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رئیس  دستور  نوشت:  خراسان 
بازرسی،  سازمان  ورود  جمهور، 
برکناری دو معاون وزیر بهداشت 
و هشدارهای جدی بیمارستان ها 
سازمان  باالخره  داروخانه ها،  و 
به  وادار  را  اجتماعی  تامین 
تا  کرد  بدهی هایش  پرداخت 
و  بماند  فعال سرپا  دارویار  طرح 
دامنگیر  این  از  بیشتر  مشکالتش 

سالمت مردم نشود.
این  نیست  معلوم  اگرچه 
حمایت از دارویار دایمی خواهد 
بود، یا این طرح حیاتی، چندماه 
کوتاهی  دلیل  به  هم  باز  دیگر 
بعدی  سکته  دچار  متولیان، 

خواهد شد.
کشور  اجتماعی  تامین  سازمان 
تحت  را  مردم  درصد   73 که 
متهم  بزرگ ترین  دارد،  پوشش 
در  دارویار  طرح  ناموفق  اجرای 
که  بود؛ سازمانی  ماه های گذشته 
به دلیل پرداخت نکردن مطالبات 
داروخانه ها و مراکز درمانی، کار 
را به جایی رسانده بود که برخی 
بیمارستان ها مثل فیروزگر تهران، 
اطالعیه عدم پذیرش بیمه شدگان 
کرده  منتشر  را  اجتماعی  تامین 
بودند و داروخانه داران هم خود را 
برای کاری مشابه آماده می کردند، 
اما خوشبختانه فعال بخش بزرگی 
و  است  این مشکل حل شده  از 
اعالم  سازمان  این  عامل  مدیر 
پایان  تا  معوقه  بدهی  »کل  کرد: 
و  کرده ایم  تسویه  را  شهریورماه 
باقی  مهرماه  به  مربوط  مبالغ  تنها 

مانده است«.
دالیل  موسوی  میرهاشم  البته 
را  پرداخت ها  در  تاخیر  بروز 
آغاز  »در  است:  داده  توضیح  هم 
میلیارد   ۲۴۰۰ طرح،  این  اجرای 
تأمین اجتماعی  اختیار  در  تومان 
منابع  از محل  ما  که  قرار گرفت 
داخلی خود هزار میلیارد تومان به 
آن اضافه و به داروخانه ها تزریق 
کردیم اما منابعی که قرار بود در 
بدهی  تا  بگیرد  قرار  ما  اختیار 
معوقه تا آن مقطع به داروخانه ها 
را تسویه کنیم، تأمین و پرداخت 
دیگر  بیمه های  در حالی که  نشد؛ 

خوبی  منابع  سالمت  بیمه  مثل 
دریافت و کل بدهی معوقه خود 
این  وجود  با  کردند.«  تسویه  را 
را  وعده  این  موسوی  گالیه ها، 
پرداخت های  که  است  داده  هم 
کند  به روز  را  اجتماعی  تامین 
و  ارزشمند  »طرح  او  گفته  به  تا 
مفید دارویار«، درنهایت به کاهش 
پرداختی از جیب مردم برای تهیه 

دارو منجر شود.
برای  دیگر  مثبت  و  مهم  اتفاق 
کشور،  دارویی  مشکالت  حل 

افزوده  ارزش  بر  مالیات  کاهش 
در  بود.  دارویی  اولیه  مواد 
 9 مالیات  تعیین  گذشته،  ماه های 
درصدی برای ترخیص این مواد، 
داروسازان  برای  را  مشکالتی 
که  گونه ای  به  بود،  کرده  ایجاد 
پیرصالحی«  »مهدی  گفته  طبق 
سندیکای  مدیره  هیئت  عضو 
داروهای  صنایع  صاحبان 
 ۶۰۰ حدود  شده  سبب  انسانی، 
دارویی  اولیه  مواد  دالر  میلیون 
شرکت ها  و  بماند  گمرکات  در 
بر  مالیات  باالی  هزینه  به  دلیل 
ارزش افزوده نتوانند این اقالم را 
ترخیص کنند. اما حاال با نامه ای 
که رئیس گمرک در تاریخ 7 آبان 
1۴۰1 صادر کرده، نرخ مالیات بر 
و  دارو  اولیه  مواد  افزوده  ارزش 

کاهش  درصد   ۲ و  یک  به  دارو 
یافته است.

