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 متن زیـر تحریرگفتارهاى ارائه شده در میزگردى با عنوان «نسبت آزادى، عدالـت و
 امنیت» است. در این میـزگرد سه تن از پـژوهشگران و فضـالى جوان حوزه، حجج
 اسالم سید مهدى موسوى، مجتبى نامخواه و امین اسدپور، هرـیک در مدتى نزدیک
 به بیست دقیقه نسبت مفاهیـم عدالت و امنیـت را از سـه دیـدگاه فلسفى، فقـهى و

اجتماعى مورد بررسى قرار داده اند. م
 نقطه ى اشتراك هر سـه بحث عبارت است از تأکید بر حسن ذاتى و اولویت عدالتى اشتراك هر سـه بحث عبارت است از تأکید بر حسن ذاتى و اولویت عدالت
 در تفکر شیعى و هشـدار نسبت به بازتولید تـفکر اشعرى گرایـانه اى که از اهمیت و

مطلق بودن ارزش عدالت مى کاهد.ن
 این میزگرد به کوشش مدرسه انقالب اسالمى و در تاریخ 1396/7/25 در مسجـد  
 بـیت(ع) شهر مقدس قم بـرگزار شده است. «محفل مسئله» بخش پـژوهشى مـدرسه
 انقالب اسالمى است که بـازاندیشى پـیرامون مسئله هاى اصلى انقالب اسالمى را در

دستور کار دارد. م
 دو سخنـرانى اخیـر رهبر انقالب در 19 و 29 بهمن ماه، حاوى دو ایـده ى محـورى بهمن ماه، حاوى دو ایـده ى محـورى
 «ارزش مطلق عدالت» و «عقب ماندگى درباره عدالت» بـود. از آن جا که ایـن میزگرد
 حاوى نکاتى درباره معناى مطلق بـودن ارزش عدالت و زمینه هاى معرفتـى غفلت و

 عقب مانـدگى در زمینه عدالت است؛ محفل مسئله مناسب
دیـد در ایـن شرایط که بـیش از همیـشه نـیازمند عدالـت
  خواهى و عدالت انـدیشى هستیم، به انتشار ایـن گفتـار در
 زمینه ى بـررسى مسئله و نـظریه عدالـت انـقالب اسالمى
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 وقتـى از عـدالت و نسبت آن بـا امنیت و آزادى صحبت مى شود، چند مقام
 بحث وجـود دارد. ـیک مقـام تعریف ایـن واژه ها و روشن شـدن معنایشان
 اســت. هر یک از مکاتب فکرى یک معناى متفاوتى براى این معانى ارائـــه
 مى کنـد. هـر نظام هستى شناسانه و انـسان شناسانه اى معنـاى خاصى بـراى
 معناى عدالت، ازادى و امنیت دارد. بحث بعد مقام اولویت و شرافت است.
 این که اصل کدام اسـت؟ کـدام دال مرکزى است و بـاقى معنـاشان را از آن
مى گیرند؟ بحث بعد مقـام تحقق است. در تالش براى تحقق باید کدام یک
 تقدم رتبى و زمانى داشته باشد؟ و باالخره چهارمین مقام مقام تعارض است.
 اگر در تالش براى تحقق میان این سه تعارض شکل گرفت، اولویت با کدام
 است؟ مثال در تعارض عدالت و توسعه اولویت بـا کدام است؟ یک زمانـى
 در کشور مى گفتند که براى توسعه باید هزینه داد، ولو این هزینه له شدن نه
 میلیون نـفر از جمعیت 45 میلیون نـفر کشور در آن زمان باشد. بـه هر حال

باید روشن شود در تعارض ها اولویت با کدام است؟
 در ایـن جا دو مبناى کالن وجود دارد کـه از یـکى بـحث عدالـت فطرى و
 طبـیعى بـیرون مى آید، یـعنى عـدالت را نـاشى از طبیـعت و جایـگاه آن در

 خلقت، و در نسبت مبدا و معاد پیدا مى بیند. ایـن مبـنا را به تعبیر
 ارسطویى عدالت طبیعى و به تعبیر حکماى اسالمى عدالت فطرى مى گویند.
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 مگر این ها مى گذارند جامعه نفس بکشد و بهره ببرد؟ بله جامعه پیشرفته است
 بـا همـه ابـعادش توسعه یافته است، اما کو عدالت؟ االن خیلى شفاف مى توان
 گفت که آن مـدل مـا را به عدالت نمى رسـاند. بـعد کسـانى هنـوز و همیـن
 امروز همان حرف هاى دهه هفتاد را دارند مى نـویسند! در حالى که اآلن زمانه
 گردش اطـالعات اسـت و مـا مى بیـنیم خـود غرب، حتى دولت هاى رفاه آن
 ها، تا چه میزان فسـاد و نابرابرى ساختارى دارند. اآلن خیلى روشن اسـت ما
 نمى توانیم اطمینان کنیم به این نسخه. نمى توانیم قبول کنیم که طى یک نسل و
 دو نسـل برویـم سراغ پیشرفت، بعد برگردیم عدالت را محقق کنیم. دیگر کجادو نسـل برویـم سراغ پیشرفت، بعد برگردیم عدالت را محقق کنیم. دیگر کجا
 مى تـوانیم برگردیم؟ آن اشـراف بـه وجود آمده شما را مى بـرد و کل منابع را

مال خود کرده همان طور که داریم مى بینیم مال خود کرده است.م
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 مبـناى دوم عـدالت را نـاشى از فضـاى اجتمـاعى و قراردادى مى دانند که
 مى شود عدالت قانـونى. مثال راسل مى گوید «عدالت عبارت است از هرچیزى
ــب کنـــونى  که اکثـــریت مردم آن را عادالنه بدانند.» این نگرش در مکاـت
 خصوصا لیبرالیسم غلبه دارد. آن ها عـدالت را یک برساخته اجتماعى مى دانند
 و از این جاست کـه الگوهاى دوگانه عدالت مطرح مى شود؛ انـرژى هسته
اى براى یک کشور خوب است و براى دیگرى بد مى شود و الى آخر. م

