي

 ب ـ اصول راهبردي مبتني بر تجربه ملي

 الف ـ اصول بنيادي ملي

تدوين يك ميثاق و تعهد پيرامون يك محور مشترك، وطن ايراني و اصول بنيادي ملي  ايشان بهدر مورد بند الف، 
 :پردازد كه خود شامل شش اصل است براي بقا و استمرار حيات ملت ايران مي

 استقالل و تماميت ارضي: اصل اول

  : گويد در شرح اين اصل مي

ملت و وطن ايراني ما با چهل قرن . شود ميتعريف  »امنيت خارجي«  استقالل مؤلفه امنيت است كه در عبارت"

استقالل، بقا و تماميت  .ناپذير پيشينه تاريخي و تمدن، يك واقعيت انكارناپذير، عيني و يگانه است و بنابراين تجزيه

استقالل به معناي حاكميت جمعي اين ملت بر  .ها و همه افراد و اقشار آن است بخش زيرمجموعه ايران، هويت

 )13(".و بر منابع و ذخاير طبيعي و انساني خود است سرنوشت خويش

 مشاركت : اصل دوم

  : گويد در شرح اين اصل مي

هاي فكري ـ سياسي ـ مذهبي، طبقات و  ها و نحله تمام اجزاي دروني ملت ايران، ازجمله اقوام، مناطق تا جريان"

تبعيض آنها در تعيين سرنوشت خود  بي» مشاركت«يا ملت ايران هستند و » كل فراگير«اقشار اجتماعي مشمول آن و 

بنابراين اصل مشاركت نه يك امر جزئي و ... ضامن حفظ حاكميت ملي و امنيت خارجي و داخلي كشور است  ملت،

 )14(".بخش بسيج و عزم همگاني براي اصالحات است تزئيني و تعارفي، بلكه يك اصل حياتي و انگيزه

 )هاي دموكراتي آزادي(ن آزادي انديشه و بيا: اصل سوم

  : گويد درباره اين اصل مي
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هاست، بلكه شرط الزم برا ي مشاركت و انسجام ملي  تنها يكي از حقوق مسلم اجتماعي انسان آزادي و اختيار، نه"

 )15(".باشد مي

 عدالت و اطمينان: اصل چهارم

  : نظر مهندس سحابي درباره اين اصل چنين است

پيگيري ... شود يا اطمينان تعريف مي »امنيت اقتصادي و اميد به آينده«امنيت است كه باعنوان اين اصل مؤلفه سوم "

هاي عقيدتي، برابري در استفاده از  عدالت اجتماعي و نفي تبعيضات حقوقي يا ساختاري بين اقوام، مذاهب، گرايش

عدالت . هاست برابر مصوبات جمعي و قوانين، حق اساسي همه انسان  هاي اجتماعي و مساوات در امكانات و فرصت

 )16(".داخلي شهروندان است  »امنيت« اجتماعي بدون امتياز براي فرد و گروه خاص ضامن

 توسعه: اصل پنجم

توضيحات مهندس سحابي درباره اين اصل كه شايد يكي از مهمترين اصولي باشد كه بيان كرده و چندين سخنراني 
  : است، چنين اين زمينه ايراد كردهدر 

نيافتگي و عدم استقالل در حقيقت دو روي يك  توسعه ،استقالل، امنيت و عدالت است  »پشتوانه« درواقع توسعه"

اي باشيم، آن قدر شيره حياتي اين  افتاده اگر ما كشور عقب. ماندگي عين فقر و وابستگي است سكه هستند، عقب

ها  شود كه ديگر مجال بازسازي و جلوگيري از انقراض نسل مملكت توسط كشورهاي قدرتمند صنعتي مكيده مي

توسعه در اين مجموعه تنها به معناي باالرفتن  .مانند آنچه بر سر برخي كشورهاي آفريقايي آوردند ماند، باقي نمي

يا تنها رشد صنعتي و اقتصادي نيست، اگرچه اين بخش سهم مهمي در توسعه دارد،  (GDP) سطح درآمد ملي

راده مردمان و شهروندان متكي نباشد بلكه توسعه به اين معناست كه معاش و حيات جامعه به منابع خارج از اختيار و ا

هم از نظر مادي و هم ... ناشدني طبيعي مثل نفت و يا وام و سرمايه خارجي و مانند اتكا و وابستگي به مخازن تجديد

توانند اميد   ، مينماينداز نظر فرهنگي و فكري و روحي، مردم اگر بر منابع و مĤخذ در اختيار و اراده خودشان تكيه 

در . مندي بيشتري نصيب آنان خواهد شد والغير شند كه هر چه سعي و تالش و خالقيت به خرج دهند، بهرهداشته با

يابد، در جهان  كار و كوشش و تالش و ابتكار و خالقيت است كه ارزش و تقدس مي) حتي ايران(چنين كشوري 

ماندگي ما را نه به  آيد و عقب شمار مي به مانده نيافته يا عقب امروز كشوري كه بر كار و خالقيت تكيه ندارد، توسعه

 )17(".كند رساند نه استقالل را تأمين مي عدالت مي

ز رو يكي ا له توسعه در نظر مهندس سحابي از اهميت خاصي برخوردار بود، از ايناطور كه گفته شد مس همان
هاي مهمي از اين مقاله به صورت   در زير بخش. توسعه و استقالل اختصاص داشت هلهاي ايران فردا به مسا سرمقاله

  : گردد خالصه و فشرده نقل مي
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خالصه ... بازسازي اقتصادي، صرفاً امري اقتصادي نيست، بازسازي اقتصادي به انتخاب اين يا آن سياست اقتصادي"

نظارت و از باال به  سويه و بي وابط و مناسبات يكهر سياست اقتصادي كه انتخاب شود، در بستري از ر. شود نمي

پايين، كه چكيده نظام سياسي ـ اداري موجود ماست، به دليل فقدان ابزارهاي نظارت و كنترل عمومي، عمالً به فساد 

 توسعه و. اداري مقدم بر هر نوع برنامه، سياست يا بازسازي اقتصادي است -سياسي  گرايد، لذا بازسازي و خسران مي

لذا بازسازي اقتصادي، اگر از وجه مديريت و هدايت آن نگريسته شود، خود يك امر سياسي ـ فرهنگي است و 

پيوسته در هر برنامه اقتصادي بايد كيفيت توزيع قدرت سياسي و مديريت آن مد نظر قرار گيرد و به صورت مستمر 

 )18(".به بهبود و اصالح آن انديشيده شود

  : پردازد كه به دو نكته مهم و اساسي مي در اينجا مهندس سحابي

اصل . شود كند، بلكه اين است كه چگونه حكومت مي له امروز كشور ما اين نيست كه چه كسي حكومت ميامس"

كردن است، تغيير در  حرف و داعيه صاحبان انديشه پايبند به منافع و مصالح ملي در تغيير و بهبود چگونگي حكومت

ها به خارج، در طول  اتكاي ملت.. .شود تعيين مي   هر رده و مرتبه، فرع بر آن است و به تبع آنولين از ومقامات و مس

آفرين بوده است، ولي ضرر اين بينش و خط سياسي ـ اقتصادي نسبت به استقالل و  تاريخ، هميشه راهي عقيم و ضرر

گيري نگاه به خارج مستلزم پذيرش  سمت. ..تر است تر و عميق منافع ملي يك كشور در جهان امروز، بسيار قطعي

كه اين مفهوم با آنچه صاحبنظران  است، درحالي) يا غرب صنعتي(مفهوم بازي توسعه از ديدگاه كشورهاي شمال 

. كنند تفاوت ماهوي داشته و حتي در مواردي نيز مغايرت دارد در جنوب ـ از آن برداشت مي مستقل و غيروابسته ـ 

نيافتگي، انتقال از اقتصاد و  ه اقتصادي به معناي خروج از دور باطل وابستگي ـ توسعهدر جنوب، بازسازي و توسع

نظام اجتماعي سنتي به مدرن و نيز انتقال از جهالت به بينش و آگاهي، توسعه انساني، بازيافت خود و هويت ملي، 

ه خارج يعني پذيرش رابطه نگاه ب.. .است... اشتراك و بسيج استعدادهاي جامعه، گسترش فرهنگ كار و خالقيت

كردن ارادي و عمدي خود ملي و استعدادها و  پذيري و فراموش برتري و سلطه و حاكميت شمال، يعني امپرياليسم

 )19(".هاي مادي و معنوي ملي توانايي

 تقدم مصالح ملي بر منافع و مصالح گروهي و شخصي  :اصل ششم

  : گويد پرداخته و مي درباره اين اصل، مهندس سحابي به رويه منفي آن

سخن بسيار گفته شده  1320هاي پس از شهريور  ل در اين باب در مورد عملكرد منفي احزاب در تاريخ معاصر و سا"

الخصوص در عهد قاجار ـ اين رسم وجود داشت كه استقالل  زمان ـ علي   در ميان رجال سياسي هم از دير. است

اين اعمال، عين قرباني  ...شد هاي محدودي فروخته مي سياسي و اقتصادي كشور در برابر باج و امتياز به افراد و گروه

هاي بسيار  ظاممدت گروهي و جناحي است كه در هيچ كجاي دنيا، مگر ن كردن مصالح مملكتي به پاي منافع كوتاه

 )20(".شود منحط آفريقايي اجرا نمي
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  : گيرد اين است اي كه مهندس سحابي به طور خالصه از بيان اين شش اصل مي نتيجه

در سرلوحه ميثاق ملي تقدم مصالح ملي  و توسعه، عدالت، آزادي، مشاركت، استقاللاين شش اصل بنيادي، يعني "

جانبه  نهادن در راه جنبش همه ها، با عزم و اراده ملي، شرط نخست گامقرار دارند و وفاداري و پايبندي به آن

 )21(".باشد اصالحات مي

 ب ـ اصول راهبردي مبتني بر تجربه ملي

 :كند بندي تجربه تاريخي ملت ايران، چند اصل را در اين رابطه بيان مي مهندس سحابي درنتيجه جمع

 جدايي دين از قدرت: اصل اول

پس  هاي ديني دربند د توضيحات الزم داده شده است در بحث حكومت مردمي برمبناي آموزشدرباره اين اصل 
 .دهيم خواننده را به همان بند ارجاع مي

 كمترين هزينه اجتماعي يا اقتصادي: اصل دوم

  : در اين باره توضيحات مهندس چنين است

ي هم اقدامي مورد قبول است كه كمترين در امور اجتماع... است» هزينه«در حداقل » بهره«درحقيقت حداكثر "

 )22(".هزينه به پاي آن پرداخته شود و يا پيامدها و عواقب زيانبار آن حداقل باشد

 دولت رسمي و قانوني» اقتدار«: اصل سوم

  : گويد در تعريف اين اصل مهندس سحابي مي

شرط نيست و براي رسيدن به  در قدرت، مشروعيت. دولت قدرتمند يا سركوبگر با دولت مقتدر تفاوت دارد"

اند كه دولت بايد  امري دوسويه است، يعني مردم پذيرفته» اقتدار«نمايد، ولي  اهداف، دولت اعمال زور مي

گونه  پس در اين. نهند، مثل شاگرد نسبت به معلم  هاي او گردن مي هاي خود را به اجرا گذارد و به تصميم تصميم

 )23(".كه سركوبگر باشد كشورها دولت مقتدر است بدون آن

 »مشخص«در شرايط » ها ارزش«تعريف مشخص : اصل چهارم

  :گويد مهندس در تعريف اين اصل مي

در مجلس خبرگان اول . دهند خود را از دست مي» اولويت«هاي آرماني در شرايط زماني خاص  بسياري از ارزش"

» اقتصادي«هاي   شد، بذل و بخشش كه مرتباً امتيازات سياسي از مردم گرفته مي اساسي درحالي براي تدوين قانون

ايد در تمام سطوح از ابتدايي تا دانشگاه رايگان ب» تحصيالت«آن روز مطرح كردند كه . مبدل به شعار اول شده بود

مانده تحصيالت   درصد باقي35ما حداكثر قادر بوديم . كه آقايان به درآمد نفت اميد بسته بودند چرا؟ براي آن! باشد

ه آرماني است كه همه اقشار جامع» ارزش«البته اين يك . ابتدايي را به رايگان ارائه كنيم چه رسد به سطوح باالتر

نگر در عمل آن شد كه  بتوانند به رايگان تحصيل كنند، ولي توان مملكت هم شرط است، نتيجه اين مصوبه غير واقع
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كه سود نبردن سهامداران و رسيدن منافع مدرسه به مدارس  پس از مدتي مدارس غيرانتفاعي برخالف هدف اوليه آن 

 )24(".ر تحصيالت بسيار افزون شدديگر منطقه بود، به كار مشغول شدند و اختالف طبقاتي د

 ها ش تقدم عقالنيت در حفظ اصول و ارز: اصل پنجم

  :گويد آيد، كه مهندس سحابي درباره آن چنين مي دست مي از تعريف اين اصل به  اي  خالصه

جمهوري  ايشان در دوران اول رياست. ي خاتمي تجلي يافتآقا  در عبارت و كالم   اين اصل به بهترين صورت"