توجهی  قابل  بخش  تسویه  با 
تامین  سازمان  بدهی های  از 
یک  داروخانه ها،  به  اجتماعی 
یعنی  مردم،  مهم  بسیار  نگرانی 
بی اعتبار شدن دفترچه های بیمه، 
اتفاق  این  نباید  و  شده  کمرنگ 
خوب را نادیده گرفت؛ اما مشکل 
در  همچنان  دارویی  اقالم  کمبود 
کشور وجود دارد و این واقعیت 
هم قابل انکار نیست. نایب رئیس 

این  در  ایران  داروسازان  انجمن 
»هم اکنون  گفت:  ایسنا  به  باره 
حوزه  در  که  کمبودی  بر  عالوه 
آنتی بیوتیک ها وجود دارد، عمدتا 
مصرف  برای  که  شربت ها  در 
در  داریم؛  کمبود  است،  کودکان 
و  سرماخوردگی  شربت  زمینه 
کمبود  دیفن هیدرامین  شربت 
شربت  بچه ها  تب  برای  داریم، 
اندازه  به  بروفن  و  استامینوفن 
شیاف  نمی شود،  پیدا  کافی 
که  کودکانی  برای  استامینوفن 
باید  و  هستند  کوچک  خیلی 
شیاف  صورت  به  را  استامینوفن 
استفاده کنند خیلی کمیاب است، 
کمبود  هم  کودکان  سرفه  برای 
داروهای  دارد، حتی  دارو وجود 
نمکی  قطره  مانند  ساده  خیلی 

کودکان  برای  بینی  شست وشوی 
هم پیدا نمی شود«. 

آذر« عضو  مژدهی  »رهبر  دکتر 
داروسازان  انجمن  مدیره  هیئت 
ریاست  این  از  پیش  که  ایران 
این انجمن را هم برعهده داشته، 
درباره  خراسان  با  گفت وگو  در 
چرایی استمرار مشکالت دارویی 
همان  اصلی،  دلیل  می گوید: 
است  دستوری  قیمت گذاری 
سال  یک  از  تولیدکنندگان  که 
داده  هشدار  تبعاتش  درباره  قبل 
بودند؛ این مصوبه که قیمت دارو 
باید مشابه قیمت شهریور 1۴۰۰ 
وجود  با  و  نبود  اجرایی  باشد، 
متعدد  جلسات  در  بارها  که  این 
سندیکای  و  داروسازان  انجمن 
انسانی  داروهای  صنایع  صاحبان 
آن  ایرادات  درباره  مسئوالن  با 
صحبت شد اما به نتیجه ای نرسید. 
او می افزاید: سردرگمی در نرخ 
ارز  موقع  به  نشدن  تامین  و  ارز 
در  هم  دارو  اولیه  مواد  واردات 
کنار مشکالتی مانند نرخ مالیات 
ماجرا  این  در  افزوده،  ارزش  بر 
تاثیرگذار بود و همه این ها سبب 
شد بسیاری از خطوط تولید دارو 
که ضررده شده بود، تعطیل شود 
و امروز دچار کمبود برخی اقالم 

دارویی در کشور باشیم.
از او دربـاره اقدامـات صورت 
گرفتـه بـرای حـل ایـن مشـکل 
پاسـخ  او  و  می پرسـم  هـم 
اخیـرا  »خوشـبختانه  می دهـد: 
پـس از شـنیده شـدن گالیه های 
گشـایش هایی  تولیدکننـدگان، 
کمیسـیون  شـده،  حاصـل 
پیگیـر  هـم  مجلـس  بهداشـت 
دارو  و  غـذا  سـازمان  و  اسـت 
هـم پـس از تغییـرات مدیریتـی 
انجـام شـده، به جـد دنبـال تامین 
اسـت.«  ضـروری  داروهـای 
می کنـد:  تصریـح  آذر  مژدهـی 
شـرکت های داروسـازی با تمام 
تـوان و برخـی بـه صـورت سـه 
شـیفت در حـال تولیـد هسـتند 
و پیش بینـی ایـن اسـت کـه تـا 
سـه مـاه آینـده، شـرایط دارویی 
کشـور بـه حالـت طبیعـی برسـد.