 در نگرش حکمى اما عدالت ناشى از وجود یک نظم در طبیعت است.
 همه حقى دارند که بـــاید به آن برسند. بر این اساس بحث به حقیقت
 منتقل مى شـود: آیا ما مى تـوانیم براى حقیقت ـیک منبع و منشا حقیقى
 قائل شویم؟ اگر ما خدا را منشا حق دانستیم، عدالت در نسبت بـا حضرت
 حق معنا پـیدا مى کند. البته این بـه معناى نـگاه اشعرى نـیست. برخى
 روشنفکران مثل سروش و فنایى مى گویند اگر عدالت را با غایت انسان، با
خدا ســنجیدى بـــه دام اشــعرى گرى مى افتـــید. در حالى که مشکل
 اشعرى گرى این نیست که عدالت را در نسبت با خدا مى فهمد. مشکل
 اشعرى گرى این است که عقل انسان را به طور مستقل از نقل، قادر به
 فهم عدالت نـمى داند. عقل مى توانـد عدالت را بـه طور مستقل بـفهمد
 اما همین درك مستقل در نـسبت با حضرت حق به دست مى آید. البته

بصائر دینى هم باید دقائق این مسئله را شرح  کند. ن
 در این میان یک نقد اصلى، بـه فضاى علمى اى است کـه بـر جـامعه مـا
 حاکـم است. شهید مطهـرى در آثار متعددى از جمله در مقـاله حق عقـل
 در اجتهاد، در کتاب بیست گفتار و در جلد چهـار مجموعه یـادداشـت ها،
 این تـحلیل را مطرح مى کنند که ویژگى مکتب تشیع در برابر اشعرى گرى،

قائل بودن به حسن و قبح عقلى است. ك
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 وجه تـمایز شیعه و اشعرى گرى
 کـم رـنگ شـده و آمـوزه هـاى
 اشعـرى گـرى وارد فقـه شیــعه
 شـده اسـت. متـاسفـانه بـه نظر
 مى رسد اشعرى گرى در مباحثى
 از فقـه و حتـى حکمت ما نفوذ

کرده است.؟

 ایـن کـه عقل مى تـواند مستقل از نـقل ارزش هاى اخالقى را کـشف کند. ویـژگى 
 تشیع در برابر معتزلى گرى هم بحث قیـاس است و مکتب تشیع با رد قیاس متمایز
 مى شود و قیـاس را حجت نمى داد. شهید مطهرى در ادامه مى گوید شیعه نسبت به
 حرف هاى قیاس بـاوران خیلى توجه کرد و در بـرابـر قیاس قدى استوار علم کرده
 است. به خوبـى با آن مقابله کرد و قیاس را از تفکر شیعى بـیرون انداخت و امروز
 اصالً قیاس در تفکر شیعى وجود نـدارد. بـا این حال این همتِ در بـرابـر قیاس را
 کمتـر در بـرابـر نگاه هاى اشعرى انجام داده است. از همین رو وجه تمایز شیعه و
 اشعرى گرى کم رـنگ شده و آموزه هاى اشعرى گرى وارد فـقه شیعه شـده است وگرى وارد فـقه شیعه شـده است و
 برخى بـزرگان ما بـا همیـن نـگاه وارد فـضاى استنبـاط شده اند کـه اوج آن را در
 اخبارى گرى و امروز در مکتب تفکیک مى بینیـم. متـاسفانه به نـظر مى رسد اشعرى

 گرى در مباحثى از فقه و حتى حکمت ما
 نفوذ کرده است. مثـال ما آخرین کتابـى
 که در حکمت عملى داشتیم کار خواجه
 نصیرالدین طوسى است و بعد از خواجه
 نصیـر حتـى فالسـفه ما بـه این سمتنصیـر حتـى فالسـفه ما بـه این سمت

نرفته اند.  م
 پایه توجه بـه حکمت عملى توجـه بهپایه توجه بـه حکمت عملى توجـه به
 عقل عملى و حسن و قبح عقلى اسـت
 و چـون ایـن ضعـیف شـده، حکمـت
 عملى هم در حکمت اسالمى تضعیف
 شـده اسـت. ثـمره ى ایـن وضـع ایـن

 است که آن نـگاه عقالنى و مطالبه  گرایـانه نسبـت بـه عدالت کم کم از روند تفکر
ما حذف مى شـود و یک نگاه محافظه کارانه اى در فضا حاکم مى شود.؟
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 چون عقبه فـکر الزم را نداشـتند همین کسانى
 که در دهه هفتـاد له شدن یک نسل را تجـویز
 مى کردند، همان کسانى بودند که در دهه شصت
 در خطبه هاى نماز جمعه عدالت خواهانـه ترین
 حرف ها را داشـتند. بهانه این ها این بود که ما
 وقتى مى توانیم برویم به سمت عدالت ساختارى
 که به توسعه رسیده باشیم. به آبادانى و پیشرفت
 رسیده باشیم. مى گفتند وقتى شـما به توسعه ورسیده باشیم. مى گفتند وقتى شـما به توسعه و
 پیشرفت نرسیدید، در واقع فقر را دارید توزیع
 مى کنید در جامعه؛ وقتى مّالك هاى سرمایه دار
 در مدل بانک و بیمه و غیره بازتولید شده است.
س بکـشد و  مگــر این ها مى گذارند جامعه نـف

بهره ببرد؟

 به بهانه امنیت سیاسى گفتیم هیچ حرفى زده نشود و الپوشانى کنیم که آبرومان در
 جهان مى رود. چه کسـى گفته آبـرو مى رود؟ اگر این بـمانـد و غده اى بـشود در
 نظام و جامعه، که فروپـاشى سخت تر و سهمگین تر خواهد بـود. مگر شوروى بـا
 آن همه امنیت نظامى توانست بـماند؟ وقتـى جـامعه از دورن پـوسیده شـد و بـه

سمت بى عدالتى رفت حتما به سمت فروپاشى مى رود. م
 در دورانى که تفکر تقدم توسعه در کشور ما به وجود آمد، از دهه هفتاد بـه بـعددر دورانى که تفکر تقدم توسعه در کشور ما به وجود آمد، از دهه هفتاد بـه بـعد
 که ایـن هایى که پابند ابرقدرت ها بودند، با فروپاشى شوروى رفتند سمـت غرب؛
 چون عقبـه فکر الزم را نداشتند همین کسـانى که در دهه هفتاد له شدن یک نسل
 را تجویز مى کردند، همان کسانـى بودند که در دهـه شصت در خطبه هـاى نـماز
 جمعه عدالت خواهانـه ترین حرف ها را داشتند. بـهانه ایـن ها این بود که ما وقتى
 مى توانیم برویم به سمت عدالت ساختارى که به توسعه رسیده باشیم. بـه آبادانى
 و پیشرفت رسیده بـاشیم. مى گفتند وقتـى شما بـه تـوسعه و پیشـرفت نرسیدید،
 در واقع فقر را داریـد تـوزیع مى کنید در جامعه؛ آن دوره آن ها چـیزى شبیه ژاپندر واقع فقر را داریـد تـوزیع مى کنید در جامعه؛ آن دوره آن ها چـیزى شبیه ژاپن
 اسـالمى مـد نـظرشان بـود و بـه صراحـت گفتنـد. عرض ما همین یک جـمله
 است: آیا ژاپن رسید به آن چه بـاید؟ اآلن آنـجا گل و بلبل است؟ عدالت نـهادینه
 محقق شد؟ از ژاپـن بزرگتر خـود
 غـرب و آمریکا با فـاصله طبقاتى
 شـدیــد مواجــه هستنـد؛ وقتـى
 مّالك هاى سرمایه دار در مدل بانک
 و بیمه و غیره بازتولید شـده است.و غیره بازتولید شـده است.