تبديل » موافق«طرف را به  و بي» طرف بي«، مخالف را به »مخالف«را به » معاند«ما بايد با رفتارمان «: خود چنين گفت

حكم » عقالنيت«ها ممكن است ما بدانيم فالن گروه يا فالن كشور، درنهايت دشمن ماست، ولي  در تحليل ».كنيم

ننماييم، بلكه با اقدام و طرح مصالح مشترك، براي مدت  كند كه اين دشمن بالقوه را به دشمن بالفعل تبديل مي

 )25(".طرفي بكشانيم زماني او را به موضع بي

 منزلت نيروهاي مولد و كارآفرين: اصل ششم

  : گويد در تعريف اين اصل، مهندس سحابي چنين مي

پشتيباني از استقالل و حاكميت از آنجا كه امر اساسي و اصل بنيادي براي . اند كننده ضد توسعه نيروهاي مصرف"

ماندگي جز وابستگي و فقر ارمغاني ندارد، هر  باشد و عقب جانبه مي ملي و همچنين عدالت و اطمينان، توسعه همه

نيرو و استعدادي كه ما را به رشد و توليد ايجاد ثروت مادي و معنوي نزديك كند بايد مورد حمايت و تشويق جدي 

كننده بسياري از  جانبه توسعه سياسي، اقتصادي، فرهنگي، انساني، اجتماعي و علمي، حل همهامروز توسعه  .قرار گيرد

 )26(".شوند مشكالت كشور است و براي تحقق عيني توسعه، اين نيروهاي مولد هستند كه نيروهاي اصلي شمرده مي

 شفافيت و اخالق سياسي : اصل هفتم

  : گويد در توضيح اين اصل مهندس سحابي مي

منظور از صداقت، وفاداري به حقيقت . ملي براي اصالح و تحول است  صداقت و شفافيت، ويژگي مهم نهضت"

هاي رقيب سياسي را دربرداشته باشد در ذات خويش  هر عملي كه اصالح و تعالي در نيروها و مردم و جناح. است

 )27(".منظور ما حاصل است ، هركدام به سمت تعالي بروند،انبخش است، حاكمان يا مردم حركتي تعالي

 )براساس مصالح ملي(» جهان«ارتباط با : اصل هشتم

  : گويد در توضيح اين اصل مهندس سحابي چنين مي

ها  در دنياي واقعي موجود، ما ناچار به برقراري روابط با همه دولت. توانيم باشيم ما خواهان انزوا نيستيم و نمي"

مبادله و نقل و انتقال كاالهاي مادي و فرهنگي يك امر ناگزير است ولكن  معامله،  نفس رابطه، مذاكره،. هستيم

محور و راهنماي عمل در اين روابط چيزي جز ايستادن بر سر مصالح و منافع ملي و پرهيز از بذل و بخشش و 

 )28(".امتيازدهي به اين يا آن دولت خارجي نبايد باشد
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 ني كشورقانونمداري و التزام به قوانين مد: اصل نهم

  : توضيح اين اصل از نظر مهندس سحابي چنين است

تواند صورت گيرد، زير لواي  در يك جامعه متكثر نهايت تفاهمي كه مي. قانونمداري مظهر خردجمعي است"

قانوني كه به دست بشر نگاشته شده . نقض و عيب بودن آن نيست احترام يا التزام به قانون به معني بي .است» قانون«

در هر كشور ديگر هم ممكن است چنين باشد، ولي احترام به . ها و نسبيت باشد  تواند خالي از كاستي مياست ن

 )29(".يافتگي و عقالنيت مردم و آموزش آنان است قوانين مدني جامعه، نشانه توسعه

: رسد بندي مي گانه در رابطه با اصول راهبردي و مبتني بر تجربه به اين جمع مهندس سحابي پس از بيان اين اصول نه

ها بنابر تجربه، به ذهن اين بنده رسيده است كه نياز انتقال آن را به نسل جوان و آيندگان و ملت عزيز  اين نكته"

. ها و چه بايد كردها و چه نبايد كردها، مفيد واقع شود حل اهنمودم، باشد كه در تحليل و تدوين و ر احساس مي

هايي  تواند نكته دوست و دلسوز، مي ترديد نقد و اصالح و برخورد نظرهاي فرهيختگان و نخبگان و نيروهاي وطن بي

 )30(".چند بر آن بيفزايد يا از آن بكاهد؛ نكاتي كه خاستگاه آن تجربه دروني ملت و سرزمين خودمان باشد

 روي و تبديل به ضد اينها نشدن روي و راست ها و به دام چپ پايبندي به اين ارزش

سعي   كرد و ها و اصولي كه بيان شد زندگي مي مهندس سحابي در طول حيات سياسي و اجتماعي خود با اين ارزش
وفايي قرار  مهري و بي بي هاي اخير كه مورد حتي در اين سال. روي نيفتد روي يا راست گاه به دامن چپ نمود هيچ مي

او . پرداخت تبديل نشد هايي كه براي آن هزينه مي گاه به ضدارزش گرفت و مدتي نيز از جامعه غايب شد، هيچ
  : گفت مي

خواه و  هاي مقابل و معاند را بايد اتخاذ كرد تا مردمان وطن آميز و بردبارانه با طرف وگوي مسالمت مشي گفت"

در راه تحقق اين مشي بايد مداومت و پيگيري داشت و از ضرباتي كه . شتري جذب شوندطلب بي كاردان و معنويت

شدن و رفتار سريع و واكنشي نسبت به تحريكات و  شود نهراسيد، تسليم احساس سو وارد مي سو يا آن از اين

 )31(".ملي استهاي طرف مقابل داشتن و بر طبل تنفر و تعصب و خشونت كوبيدن، ضد اين راهبرد  آفريني توطئه

 خالصه

نلسون «توان او را با  اگر بخواهيم در جهان امروز مهندس سحابي را با كسي مقايسه كنيم و نظيري براي او بيابيم مي
سال زندان، تبعيد و  27نژادي مبارزه كرد و به تحمل  گونه كه ماندال ساليان دراز عليه تبعيض همان. قياس كرد »ماندال

هاي خود يعني عليه سفيدپوستان  گاه به ضدارزش شكنجه ازسوي سفيدپوستان آفريقاي جنوبي محكوم شد، هيچ
گونه تبعيضي در كنار هم و با هم زندگي  هيچ خواست كه سياهان و سفيدپوستان بدون اي مي او جامعه. تبديل نشد

. دست آورد هايي به مشي را ماندال پس از آزادي از زندان همچنان ادامه داد و در كار خود نيز موفقيت اين خط. كنند

  .داشت انديشيد و چنين نيز گام برمي آري مهندس سحابي نيز چنين مي
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  :هايادداشت

اي از آن نيز در يكي ديگر از نشريات  منتشر شده است و خالصه 68ران شماره اين مقاله در نشريه چشم انداز اي *
آن به صورت سخنراني در شب هفت  اي از همچنين چكيده. حابي منتشر شده استكشور قبل وفات مهندس س

 : آن چنين گفته شده است  منزل ايشان ارائه شده كه در انتهايمهندس سحابي و در 

ازسوي خود و دوستانم در شوراي فعاالن ملي ـ مذهبي اين مصيبت بزرگ را به همه اقشار دانم  در پايان الزم مي
ويژه همسر فداكار و وفادار وي تسليت بگويم؛ همسري كه از همان دوران ه مردم ايران و نيز به خانواده آن مرحوم ب

اين براي . اند زرگ زنان بزرگ ايستادهاند در كنار مردان ب وي بود كه گفته نامزدي و اوايل ازدواج همچنان پشتوانه 
زندانيان كامالً محسوس است، كساني كه در زندان هستند مشكل چنداني شايد نداشته باشند و مشكل و فشار اصلي 

هاي زندانيان است و اين بانوي بزرگوار بدون آنكه خم به ابرو بياورد جداي از خود و مشكالتش به  براي خانواده
ي زندانيان سياسي مادري دلسوز بود كه در برداشتن مشكالت آنها اني سياسي كه براي همهعنوان همسر يك زند

 . اين بانوي مقاوم اكنون و در هنگام تشييع پيكر همسر، به سوگ فرزند دلبندش هاله نيز نشست. كرد كوتاهي نمي

كرد به مشكالت مردم  كه سعي مي افزون بر آن. شناختم، زني بود سختكوش مي   ها از نزديك هاله سحابي را سال
در ضمن بانويي بود    .كرد جامعه برسد و باري از دوش آنان بردارد و از هرگونه كمك و ياري خودداري نمي

هاي زيادي  بود توشهپژوه و اهل مطالعه بويژه در تاريخ صدر اسالم و تاريخ معاصر ايران، تا آنجا كه در توان او  قرآن
 .از پدر و پدربزرگش، همچنين از بازرگان و طالقاني برگرفت

رو شديم كه هركس  هنوز چند روزي بود كه در سوگ اين پدر و دختر بوديم كه با مرگ مظلومانه هدي صابر روبه
 .تابي نشان داد درباره مرگ او شنيد، گريست و از خود بي

او . شدگان مكتب طالقاني و مهندس سحابي بود آمد از تربيت ار وي برميهدي صابر همچنان كه از قول و رفت
هاي درسش در حسينيه ارشاد شاهد گوياي عمق  پژوهي آگاه، مسلط به تاريخ و اقتصاد معاصر بود و كالس قرآن

 .دانش وي در اين زمينه بود

ملت ايران همچنان زنده و پاينده است و راه آري آنها رفتند، همچنان كه گذشتگان و بزرگان اين ديار نيز رفتند، اما 
  .و روش اين بزرگان همچنان ادامه دارد

  )141و  134: بقره( »لُونَفعتُسئَلُونَ عمّا كانُوا يوتلْك أُمّه قَد خَلَت لَها ما كَسبت و لَكُم مّا كَسبتُم و ال «

  

 .297، ص 3، جلد )ايرانآزادي  مجموعه اسناد نهضت(ـ تاريخ معاصر ايران 1

 .301ـ همان، ص 2
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ها و مقاالت در سمينار انجمن اسالمي مهندسين، انتشارات مؤسسه خدمات  ـ دين و حكومت، مجموعه سخنراني3
 .207، ص »امكان حكومت ديني«، سخنراني مهندس سحابي باعنوان 1378تهران، چاپ اول   فرهنگي رسا،

 .220ـ دين و حكومت، ص 4

و  534، صص 1379هاي ايران فردا، چاپ دوم، پاييز  اهللا سحابي، مجموعه مقاله عزت ،ايران اي فردايه ـ دغدغه5
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  ماندالي ايران

مذهبي كه از قبل از انقالب  –به عنوان اولين سوال اگر امكان دارد در مورد ريشه و تفكر ملي

شما و مهندس سحابي و جمع ديگري از  1378 – 1377هاي وجود داشته اما بعد از انقالب در سال

  .تبديل كرد توضيح دهيدفكران را به يك ائتالف هم

در . اهللا طالقاني، مهندس بازرگان و دكتر سحابي تشكيل شد نهضت آزادي با محوريت مرحوم آيت 1340در سال 

كنار اين سه شخصيت افرادي مثل احمد صدر حاج سيد جوادي، آقاي علي بابايي، مهندس سحابي، رحيم عطايي، 

بي و علي بابايي پس از تشكيل نهضت به اين گروه پيوستند و حضور داشتند كه مهندس سحا... عباس رادنيا و 

پس از تشكيل اين كميته از برخي دانشجويان دعوت شد كه در جلسات . مهندس سحابي مسوول كميته تعليمات شد

... در اين كميته مسائل مختلف اجتماعي، سياسي، فكري، مذهبي و .آن شركت كنند و من هم يكي از آنها بودم

هاي مختلف نهضت  ها براي تعليم به به حوزه شد، نوشته كه تدوين و مدون مي گرفت و بعد از اين قرار مي مورد بحث

. كه مهندس سحابي و جمعي ديگر از دوستان بازداشت شدند، ادامه داشت 42اين روش تا اوايل خرداد .شد داده مي

اهللا  ي از مهندس بازرگان، دكتر سحابي و آيتهايدر زندان آموزش. بعد از پانزده خرداد كه من هم بازداشت شدم

گفتند، يك روز مهندس بازرگان سخنراني داشتند  اي دو روز تفسير قرآن مي آقاي طالقاني هفته. گرفتيم طالقاني مي

از . كردند ي آزاد هم بود كه هر كدام از دوستان نظري داشتند آن را بيان مي و يك روز هم دكتر سحابي، يك برنامه

مهندس سحابي در آن زمان دو كتاب ترجمه . صحبت كنندگان جلسات بحث آزاد مهندس سحابي بودندجمله 

، كه هر "ريچارد كاتم "ي  نوشته"ناسيوناليسم در ايران"و  "عمار اوزگان"ي  نوشته "افضل الجهاد". كرده بودند

نقل و انتقاالت معلوم نشد كه به چه  اين ها به خارج منتقل شده بودند تا منتشر شوند، اما متاسفانه در دوي اين كتاب

بعدها افضل الجهاد توسط فرد ديگري ترجمه و منتشر شد كه به صورت قاچاق به ايران هم . سرنوشتي دچار شدند