دین اوخو آت! یایین گیزلت!!

حمید آرش ازاد

راحات لیغا 
بیر یاخشی یئر؟!

ایندی کی بیز پول سوزوق، هیچ بیر یئره یوخدور اومید
»ابـــر آزادی بــرآمــد، بــاد نــوروزی وزیــد«!
من چوره ک -پالتار غمینده قالمیشام، »حافظ« دئییر:
»وجـه مِی می خوانم و مطرب که می گوید رسید«؟
کـارمنـدم، هـم عیـالـوار، اینــدی ده بایــرام گلیر
»بــار عشـق و مـفـلـسی را هر دو می باید کشید«
بـودجــه تصـویب اولماییب بایراملیق هم ده آیلیغا
»بــاده و گــل از بــهـای خــرقه می باید خرید«!
شیرینی- آجیل آلماغا، دوستوم وام ایستر بانک دان
»از کــریمــی گـوییــا در گـوشه ای بویی شنید«!
بــاخ طلبکار قارداشا، منت ووروب هر گون، دئییر
»مــن همــی کــردم دعا و صبح صادق می دمید«!
کوینه گی اگنیمده جیردی بورج اوچون سوندان دئدی
»جــامــه ای در نیــک نــامـی نیز می باید درید«!
ای خانــیم! هر نه قازاندیم گئتدی تئز باش رنگینه
»ایــن تطـاول کز سر زلف تو می دیدم، که دید«؟!
بیلــمـه دیم آرواد- طلبــکارالر، نه ائتمیش شاعره
»این قــدر دانـم که از شعر ترش خون می چکید«!
»تیــر عــاشق کـش نــدانم بردل »حافظ« که زد« 
»آرش« آنجاق ایسته سه قالسین راحات، تاپسین لحد

عکس

تاریخ گردی

نگاه  با  نوشتار  این  در  طباطبایی  سیدهادی 
با  دینی  عالمان  مواجهه  قرن  یک  از  بیش  به 
ایران  در  را  دینی  نواندیشی  ماجرای  مدرنیته، 
زمان  از  داده چگونه  نشان  و  است  کرده  مرور 
نواندیشان  امروز  تا  اسدآبادی  سیدجمال الدین 
تطور  روی  پیش  چالش های  توانسته اند  دینی 

اندیشه دینی را از پیش پای خود بردارند.
دور از ذهن نبود. وقوع نزاع، قابل پیش بینی 
را  ِعلم  بود.  انداخته  لنگر  مدرنیته  کشتی  بود. 
دینی  باورهای  می کرد.  دلربایی  بود.  کرده  َعَلم 
را به چالش می کشید. گویی جایگزیِن مناسبی 
بود.  شمسی  سیزدهم  سده  اواخِر  می داد.  ارائه 
بود.  گرفته  در  علمی  انقالبی  غربی  ممالک  در 
می رسید.  همگان  گوِش  به  رفته  رفته  صدایش 
در دِل بسیاری هم اثر می کرد. باورهای دینی را 
یکباره  به  اما مگر می شد  به عقب می راند.  هم 
افرادی  باید  شست؟  دست  خود  باورهای  از 
می آمدند. کسانی که میراِث دینی را می شناختند. 

جهاِن جدید را هم ُحرمت می نهادند.
نواندیشی دینی 

از سیدجمال الدین اسدآبادی تا مشروطه
سیّدی چنین کرد. سید جمال الدین اسد آبادی. 
برگزیده  میانه  َمنِشی  می داد  نشان  هم  ظاهرش 
است. عمامه ای به سر می بست اما نه به سبک 
گویی  نداشت.  شانه  بر  عبایی  سنتی.  روحانیاِن 
به نیمی از لباِس روحانیت بسنده کرده بود. نه 
سنّت  به  تمامه  نه  و  داشت  تن  به  مدرن  جامه 
می مانست. در مذهب و مکتبش هم همین رویّه 