؟
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 شهـید مطـهرى تعـبیر دیگرى دارند که
 مى گوینـد بر ما موعظـه غلـبه پیدا کرده
 است و خطابه افـول کرده است. شهـید
 مطهرى مى گویـد این که غرب توانست
 خود را از سلطـه ارباب قـدرت نجـات
 بدهـد به ایـن دلـیل بود که بزرگانـشان
 رفتــند به سراغ خطابه. در خطابه توجه
س حمـیت و س حمـیت وبه عدالـت خواهـى و ـح  به عدالـت خواهـى و ـح
 حماسه پر رنگ است و ترویج مى شود.
 اما در نگاه موعظه نگاهى است که همیشه

نقص ها توجه مى شود.م

 این فقـط یک مسئله سیاسى اجتماعى نیـست بلکه نظام اخالقى ما هم تـبدیل
 شـده به ـیک نظــام اخالقى که عدالت در آن جایگاهى ندارد. در اینجا شهید
 مطهرى تعبیر دیگرى دارند که مى گویند بـر ما موعظه غلبه پـیدا کـرده است و
 خطابه افول کرده است. شهید مطهرى مى گویـد این که غرب توانست خود را
 از سلطه اربـاب قدرت نجات بدهد به این
 دلیل بود که بزرگان شان رفتند به سراغ
 خطابه. در خطابـه توجه به عدالت
 خواهى و حس حمیت و حماسهخواهى و حس حمیت و حماسه
 پر رنگ است و ترویج مى شود.
 اما در نگاه موعظه نگاهى است
 کــه همـیشه نـقص ها تـوجـه
 مى شود. نـداشته ها و نرسیدن ها

که در صوفیه غلبه دارد.م
 فضـاى اخـالقى مـا بــه سمـت
 تصـوف رفته. اگـر چـه موعظه در
 جایـگاه خود خیلى مهم است امـا اگر
 سیـستم اخالقـى ما بر مدار موعظه چرخیـد و
 کامال بر نواقص ما تاکید داشت، و زهـد و ایثـار را زیر بار ظلم رفتن تعریف

 کـرد، کار خـراب مى شـود. اگـر ما در
 کودکى طعم عدالت را نچشیم و ایثـار
 بر آن برتـرى داشتـه باشــد در ادامـهبر آن برتـرى داشتـه باشــد در ادامـه
هم عــدالت را مهـم نخواهیم شمرد.؟

 پایه
 توجه به حکمت عملى توجه
 به عقل عملى و حسن و قبح عقلى
 است و چون این ضعیف شده، حکمت
 عملى هم در حکمت اسالمى تضعیف شده
 است. ثمره ى این وضع این است که آن نگاه
 عقالنى و مطالبه گرایانه نسبت به عدالت کم کم از
 روند تفکر ما حذف مى شود و یک نگاه محافظهروند تفکر ما حذف مى شود و یک نگاه محافظه
 کارانه اى در فضا حاکم مى شود. این فقط یک
 مسئله سیاسى اجتماعى نیست بلکه نظام
 اخالقى ما هم تبدیل شده به یک نظام
 اخالقى که عدالت در آن
جایگاهى ندارد

,,
,,
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 به جد
 باور دارم حضرت امام در
 آغاز انقالب  و در دهه طوفانى

 شصت وقتى تمام تاکیدش مى رود به
 سمت مبارزه با طبقه اشرافى و اشرافیگرى
 و تجمل، به این خاطر است که این را پیش
 بینى میکردند. بزرگترین دشمن عدالتخواهى
 همان هایى هستند که نانشان در بى عدالتىهمان هایى هستند که نانشان در بى عدالتى
 است؛ آن ها بودند که آمدند در تاریخ
 تفکر ما فکر عدالتخواه را خنثى

کردند

,,
,,

 ما عدالت را همان اعطا کل ذى حـق حـقه اى مى دانـیم که امـیرالمؤمنین(ع)
 فرمودند، منتـها عرض من ایـن سـمت ماجـرا است کـه ایـن حق و ذى حق
 چگونه باید تشخیص داده شوند؟ اگـر ما بخواهیم جامعه را به سمت عدالت
 ساختـارى ببـریم و این فساد ها و اختـالس ها و طبقه اشراف و همه مفاسدى
 که بر آن مترتـب است را نداشتـه باشیم نـباید همه منابع را برابر تقسیم کنیم.
 باید همان اعطا کل ذى حق حقه را دنبال کنیم منتها باید جلوى آن بخشى که
  زیـادى از حق و استـحقاق خـودش بدون هیچ خالقیت و تالش و ابـتکارى

.....مى خواهد برداشت کند، باید گرفته شود.؟مى خواهد برداشت کند، باید گرفته شود.؟
 به جـد بـاور دارم حضـرت امـام در آغاز
 انـقالب و در دهـه طوفـانى شصـت
ـى تـمام تـاکیدش مى رود بـه  وقـت
 سـمت مبـارزه با طبقه اشرافى و
ـى گـرى و تجـمل، به این  اشراـف
 خــاطر اسـت که ایـن را پیش
 بـیـنى مى کردنـد. بـزرگتـریـن
 دشمن عدالتخواهى همان هایـىدشمن عدالتخواهى همان هایـى
 هستند که نانشان در بى عدالتـى
 است؛ آن ها بودنـد که آمـدنـد در
 تاریـخ تـفکر ما فـکر عدالتـخواه را
 خنثى کردند و بعد همین امروز ما بعد از
 انـقالب هم جریان و جریان هایى تداوم این تـفکر
 بودند. این بحث ما هیچ بحـث سیـاسى و جناحى نیست. بحث کامالً معرفتى
 و تئوریک و برآمده از یک درد حقیقى در جامعه است. اگر ما نتوانیم این دردو تئوریک و برآمده از یک درد حقیقى در جامعه است. اگر ما نتوانیم این درد
 را بگوییم و عالج کنیم خـود این درد فروپاشى از دورن مى آورد. ما به بـهانه
 مسائل امنیتى آمدیم یک مدل فساد ایجاد کن را بسـط دادیـم. به بـهانه امنیت