مهندس سحابي بعد از آزادي . كتاب ناسيوناليسم در ايران هم توسط فردي ديگر ترجمه و در داخل منتشر شد. آمد

هاي آن عمدتاً ايدئولوژيك  ايان طالقاني، بازرگان و ديگر دوستان جلساتي داشتند كه بحثاز زندان با حضور آق

  .بودند

  گردد؟ اين موضوع به چه سالي برمي
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گذاران سازمان  اي كه در حمايت از اعضا و بنيان متعاقب نامه 1350است كه در سال  1347 – 48هاي  مربوط به سال

بعد از آزادي از زندان كه مصادف با روزهاي انقالب بود، . مجاهدين خلق به خارج فرستاده بودند، بازداشت شدند

نياوردند و نهضت را  اكثر اعضاي نهضت از جمله مهندس سحابي به كارهاي اجرايي و عضويت در دولت روي

روحانيت،  كردند و از جمله اقداماتي كه طي اين دوران انجام داده بودند، نقد عملكرد دولت و مديريت و اداره مي

 70 – 60شد، پس از تدوين در يك نشريه  عه مباحثي كه در جلسات نهضت مطرح ميمجمو. پس از انقالب بود

  .د روحانيت و همچنين دولت انقالب، در نهضت آزادي مطرح شداولين نقدها به عملكر. شد اي منتشر  حهصف

خنراني كردند، س مورد موضوع واليت فقيه در ترمينال جنوب در 58مهندس سحابي در سال 

  .اگرامكان دارد در اين مورد توضيحاتي بفرماييد

وب برگزار كرد كه از جمله اهللا طالقاني، نهضت آزادي مراسمي را در ترمينال جن به مناسبت هفتمين روز وفات آيت

فرداي آن روز كه . ايشان در آن سخنراني به نقد واليت فقيه پرداختند. سخنرانان اين مراسم، مهندس سحابي بودند

البته چند روز بعد مهندس به . گيرند نيون مجلس قرار مياحد مورد انتقاد و ناراحتي اكثر رورون مهندس به مجلس مي

ي خود مهندس مورد  گذارند كه به گفته و خالصه سخنراني خود را با ايشان در ميان مي روند ديدن مرحوم امام مي

  . گيرد تاييد امام قرار مي

هاي خاصي داشتند كه ايشان حتا بين مخالفان و منتقدانشان مورد احترام  مهندس سحابي ويژگي

كه يك حزب فراگير را جمعي از دانشجويان از ايشان خواستند  76گرفتند، بعد از خرداد  قرار مي

  به نظر شما دليل اين عدم پذيرش چه بود؟. تشكيل دهد، اما ايشان نپذيرفتند

بحث تشكيل حزب از بعد از جدايي مهندس سحابي از نهضت آزادي مطرح و عنوان شد كه مهندس يك حزب 

زمان با اين اتفاقات،  ماما ه. ي فراگير را بدهند تشكيل دهد و اين حزب همراه با نهضت آزادي تشكيل يك جبهه

شرايطي در جامعه به وجود آمد كه ديگر امكان تشكيل اين حزب وجود نداشت، اما در اين ميان يك سري جلسات 

نفر از  12 – 10اي بود كه با حضور  ي اين جلسات، جلسه از جمله. داد شد كه كار حزب را انجام مي برگزار مي

دوره اول مجلس بودند تشكيل شد و قرار شد مراسمي در سالگرد دكتر  افراد، كه برخي از آنان جزو نمايندگان

ود و چون محور اين جلسات زمان برگزاري اين جلسات بين سه تا پنج روز ب. وداهللا طالقاني برگزار ش شريعتي و آيت
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اي يك بار  جلسات شط ادامه داشت و هفته. معروف شد "شط"بودند به جلسات ) شريعتي و طالقاني ( اين دو نفر 

هايي كه حاصل اين جلسات بود  نامه 69و  68هاي  در اواخر دهه شصت سال. شد اين جلسات توسط اعضا تشكيل مي

در سال . دي به عملكرد دولت وجود داشتبا امضاي مهندس سحابي به سران دولت فرستاده شد كه در آن انتقا

نفر معروف شد، مهندس سحابي همراه گروهي از نويسندگان نامه  90اي كه به نامه  ، به دليل نوشتن نامه1369

بعد از آزادي از زندان مهندس سحابي با مشورتي كه با دوستان . بازداشت شدند و چند ماهي را در زندان گذراندند

را منتشر كردند كه تا ارديبهشت  "ايران فردا "ي  كار فرهنگي روي بياورند و به همين دليل نشريهداشتند، قرار شد به 

  . به فعاليت ادامه داد 79سال 

شترك با مهندس ماز آن دوران و فعاليت  سردبيري نشريه ايران فردا بوديد،شما در شوراي 

  كار مطبوعاتي داشتند؟ خاطره خاصي را به ياد داريد؟ آيا ايشان توصيه خاصي در مورد

شود و هر گروه يك مسوول داشت و مسوولين در  در نشريه ايران فردا، هيئت تحريريه به چند گروه تقسيم مي

شد و اگر مشكلي وجود  بعد از آن موضوعات در شوراي سردبيري مطرح مي. انتخاب مقاالت آزادي عمل داشتند

  .شد انتشار آماده ميبراي  ،در شوراي سردبيريپس از رفع مشكل داشت 

گاه از منظر مدير مسوولي در مسائل هيئت تحريريه  گفتند كه مهندس هيچ آقاي رحماني مي

  .كردند دخالت نمي

  .بله، چنين بود

مسيري  هاي اخير بخشي از حاكميت ايران تالش داشت كه مهندس را به متاسفانه در سال

دس سحابي همواره به مساله حفظ تماميت ارضي اما مهن. داز معرفي كنندبيندازند و ايشان را بران

  .در اين زمينه توضيحاتي بدهيد. ايران و حفظ استقالل كشور تاكيد داشت

زد كه ما همه داخل يك كشتي  مهندس سحابي دغدغه منافع ملي و حفظ استقالل ايران را داشت و اين مثال را مي

ايشان معتقد بودند كه نظرات مختلف بايد تا . شويم ميهستيم و اگر كسي بخواهد كشتي را سوراخ كند همه غرق 

ايشان در ايران فردا  .جايي مورد بحث باشد كه به تماميت ارضي ايران و حفظ استقالل كشور آسيبي وارد نكند

  : نويسد مي



٢٧  ----------------------------------------------------------------------------------------- بی سحا ی ی انسانی در انديشه توسعه
   
 

نافع و نگي و تاريخي و يا مها و ميراث فره استقالل و تماميت ارضي كشور مانند ظرفي است كه تمام ملت با ارزش"

و در صورت نابودي و انحالل اين . يابد صالح مادي و معنوي خود در درون آن حيثيت و موجوديت و هويت ميم

حكومت . هاي بيگانه خواهند بود ظرف، اين ملت موجوداتي بي ريشه و بي هويت مطلق در فضا و در خدمت ملت

م قبول باشد، اما نهاد دولت يا مظهر اقتدار و حاكميت تواند صالح يا طالع بوده و مورد قبول يا عد اي مي در هر دوره

ماميت ارضي كشور خدشه جا كه به اصل استقالل و ت توان معارضه و مبارزه داشت اما تا آن با يك حكومت مي. ملي

  )  71، مهر و آبان 3سرمقاله ايران فردا، شماره (  ".وارد نشود

در همين زمينه در جايي . دهد حفظ تماميت ارضي نشان ميمواردي كه گفته شد، ديدگاه مهندس سحابي را در 

  :گويد ديگر مي

ها به خارج در طول تاريخ هميشه راهي عقيم و ضررآفرين بوده است، ولي ضرر اين بينش در خط  اتكاي ملت "

ه به خارج نگا. تر است تر و عميق سياسي و اقتصادي نسبت به استقالل و منافع ملي كشور در جهان امروز بسيار قطعي

پذيري و فراموش كردن ارادي و عمدي خرد  يعني پذيرش رابطه برتري و سلطه و حاكميت شمال يعني امپرياليسم

   ".ملي، استعدا و توانايي مادي و معنوي است

طلبان چهار كانديدا داشتند كه منجر به اين شد انتخابات به دور  اصالح 1384در انتخابات سال 

در اين . نژاد به دور دوم راه پيدا كردند ان هاشمي رفسنجاني و احمديدوم كشيده شود و آقاي

مرحله مهندس سحابي و شما و ديگر دوستان اعالم كردند كه به آقاي هاشمي رفسنجاني راي 

و در زمان آقاي رفسنجاني مهندس سحابي  69دهند و اين مساله با وجود اين بود كه سال  مي

دهد كه مهندس مشكل شخصي با  اين موضوع نشان مي. بودنددستگير شده و به زندان افتاده 

  .داد كسي نداشت و منافع ملي را به همه چيز ترجيح مي

مهندس سحابي نسبت به كسي كينه شخصي نداشت بلكه او همه را دوست داشت و آرزويش . بلي اين صحيح است

  .ايراني آباد، آزاد و سربلند بود
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گفتند،  مهندس سحابي چاپ شد، آمده است كه مهندس ميدر مطالبي كه سال گذشته در مورد 

راجع به . ايم كه بايد در برابر قدرت ايستاد و كوتاه نيامد و سر خم نكرد ما از پدرمان ياد گرفته

  .اين ويژگي مهندس توضيح دهيد

دكتر سحابي اهللا طالقاني، مهندس بازرگان و  نه تنها مهندس سحابي كه ساير دوستان ايشان كه در محضر آيت

كردند و به دليل  اين گروه منافع ملي را وارد منمافع شخصي نمي. پرورش يافته بودند، از اين ويژگي برخورداد بودند

چه كه  كردند تا به آن هميشه از منافع شخصي صرف نظر مي. منفعت شخصي حاظر نبودند از منافع ملي دست بكشند

  .اعتقاد داشتند عمل كنند

تواند هم  مي) ايراني و جهاني ( هاي تاريخي  س سحابي با كدام يك از شخصيتبه نظر شما مهند

  طراز باشد؟

هايي چون سيد جمال، دكتر مصدق، امير كبير، مدرس و  اما ايشان به شخصيت. توان انجام داد اي را مي چنين مقايسه

ا و در دنباله اين تفكر به مرحوم ه عالوه بر اين شخصيت. دانست عالقه زيادي داشت و آنان را سرمشق خود مي... 

تشبيه  "ماندالي ايران"اي ايشان را به  من سال گذشته در مقاله. طالقاني، مهندس بازرگان و دكتر سحابي توجه داشت

اي كه تحمل كرد، هيچ وقت به ضد خودش تبديل شند و به  سال زندان و شكنجه و سختي 27ماندال بعد از . كردم

به همين دليل بعد از آزادي از زندان . ي مقابله به مثل نداد دادند، اجازه ها سياهان را آزار مي ستبهانه اين كه سفيد پو

اش  جمهوري ها و سياه پوستان در كنار هم فعاليت كنند و در دوران رياست تمام تالش خود را كرد كه سفيد پوست

اي داشت و هيچ زمان به ضد  ين ويژگيمهندس سحابي هم چن. كرد گرانش نيز در كارها استفاده مي از شكنجه

دهد، مهندس اعتقاد داشت كه ما همه در درون يك كشور هستيم  هايي كه آوردم نشان مي مثال. خودش تبديل نشد

  .و بايد در اين چارچوب مبارزه كنيم

اهللا طالقاني، مهندس بازرگان، دكتر سحابي و مهندس سحابي در نهضت آزادي  حتماً با آيت

روي اصول خود در بين نسل جوان اعضاي نهضت آزادي به عنوان افرادي مذهبي كه  .ايد بوده

  كردند؟ آيا مهندس سحابي در عقايد مذهبي خشك برخورد مي. شوند مي اند شناخته ايستاده
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ي  ما به خداوندي كه به وجود آورنده: گفتند  كنم كه مي من در مورد مذهب از خود مهندس سحابي نقل مي

ي صرف  ي اعتقاد و انديشه لهوقايمان ما از م. مان داريمهاست اي ي دل امنيت بخش و آرامش بخش همهكائنات، 

باشد و شور و انرژي آفرين  آغوش است و لذا ديناميك و فعال مي بلكه با عمل فردي و جمعي همراه و هم. نيست

آغوش با ايمان ما عمل صالح  هم عمل فردي هم آغوش با ايمان ما صاله و زكات است، اما عمل اجتماعي. است

  .است و آن هر عمل خير و خدمتي است كه به مردمان ديگر بدون انتظار پاداش و قدرشناسي از ايشان انجام شود

ي اين جريان  ها اعالم موجوديت كردند، پيشينه مذهبي –و با انتخابات مجلس ششم، ملي  78سال 

  از كجاست؟

مهندس  1375در سال . گرفت هاي مهندس بازرگان مورد استفاده قرار مي همذهبي اغلب در نوشت –ي ملي  كلمه

خبرنگاري سوال كرد كه تفكر شما چيست؟ ايشان از . مذهبي شد –جمهوري از سوي جريان ملي  كانديداي رياست

ه اين جا بود ك مذهبي دانستند و از آن –دموكرات هستيم و از طرفي هم خود را ملي  –يك طرف گفتند ما سوسيال 