را داشت. برخی او را از اهل سنّت دانستند.
به  می خواندندش.  جعفری  مذهب  به  برخی 
اهل  پایگاه  که  همانجا  بود.  رفته  االزهر  جامع 
شیخ  شیعی  فقیِه  پیشنهادِ  به  اما  است.  سنت 
انصاری راهی هندوستان شد. آنجا بود که آتشی 
در انبانش افتاد. با علومِ جدید آشنا شد. دانست 
که ملِل اسالمی به ضعفی گرفتار آمده اند. سید 
به لندن رفت. به پاریس سفر کرد. روزنامه راه 
اندازی کرد. به دنبال راهِ نجاتی می گشت. راهی 
که ضعِف جوامع اسالمی را نشانشان دهد. آن ها 
شاه  ناصرالدین  با  آمد.  ایران  به  کند.  بیدار  را 
پادشاه  با  قانون  ضرورِت  از  کرد.  مالقات  هم 
سخن گفت. فهم سخنانش بر شاه سنگین آمد. 
هنوز هنگامه ای نبود که شاه به یکباره تن به امِر 
جدید دهد. باید چونان سیدی بارها و بارها در 
آماده  را  باید جامعه  می خواندند.  پادشاه  گوِش 
می کردند، تا مگر رفته رفته اثری حاصل شود. 
می دید.  پیشرفت  مانِع  را  مطلقه  حاکمیِت  سید 
می گفت که این ساختارِ قدرت، معیوب است. 
راههایی  غربی ها  کرد.  آن  حاِل  به  فکری  باید 
چاره  فکِر  به  باید  هم  مسلمانان  اندیشیده اند. 
هم  دینی  متوِن  همین  دِل  از  می گفت  باشند. 
از  کرد.  ردیابی  را  قدرت  با  مبارزه  می توان 
با  می توان  هم  اسالمی  اسلوِب  همین  طریق 
به  سید  کرد.  همراهی  غربیها  دستاوردهای 
رویکردِ سنتی از دین نقد داشت. آن را راهگشا 
نمی دانست. می گفت با نگرِش گذشته نسبت به 
دین، نمی توان در دنیای جدید زیست. باید فهم 
دیگری از دین ارائه داد. نگرشی که مخالفتی با 

دستاوردهای جدید نداشته باشد.
یک دهه پس از سیّد، نزاِع سنّت و تجدد به 
مراحل بحرانِی خود رسید. ماجرای مشروطه در 
بود. دو روحانِی  میان  پای دین هم در  گرفت. 
شهیر، نخستین جرقه های مشروطه را زدند. سید 

عبداهلل بهبهانی و سید محمد طباطبایی.
دستاوردهای  بود.  افتاده  دین  در  زلزله ای 
می طلبید.  محاجه  به  را  دینی  عالِماِن  غربی، 
می دید.  شریعت  با  مخالف  را  مشروطه  یکی 
شیخ  می کرد.  حکم  آن  مقبولیت  به  دیگری 
بود. می گفت  مخالفان  رأِس  در  نوری  فضل اهلل 
طایفه  است.  الهی  قانوِن  قوانین،  بهترین  که 
امامیه هم بهترین و کامل ترین قوانیِن الهی را در 

قوانیِن بشری؟  به  نیازی است  دارد. چه  دست 
دینی  عالِماِن  نهایِی  رأی  اما  شیخ  مخالفِت  این 
حضور  دیگر  سوی  در  هم  روحانیونی  نبود. 
داشتند. آخوند خراسانی سر سلسله آنان بود. او 
رأی دیگری داشت. می گفت مشروطه با اسالم 
به  بشری،  قوانیِن  این  می گفت  ندارد.  مخالفتی 
عدالت نزدیکتر است. استیالی قدرت را کاهش 
می دهد. چرا با شرع مخالف باشد؟ مگر شریعت 
جز این می گوید؟ می گفت اساسًا این قوانین هم 

از شرِع اسالم مأخوذ شده است. دو روحانی از 
می دادند.  نشان  را  برداشت  دو  دینی  متِن  یک 
واحد،  متِن  این  از  که  می گفتند  دیگر  زباِن  به 
نزاِع  داد.  به دست  متفاوتی  برداشتهای  می توان 
انجامید.  نامالیماتی  به  وادی  این  در  نخستین 
به  را  عالِمان  برخی  شد.  اعدام  فضل اهلل  شیخ 
بر  قربانی  قدیم  و  جدید  جداِل  کشاند.  انزوا 
جای می گذاشت. نزاعی که گریزی از آن نبود. 
جدالی که در آستانه ورود به قرن جدید شکل 