اقتصادى اقتصاد نفتى و دولتى را در همه عرصه ها حاکم کردیم.م
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 مى گفتند ما باید یک جا این سیر را برابر کنیم که نقطه آغاز مساوى شود. به همین
 دلیل رفتند به سمت جامعه اشتراکى و بدون طبقه و این که همه به اندازه توان کار
 کنیم و به اندازه نیاز بخوریم و بقیه را بدهیم به دولت. دولت آن شخصیت حقوقى
 است که نماد جامعه است. وقتى مى گوییم مال دولت است یعنى مال جامعه است.
 یعــنى بـه انـدازه تـوان کـار کنیـم و بـه انـدازه نیاز مصـرف. این تفکرى بود که
 مارکسیست ها در باب عدالـت تـرویج کردند و با شور و شوق حماسى انقالبشان،
 سال ها مردم را با این تفـکر جلـو بردند. آن چه در عمل اتفاق افتاد که بعدها آن
 طبقه جدید شکل گرفت و بعد منافع و سهم عام جامـعه را اینها مال خود کردند،طبقه جدید شکل گرفت و بعد منافع و سهم عام جامـعه را اینها مال خود کردند،
 بماند. مشکلى که در این فضــا به وجـود آمـد همـان مشکـلى بود که ما هم در

تعریف عدالت حق را به مارکسیست ها نمى دادیم. م
 مشکلى که پیش آمد و علت اصلى فروپاشى شـوروى بود این بود که وقتى من
 به اندازه توان کار مى کنم ولى به اندازه نیاز مصرف مى کنم، دیگر هیچ انگیزه و
 هیچ عالقه و تـوانى بـراى کار بیشتر ندارم. بله مى توان یک چند صباحى را با
 شور تفکر اجتماعى و تـفکر انـقالبى جـامعه را جلو برد اما باالخره سى سال
 بعد، پنجاه سال بعد این فروکش مى کند و مطالبه ها باال مى آید. وقتى در این
 شرایـط قرار گرفتیـد دیـگر هیچ انـگیزه اى بـراى کار مضاعف وجود ندارد
 چون سهمى که دارند دریافت مى کنند کم است و به همان اندازه کار مى کنند.
 لـذا مى بینـیم جـامعه به صـورت نـهادینه به سمت عدم پیشرفت و توسعهلـذا مى بینـیم جـامعه به صـورت نـهادینه به سمت عدم پیشرفت و توسعه
 مى رود و اتفاقا فضا آن جا امنیتى شد. تمام توسعه و رشد شوروى سابق رفت
 به سمت رشد امنیتى و نظامى. بله اقتـدار نظامى وجود داشت، ابرقدرت بود در
 دنیا؛ در رقابت هایـى که با آمریکا داشـت رشـد خوبـى داشـت؛ در هوا فضا و در
 عرصه هاى مختلف؛ اما در کف جامعه داشت از درون فرو مى پاشید. هیچ انگیزه اى
 نبود که به سـمت توسـعه و پیشـرفت حرکـت کنند. لـذا ما تـعریف عدالت را به
 برابرى صرف و جامعه بى طبقه و این که ما هیچ گونه تفاوت و اختالف در توان و

استعداد و این ها نداریم، ما تعریف عدالت را به این سمت نمى بریم.؟بریم.؟

ــت میان عدالت و امنـــیت یا هر مفـــهوم مثـبت دیگرى  وقتــــى از نسـب
ــى مى خواهیم نســبت بین عدالــت و یک چیز خوب  حــرف مى زنیم، وقـت
ــحث ما عدل/ ظلم نـــیست؛ موضوع  را بســنجیم، یعنــى وقتى موضوع ـب
ــى فرض ــست؛ وقـت  بحث ما تعریف غلط از یـــک مفهـــوم خوب هم نـی
 بحث ما جایى اســت که مفهوم عدالت با تعریف درســت خودش مدنظر
ــت خودش سنجیـــده  اســت و میخواهــد با مفهوم امنیت با تعریف درـس
ــت میـــان عدالت و یـــک مفهوم خوب دیـــگر شود؛ وقتى داریم از نسـب
ــن جور  صحبــت مــى کنیم، بـــاید بـــدانیم که در تفکر اجتماعى ما، در اـی
 مــوارد یــک عقالنیــت و اصل و رکن بنیادینى وجــود دارد که مرجع حل

مســله ى ماســت. آن اصل چیست؟
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 نزاع کالن و راهبردى میان این دو تفکر مارکسیسم و لیبرالیسم در عرصه تحقق عدالت
 است. در این زمینه است که با هم اختالف راهبردى داشتند و اال در انقالب فرانسه هم
 عدالت یکى از شعارهاى محورى این انقالب بود. آن ها هم شعار برابرى مى دادند. ولى
 از دل شعار برابرى مدل لیبرالى اى برآمد که بعدها منجر شد به سیستم کاپیتالیستى. همه
 مشکل در تشخیص این نکته بود که عدالت را ما چگونه مى توانیم محقق کنیم. چگونـه
 مى توانیم ذى حق و استحقاق ذى حق را مشخص کنیم؟ لیبرال ها معتقد بودند ما عدالت
 را به معناى برابرى نمى دانیم. ما معتقدیم که انسان ها و فردیـت انسان ها تـفاوت دارد و
 هر کدام طبق اقتضادات فردى خود استحقاق هایى دارند که جامعه باید بتواند بر حسبهر کدام طبق اقتضادات فردى خود استحقاق هایى دارند که جامعه باید بتواند بر حسب
 این استحقاق ها بتواند حقوق این ها را تامین کند. بـه نـظر ما هم شایـد ایـن تفسیر از
 عدالت مناسب تر بـاشد از چیزى که مارکسیست ها مى گویند. مارکسیست ها بـه ایـن
 وضعیت اعتراض داشتند و اعتراض آن ها به مارکسیست ها این بود که ایـن سیستمى
 که شما مى گویید اگر درست بـاشد، جایـى اسـت که ما نقطه شروع و آغاز حرکت مان
 یک نقطه باشد. ولى ما در جامعه از یک نقطه شروع نکرده ایم که با یک شرایط یکسان
 حق مان را بـگیریم. مثـال فردى که بـرادر رئـیس قوه است هیچ وقت نقطه شروع او و
 وضعیت منابع و اختیارات او با بنده اى که هیچ کاره ى در جهان هستـى هستم متفاوتى در جهان هستـى هستم متفاوت
 است. فرزندى که در یک خانواده اشرافى با آن فاصله طبقاتى چند برابر، با حقوق هاى
 دویست و چند میلیونى و فاصله 50-40 برابر متولد مى شود و آن جـا نقطــه شــروع
 اوسـت، با بچه اى که در شیخ آباد نیروگاه قم و در زنـدگى فقیرانـه ـیک طلبه ساده ى
 مقدمات خوان متولد مى شود، این ها از یک نقطه مسیر را شروع مى کننـد که ما بگوییـم
 شما بر اساس توان و لیاقت و استعدادتان دریافت داشته باشید.معلوم است کسى که در
 خانواده اول به دنـیا آمده به صرف ایـن که بـچه فالنى است و ژن خوب اسـت، سهم