شوراها بود به صورت دسته جمعي و با نام  سال بعد نيز كه انتخابات. كلمه جاي خود را در بين اقشار جامعه باز كرد

  .وارد انتخابات شديم و با همين عنوان هم اعالم موجوديت كرديم مذهبي -فعاالن ملي 

  

  : ها يادداشت

  139نامه ستاره صبح، سال سوم شماره  مصاحبه با هفته*
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  ي سحابي ي متوازن در انديشه توسعه

  

  شما كي و چگونه با مهندس سحابي آشنا شده ايد؟

هاي  حدود يك ماه تا يك ماه و نيم طول كشيد تا كميته. تشكيل شد 1340نهضت آزادي در ارديبهشت سال 

اجرايي انتخاب البته آن موقع حزب، شوراي مركزي داشت و بعد از شوراي مركزي هم هيئت . مختلف شكل بگيرند

تبليغات و تشكيالت و روابط  كميته تعليمات،. اعضاي هيئت اجرايي هم هر كدام مسوول يك كميته بودند. شد مي

ي تعليمات آقاي مهندس  مسوول كميته. من هم بعد از اعالم تشكيل نهضت آزادي عضو شدم. و امثالهم خارجي

اين كميته كارهاي فكري و عقيدتي و تعليماتي را . عرفي شديمسحابي بود و ما هم از طريق دانشكده به اين كميته م

رسيد و پس از آن به  شد و به يك نتيجه مي آمد، در آن كميته بحث مي اي پيش مي مثالً اگر مساله. داد انجام مي

از  در همان موقع. آغاز آشنايي من با مهندس در همان جا بود. شد هاي نهضت منتقل مي صورت جزوه به ساير حوزه

اين ارتباط ادامه . شديم مند مي هاي مهندس بازرگان هم بهره محضر آيت اهللا طالقاني در مسجد هدايت و سخنراني

كه ايشان به اتفاق چند تن از دوستان بازداشت شدند و ابتدا به زندان شهرباني و  1342داشت تا اوايل خرداد سال 

در آن . خرداد من هم بازداشت شدم 26يا  25. شروع شودي ايشان  سپس به زندان قصر منتقل شدند تا محاكمه

عي در خوابگاه گروهي از آنان را به صورت دسته جم. روزها تعداد زيادي از دانشجويان را بازداشت كرده بودند

ماه در  7خالصه ما حدود . ده بودند كه داستانش مفصل است و اكنون مجال گفتنش نيستدانشگاه بازداشت ش

ت كرده بودند ما اي كه درس در پرونده. ي اعضاي نهضت شروع شد محاكمهدر اين مدت ي بوديم كه زندان شهربان

كه اين سري بعد از تشكيل دادگاه سري اول فعالين نهضت به قيد . هضت قرار داده بودندرا جزء سري دوم متهمين ن

وم متهمين بوديم كه قرار بود جزء سري دنفر  9مجموعاً . اواخر دي ماه بود كه ما آزاد شديم. وثيقه آزاد شدند

من، آقاي مصطفي . بازداشت شدند 43نفر دوباره در خرداد سال  3نفر  9از اين . شويم ي محاكمهنهضت آزاد

روز در زندان قزل قلعه بوديم و ازآانجا منتقل شديم به زندان قصر و بعد  40نزديك به . مفيدي و مرحوم عباس رادنيا

سال و در دادگاه تجديد نظر به علت دفاع از حقوق مردم و دفاع از  3شد و در دادگاه اول محاكمه ي ما شروع 

در زندان ارتباط ما با مهندس سحابي، آيت اهللا طالقاني، مهندس . سال حبس محكوم شدم 4هاي خود به  آرمان

اين روابط ضمن . تمام شد تر شد تا اينكه زندان من تر و نزديك بازرگان و دكتر سحابي و ساير اعضاي نهضت تنگ
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سعي . صميمي و خودماني هم بودي دوستانه،  شتيم رابطهي استاد و شاگردي بود و حرمت همديگر را دا اينكه رابطه

اهللا طالقاني وقتي كه در حياط  مثالً مهندس بازرگان يا آيت. كرديم كه از دانش و نظرات يكديگر استفاده كنيم مي

اين روابط روز . كردند تا نقطه نظرات ما را راجع به مسائل مختلف بپرسند و بدانند دا ميزدند ما را ص زندان قدم مي

ها تشكيل داده بوديم كه هر كسي چيزي ياد  سري كالس در زندان يك. شد تر مي تر و صميمانه به روز پر رنگ

طالقاني شرايع و اصول فقه را اهللا  گرفت يا مثالً نزد آيت آموخت، يكي فرانسه ياد مي يكي انگليسي مي. گرفت مي

همينطور يك سري . ها يكي يك جا استاد بود و در كالس ديگر شاگرد آموختيم و خالصه در اين كالس مي

اي  گفتند، هفته اهللا طالقاني تفسير مي شب بعد از نماز مغرب و عشا آيت 2اي  هفته. ي منظم سخنراني هم داشتيم برنامه

كردند، يك شب هم  كردند و يك شب آقاي دكتر سحابي صحبت مي بت مييك شب آقاي مهندس بازرگان صح

در شبهاي ( ، صحبت مي كرد، يك شب داشت و موضوعي قابل طرح چرخيد و هر كس كه آمادگي مي بين افراد

كردند و يك شب  كت ميكه ساير زندانيان هم در آن سخنراني شر ندآقاي طالقاني سخنراني عمومي داشت) جمعه 

آنجا بحث شدند، كتاب  "پرتوي از قرآن"اغلب تفسيرهاي . پرداخت بوديم و هر كسي به كار خود مي هم آزاد

و آثاري ديگر كه االن به ياد ندارم آنجا بحث  "نيكنيازي"آقاي مهندس بازرگان و همچنين  "سير تحول قرآن"

برازجان مطرح قصر و ر در زندان منتشر شد بيشت "خلقت انسان"هاي دكتر سحابي كه بعدها با نام  شدند، سخنراني

  .شدند

يك روز در حياط زندان در حال قدم زدن بوديم كه مهندس بازرگان از من پرسيدند به مناسبت عيد مبعث امسال  

ايشان حرفي نزدند، بعد از چند . راجع به چه چيزي صحبت كنم، من پيشنهاد دادم راجع به ايدئولوژي صحبت كنند

صحبت كرديم و خالصه اين پيشنهاد منجر به  كنم و با هم قدري روز گفت كه دارم راجع به ايدئولوژي كار مي

 3- 2تا موقع اذان داشتيم كه هفته اي  10ها از ساعت  يك سري جلسات هم صبح. شد "بعثت و ايدئولوژي"كتاب 

مثل اينكه ايدئولوژي ما چيست؟ يا اينكه ديدگاه ما . پرداختيم هاي مبتالبه مي شد و در آنجا به بحث بار برگزار مي

كردند و نقطه نظراتشان را بيان  ي افراد بحث مي همه. مت چيست؟ اين جلسات، جلسات پرباري بودندنسبت به حكو

در آنجا يكي از مباحثي كه . كرد مهندس سحابي بود ي كساني كه در اين جلسات اظهار نظر مي از جمله. كردند مي

در . و مطابق شرايط روز بشود آن اجتهادايد روي مطرح شد اين بود كه ايدئولوژي ما از اسالم گرفته شده است و ب

شما اگر كتاب . شدند ها به نتايجي رسيديم كه بيشتر توسط مهندس بازرگان و مهندس سحابي طرح مي اين بحث
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. يكي حقوق زنان است. كند بينيد كه بر سه موضوع تكيه مي مهندس بازرگان را بخوانيد مي "بعثت و ايدئولوژِي"

بينيم كه  هندس بازرگان به مساله زنان نپرداخته و نگاهش به زن سنتي بوده است، ولي ميگويند م برعكس اينكه مي

گويد زن حق نماينده شدن دارد چون ما معتقد به مشاركت مردم هستيم و  در آنجا اولين متفكرمسلماني است كه مي

طور كه خود  همان. نتخاب بشوندتوانند ا توانند انتخاب بكنند و هم مي ها هم مي يعني زن ،مشاركت مردهافقط نه 

هاي جمعي بود  مهندس بازرگان هم در جايي گفته است اين كتاب بر خالف كتابهاي ديگر مهندس حاصل بحث

اي از بازارياني كه در زندان بودند  مهندس سحابي نيز براي عدهدر زندان قصر . شد كه در زندان برازجان انجام مي

كتاب ناسيوناليسم ايراني آقاي ريچارد كاتم . كرد ناييني را شرح و تدريس مي هاي موتلفه كتاب آقاي بخصوص بچه

البته بعدها شخص ديگري آن را ترجمه كرد و خوشبختانه . را ايشان ترجمه كرده بودند كه متاسفانه از بين رفت

ترجمه هم اوزگان را عمار  "افضل الجهاد"كتاب . اين كتاب را در زندان به صورت سخنراني ارائه دادند. منتشر شد

اين ترجمه هم با اينكه به خارج فرستاده شده بود از بين رفت و . كرد و به صورت سخنراني به ما منتقل كردند

ي  ي ما در زندان رابطه به هر حال رابطه. هاي قاچاقي آن دوباره به ايران بازگشت ي ديگري نسخه خالصه با ترجمه

آموختيم ايشان هم به  طور كه ما از آنها مي همان. ي تعامل بود شاگردي و رابطه ي استاد و رابطه. مرجع و مقلد نبود

بعد از . كردند شنيدند و راجع به آنها اظهار نظر و بحث مي ها و نظرات ما را مي قدري بزرگوار بودند كه حرف

بود روي هيچ فشارهايي كه روي نهضت . آزادي از زندان با فشارهاي شديدي از جانب حاكميت مواجه شديم

يعني فردي در حد . مثالً يكي از موارد جرم شخصيتي مانند خليل ملكي تماس با نهضت آزادي بود. جرياني نبود

ي تربيت كرده بود و آدم صاحب نظر و موسس خليل ملكي كه خودش صاحب فكر و ايدئولوژي بود و شاگردان

مثالً مرحوم فروهر . ادي ديگر هم چنين اتهامي داشتندافر. بود يكي از اتهاماتش تماس با نهضت آزادي بود جمعيتي

به ياد دارم كه . شد كه دور هم جمع شد و فعاليت كرد بنابراين به اسم نهضت نمي. هم يكي از اتهاماتش همين بود

يكي از اقوام از شهرستان به منزل عموي من آمده بود و چون من هم در انجا بودم بعد از بازگشت او را خواسته و 

زماني كه حاكميت فضايي براي نقد . پرسيده بودند كه در منزل فالني چه مي كرديد و براي چه رفته بوديد

علمي بودن "ماركسيسم به وجود آورده بود و نه تنها اجازه كه حتا نقد ماركسيسم را تشويق مي كرد، كتاب 

. فضا اينچنين عليه نهضت بود. ار منتشر شدبه اسم مستع داد تا اينكه س بازرگان را اجازه چاپ نميمهند "ماركسيسم

دادند  ها افول كرده است در صورتي كه اصالً اجازه نمي اند كه مهندس بازرگان در آن سال هبرخي دوستان گفت

  .بكند يا حرفي بزند كمترين كار و حركتيمهندس بازرگان 
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خدا و "، "آيا اسالم يك خطر جهاني است؟"، "گمراهان"، "بازيابي ارزشها"هايي چون  كتاب

ي انتشار نيافته است و  كه اين آخري اجازه "بعثت و آفات رسالت"و  "آخرت هدف بعثت انبيا

اند كه در هر فرصتي ايشان  همه حاصل تالش بعد از انقالب ايشان است، ترجمان اين واقعيت

اند و تا آخر  گاه دچار افول نشده اند و به لحاظ فكري و شخصي هيچ گفتن داشتهحرفي براي 

اند و در تنگنا قرار گرفتن موجب نشده  اسالمي بوده –ي ايراني  ي فكر و انديشه عمر توليد كننده

ي انتشار كتاب بعثت و آفات رسالت را  همين حاال اگر اجازه. است كه نتوانند توليد انديشه كنند

  .د خواهيم ديد كه چه موجي در ميان روشنفكران ايراني ايجاد خواهد كردبدهن

آنجا نشسته بودم و از ايشان  ها و از جمله خدا و آخرت خودم شخصاً هنگام ايراد اين سخنراني. بله اينچنين است

نظران  شد تا صاحب در سال بعد از ايراد اين سخنراني سميناري در انجمن اسالمي مهندسين گذاشته. ام استفاده كرده

بعد از پايان سخنراني مهندس بازرگان گفتند تو تنها كسي . اين كتاب را نقد كنند، از جمله سخنرانان اينجانب بودم

بعثت و "اين سخنراني در ضميمه كتاب  .بودي كه حرف مرا گرفتي و بعدها به خانواده خود نيز همين را گفته بودند

ارتباطاتمان محدود و در حد كه نهضت آزادي در آن بود خالصه در اين فضا . به چاپ رسيده است "ايدئولوژي

اي كه در  اما راجع به مهندس سحابي بايد بگويم كه پيرو لو رفتن آن نامه. ديدارهاي شخصي و خصوصي بود