گرفته بود.
ورود به قرن چهاردهم هجری 

آغاز  هم  جدال  با  شد.  آغاز  چهاردهم  قرن 
سنّت.  عصِر  و  جدید  جهاِن  میان  جدالی  شد. 
بود. طایفه روشنفکران،  سنّت، دین  تامِ  نمادِ  و 
رضا  می کشیدند.  بر  را  جدید  دستاوردهای 
بود.  کرده  آغاز  را  نوسازیهایی  پهلوی  شاه 
برخی  حاال  می کرد.  کمرنگ  هم  را  دین  نقش 
احمد  می زدند.  طعنه  دین  بر  هم  روشنفکران 
آموزه های  برخی  بود.  جمله  آن  از  کسروی 
دینی را به نقد می کشید. آیینی جدید را معرفی 
به  بود.  گذاشته  دینی«  »پاک  را  نامش  می کرد. 
کار  بی  هم  روحانیت  می تاخت.  روحانیت هم 
بود.  خورده  رقم  قم  در  تحولی  بود.  ننشسته 
حوزه  زد.  رقم  را  آن  حائری  عبدالکریم  شیخ 
علمیه ای مستقل را در این شهر بنا گذاشت. از 
عزیمتش  علت  کرد.  دعوت  هم  بنامی  اساتید 
نمی خواهم  گفت  پرسیدند.  وی  از  را  ایران  به 
اگر خدمتی  ایران  بروم  مرجع شوم. می خواهم 
انجام  مسلمانان  و  اسالم  برای  آید  بر  دستم  از 
شیخ  کالمِ  این  در  ِسّری  شاید  نمی دانیم.  دهم. 
نهفته بود. شاید می گفت که اینک نیازی نیست 
که در قامِت مرجعیت نشست و به حِل مسائِل 
هم  دیگرانی  که  می گفت  شاید  پرداخت.  دینی 
می توانند در دین به تأمل بپردازند و گره گشایی 
کنند. شیخ عبدالکریم اما به مرجعیت هم رسید. 
طالب  گرفت.  رونق  کرد  تأسیس  که  حوزه ای 
بسیاری تربیت کرد. شیخ عبدالکریم هم کوشید 
برخی  او  نماید.  التفات  جدید  تحوالِت  به  تا 
نظراِت راهگشا هم ارائه داد. گفته بود که علم 
نگریسته شود. دیدگاهی تخصصی  از  باید  فقه 
می گفت چه لزومی دارد که مردم در همه مسائل 
از یک نفر تقلید کنند؟ شیخ خواهاِن آن بود که 
عده ای از طالب به زبانهای خارجی تسلط بیابند  
.....ادامه در همین صفحه

جدی  رویارویی  نجفی:  علیرضا 
با  پهلوی  محمدرضاشاه  حکومت 
روحانیون از دهه چهل و با انقالب 
آغاز  ارضی  اصالحات  و  سفید 
سنتی  روحانیون  با  شاه  رابطه  شد. 
روحانیت  با  حتی  و  بود  خوب 
گروه های  دیگر  از  بیشتر  انقالبی 
روحانیت  می کرد.  مدارا  مخالف 
سیاسی که پشتوانه مالی مستحکمی 
داشت،  بازاریان  و  فئودال ها  بین 
پهلوی  حکومت  با  چهل  دهه  از 
سفید،  انقالب  علیه  و  شد  درگیر 
به  اراضی  تقسیم  و  زنان  رای  حق 
درگیری های  پرداخت.  مخالفت 

و  سیاسی  روحانیت  بین  متعددی 
شاه وجود داشت، اما روحانیون تا 
سال های میانی دهه پنجاه سخنی از 
تغییر حکومت نمی زدند  انقالب و 
بیشتر  موضع گیری هایشان  و 
بود.  اصالح طلبانه  و  نصیحت گونه 
حکومت  پایانی  سال های  در  اما 
جدال ها باال گرفت و روحانیون که 
ایدئولوژی  انقالبی  با گفتمان چپ 
خود را بازسازی کرده بودند از لزوم 
»انقالب«، »حکومت مستضعفین« و 
»نبرد با استکبار« یا همان امپریالیسم 
موعظه می کردند و در سطح واقعی 
نیز مشغول تشکیل گروه های مسلح 