بیشترى مى گیرد. نقد مارکسیست ها این بود. مبیشترى مى گیرد. نقد مارکسیست ها این بود. م
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 فرض کنید در جایى صحبت مى کنیم که بیـن عدالت و یک ارزش خوب دیگر،
 یک تعارضى به لحاظ ظاهـرى به وجود آمده است. مثال معروف این حالت در
 مباحث کالمى این است که «اگر پـیامبرى نـزد شما مخفى شده و صداقت شما
 سبب لو مکان اختفاى رفتن او نزد دشمنان مى شود»؛ در این جا صداقت قبـیح
 مى شود، چرا که در تعارض با ارزش دیـگرى بـه نــام حفـظ جان یک پـیامبر
 است. سوال ما این است که آیا عدالت هم مثـل صداقـت است و ممکن است
 در یک چنین موقعیتى قرار بگیرد؟ آیـا ممکن است جایـى بـاشد که عدالـت
 قبیح باشد؟ وقتى مى خواهیم نسبت عدالت و امنیت، یا عدالت با هر مـفهومقبیح باشد؟ وقتى مى خواهیم نسبت عدالت و امنیت، یا عدالت با هر مـفهوم
 خوب دیـگرى را بسنجیم، سـوال مـا در واقع ایـن است آیا مى شود جایى
 باشد که عدالت در تعارض با ـیک ارزش واالتـر قرار گرفته و قبیح شود؟
 پــاسخ عمده اى که در طول تـاریخ عالم اسالمى به این پرسش داده شده
 است نوعاً  «آرى» است. غلبه در تفکر اسالمى با تفکر اشعرى گرى است
 که بخش عمده اى از اهل سنـت است را شامل مى شود و این تـفکر در
 بخشهایى از شیعیان هم پذیرفته شده است که بـله مى شود جایى باشد
 که عدالـت بـد بـاشــد. بـنابراین ایـن مسئـله اى اسـت که از قدیم باکه عدالـت بـد بـاشــد. بـنابراین ایـن مسئـله اى اسـت که از قدیم با
 تصویرها و تفسیرهاى مختلفى در تـفکر اسالمى مطرح بـوده و البتـه
 چون در فضـاى اسالمى خـدا مهم اسـت و همه چیـز در نسبتش بـا
 الهیات مطرح مى شود، صورت مسئـله در ارتباط با فعل خدا مطرح
 شـده است. ایـن که هـر کارى خدا کرد عادالنه است یـا هر کارى
 عادالنه است باید توسط خدا انجام بگیرد؟ پاسخ غالب و اشعرى گرایانه

انتخاب گزاره اول بود: هر چه آن خسرو کند شیرین بود.؟
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 اگر
 جایى گفتند اعتراض براى

 عدالت با امنیت در تعارض است و باید
 عدالت خواهى را کنار گذاشت چون خواست
 عدالت قبیح است؛ پاسخ مى دهیم که در تفکر

 شیعى این اتفاق نخواهد افتاد. حاال اگر کسى پیدا شد،
 جریانى پیدا شد و براى ما قصه اى تعریف کرد که در آن
 ارزش هاى دیگرى همچون مصلحت، والیت، حکومت،ارزش هاى دیگرى همچون مصلحت، والیت، حکومت،
 صداقت، مشروعیت، دیانت و معرفت مقدم بر عدالت
 بود؛ به صراحت به او مى گوییم هویت فکرى ما
 چنین چیزى را بر نمى تابد و این از تأثیرات
 آشکار اشعرى گرى اى است که فضاى
 فکرى شیعه را هم تحت تأثیر قرار

داده است

,,

,,
 ایـن مسئله اى را مرحوم مطهرى به عنوان متفکر مهم انـقالب اسالمى، به مثابه یکى از
 اصول تفکر انقالب بسط داده است. در تـفکر شیعى ما مى گوییـم ـیک اصل بـنیادین
 داریم و آن قائل بودن به قبح ذاتى ظلم و حسن ذاتى عدالت است، و این تبیین دست
 کم در سطح وجود شناختى اش که درگیرى ما بـا اشعرى گرى است، جز بـنیان ها فکر
 شیعه است و حتى معتزله هم در ایـن بـعد از تـفکر شیعى عقب تـر است. اگر چه در
 درون تفکر شیعى در سطح معرفت شناختى جریان اخبارى گرى را داریم که این تفکر

را نمى پذیرد.؟
 بـنابرایـن وقتى ما مى گوییم قائل به حسن ذاتـى عدالت هستیم یـعنى عدالـت ارزشبـنابرایـن وقتى ما مى گوییم قائل به حسن ذاتـى عدالت هستیم یـعنى عدالـت ارزش
 مطلق است و هیچ گاه هیچ مفهوم دیگرى وجود ندارد که عدالت در تقابل با آن قبیح
 شود. یعنى اگر جایى گفتند اعتراض براى عدالت بـا امنیت در تـعارض است و بـاید