 11به مهندس . شوند ي زندان مي بازداشت و روانه 50هاي سازمان مجاهدين نوشته بودند، در سال  حمايت از بچه

و . سال در حوالي انقالب آزاد و وارد شوراي انقالب شد 8ي انقالب، بعد از  سال زندان محكوم شد كه به واسطه

خالصه ماجراهايي پيش آمد و دولت موقت استعفا داد و ما هم از نهضت آزادي آمديم بيرون و تا مدتي گروهي كه 

به تدريج حبيبي . ه حسن حبيبي هم در آن شركت مي كردكرديم ك از نهضت بيرون آمده بوديم جلساتي برگزار مي

مهندس سحابي و برخي دوستان نيز نماينده مجلس شده بودند و همين . كنار كشيدندوي و برخي ديگر از دوستان 

ها را كمتر كرده بود و موجب شده بود كه اين جلسات به صورت خصوصي و محدود ادامه يابد تا اينكه اگر  فرصت

سال آخر نمايندگي  كتر شريعتي را برگزار كرديم، كه مصادف بااولين مراسم بزرگداشت د 63م در سال اشتباه نكن

بعد از چند ماه هم كه مراسم سالگرد آقاي طالقاني . شد آقايان هم بود و جلسات با نظم و آهنگ بهتري برگزار مي

شد و  معروف) طالقاني –شريعتي ( "شط"كرديم به نام جلسات  برگزار شد و آن جلساتي كه چند نفري برگزار مي

بعد از آزادي ايشان يك سري جلسات ديگر . ادامه داشتتي بعد از آن و مد 69تا بازداشت مهندس سحابي در سال 

اين جلسات و ارتباطات ادامه يافت تا انتخابات رياست جمهوري سال . "ايران فردا"برگزار شد و منتها شد به انتشار 
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فاده كرده بودند كه دادند از دو واژه است هايي كه انجام مي در اين انتخابات ايشان كانديدا شدند و در مصاحبه. 76

دموكراتيم و ديگري  –كه ايشان گفته بودند ما سوسيال  يكي اين. مذهبي شد –مبناي تشكيل شوراي فعاالن ملي 

البته مرحوم مهندس بازرگان پيش از اين در . مذهبي معرفي كرد –كه ايشان خود و دوستانشان را ملي  اين

مذهبي معرفي كرده بودند  –مذهبي استفاده و خود را ملي  –ي ملي  اژهاند از و ي كيان داشته اي كه با نشريه مصاحبه

يكباره مطرح و در جامعه مصطلح شد و گروه كثيري كه ولي در انتخابات رياست جمهوري بود كه اين واژه به 

مذهبي  –لي ، اين عنوان را مطابق تفكر خود يافته و از آن روز به بعد اغلب خود را مدانستند خود را چه بنامند نمي

خالصه ايشان رد صالحيت شدند و سال بعد در انتخابات شوراها بود كه به نام  .ناميدند كه هنوز هم ادامه دارد مي

مذهبي  –البته يكي دو نفري كه به عنوان ملي . ها رد شد مذهبي ما هم شركت كرديم، كه دوباره صالحيت –ملي 

دوباره يك سري جلسات  78در انتخابات مجلس در سال . اوردندولي خوب راي هم ني. ناشناخته بودند رد نشدند

مذهبي ارائه  –نفره شد كه با برخي دوستان غير ملي  30ي يك ليست  تشكيل داديم و اين جلسات منجر به تهيه

ند بار هم بيشتر دوستان رد صالحيت شدند و آنها هم كه رد نشده بودند و راي آورده بودند به هر ترف كه اين. داديم

. انجاميدمذهبي  –خالصه اين جلسات و اتفاقات به تشكيل شوراي فعاالن ملي . ممكن از ورود به مجلس منع شدند

تا سال  40يعني از سال . ها ما با مهندس ارتباط داشتيم و اين ارتباطات تا مرگ آن مرحوم ادامه داشت طي اين سال

  .اين ارتباط ادامه داشت 90

  

ي انديشه و عمل سياسي  سال به طور مستمر و مداوم در عرصه 60سحابي دانيم كه مهندس  مي

ي مستقيم بودند و در اين مواجهه  ها با چند نسل ايراني در مواجهه و طي اين سال. حضور داشتند

هاي  با توجه به اين موضوع آموزه.اند ها داشته هايي براي اين نسل و تاثير و تاثر متقابل آموزه

  اي براي نسل شما داشته است؟ ي نسل شما چه بوده است و اصالً مهندس آموزهمهندس سحابي برا

ترها راديكال بوديم و اعمالي مبني  در زندان كه بوديم ما جوان. مهندس سحابي براي ما الگوي مبارزه و تعادل بود

ما در برخي موارد مخالف نسالن ايشان با اين رفتار و مواضع  مهندس بازرگان و هم. داديم بر راديكاليسم انجام مي

يك اهللا طالقاني و دكتر سحابي  آيتكرد كه بين ما و مهندس بازرگان  بودند، ولي مهندس سحابي هميشه سعي مي

ها  اين بود كه ايشان هميشه مانع از گسست بين نسل. پيوندي ايجاد كند و هر دو طرف را به تعادل خود دعوت كند
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هاي جوانان را  كرد جلوي تندروي يعني از يك طرف تالش مي. مهمتر بود شد و اين از هر آموزشي براي ما مي

مه را با هم مرتبط كرد كه بزرگتر ها پيوندشان با جوانان قطع نشود و در يك تعادلي ه بگيرد و از آن سو تالش مي

دث و مسائل به ي حوا آن زمان در كوره. برم ها پي مي من اكنون به نقش مهم مهندس سحابي در آن سال. نگه دارد

ي گرانبهايي براي ما بود كه بتوانيم تعادل را حفظ كنيم و گرفتار افراط و  ولي اين آموزه. انديشيديم اين چيزها نمي

بعد از بازداشت در سال . هاي پيش و بعد از خود قطع رابطه نكنيم تفريط از يك سو نشويم و از سوي ديگر با نسل

كند و بعد از آزادي و خصوصاً بعد از اتمام  راز روي مبحث توسعه كار بسيار ميو زنداني شدن در عادل آباد شي 50

مبحث توسعه يكي از مباحثي است . كند مي هاي بسياري مطرح و سخنراني نمايندگي مجلس، آن مباحث را دوباره

الل، امنيت و مهندس معتقد بود كه توسعه پشتوانه ي استق. هايي گرانبها دارند كه مهندس سحابي در آن آموزه

ماندگي عين فقر و وابستگي  توسعه نيافتگي وعدم استقالل در حقيقت دو روي يك سكه هستند، عقب. عدالت است

ي حياتي اين مملكت توسط كشورهاي قدرتمند صنعتي  اي باشيم آن وقت شيره مانده اگر ما كشور عقب. است

چه بر سر برخي از  مانند آن. ماند ها باقي نمي نسلشود و ديگر مجال بازسازي و جلوگيري از انقراض  مكيده مي

گويد كه توسعه تنها باال بردن سطح درآمد ملي و رشد صنعتي و  مهندس حتا مي. كشورهاي افريقايي آمده است

ي واقعي به اين معناست كه معاش و حيات  اگر چه اين بحث سهم مهمي در توسعه دارد اما توسعه. اقتصادي نيست

مانند اتكا و وابستگي به منابع تجديد . ي مردمان و شهروندان متكي نباشد بع خارج از اختيار و ارادهجامعه به منا

مردم اگر . ناشدني طبيعي مثل نفت يا وام و سرمايه خارجي، هم از نظر مادي و هم از نظر فرهنگي و فكري و روحي

اميد داشته باشند كه هر چه سعي و تالش و خالقيت  توانند بر منابع و ماخذ در اختيار و اراده خودشان تكيه كنند مي

در كشوري مثل ايران كار و كوشش و تالش و ابتكار و . مندي بيشتري نصيب آنها خواهد شد به خرج دهند بهره

در جهان امروز كشوري كه بر كار و خالقيت تكيه ندارد، توسعه نيافته يا . يابد خالقيت است كه ارزش و تقدس مي

مهندس . كند رساند و نه استقالل را تامين مي ماندگي ما را نه به عدالت مي عقب. آيد به حساب ميعقب مانده 

بازسازي اقتصادي به انتخاب اين يا آن . سحابي معتقد بود كه بازسازي اقتصادي صرفاً يك امر اقتصادي نيست

از روابط و مناسبات يك سويه و  هر سياست اقتصادي كه انتخاب شود در بستري. شود سياست اقتصادي خالصه نمي

ي نظام سياسي و اداري امروز است و به دليل فقدان ابزارهاي نظارت و كنترل  نظارت و از باال به پايين كه چكيده بي

لذا بازسازي اداري مقدم بر هر نوع برنامه و سياست يا بازسازي اقتصادي . گرايد عمومي عمالً به خسران و فساد مي

فرهنگي  -ازسازي اقتصادي اگر از وجه مديريت و هدايت به آن نگريسته شود خود يك امر سياسي توسعه و ب. است
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بنابر همين . پيوسته در هر برنامه اقتصادي بايد كيفيت توزيع قدرت سياسي و مديريت آن مد نظر گرفته شود. است

امروز كشور ما اين نيست كه چه  ي كيفيت توزيع قدرت است كه مهندس سحابي در جايي بيان داشته بود كه مساله

ي پايبند  ي صاحبان انديشه اصل حرف و داعيه. شود كند، بلكه اين است كه چگونه حكومت مي كسي حكومت مي

تغيير در مقامات و مسوولين از هر رده و مرتبه . به منافع و مصالح ملي در تغيير و بهبود چگونه حكومت كردن است

  .شود عيين ميفرع بر آن است و به تبع آن ت

  

ي سياسي جديد است كه توسط پوپر طرح و بحث شده و اكنون به يك  اين يكي از اصول فلسفه

اينكه چه كسي حكومت بكند مهم نيست . هاي دموكراتيك تبديل شده است اصل جدي در نظام

  .بلكه چگونه حكومت كردن مهم است

پيرو همين دموكراسي احزاب برنامه ارائه . است هايي كه در كشورهاي اروپايي هست، دموكراسي يكي از ويژگي

هايش مورد  ها، به آن حزبي كه برنامه ي برنامه كنند، مردم هم با مطالعه ها را به جامعه عرضه مي دهند و اين برنامهمي

يعني در دموكراسي اصل برنامه است و چگونه حكومت كردن مهم است نه چه كسي . دهند تاييد است راي مي

گردند كه صالح باشد  اما در كشورهايي كه دموكراسي ريشه نداونده است مردم دنبال آدم خوب مي. دحكومت كن

خواهند برگزينند و وقتي هم كه اين برگزيده هماني كه  و عادل باشد و عاقل باشد و خالصه يك انسان خوب را مي

بينيم كه در اين تغيير و تحوالت  و مي. كنند كه جاي او را با فرد ديگري عوض كنند خواستند نبود، تالش مي مي

اهللا طالقاني  اين را آيت. دهد اي رخ نمي شود و تغيير كيفي و جدي ها استبداد به شكلي ديگر تجديد مي افراد و گروه

گويد درست است كه انقالب شده است و مستبد رفته، اما  مي 1358تير  30در سخنراني معروف . هم مد نظر داشتند

مرحوم . ها را از بين ببريم تا استبداد از بين برود ها و روش بداد هنوز وجود دارد، ما بايد اين ريشههاي است ريشه

. حتا مرحوم مصدق هم به اين امر توجه داشت. مهندس بازرگان هم به شكلي همين موضوع را مورد توجه داشت

وكراسي را در پيش بگيرم و تالش بكنيم مهندس سحابي هم ضمن توجه به اين مساله معتقد بود كه ما بايد مسير دم

نه اينكه مدام عليه راس حكومت مبارزه و انقالب بكنيم و اين را ساقط . كه جامعه فرايند دكوراتيزاسيون را طي بكند

اي در بر نخواهد داشت و با تغيير فرد يا  گفت اين تغيير و تحوالت نتيجه مي. كنيم و اين برود و كسي ديگر بيايد

ي دموكراسي و آزادي  ي جدي است براي كساني كه دغدغه اين يك آموزه. توان رسيد دموكراسي نمي حكومت به
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ي آزادي؛ اولويت ليبراليسم بر  آينده"منتشر شده است از آقاي فريد زكريا به نام  1384كتابي در سال .دارند

. هيمي هم ويراستاري كرده اندي آقاي اميرحسين نوروزي است و آقاي خشايار دي اين كتاب ترجمه. "دموكراسي

ي اقتصادي تمركز  در اين كتاب آقاي زكريا بيشتر روي توسعه.  ايشان از متفكرين ليبرال دموكرات غربي هستند

اي كه براي  اند و نسخه ي اقتصادي به دموكراسي رسيده گويد كه كشورهاي آسياي شرقي از طريق توسعه دارد و مي

اين است كه اين كشورها نبايد روي دموكراسي تكيه كنند بلكه بايد روي توسعه نويسد  كشورهاي خاورميانه مي

در واقع وي معتقد بود كه اصالحات . اقتصادي نيروي بگذارند و تالششان را معطوف به اين بخش از توسعه كنند

در همين كتاب فريد زكريا . ي خاورميانه به اين اصالحات بپردازند اقتصادي در اولويت است و بايد در منطقه