شده بودند.
مسلحانه  حرکت  نخستین 
واقعه  پهلوی،  حکومت  علیه 
پنجاه  دهه  در  بود.  سیاهکل 
و  رادیکال  مارکسیست های  تنها 
از  ملی  جبهه  اعضای  از  معدودی 
می گفتند.  ایران  در  انقالب  لزوم 
زمان  از  که  مخالفان  سرکوب 
بیشتری  شدت  مرداد   ۲۸ کودتای 

به  معطوف  بیشتر  بود،  گرفته 
گروه های چپ گرا همچون حزب 
خلق  فدایی  چریک های  و  توده 
نا آرامی های دهه پنجاه را  بود. شاه 
می کرد  توصیف  سرخ«  »وحشت 
سلطنت  طرفدار  را  روحانیون  و 
آیت  بود  مدعی  وی  می دانست. 
اهلل خمینی یک استثنا در روحانیت 
نیز  استثنا  همین  حتی  و  است 
خواستار تغییر رژیم نیست بلکه با 
انقالب سفید مخالف است. جالب 
تبلیغاتی  دستگاه  که  اینجاست 
حکومت  مخالفان  نیز  حکومت 
و  می کرد  معرفی  انقالب«  »ضد  را 

با  مخالفت  تعبیر  این  از  منظورش 
اراضی  اصالحات  و  سفید  انقالب 
را  راه  سیاسی  برچسب  این  بود. 
هموار  مخالفان  سرکوب  برای 
می کرد و آن ها را مخالف اقتدار و 

پیشرفت کشور جلوه می داد.
حکومت  پروپاگاندای  همچنین 
دشمن  »عامل  را  مخالفان  پهلوی 
تا  می کرد  معرفی  استعمار«  و 
احساسات عمومی را علیه مخالفین 
تحریک کند. اما در ماجرای انتشار 
»ایران  نام  به  مطلق  رشیدی  مقاله 
استفاده  سیاه«،  و  سرخ  استعمار  و 
از واژه ضد انقالب و نسبت دادن 
کار  خارجی  دشمن  به  معترضان 
دست حکومت داد و باعث تشدید 
خیل  پیوستن  و  خیابانی  تظاهرات 
عظیم حامیان روحانیون به صفوف 

انقالبیون شد.
دی  در  که  مقاله  این  نویسندگان 
ماه سال 13۵۶ در روزنامه اطالعات 
منتشر شد، به آیت اهلل خمینی اهانت 
دلیل  به  را  ایشان  و  بودند  کرده 

»ارتجاع  سفید،  انقالب  با  مخالفت 
بودند  نامیده  انقالب«  ضد  و  سیاه 
و او را در کنار مارکسیست ها عامل 
بودند:  دانسته  کشور  تیره روزی 
]امام  او  »آنچه مسلم است شهرت 
خمینی[ به نام غائله ساز 1۵ خرداد 
به خاطر همگان مانده است، کسی 
منظور  به  و  ایران  انقالب  علیه  که 
اجرای نقشه استعمار سرخ و سیاه 
کمر بست و به دست عوامل خاص 
و شناخته شده علیه تقسیم امالک، 
جنگل ها  شدن  ملی  زنان،  آزادی 
بیگناهان  خون  و  شد  مبارزه  وارد 
را ریخت و نشان داد، هستند هنوز 
کسانی که حاضرند خود را صادقانه 
عناصر  و  توطئه گران  اختیار  در 

ضدملی بگذارند.«
در  آتش افکنی  عمال  متن  این 
از  پیش  که  چرا  بود.  باروت  انبار 
و  خیابانی  تظاهرات  تاریخ  این 
حکومت  علیه  انقالبی  اقدامات 
محدود بود. آیت اهلل خمینی پشتوانه 
مردمی گستره ای داشت، چیزی که 
و  چپ ها  یعنی  انقالبی اش  رقبای 
بی بهره  آن  از  دموکراسی خواهان 
بنیان های  شرایط  این  در  و  بودند 
مذهبی جامعه جایگاه نمادین او را 