 عدالتخواهى را کنـار گـذاشت چون خواست عدالـت قبـیح
 است؛ پـاسخ مى دهیم که در تـفکر شیعى ایـن
 اتفاق نخواهد افتـاد. حاال اگر کسى پـیدا
 شد، جریانى پیدا شد و براى ما قصه اى
 تـعرـیف کـرد که در آن ارزش هاىتـعرـیف کـرد که در آن ارزش هاى
 دیـگرى همچون مصلحت، والیت،
 حکومـت، صداقـت، مشروعیـت،
 دیـانت و معرفت مقدم بر عدالت
 بود؛ به صراحت بـه او مى گوییـم
 هویت فکرى ما چنیـن چیـزى را
 بر نمى تابد و این از تأثیرات آشکار
 اشعـرى گـرى اى اسـت کـه فـضاىاشعـرى گـرى اى اسـت کـه فـضاى
 فکـرى شیـعه را هم تـحت تأثیر قرار

داده است.؟
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 همه حرف ما در بحث عدالـت این
 است که عدالت حسن ذاتى دارد و
 تمام الموضوع حکمِ حسن است و
 طبیعتاً ارزش مطلـق نسـبت به تمام
 مفاهیم ارزشى ماست. این تقریبا در
 تفکر شیـعه ایده رایـجى اسـت که
 متأسفانه ما این را امتـداد نـدادیم و
 نیاورده ایم در حوزه عمل و حکمتنیاورده ایم در حوزه عمل و حکمت
 عملى برآمده از آن را بسط نداده ایم.

م

 و هر جا عقل ایـن مصلحت را نـداشته باشد دیگر حکم نمى دهد. نـه ایـن که
 حکم به عدم بدهد؛ نـه اصال حکم نمى دهد و آن جا را عقل واگذار مى کند به

حیطه شریعت. و
 همه حرف ما در بحث عدالت ایـن است که عدالت حسن ذاتـى دارد و تـمامهمه حرف ما در بحث عدالت ایـن است که عدالت حسن ذاتـى دارد و تـمام
 الموضوع حکمِ حسـن است و طبیعتـاً ارزش مطلـق نسبـت به تـمام مفـاهیـم
 ارزشى ماست. این تقریبـا در تـفکر شیعه ایده رایجى است که متأسفانه ما این
 را امتداد ندادیـم و نـیاورده ایم در حوزه عمل و حکمت عملى برآمده از آن را
 بسط نداده ایم. به هر بهانه اى و یا هر دلیلى که تـوجیـه تـاریخى داشتـه و یـا

 نداشته ما امروز هم در حیطه انـدیشه ورزى
 براى عدالت ضعف جدى داریم، تـا حدى
 که رهبرى معظم یکى از مسئله هاى راهبرىهاى راهبرى
 و کالن کشور را بـحث عدالـت مى داننـد،
 هم در عرصه مطالبات اجتماعى و پیگیرى
 ها بـا کاستى هایى مواجهیم. اما نقطه اى که
 مى خواهیم یک مقدار روى آن تمرکز کنیم
 این است که این بحث ها در حوزه مفهـوم
ـى  و ذات عدالـت مطـرح اسـت امـا وقـت
  مى خواهیم برویم در تحقق مصداقى عدالت،مى خواهیم برویم در تحقق مصداقى عدالت،

 بحث سطح دیگرى مى یابد. وقتى عدالت را تعرـیف کردیـم بـه «اعطا کل ذى
 حق حقه» یا «وضـع کل شىء فى موضعه»، حاال بـحث صغـروى و مصـداقى
 ماجراست که مـا در حیـطه انـدیشه ورزى آن مشکل داریم و به تبع در حیطه
 اجرا هم دچار مشکل مى شویم. ایـن که دقیقاً در جایگاه ذى حق و حق آن را
ص  با چه منطقى مى توان مشخص کرد. با چـه مالك و معیـارى مى توان مشـخ

 کرد؟
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 عدالت
 داراى حسن ذاتى است و به

 تعبیر فقهى عدالت تمام الموضوع یک
 حکم براى حسن عقلى و وجوب شرعى

 است. تمام اوامرى که در شریعت به این امور
 زیربنایى تأکید مى کنند امور ارشادى هستند. وقتى مى

 گوییم اعدلوا هو اقرب للتقوى این جعل مستقلى ندارد به
 خالف اشعرى گرى که این ها را دائر مدار فعل و جعل االهىها را دائر مدار فعل و جعل االهى
مى داند. ما همه این ها را امر ارشادى به حکم عقل مى دانیم.م



,,

 در اندیـشه اسـالمى و به خصـوص در اندیـشه شیعى و به ویژه تر در مدل
 اجتهاد شیعى مسئـله عدالـت با همـان تاکیـدى که دوسـتان فرمودند مطرح
 است. عدالت داراى حسن ذاتى است و به تعبیر فقهى عدالت تمام الموضوع
 یک حکم براى حسـن عـقلى و وجـوب شرعـى است. تمـام اوامرى که در
 شریعـت به ایـن امور زیربـنایى تأکـید مى کننـد امور ارشـادى هستند. وقتى
 مى گوییـم اعدلـوا هو اقـرب للتـقوى این جعل مسـتقلى نـدارد به خـالف
 اشعـرى گـرى که ایـن ها را دائـر مـدار فـعل و جـعل االهى
 مى دانــد. ما همـه این ها را امر ارشادى به حکممى دانــد. ما همـه این ها را امر ارشادى به حکم
 عقل مى دانیم. عقلى که تمام الموضوع
 آن حکـم است و عـقل در حیطه ى
 خـودش تـمام مسائل را اشراف

دارد. ؟
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 رسما مى نویسـند باید بیـن «فسادِ رخ داده در جبهه
 اهل حق» و «فسـاد رخ داده در جبهه اهل باطل» تمایز
 قائل شویم! تفاوت را هم این طور توضیح مى دهند که
 وقتـى مى خواهید با فسـاد رخ داده در جبهه اهل حق
 مقابله کنید، بایـد مصالح گوناگونى را در نظر بگیرید!
 چه چیزى را باید در نظر بگیریم؟ با همین استدالل ها
 و با همین گفـتن «ان شاءاهللا گربه است»گفتن ها آمدیم
 که رسیدیم به اینجا که چشم وا مى کنیم و مى بینیم بهبینیم به
 تعبـیر رهبـر انقالب در نشسـت راهبـردى عدالـت،
 وضعیت عدالت اجتماعى «مطلقاً» راضى کننده نیست.