گويد در ابتدا غرب بايد تشخيص دهد كه دست كم فعالً به دنبال دموكراسي در خاورميانه نيست، ما به دنبال  مي

يابي به آنها را  اگر اهدافمان را شفاف كنيم در واقع دست. ساالر هستيم كه چيزي است كامالً متفاوت ليبراليسم قانون

شوند وقتي متوجه شوند آنها را مجبور نخواهيم كرد كه  يانه خوشحال ميهاي خاورم حكومت. تر كرده ايم آسان

شوند وقتي بدانند كه آنها را پيوسته در مسائل متعدد ديگر  مي دوآنها كمتر خوشن. ابات برگزار كنندهمين فردا انتخ

خود از اسالم  هاي دولتي و غيردولتي حكومت سعودي بايد تالش كند تا به حمايت. تحت فشار قرار خواهيم داد

اهميتي ندارد اگر اين كار . ي آن كشور به دنيا شده است افراطي خاتمه دهد، چيزي كه حاال دومين صادرات عمده

ي  ي تالشش اين است كه توجه را به توسعه زكريا در اين كتاب همه. آيند مدافعان آزادي بيان در غرب نباشد خوش

بر اين باور است كه اصالحات اقتصادي اساسي است و بايد در اقتصادي در كشورهاي خاورميانه جلب كند و 

حل آنها را  يعني او با اذعان به اين واقعيت كه مشكالت خاورميانه تنها اقتصادي نيستند اما راه. اولويت قرار گيرد

آفتاب و  –كند  اي منتشر مي حاال همين آقاي فريد زكريا بعد از سقوط حسني مبارك يك مقاله. داند اقتصادي مي

ي اقتصادي در خاورميانه جواب نداده  گويد توسعه كه در آن  مي -اي آن را ترجمه و منتشر كرد  نامه يزد در ويژه

هاي اقتصادي بانك جهاني و  توجه كنيد كه عمل به نسخه. پرداختند ي سياسي مي بايستي به توسعه است و مي

ها بدون چون و چرا  بحث هدفمندي يارانه. ران دامن زده استالمللي پول، همين حاال چه فقري را در اي صندوق بين

گري را  المللي پول و بانك جهاني است كه مردم را اينچنين گرفتار و تورم ويران هاي صندوق بين يكي از نسخه

و اي جز فقر  اند، نتيجه ها را بدون چون و چرا عمل كرده ي كشورهايي هم كه اين سياست در بقيه. حاكم كرده است

  . فساد و بدبختي مردم نداشته است
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هاي  درصد رشد كرد و بين سال 375هاي اقتصاد باز در شيلي موجب شد كه تورم  اعمال سياست

به . شغل صنعتي از بين رفت و بيكاري بر بيكاري افزود 177000چيزي حدود  1983تا  1973

كاه به  دم در فقري جانشد و مر درصد درآمد مردم تنها صرف خريد نان خالي مي 75طوري كه 

هاي اقتصاد باز نه تنها مبتني بر دموكراسي و آزادي نبود كه اساساً با  اين سياست. بردند سر مي

هاي اقتصاد آزاد  آمد و مجبور بودند كه اين سياست آزادي سياسي و دموكراسي جور در نمي

ند و بر اين اساس بود كه ي يك ديكتاتوري برآمده از كودتا اعمال كن مكتب شيكاگو را به وسيله

هاي اقتصادي ميلتون فريدمن در اين  كودتاي پينوشه در شيلي همراه و همگام شد با سياست

گناه و زنداني شدن بيش از  انسان بي 3200ي آن اگر اشتباه نكنم كشتار بيش از  كشور و نتيجه

دند كه به گراني نرخ ي آن چند تا دانش آموز دبيرستاني بو ديگر بود كه فقط يك نمونه 80000

هاي الكتريكي  اتوبوس اعتراض كرده بودند و همين موجب شد كه زير بدترين فشارها و شوك

شد و همين  درصد درآمد يك كارمند دولتي تنها صرف كرايه اتوبوس مي 17. شكنجه شوند

  .آموزان شده بود موجب اعتراض دانش

ر هم در اين كشورها چون آزادي وجود نداشت و احزاب از سوي ديگعالوه بر اين كطالبي كه بيان نموديد، 

بينيم كه  اما مي. ها شد توانستند فعاليت كنند، آزادي بيان و مطبوعات وجود نداشت منجر به سقوط اين حكومت نمي

گويد  كنند و مي ي اقتصادي تاكيد مي ي سياسي همراه و هم زمان با توسعه ها قبل روي توسعه مهندس سحابي از سال

اي جز  ي اقتصادي باشد ولو پيشرفت هم داشته باشيم، در نهايت نتيجه ه اگر منظور و هدف از توسعه تنها توسعهك

در . از زندان آزاد شديم 46ما سال . در همين ارتباط به يك موضوع اشاره كنم. شكست و فروپاشي نخواهد داشت

يكي از سخنرانان . ه در مسجد الجواد برگزار شدي سخنراني داشت ك همان سال انجمن اسالمي مهندسين يك برنامه

درست به ياد ندارم سخنراني ايشان در مورد چه موضوعي بود، اما به ياد دارم كه . آقاي مهندس سحابي بودند

ي سياسي تاكيد داشتند و حتا نقل قولي از مائو  جا باز مهندس روي توسعه قسمتي از آن راجع به توسعه بود، در همان

ي سياسي ولو با موفقيت هم باشد  ي اقتصادي بدون توسعه ائو هم به اين نتيجه رسيده است كه توسعهكرد كه م

ي سياسي و اقتصادي  مهندس از همان زمان توسعه. رسد ي بايسته را نخواهد داشت و در نهايت به بن بست مي نتيجه

  . دانست را به موازات و همراه هم و يكي بدون ديگري را دشوار مي
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گفت كه پول نفت درآمد نيست بلكه سرمايه  ايشان هميشه مي. ديگر از آموزهاي مهندس توجه به نفت بود يكي

اي بشود و نه اين كه صرف خريد  پول نفت بايد صرف امور زيربنايي و پايه. اين ثروت از بين رفتني است. است

اين را بارها و . بشود... س و پفك و مايحتاج مصرفي غير ضروري و لوكس و يا كاالهاي بنجل مثل چيپس و آدام

اند كه الزم است حاكميت و جامعه از وابستگي به درآمد نفت نجات پيدا  ها و مقاالتشان بيان داشته بارها در سخنراني

توان سالي چند  شود، اما به مرور و با برنامه مي شبه نمي گفت كه اين عدم وابستگي يكباره و يك البته ايشان مي. كنند

هاي  شود صرف هزينه يعني آنچه از فروش نفت كسب مي. د از اين وابستگي كاست تا به مقصود نهايي رسيددرص

در واقع صرف كارهاي . گذاري شود آفرين سرمايه هاي زيربنايي و كالن درآمدزا و ثروت جاري نشود و در زمينه

مهندس روي ثروت و سرمايه بودن . بشودهزينه ... كيفي بشود نه اينكه در خريد آدمس و پفك و لوازم آرايش و 

جهاني سازي و مسائل "منتشر شده است به نام  81كتابي در سال . دانست نفت بسيار تكيه داشت و آن را درآمد نمي

، 2001ي نوبل اقتصاد در سال  ي جايزه اين آقا برنده. است "جوزف استيگليتز"ي آن آقاي  كه نويسنده "آن

هاي بانك  ايشان مستقيماً ناظر بر اعمال سياست. هاني و مشاور ارشد كلينتون بوده استي بانك ج كارشناس برجسته

اين كتاب را . (هاي اين بانك در جهان سوم بوده و نتايج را در اين كتاب آورده است جهاني و عملياتي كردن نسخه

هاي صندوق  كه به توصيهگويد امروز مالزي نسبت به كشورهايي  در اين كتاب مي.) بخوانيد كتاب خوبي است

گذاري خارجي عمالً افزايش يافت، چون  سرمايه. المللي پول عمل كردند در وضعيت بسيار بهتري قرار دارد بين

گذاران نگران ثبات اقتصادي هستند و مالزي از بسياري از همسايگانش در حفظ ثبات بهتر عمل كرده بود  سرمايه

گويد تايلند  مي. آورد تايلند است ي دومي كه استيگليتز مي اما نمونه. دگذاري خارجي را جذب كن توانست سرمايه

سال بعد از شروع بحران، تايلند  3المللي پول را دنبال كرد، با اين وضع  هاي صندوق بين تقريباً به طور كامل نسخه

تايلند با . ز بحران استتر از سطح قبل ا درصد پايين 3/2هنوز در كسادي است و توليد ناخالص داخلي آن تقريباً  

اين . برد المللي پول را به طور كامل اجرا كرده است اما همچنان در بحران به سر مي هاي صندوق بين اينكه سياست

ها و بارها بيان كرده و به آنها پرداخته است، در مورد سرمايه نفت،  اند كه مهندس طي اين سال مسائل و مواردي

ها در ارتباط با اين  مهندس طي اين سال... هاي بانك جهاني و  ياسي، نقد برنامهي س ي اقتصادي، توسعه توسعه

كارهاي ملي و داخلي داشت و بسيار روشنگرانه و آگاهانه آنها را  موضوعات هميشه تكيه و تاكيد بر منابع ملي و راه

يتي است كه به لحاظ اقتصادي در بيان داشته بود كه متاسفانه به اين همه انذار و تذكر گوش فرا ندادند و اين وضع

ها و  ها، حذف يارانه آزادسازي قيمت. كند ي بانك جهاني را عمل مي امروز دولت درست نسخه. كشورمان شاهديم
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المللي پول است و مي بينيد كه وضع و روزمان نسبت به دو يا  هاي بانك جهاني و صندوق بين همه اجراي نسخه... 

 ي كه پيش آمدهايم، اما اين وضع هاي جهاني شده ست است كه اكنون درگير تحريمدر. سه سال پيش چه شده است

ها  كاري است كه هم وضع موجود را ساخته و هم اساساً تحريم ها نيست، عدم مديريت و ندانم ي تحريم تنها نتيجه

شديد بود، اما دولت دكتر مصدق هم در تحريم . هاي مقطعي است هم حاصل آن مديريت ضعيف و مبتني بر هيجان

رسد كه صادرات غير نفتي ما در  گذارد و به جايي مي بينيم كه سياست اقتصاد بدون نفت را به مرحله اجرا مي مي

ي فشارهاي خارجي و  رغم همه كند كه ايران علي هايي اتخاذ مي سياست. شود مان مي برابر واردت 7زمان مصدق 

مهندس سحابي هم اگر . ا همه حاصل مديريت مصدق بوده استاينه. هاي جهاني رشد تورم نداشته است تحريم

  . داد تنها مبتني و محدود در ذهنيات ناب نبود و متناسب با واقعيات و مبتني بر تجارب بود تئوري يا نظري ارائه مي

  

هاي مهندس سحابي براي  آن چه بنده از مجموعه بيانات شما دستگيرم شد اين است كه آموزه

درس تعادل و اعتدال در عمل و  – 2درس مبارزه و مقاومت،  – 1بوده است از نسل شما عبارت 

ي دونسل پيش از خودش كه نسل مهندس بازرگان، دكتر سحابي و  پيوند دهنده – 3نظر، 

تمركز و توجه بر  – 4اند با نسل بعد از خودشان كه نسل شما بوده است،  اهللا طالقاني بوده آيت

ي  توجه و تمركز بر توسعه – 5كند،  ر اين كه چه كسي حكومت ميچگونه حكومت كردن و نه ب

متوازن سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي، و در نهايت اينكه نفت درآمد نيست و سرمايه يا 

 50شما . ايد هاي مهندس سحابي بيان كرده ها و آموزه اين موارد را به عنوان درس. ثروت است

حاصل . ايد و زندان و خالصه همراهي با مهندس سحابي داشته كاري و مبارزه سال دوستي و هم

فكري چيزهاي بسياري بوده است، شما به عنوان يكي از دوستان و  كاري و هم اين مدت هم

  نزديكان فكري و سياسي مهندس سحابي چه نقدي به ايشان داريد؟ انتقاد شما به ايشان چيست؟

ام اين است كه  يكي از اختالف نظرهايي كه من با مهندس داشتم و قبالً هم به آن اشاره كرده و در جايي بيان داشته

. گفت غرب االن رسيده به انتقاد از دموكراسي و بايد اين نوع دموكراسي را نقد كنيم و دنبالش نباشيم ايشان مي

اي كه بعضاً با هم  هاي خصوصي در صحبت. كرد ميهاي گذشته از نوعي دموكراسي هدايت شده حمايت  سال

كند و اين به  كند، انتقاد مي سال است به آن رسيده و اجرا مي 200اي كه  گفتم غرب از دموكراسي داشتيم من مي
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آيد و تا يك  ايم، تا يك محيط آزادي به وجود مي ما هنوز به الفباي دموكراسي نرسيده. معناي رد و نفي آن نيست

زنيم كه طولي  ي هم مي توان حرف زد، آن چنان بر سر و كله شود و تا حدودي مي راي آزادي خلق ميفرصتي ب