تقویت می کرد.
شهری  تهی دستان  از  بسیاری 
مذهبی  جامعه  متوسط  طبقات  و 
تحت  حال  عین  در  آن ها  بودند. 
دهه های  سریع  مدرنیزاسیون  تاثیر 
چهل و پنجاه اوضاع اقتصادی بدی 
داشتند  باالیی  طبقات  به  نسبت 
مسلمان  عدالت خواهان  طبعا  و 
تا  می شود  روحانیت  جذب  بیشتر 

گروه های مارکسیستی.
 133۰ دهه  پایانی  سال های  از 
روستا  از  گسترده  مهاجرت 
با  و  بود  شد  شروع  شهر ها  به 
 13۴۰ دهه  در  ارضی  اصالحات 

تعبیر  به  واقع،  در  شد.  برابر  چند 
با اوج گرفتن توسعه  بیات،  آصف 
از  »پیرامون«  بازماندن  و  شهری 
سیل  »مرکز«،  در  موجود  منافع 
خورد.  کلید  شهر ها  به  مهاجران 
اصلی  ستون های  از  مهاجران  این 
انقالب بودند و روحانیت را منجی 

خود می دانستند.
اعتراضات  رویداد۲۴  گزارش  به 
ماه  دی  از  پس  خیابانی  عظیم 
13۵۶ قابل انکار نبود و شاه ناچار 
تا  وی  اما  بود.  شده  واکنش  به 
از  خویش  حیات  پایانی  روز های 
بود  عاجز  می داد  رخ  آنچه  درک 
و  بریتانیا  توطئه  به  را  اتفاقات  و 
درک  عدم  می داد.  نسبت  آمریکا 
باعث  اعتراضات  جدیت  میزان 
واکنش های نابخردانه از جانب شاه 
شده بود. وی همچنان امید داشت 
دفاع  سلطنت  از  اسالم گرایان  که 
از بیم کمونیسم،  کنند و روحانیت 
کند.  رها  را  حکومت  تضعیف 
که  زمانی  حتی  پهلوی  حکومت 
اعتراضات  و  مخالف ها  مقابل  در 
ظاهری  انعطافی  گسترش  به  رو 
نشان داده و قولفضای باز فرهنگی 
داد، گروه های چپگرا  را  و سیاسی 
را از این قاعده مستثنی کرد و آن ها 
مخالفت  و  براندازی  به  متهم  را 
تصور  شاه  کرد.  اساسی  قانون  با 
بر  را  وی  معنوی  قدرتی  می کرد 
تخت قدرت نگه خواهد داشت و 
تظاهرات کنندگان را عده ای قلیل و 
اما زمانی که  بود.  کم شمار خوانده 
شاه در دی ماه سال 13۵7 از کشور 
خارج می شد، تعداد معترضان کف 
نفر  میلیون  دو  حدود  به  خیابان 
رسیده بود و کمتر از یک ماه پس 
حکومت  ایران،  از  شاه  خروج  از 
»معترضین  همین  توسط  پهلوی 

حقیر و اندک« سقوط کرد.