 این وضع تا کجا مى خواهد پیش برود؟

 البته نه اشعرى گرى ناشى از شبهات کالمى بلکه اشعرى گرى نـاشى از تـقدس مآبى
 و البته اشعرى گرى اى که قرار داشتـن در مقام قدرت اقتضاى بـازتولید آن اقتـضاى
 است. چطور شده دیروز بر اساس همین اندیشه ها انـقالب شده ولى امروز برخى به

 این نتیجه رسیده اند که مصالح متعددى بر عدالت اولویت دارد؟
 ما گاهى بـرخى نوشتـه و گفته هایى را ایـن روزها مى بینیم که واقعا جاى تـعجب وما گاهى بـرخى نوشتـه و گفته هایى را ایـن روزها مى بینیم که واقعا جاى تـعجب و
 تـأسف دارد. رسما مى نویسند باید بین «فسادِ رخ داده در جبـهه اهل حق» و «فـساد
 رخ داده در جبـهه اهل بـاطل» تـمایز قائـل شویم! تفاوت را هم ایـن طور تـوضیح
 مى دهنـد که وقتـى مى خواهید با فساد رخ داده در جبهه اهل حق مقابله کنیـد، بـاید
 مصالح گوناگونـى را در نـظر
 بگیرید! چه چیزى را بـاید در
ـن  نـظر بـگیریـم؟ بــا همــی
 استدالل ها و بـا همین گفتـنها و بـا همین گفتـن
 «ان شاءاهللا گربه است» گفتن ها
 آمدیم که رسیدیم به اینجا که
 چشم وا مى کنیم و مى بینیم به
 تعبیر رهبر انقالب در نشست
 راهبـردى عدالـت، وضعیـت
ـت اجتـماعى «مطلقــاً»  عداـل
 راضى کننده نیست. این وضعراضى کننده نیست. این وضع
 تا کجا مى خواهد پـیش برود؟
 بله تـفاوت وجود دارد بین نوع و کیفیت مقابله با فساد در جبهه اهل حق و فساد در
 جبهه اهل باطل. این تفاوت این است که در جبـهه اهل حق اگر احتمال وقوع ـیک
 بى عدالتى هم در بـین باشد، احتمال آن هم باشد ولو آن که فـرد محتمل بـرادر امام
 معصوم باشد، باید بـه خاطر این احتمال گرماى آهنى گداختـه را بـچشد؛ نـه چـون

مرتکب فساد شده بلکه چون احتمال فساد وجود دارد.؟
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 ولى ما بـا هزار یک توجیه این برخوردها را انجام ندادیم تا امروز بـه نـقطه اى
 برسیم که بر حسب اعالم مسئولین قضایى رسمى امروز برادران کلیه ى مقامات
 بلند پایه ى عضو در ستاد مبـارزه با مفاسد اقتصادى محل بحث هستند! سه قوه
 در کشور داریم که بــر حسب اعالن مسئولین رسمى بـرادر کلیه رؤسـاى قوا
 واجد افتخاراتى هستند! در مورد رئیس اداره آب و بـرق کذا صحبت نمى کنیم؛
 دربـاره رؤسـاى سه قوه اصلى کشـور صحبـت مى زنیم. چرا بــه ایـن نـقطه
 رسیدیم؟ به خاطر همیـن تـفاوت  قائل شدن میـان کیفیت مقابـله بـا فساد در

جبهه اهل حق و فساد در جبهه اهل باطل.ئجبهه اهل حق و فساد در جبهه اهل باطل.ئ
 ایـن بـه این معناست که تـفکر عدالت خواهى و اولویت عدالـت دو دستـه
 نیروى اجتماعى در مقابل خود مى بیند: یک دسته کسانى هستند که از بى عدالتى
 منتفع مى شوند و فاسد هستند. دستـه ى دیگر از عامالن بى عدالتى اما کسانى
 هستند که بـه لحاظ فکرى و رسانـه اى، این توجیه ها را بسترسازى مى کنند.
 مى گویند ایـن یک ظلم رخ داده در جبهه حق است، برخورد با آن باعث
 تضعیف نظام نشود! مگر آن فسـاد هم بـخشى از نـظام است؟ نـظامى که
 بخواهد با مطالبه عدالت تضعیف بشود همان بهتر که تضعیف بشود.

 تفوق امنیت بر نگاه ما در این سال ها باعث شده به نقطه اى کاریکاتورىاى کاریکاتورى
 برسیم که اگر در ـیک شهرستانى که شاید بیست درصد مخاطبین حتـى
 نـدانند کجاى ایـن نـقشه است، اگر در این شهرستان ده ـ بیست تا کارگر
 اعتراض بکنند براى دریافت حقشان، این کارشان بشود ضدیت بـا امنیت! و
 آن ها بـاید شالق بـخورند و بـه زنـدان بـروند! دیدیم در مستند «داد» وقتى با
 کارگرى کـه اقـدام ضـد امنیتى داشتـه صحبت مى کند مى گوید «ما رفتیم ـیک
 مدت زنـدان بـودیم و بعد گفتند «عفو» خوردید و آزاد شدیم؛ نـمى دانیم عفو
 چیـست؟ فقط گفتنـد عفو خوردیـد و آزاد شدید.» یـعنى ایـن آدمى که حتـىچیـست؟ فقط گفتنـد عفو خوردیـد و آزاد شدید.» یـعنى ایـن آدمى که حتـى
 نمى داند عفو چیست، این آدمى که شش مـاه در میـان حقوق نگرفته، این آدم
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 وقتى
از اخبارى گرى و اشعرى

  گرى حرف مى زنیم از یک مسئله
 ى روى داده در دور دسـت ها حرف
 نمى زنیـم، امــروز ایـن خــطر پشـت
ــاى اندیشــه هاى ما ـیک عده  درب ـه
 ایستاده اند و هر روز یک چیز خوب را
 در برابر عدالت علـم مى کنـند و بردر برابر عدالت علـم مى کنـند و بر
عدالـت مقــدم مى دانند.م
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 مسئولیت فریاد عدالت نداریم، مسئولیـت انـدیشیدن درباره عدالـت اجتماعى
 داریم داریم. این اشتباه است. البتـه از آن طرف هم هست: در کنـار مسئولیت
 فریـاد مخصوصاً براى کسـانى که توانـایى فکـر کردن دارنـد، مسئولیـت فکر