ي دموكراسي،  سال تجربه 200غرب بعد از . گرديم و روز از نو و روزي از نو كشد دوباره به حالت اول برمي نمي

در تالش است تا آن را بهتر كند، نه  حاال به جايي رسيده كه براي بهتر كردن دموكراسي، به نقد آن پرداخته و

ي  ها، در دهه آن سال.  كه آن را ببوسد و كنار بگذارد و رو به سوي دموكراسي هدايت شده و كنترل شده بياورد اين

مقاالتي درباره ي انحطاط غرب و احياي جامعه ي غرب (ي اجتماع  فلسفه"چهل كتابي منتشر شده بود تحت عنوان 

اين كتاب يك سري . پمن بود كه محمود فخرداعي ترجمه و نشر كتابهاي جيبي منتشر كرده بودنوشته والتر لي ")

گفت كه  مهندس سحابي اين كتاب را خوانده بود و پيرو همين مي. هاي غربي داشت انتقادها به دموكراسي

كنند و  و رد ميها هم دموكراسي موجود در غرب را نقد  دموكراسي در غرب امروز مورد نقد جدي است و غربي

مهندس بازرگان هم كتاب را خواند و . ي اين كتاب كرد به هر حال مرحوم مهندس بازرگان را هم وادار به مطالعه

كند براي بهتر شدن اين دموكراسي و در  گفت كه نويسنده به شدت طرفدار دموكراسي است و انتقاداتي كه مي

كراسي را نفي كنيم و يك نوع دموكراسي هدايت شده را به مسير درست قرار گرفتن آن است نه اينكه اين دمو

من به . وجود داشتبين مهندس بازرگان و مهندي سحابي دو برداشت جداگانه از كتاب بنابراين . جاي آن بياوريم

. مهندس سحابي همين بود ند معتقد نبودم و يكي از انتقادات من ازگفت اي كه مهندس مي دموكراسي هدايت شده

من . از دموكراسي هدايت شده حمايت كرده است "امت و امامت"معتقدند كه شريعتي هم در كتاب هم ا ه بعضي

كند و  شناسي نگاه مي اين را قبول ندارم، چرا كه اوالً شريعتي در امت و امامت به يك بحث كالمي از منظر جامعه

رهبري . رهبري ايدئولوژيك خيرمعتقد است كه رهبري سياسي بايد انتخاب شود و منتخب مردم باشد اما 

كه يك شخصيتي در كوران مبارزات انقالبي يك ملت، چون  انتخاب كرد به دليل اين شود ايدئولوژيك را نمي

گذارد خود به خود به عنوان رهبر و  هاي مردم مي دهد و انگشت روي دردها و خواسته همراه مردم به مبارزه ادامه مي

رهبر فقيد انقالب  57مانند مرحوم مدرس، مرحوم دكتر مصدق و در زمان انقالب شود  برگزيده مردم انتخاب مي

شريعتي . گويد به هر حال نظر نهايي من دموكراسي است در جاي جاي كتاب مي بنابراين شريعتي. مرحوم اما

كمترين  گويد در كشورهايي كه نظام اجتماعي هنوز مبتني بر ساختارهاي قبايلي است و مردم رايشان را بي مي

دموكراسي بايد مبتني . دهند، انتخابات و دموكراسي معنا ندارد اي به رئيس و ريش سفيد قبيله مي شناخت و آگاهي

بر يك بستر اجتماعي خاص باشد، براي ايجاد اين بستر بايد زماني بگذرد و مردم را به مباني و اصول دموكراسي 
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سي هدايت شده كه در كشورهاي غير متعهد مثل سوكارنو در گذشته از آن اين دموكرا. آشنا كرد و شناخت داد

معتقد به آن بودند و متاثر از كنفرانس باندونگ كه ... در يوگسالوي و ندوزي و جمال عبدل ناصر در مصر و تيتو ا

بينيم كه هيچ  خواستند آن دموكراسي هدايت شده را اجرا كنند، مي هاي سي و چهل  مطرح شده بود، مي در دهه

. بلكه اغلب و شايد تمام آنها غير از هندوستان سر از ديكتاتوري درآوردند. ام به آزادي و دموكراسي نرسيدندكد

ما در اين زمينه هم . گفت كه دكتر مصدق هم به يك نوع دموكراسي هدايت شده رسيده است مهندس سحابي مي

. موكراسي مدني و نهادي را اعمال و اجرا كنددكتر مصدق كامالً در تالش بود كه يك د. با هم اختالف نظر داشتيم

. تاسيس شوراهاي شهر و روستا در زمان مصدق از جمله نهادهاي دموكراتيكي بودند كه مصدق به وجود آورد

. اي هدايت شده و قطره چكاني به مردم بدهد مصدق نهادهاي دموكراسي را از مردم نگرفت تا بعداً آنها را به گونه

حتا اماكن مقدس مثل . هم اختيارات را از يك نفر گرفت و آن را در اختيار يك شورا گذاشت وي حتا در ادارات

يعني در تالش بود كه در هرجاي ممكن نهادي . را هم در اختيار يك شورا قرار داد... توليت قم و مشهد و 

دق با دموكراسي هدايت دكتر مص. ي مدني حركت دهد دموكراتيك ايجاد كند تا بتواند ايران را به  سمت جامعه

اين انتقادي . حركت مصدق تماماً به سمت دموكراسي و ايجاد نهادهاي مدني و دموكراتيك بود. شده مخالف بود

آقاي طالقاني هم با اين دموكراسي هدايت شده مخالف بود و معتقد بود كه . بود كه من به مهندس داشتم

بايد به مردم آزادي و دموكراسي داد تا با آزمون و خطا و تمرين و  .توان قطره چكاني به مردم داد دموكراسي را نمي

توانيم براي هدايت مردم آزادي را از آنها بگيريم و  نمي. ممارست در جو دموكراسي به راه درست و راست بروند

 .كند يي شوراها را مطرح م اين است كه مرحوم طالقاني مساله. توان مردم را هدايت كرد در آزادي است كه مي

دانم كه بعد از اين بازداشت  است و من نمي 80البته اين برداشت مربوط به پيش از بازداشت مهندس سحابي در سال 

چون به هر حال در . ام پيرامون اين موضوع ديگر من صحبتي از ايشان نشنيده. هم نظرشان همين بود يا تغيير كرده بود

ها  دانند كه خيلي از ايده ي زندان دارند مي ي آنهايي كه تجربه و همه آيد زندان فرصت فكر كردن براي آدم پيش مي

رسد و ممكن است تغييراتي در  آيد و در زندان آدم به چيزهاي جديدي مي و نظرات در زندان براي آدم به وجود مي

چون ديگر . اند يا خير دانم كه آيا مهندس همچنان بر اين باور بوده بنابراين نمي. هايش به وجود آيد افكار و انديشه

  .ام راجع به اين موضوع از ايشان من چيزي نشنيده
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  :ها يادداشت

الزم به . منتشر شده است 91، ارديبهشت و خرداد  73اين مصاحبه پيش از اين در نشريه چشم انداز ايران شماره *

  .تر از آن مصاحبه است اي كامل ذكر است كه اين نسخه
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  فريد زكريا،

  توسعه اقتصادي و توسعه سياسي

  

تحت عنوان توسعه متوازن در انديشه سحابي داشته ام،  73در گفتگويي كه اينجانب با نشريه چشم انداز ايران شماره 

اً رمختصبعد از بيان نقطه نظرات مهندس سحابي اشاره اي هم به انديشه فريد زكريا نموده بودم كه در اينجا 

  .دهم ي انديشه فريد زكريا مي توضيحاتي نيز درباره

مالحظه شد كه شادروان مهندس سحابي توسعه سياسي را مقدم بر توسعه  "توسعه"همانطوري كه در بحث از 

  :دانست اقتصادي مي

  )1( ".اداري مقدم بر هر نوع سياست و بازسازي اقتصادي است –بازسازي سياسي  "

  :گويد بررسي و نقد برنامه اول ميبه همين جهت هنگام 

كردند و بازسازي سياسي را در آن تقدم و  بيني و حكمت و تدبير بيشتري برنامه اول را تدوين مي اگر با روشن "

ايم به  اي بهتر از آنچه كه امروز گرفتار آن شده ساختند قطعاً نتيجه اولويت بخشيده و رشد اقتصادي را فرع به آن مي

  )2( ".آمد دست مي

  :گويد  انداز ايران مي ي چشم سرانجام در ويژنامه

امروز توسعه همه جانبه يعني توسعه سياسي، اقتصادي، فرهنگي، انساني، اجتماعي و عملي حل كننده بسياري از  "

  )3( ".شوند مشكالت كشور است و براي تحقق عيني توسعه، اين نيروي مولد هستند كه نيروهاي اصلي شمرده مي

كرد،  ر حالي است كه در همان هنگامي كه مهندس سحابي اين سخنان را از ته دل و دلسوزي بيان ميو اين د

اي كه نشريه مهرنامه در  در مصاحبه. كردند جمهور وقت، فقط توسعه اقتصادي را مطرح مي ديگران براي رئيس

  :گويد  مصاحبه مي با دكتر محمد علي نجفي كرده است، ايشان در آن – 1391خرداد  –خود  22شماره 
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با اين حال، هنوز . دانم اما در مورد بحث توسعه  سياسي و اقتصادي، من تفكيك اين دو را از يكديگر سخت مي "

معتقدم اگر قرار باشد جامعه به مست توسعه سياسي حركت كند، بايد قبل از آن توسعه اقتصادي صورت گرفته 

ي همين موضوع  تشكيل دولت آقاي خاتمي، جلسه مفصلي با ايشان درباره بنده به اتفاق آقاي دكتر نيلي بعد از. باشد

: دكتر نيلي در جلسه گفت . دكتر نيلي تحليل بسيار زيبايي تهيه كرده بود كه به آقاي خاتمي ارائه داد. داشتيم

مجموعه  انجام... ي تحقق و به كرسي نشاندن شعارهاي زيباي شما درباب جامعه مدني؛ توسعه سياسي و  الزمه

  )4( ".ي اقتصادي است اقداماتي در عرصه

هاي  فريد زكريا از متفكرين و تئوريسن. شود بينيم كه توسط فريد زكريا ارائه مي اين نوع تحليل را در همان اوان مي

 "آينده آزادي، اولويت ليبراليسم بر دموكراسي "كتابي تحت عنوان . باشد تفكر ليبراليسم در دوران معاصر ما مي

وي در باب اولويت توسعه اقتصادي بر توسعه . در ايران منتشر شده است 1384اند كه ترجمه آن در سال  نوشته

  :گويد  سياسي در كشورهاي منطقه و خاورميانه چنين مي

راه حل پايدارتر، اصالحات سياسي و اقتصادي است، اصالحات اقتصادي اساسي است و بايد در اولويت قرار  "

  )5(".شود مشكالت خاورميانه فقط اقتصادي نيست، اما شايد راه حل آنها در اقتصاد نهفته مي اگر چه. گيرد

خواهد كه در خاورميانه دنبال دموكراسي  كند و از آنها مي به همين دليل فريد زكريا به كشورهاي اروپايي توصيه مي

پيچد  اي كه ايشان براي اين كشورها مي راه حل اين كشورها چيز ديگري است و در نسخه. و انتخابات آزاد نباشند

  :گويد  چنين مي

ما به دنبال ليبراليسم . در ابتدا غرب بايد تشخيص دهد كه دست كم فعالً به دنبال دموكراسي در خاورميانه نيست "

ا را مان را شفاف كنيم در واقع دستيابي به آنه اگر اهداف فوري. قانون ساالر هستيم كه چيزي است كامالً متفاوت

شوند آنها را مجبور نخواهيم كرد كه  شوند وقتي متوجه مي هاي خاورميانه خوشحال مي حكومت. ايم تر كرده آسان

دافعان آزادي اهميتي ندارد اگر اين كار خوشايند م... شوند آنها كمتر خشنود مي. همين فردا انتخابات برگزار كنند

  )6(".بيان مطلق نباشد

نامه نيوزويك در ضميمه آفتاب  اي از فريد زكريا كه به نقل از هفته اما در فرداي پيروزي انقالب مردم مصر در مقاله

دانست،  يزد به چاپ رسيده است بر خالف نظر قبلي خود كه توسعه اقتصادي را در اولويت بر توسعه سياسي مي



٤٧  ----------------------------------------------------------------------------------------- بی سحا ی ی انسانی در انديشه توسعه
   
 

هاي اساسي نتوانست جوابگوي مسائل و  ي و نبودن آزاديخوار گويد توسعه صرفاً اقتصادي به علت فساد و رانت مي

  :گويد هايي از اين مقاله چنين مي وي در بخش. مشكالتي كه به وجود آمده باشد

ها بسته، فعالين  احزاب سياسي ممنوع، روزنامه. طي سه دهه اخير جامعه مدني در مصر همواره سركوب شده است "

هاي دانشگاهي  دستگاه قضايي فاسد بود و بر كار نشر كتاب و فعاليت .شدند سياسي و ورشنفكران بازداشت مي

هاي تروريستي و تامين  طي دو دهه گذشته رژيم مبارك به بهانه مبارزه با گروه. گرفت نظارت شديدي صورت مي