معترضین اندک چگونه شاه را سرنگون کردند؟

وضعیت دارویی کشور کی به حالت طبیعی باز خواهد گشت؟

ادامه از همین صفحه...
را  جدید  علومِ  مقدماِت  بعضی طالب،  بود  گفته 
تعلیم بگیرند. باید بتوانند در محیطهای تحصیل کرده 
کنند.  دفاع  اسالم  از  و  بگویند  سخن  آنها  زباِن  به 
این ایده شیخ عبدالکریم اما برخی مقّلدان را خوش 
نیامد. بر شیخ ُخرده گرفتند. گفتند که وجوهات و 
علِم  که  بدهیم  افرادی  به  را  )عج(  زمان  امام  سهِم 
کافران  زباِن  که  دهیم  کسانی  به  می آموزند؟  غربی 
فرا می گیرند؟ شیخ عبدالکریم هم پا پس کشید. این 
امور هنوز در جامعه دینداران قابِل هضم نبود. بر آنها 
گران می آمد. شیخ عبدالکریم به ضرورِت اصالح در 
تبلیِغ دین تأکید داشت. به جنبه های دیگری از دین 
هم توجه داد. منحصر ماندن در فقه مقبول نبود. این 
رویکردِ او در شاگردانش اثر گذاشت. میرزا محمد 
ثقفی از شاگرداِن او بود. به تفسیر توجه کرد. تفسیر 
مبلغاِن  که  آنجا گفت  در  نوشت.  را  »روان جاوید« 
باشند.  آشنا  پیام رسانِی جدید  ابزارِ  با  بایستی  دین 
باید  وارد شوند.  این عرصه  به  باید روشن اندیشانه 
به دگرگونیهای جدید توجه داشته باشند. بر اساس 
هم  شیخ  کنند.شاگرداِن  نظر  دینی  آموزه های  به  آن 
داستان  و  ُرمان  زباِن  قالِب  در  بعضی  کردند.  چنین 
از  خراسانی  ابوالفضل  پرداختند.  دینی  مباحث  به 
آن جمله بود. او کتاِب احسن الحکایات را نوشت. 
با نثری روان و آکنده از ضرب المثل و  کتابی بود 
شعر. دیگر شاگردِ شیخ، سید احمد زنجانی بود. او 
و  طرح  داشت.  آشنایی  جمال  سید  اندیشه های  با 
از  رفت  برون  راهِ  را  آن  می پسندید.  را  سید  برنامه 

انحطاط می دانست.
نهاده  قم  حوزه  بنای  سنگ  که  سالها  همین  در 
می شد و شاگرداِن شیخ به دفاع از دین بر می آمدند، 
می گرفت.  صورت  فعالیتهایی  هم  تهران  در 
سیدابوالحسن طالقانی و عباسقلی بازرگان به همراه 
برخی دیگر، مؤسسه ای تشکیل دادند. مؤسسه بحث 
ادیان حضور  پیرواِن سایر  آنجا  در  دینی.  مناظره  و 
از همین  به بحث و مناظره می پرداختند.  می یافتند. 
جلسات بود که برخی به اسالم مایل شدند. در این 
جلسات، نه صرفًا روحانیون، که برخی غیر معممین 

هم از دین سخن می گفتند و از آن دفاع می کردند.
روحانیت  بر  را  مجال  اما  پهلوی  حاکمیِت 
تنگ تر کرد. رضاشاه بی پروا به مقابله با روحانیت 
برای  بیرون کرد. شرایط  تنشان  از  لباس  برخاست. 
راهِ  در  مانعی  اینها  اما  شد.  دشوارتر  دینی  مبلغاِن 
زباِن  از  می توانست  دین  نبود.  دین  تبلیغ  و  تحلیل 
افرادی بیان شود که جامه روحانیت به تن نداشتند. 

محمد تقی شریعتی اینچنین کرد.
او فردی روحانی زاده بود. در خانواده ای به دنیا 
داشتند.  تقیّد  روحانیت  جامه  به  اجدادش  که  آمد 
را  مقدمات  رفت.  علمیه  حوزه  به  ابتدا  در  هم  او 
در مشهد خواند. اما به آن بسنده نکرد. به مدارس 
روحانیت  لباس  اجدادش،  خالِف  بر  رفت.  مّلی 
شاپو  کاله  پوشید.  شلوار  و  کت  نکرد.  تن  به  هم 
دینی  مباحث  به طرح  به سر گذاشت. هر چند که 
می پرداخت. به او اصرار کردند که لباس روحانیت 
بروجردی  آیت اهلل  نزد  به  نمی پذیرفت.  برگزیند.  را 
رفت. در گوِش آیت اهلل خواندند که او را مجاب کند 
بگذارید  باش،  آزاد  گفت:  آیت اهلل  اما  شود.  ملبّس 
راهی که خودش انتخاب کرده برود. آن راه برایش 
بهتر است. گویی آیت اهلل هم مخالفتی نداشت. اینکه 
ترویِج دین به دسِت غیر معممین هم صورت پذیرد.
محمد رضا پهلوی بر سر کار آمده بود. او نیز راه 
پدر را دنبال کرد. به بزرگ نمایی ایران پیش از اسالم 
می کرد.  بازسازی  را  باستان  ایران  یافت.  گرایش 
اندیشه های مارکس هم زبان به زبان می گشت. هر 

کدام از منظری، دین را می نواختند.
ادامه دارد....

داستاِن یک قرن نواندیشی دینی در ایران

اجتماعی
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