کردن هم وجود دارد.؟
 وقتى از اخبارى گـرى و اشعرى گرى حرف مى زنیم از یک مسئله ى روى دادهوقتى از اخبارى گـرى و اشعرى گرى حرف مى زنیم از یک مسئله ى روى داده
 در دور دست ها حرف نمى زنیم، امروز این خطر پشت درب هاى اندیشه هاى
 ما ـیک عده ایستـاده اند و هـر روز ـیک چیـز
 خوب را در برابر عدالت علم مى کنند و بر
 عدالت مقدم مى دانند. یک روز مى گویند
 االن وقت کار معرفتـى و علـمى است؛
 معرفـت و بـصیرت بر عـدالت مقدم
 اسـت. روز دیگـر مى گوینـد والیـتاسـت. روز دیگـر مى گوینـد والیـت
 مقـدم اسـت، روز دیگـر مى گـوینـد
 حکومت، مصلحت و امنیـت و غیـره
 مقدم اسـت. دست آخـر بـه همه ایـن
 اولویـت ها پـرداخته مى شـود و نوبت به
 عدالت نمى رسـد و وضع ایـن طورى مى شـود

که مى بینیم. ایـن مسئولیـت مهم ماست.؟
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 ما امروز  هم زمان با عدالتخواهى در
 میـدان عمل، احتیاج داریـم به ـیک
 عدالـت انـدیـشى و انـدیشـه ورزى
 درباب عدالت. البتـه انـدیشه ورزى
 درباب عدالت بـه این معنا نیست که
 چشـم از میـدان عینیـت و واقعیـت
 بـبریـم و بـرویـم سراغ بـحث هـاى

انتزاعى درباره عدالت.  مانتزاعى درباره عدالت.  م
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 بدانیم  بسیارى از عدم امنیت ها هم محصول بى عدالتى است. و بسیارى از
 بى عدالتى ها هم، جز ایـن که علل و عامالن مبـاشر خود را دارد، محصـول
 سرایت این قیبل تفکرات بین ماست. از تفوق موعظه بر خطابه در تاریخ دو
 سده اخیر ما گفتند که درست است، اما حتـى در همیـن دوره 50-40 سـال
 اخیر هم ما فرایند قابل قبولى نداشته ایم در این زمینه. 40 سـال قبل متفکرینى
 امثـال مطهرى بـراى ما منبر مى رفتند و روضه مى خواندند امروز به نقطه اى
 رسیدیم که منبرى ها و روضه خـوان ها بـراى ما تفکر ارائه مى دهنـد! معلـوم

 است که بـاید وضع مان ایـن بـاشد و بدهیاتمان ایـن بـاشد و بدهیات
 تفکر و عقالنیت ما که حسن ذاتى عدالت
 اسـت فرامـوش شـود. معلـوم اسـت کـه
 نـباید عدالـت را ارزش مطلـق و بـاقى
 ارزش ها را در بـرابـر آن نسبـى بدانیم.
 بـه نـظر مى رسـد ما امروز هم زمان بـا
 عـدالتخواهى در میـدان عمـل، احتیـاج
 داریم به یک عدالت اندیشى و انـدیـشهاندیشى و انـدیـشه
 ورزى دربـاب عدالـت. البتـه انـدیشـه
 ورزى درباب عدالت به این معـنا نـیست
 که چشم از میدان عینیت و واقعیـت ببریم

 و بـرویم سراغ بحث هاى انتزاعى درباره عدالت. در طول تاریخ همه کسـانى
 مصلح بودند یا مفسـد بودنـد اما خـود را مصلح جا مى زده اند شعار عدالت
 داده انـد. در ایـن میـان ویژگى حرکت هاى عدالتخواهانه انبیاء ایـن بـوده که
 در کنـار اندیشـه و انـدیشه ورزى بـراى عدالـت اقـدام عـینى و عمـلى هـمدر کنـار اندیشـه و انـدیشه ورزى بـراى عدالـت اقـدام عـینى و عمـلى هـم
 مى کرده اند. ما نمى توانیم بگوییم در قم بنشینیم و کتاب 800-700 صفحه اى
 در مورد عدالـت بـنویسیم امـا کـارى نـداشته بـاشیم بـیرون از حجره و در
 مناسبات اجتماعى چه بى عدالتى هایى وجـود دارد. ما نمى توانیم بـگوییم مـا

 منطق و استدالل بعد از انقالب خود انقالبیون حرفـه اى
 تبدیل به طبقه اى جدیـد شدند که حکومت را در اختیار
 داشتـند و انـقالبشان را بـرساندند به نقطه فروپاشى. آن
 استدالل و منطقى که منتهى بـه شکل گیرى این طبقه شد
 را در کتابى به نام «طبقـه جدید» به خوبـى توضیح داده؛
 استدالل این بود: «از خودمان است، با هم کنار مى آییم».

 یعنى همیـن منطقِ تـفاوت بین فساد در جبهه اهل حق و فساد در جبهه اهل باطل.
 بسیارى از عدم امنیت ها را بى عدالتى تولید مى کند. وقتى مرتب بگوییم «ان شاءاهللا
 گربه است»، بگوییم ایـن که فساد اهل حـق اسـت، ایـن که مـصلحت نیست، این
 که حکومت است و الى آخـر، بـه نـقطه اى مى رسیـم که ـیک کانـال تلگرامى هم
 مى تواند برایمان موش بدواند. که مجبور بشوید هر چه امام جمعه و مسئول امنیتى
 و غیره دارید، بیایند فقط تکذیب کنند. گویى اصالً هم توجه ندارند که تـکذیب ها
 از یک جایى به بعد، وقتى از قواره اصل خبر پر رنگ تر شود، رنگ تـأیید مى گیرد.
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 مخـل امنیـت است؟ آن قـدر نـگاه امنـیت مـدارانه ى حـاصل از اشـعرى گرى و
اقتدارگرایى بازتولید شده که به این نقطه ى مضحک رسیده ایم. و

 ما حتى در آسیب شناسى هامان هم فقط امنیـت را مى بینیم. قبول داریم نفوذ هست،ما حتى در آسیب شناسى هامان هم فقط امنیـت را مى بینیم. قبول داریم نفوذ هست،
 آمریـکا به فروپاشى ما فـکر مى کند. اما همـه ماجـرا فقـط ایـن نیست. مـا وقتـى
 مى خواهیم از فروپاشى شوروى عبـرت بگیریم فقط گورباچف را مى بیـنیم، بـله
 حرف خیــلى درستـى است. شـوروى با گـوربـاچف، با اصالحات آمریکایى، بـا
 نفوذ غرب به نقطه ى فــروپـاشى رسید. اما چرا فقـط ایـن نقطـه را مى گوییـم و
 مســتند مى سازیم و تحلیل مى نویسیم. قبل از این را هم بگوییم. قبـل از آن چـه
 مسیر طى شد تا این اتفاق افتاد؟ ماجرا این بود که در انقالب شوروى در اثـر یک