نيز در  هايي دولت مصر تا به حال فعاليت... اي سركوب نموده است امنيت، فعالين جامعه مدني را به شكل وحشيانه

ي گذشته اصالحات اقتصادي بوده  جالب اين كه يكي از اين موارد، طي چند دهه. ي كشور داشته است عرصه اداره

المللي پول در صدد انجام اصالحات  مصر با اخذ وامهايي از بانك جهاني و صندوق بين 1990در اواسط دهه . است

مبارك به همراه پسرش جمال و يك كابينه از ميران . ددر اقتصاد سوسياليسيي، كه ميراثي از گذشته بود برآم

ها را كاهش  مقررات دست و پاگير را لغو كرد و يارانه. ها نمود طلب اقتصادي شروع به كاهش تعرفه و ماليات اصالح

تجربه نمود و حتي در سال  2008تا  2006درصدي را طي سالهاي  7با انجام اين اصالحات اقتصاد كشور رشد . داد

با نوسازي تكنولوژيك و كاهش . درصدي ادامه داد 9شته و در اوج بحران اقتصاد جهاني اين مسير را با رشد گذ

اي با  هاي رسانه آوري ديوارهايي كه پيش از اين به دور مصر كشيده شده بود، اين كشور بيش از پيش از طريق فن

  .جهان خارج ارتباط برقرار كرد

  عتراضات مردمي را برانگيخت؟هاي اقتصادي ا چرا پيشرفتاما 

هاي اجتماعي موجود نيز دامن زد و  اين رشد اقتصادي نه تنها نظم راكد سياسي در مصر را تغيير نداد بلكه بر نابرابري

تونس رشد اقتصادي فزاينده مصر را نداشت اما نظم راكد و فاسد . عالوه بر آن انتظارات و توقع مردم را افزايش داد

 "ز آن هنگام كه خواست اصالحات انجام دهد، فرو پاشيد و به قول الكسي دو توكويل در اين كشور ني

در اين . ترين لحظه براي يك حكومت ديكتاتور زماني است كه اين حكومت بخواهد خود را اصالح كند خطرناك

در اين زمان چون . مندنا مي "دهد كه دانشمندان علوم سياسي آن را انفجار انتظارات فزاينده  اي رخ مي حالت پديده

ها با  هاي استبدادي قادر به پاسخ به نيازها و تغييرات جديد و پوياي جامعه نيست اين حكومت ساختار متصلب قدرت

اگر چه بيكاري جوانان و قيمتهاي باالي موارد . مثل آنچه كه در تونس و مصر اتفاق افتاد. شوند چالش مواجه مي

ش بود ولي عوامل زيربنايي مربوط به رشد جامعه و جمعيت معترض كه نتيجه غذايي از داليل اوليه آغاز جنب
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اصالحات اقتصادي جديد و ارتباط بيشتر با جهان خارج است، بوده و كما اينكه در كشورهايي مثل سوريه و كره 

ود را با مبارك حركت اقتصادي رو به جلو خ. شمالي علي رغم وجود ركود سياسي بيشتر شاهد ثبات بيشتري هستيم

عليرغم اندك فضاي باز سياسي در . شد، همراه ساخت خشونت و گامهاي سياسي كه رو به عقب برداشته مي

نتيجه اين . پس از اين تاريخ به تدريج مبارك شروع بع پس روي سياسي نمود 2005انتخابات پارلماني در سال 

گذشته، دستگيري و شكنجه منتقديني مثل ايمن به صفر در سال  88المسلمين از  اقدامات كاهش نمايندگان اخوان

 2010هاي پارلماني  الغور، رقيب مبارك در آخرين انتخابات رياست جمهوري و تقلبات گسترده انتخاباتي در رقابت

ي چند سال اخير به احزاب رقيب داده شده بود همه ط 2005هاي بيان و اجتماعاتي كه در سال  همچنين آزادي. بود

  )7( ".لغو شده بود

در اينجاست كه فريد زكريا سالها پس از دفاع از اولويت اقتصادي در كشورهاي منطقه و خاورميانه سرانجام به اين 

  :اولويت اقتصادي جواب نداده بلكه بايد به اولويت سياسي بها داده شودرسد كه  نتيجه و جمه بندي مي

قتصاد بازتر، كه مورد نياز مصر نيز هست ممكن هاي الزم براي حركت به سوي ا رشد اقتصادي و كسب حداقل "

نخواهد شد مگر از طريق مبارزه با فساد و بهبود آموزش و پرورش كه در طول زمان به شكل گيري يك طبقه 

  )8(". مستقل از دولت منجر خواهد شد

و ليبرال اروپايي براي  تئوريسن اقتصادي  ها و اين نسخه پيچي به هر حال بعد از اين فراز و نشيب. يعني جامعه مدني

رسيم كه راه حل چنين جوامع به خصوص  كشورهاي خاورميانه سرانجام به اين سخن شادروان مهندس سحابي مي

  كه  استن توسعه سياسي و اقتصادي ايران را در همه جانبه ديد

بازسازي ... كشور است حل كننده بسياري از مشكالت... امروزه توسعه همه جانبه يعني توسعه سياسي، اقتصادي و  "

  )8(".مقدم بر هر نوع سياست يا بازسازي اقتصادي است... سياسي 

  

  :ها يادداشت

  .به مقاله مهندس سحابي و توسعه انساني مراجعه شود  - 1



٤٩  ----------------------------------------------------------------------------------------- بی سحا ی ی انسانی در انديشه توسعه
   
 

  همان – 2

  .اجتماعي مراجعه شود –به مقاله بخشي از افكار سياسي  – 3
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 در سوگ استاد

 نگار مهندس مهرنوش بسته

 

 داغ است دل الله و نيلي است بر سرو                            كز باغ جهان الله عذاران همه رفتند

  وه گساران همه رفتندداندوه كه ان            فتند                  خافسوس كه افسانه سرايان همه 

  آن گرد شتابنده كه در دامن صحراست                           گويد چه نشيني كه سواران همه رفتند

  خون بار بهار از مژه در فرقت احباب                           كز پيش تو چون ابر بهاران همه رفتند

  گفت  او مي. ايم كه براي آزادي و ايران زندگي كردند و مرامشان مدارا بودستهبه يادبود پدر و دختري نش

آميز و بردبارانه را با طرفهاي مقابل و معاند بايد اتخاذ كرد تا مردمان وطنخواه، كاردان و  مشي گفتگوي مسالمت "

و از ضرباتي كه از اين سو در راه تحقيق اين مشي بايد مداومت و پيگيري داشت . طلب بيشتري جذب شوند معنويت

هاي  تسليم احساس شدن و رفتار سريع و واكنشي نسبت به تحريكات و توطئه آفريني. شود نهراسيد و آن سو وارد مي

قانون مداري مظهر خرد . طرف مقابل داشتن و بر طبل تنفر و تعصب و خشونت كوبيدن ضد اين راهبرد ملي است

احترام يا التزام به . تواند صورت بگيرد زير لواي قانون است تفاهمي كه مي در يك جامعه متكثر نهايت. جمعي است

تواند خالي از كاستيها  قانون به معناي بي عيب و نقص بودن آن نيست قانوني كه به دست بشر نگاشته شده است نمي

ي توسعه  ه نشانهدر هر كشور ديگر هم ممكن است چنين باشد ولي احترام به قوانين مدني جامع. و نسبيت باشد

  ".يافتگي و عقالنيت مردم و آموزش آنان است

  او تاكيد داشت كه

ي مدني و مردم  احساس ملي بستر جامعه. و حس هويت ايراني خود بسيار نيازمنديم يما امروز به احساس مل " 

چ عاملي براي ي اصحاب متكثر جامعه است نباشد، هي چراكه اگر امر مشتركي كه كه دلبستگي همه. ساالري است
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آن كه در مقام تضادها و تخاصمات و تعارضات اجتماعي، سياسي و اقتصادي نسبت به هم كوتاه بيايند و گذشت 

  .توان به هم زيستي و تعادل اجتماعي دست يافت تنها در تعلق خاطر مشترك مي.نمايند وجود نخواهد داشت

هاي فكري، سياسي، مذهبي، طبقات و اقشار  ها و نحله يانتمام احزاب دروني ملت ايران از جمله اقوام، مناطق، جر 

سرنوشت خود و ملت  آن كل فراگير يا ملت ايران هستند و مشاركت بي تبعيض آنها در تعيين اجتماعي مشمول

بازسازي احساس ملي يا وجدان و خودآگاهي از . ت ملي و امنيت خارجي و داخلي كشور استحاكميضامن حفظ 

  ".دوست بايد به آن اقدام كنند ترين رسالتي است كه روشنفكران وطن يترين و فور ضروري

  قصه نيستم كه بگويي

  نغمه نيستم كه بخواني

  صدا نيستم كه بشنوي

  يا چيزي چنان كه ببيني

  يا چيزي چنان كه بداني

  من درد مشتركم مرا فرياد كن

  نامت را به من بگو                       دستت را به من بده

  ام را به من بگو                     من با لبانت براي همه لبها سخن گفته حرفت

  و دستهايت با دستهاي من آشناست

  ام براي خاطر زندگان در خلوت روشن با تو گريسته

  ام زيباترين سرودها را و در گورستان تاريك با تو خوانده

  اند ترين زندگان بوده زيرا كه مردگان اين سال عاشق
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  را به من بدهدستت 

  .دستهاي تو با من آشناست

  :گفت  او دردمندانه مي

بينيم كه در اين فاصله طوالني اين همه قرباني و هزينه براي كسب آزادي ، عدالت،  كمتر ملتي را در جهان مي "

اشته ترين مفاهيم حاكميت مردم و سرنوشت خويش مسئله د اما امروز بر سر ساده.استقالل و توسعه پرداخته باشد

  ".باشد

  او با تاكيد بر مفهوم توسعه معتقد بود كه 

توسعه نيافتگي و عدم استقالل در حقيقت دو روي يك سكه . ي استقالل، امنيت و عدالت است توسعه پشتوانه"

مفهوم توسعه تنها باال رفتن سطح درآمد ملي يا رشد صنعتي و . عقب ماندگي عين فقر و وابستگي است. هستند

ي مردمان و  ست بلكه توسعه به اين معناست كه معاش و حيات جامعه به منابع خارج از اختيار و ارداهاقتصادي ني

ي توليد و صنعت عالوه بر رشد توليد و  توسعه. ي اقتصادي الزمه توسعه سياسي است توسعه. شهروندان متكي نباشد

در صنعت تالش و دقت . كند اي تبديل مي فتهمهندسان و مديران و صاحبان سرمايه را به آدمهاي پيشر ،ايجاد ثروت

صنعتي شدن موجب . شود اي مي كند آدم سازمان يافته زند و عمالً كسيكه در صنعت كار مي بسيار حرف اول را مي

فهمند و لذا در دموكراسي  فهمند، دموكراسي را مي ي مدني را مي اين افرادجامعه. شود ي خود افراد جامعه مي توسعه

  ".كنند و استبدادپذير نيستند شوند، مشاركت ايجاد مي كنند، صادق مي تند، جدي كار ميهم دقيق هس

  روزي ما دوباره كبوترهايمان را پيدا خواهيم كرد

  روزي كه كمترين سرود بوسه است و 

  هر انسان براي هر انسان برادري است

  بندند شان را نمي روزي كه ديگر درهاي خانه

  اي است و  و قفل افسانه



٥٣  ----------------------------------------------------------------------------------------- بی سحا ی ی انسانی در انديشه توسعه
   
 

  قلب براي زندگي بس است                             

  .روزي كه معناي هر سخن دوست داشتن است

  روزي كه آهنگ هر حرف زندگي است

  تا من به خاطر آخرين شعر رنج جستجوي قافيه برم

  روزي كه ما دوباره كبوترهايمان را پيدا خواهيم كرد

  كشم و من ان روز را انتظار مي

  .ر نباشمحتي روزي كه ديگ

  ي عزيز و تو اي هاله

  دهد، از تو آموختم كه اين عشق است كه زخمها را شفا مي 

  گويد تو مرا شاد كردي،  كند كه به من مي آموختم كه تنها كسي مرا شاد مي 

  . آموختم كه مهربان بودن بهتر از مهم بودن است

  شود و دوست داشته باشد،ي افراد كسي وجود دارد كه خوشحال  آموختم كه زير پوست سخت همه

  .توان نگاه را وسعت بخشيد آموختم كه لبخند بهترين راهي است كه با آن مي 

  . آموختم كه عشق، مهرباني، گذشت، صداقت و بلندنظري خصلت انسانهاي انسان است 

  .و باالخره از تو آموختم كه باد با چراغ خاموش كاري ندارد

  دالن، نكته گذاران همه رفتند آيينه                          گساران همه رفتند  از بزم طرب باده

  داران همه رفتند نه مجنون                           از كوي جنون سلسلهاست نه كوه كن دل شده مانده 



٥٤  ----------------------------------------------------------------------------------------- بی سحا ی ی انسانی در انديشه توسعه
   
 

  ما با كه نشينيم كه ياران همه رفتند

  

  :يادداشتها 
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  .ئت شداقر
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