تحلیلی بر آنچه در حوزه سیاست کرمان میگذرد

کرمان سیاسی
این
ِ

کرمان ،دیار بزرگان
قــرن قبل تاکنــون تاریخ سیاســی کرمان،
از بیش از نیم
ِ
دستخوش باال و پایین های بســیاری بوده و البته این خطه
آفرینی
ی کویری با در اختیار داشــتن مهره های َق َدر ،نقش
ِ
تاریخ کشور هم داشته
سیاســی
درخور اعتنایی در بازیهای
ِ
ِ
اســت .چه در روزهای بعد از  28مرداد  ،1332که مردمانش
*
سینا خسروی
فجیع سرگرد ســخایی به دست عروسکهای
در سوگ قتل
ِ
مپن کودتا –آن هم به جرم دوســتی با مصدق -خون گریه
لُ ِ
می کردند و چه در ســالهای پیش از آن که پیرمرد احمدآبادی با حمایت بازاریان کرمان به
نخست وزیری رسیده بود.
در آن روزگاران کرمان ،سیاستمدار معروف ،خاکســتری و پیچیدهای همچون مظفر بقایی
را داشت و البته کمی بعدتر شاید اواسط سال  1337یک طلبه  24ساله را به صحنه سیاسی
کشور تحویل داد .جوانی که با سخنرانی متفاوت خود در مدرسه زنگنه همدان در تاسوعایِ
 1337شمسی ،بالفاصله دستگیر شد و این دستگیری پلی برای هدایت وی به مسیری گردید
که  20سال بعد به زعامت آیت اهلل ســید روح اهلل خمینی به ظهور انقالب اسالمی در ایران
ایران معاصر ایفا نمود
انجامید .این
روحانی رفسنجانی بعدها نقش غیر قابل انکاری در تاریخ ِ
ِ
ِ
ریاست جمهوری ،ریاست مجلس شورای
و بر کرسی های مهمی همچون فرماندهی جنگ،
اسالمی ،ریاست خبرگان و ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام تکیه زد و به گزاف سخن
نگفته ایم اگر بخواهیم علی اکبرهاشمی رفسنجانی را در زمره بزرگترین سیاستمداران ایران
در صدسال اخیر قرار دهیم .دیار کریمان اما به این یک نخبه سیاسی بسنده نکرد .سیاستمدار
دانشمندی همچون مرحوم عالمه علی حجتی کرمانی را در دامان خود پروراند که در دوران
پس از تبعی ِد امام به همراه امام موسی صدر ،شهید دکتر بهشتی و آیات عظام موسوی اردبیلی،
کالس درس آیت اهلل سید محمد محقق داماد بود.
مکارم شیرازی و شبیری زنجانی از نخبگان
ِ
به گواهی اسناد موجود ،علی حجتی کرمانی به آنچنان جایگاهی در نهضت رسیده بود که در
محرم  1342در کنار امام به حسینیه ها و مساجد می رفت و در حضور ایشان سخنرانی می
پروردگان حاج میرزا عبدالحسین حجتی اما به مرحوم علی ختم نمی شد که پیش
کرد .دست
ِ
از ایشان ،سیاســتمدار و "کهنه زندانی" رژیم پهلوی یعنی محمدجواد حجتی کرمانی نیز از
همین خانواده پا به عرصه سیاست ایران زمین گذاشته بود.
نماینده کرمانی ها در دو دوره مجلس خبرگان ،در تبعیــد و زندان با بزرگانی همچون آیات
عظام خامنه ای و طالقانی ســاعات بسیاری حشر و نشر داشــت .دیگر "محمدجوادِ" بزرگ
کرمانی ها ،طلبه اندیشمند اهل "محله شهر" بود که طعم شهادت را در شهریور  60در لباس
صدارتِ ایران چشید" .باهنر"ی که هنرمندانه در کنار تحصیالت حوزوی به عالی ترین مدارج
تحصیلی دانشــگاهی هم پرداخته بود ،در دیماه  57در کنار هاشــمی رفسنجانی ،موسوی
ِ
اردبیلی و شــهدای گرانقدر بهشتی و مطهری به دستور امام ،هســته  5نفره شورای انقالب
اسالمی را شکل داد.
بی شک محمدجواد باهنر از جمله مهره های ارزشمندی بود که خیلی زود انقالب را با جای
خالی خودش تنها گذاشــت .این اما تمام ماجرا نیست .اســتان کرمان در الیه های مختلف
جمهوری اسالمی مردان بزرگ ،تاثیر گذار و نامور کم نداشــته است .از سردار سرافراز سپاه
سی ِد بی ادعای مطبوعات کشــور محمود دعایی و به
اسالم ،حاج قاسم ســلیمانی گرفته تا ّ
ایشان اضافه کنیم سید یحیی جعفری ،مجید انصاری ،موحدی کرمانی ،اسحاق جهانگیری،
سیدحسین مرعشی ،محمدرضا باهنر و محسن جاللپور.
مهمان نوازی سیاسی ،خصلت ریشه دار دیار کریمان
کرمان سیاســی اما ،متاثر از فرهنگ اصیل و ریشه
عالوه بر مهره های سرشناس بومی ،این
ِ
دارش ،در عرصه سیاست ورزی هم از اینکه مهمان نوازش بخوانند ،هرگز ابایی نداشته است .از
همان روزگاری که تنها پس ِر ُ
ملک المتکلّمین -خطیب اصفهانی و مشهور دوران مشروطیت-
مجلس پس از مشروطه بگذارد ،کاندیداتوری خود را نه از
برای اینکه بتواند پای در هفتمین
ِ
وکیل بمی ها در مجلس ماند ،اهالی مهمان نوا ِز ّ
خطه
اصفهان که از "بم" اعالم کرد و  7دوره هم
ِ
کریمان به خوبی پتانسیل خود را برای رای دادن به غیربومی ها نشان دادند .البته این غریب

نوازی منحصر به اهالی بم و مهدی خان ملک زاده نمی شــود که برادران شادمان و مهندس
عبدالوهاب عترت هم اگرچه تهرانی بودند ،امــا از  5دوره وکالت برای مردم جیرفت ،آنچنان
الملک پدر دکتر
ناشادمان نبودند .از حسن خان مشار ،بنیانگذار شرکت تریاک ایران و احیا ُء ُ
ابوالحسن شیخ –بنیانگذار شیمی نوین در ایران -که از پایتخت آمدند و  2دوره وکالت اهالی
سیرجان را عهده دار شــدند که بگذریم ،خو ِد کرمانی ها هم در ادوار دوم و پنجم مجلس به
میرزا یحیی دولت آبادی که او هم از اهالی اصفهان بود اعتماد کردند .تازه در آن دوره ای هم
که مردم کرمان قهر کرده و وکیل نخواستند ،میرزا مهدی نجم آبادی از تهران به عنوان وکیل
تسخیری کرمان انتخاب شد .این از وضعیت نمایندگان مجلس ملی بود ،که در میان سناتورها
کرمانی موجود معرفی می
هم ،محمود جم فرزند میرزا محمد صادق کرمانــی به عنوان تنها
ِ
گردد که او هم البته زاده تبریز بود و لهجه ترکی اش هیچ ربطی به کرمان و "محله شهر"اش
نداشت .با این حساب باید گفت سهم باالی دار رفتن و ســر زیر خاکستر کردن و خانمان بر
باد دادن در راه مشروطیت را کرمانی هایی همچون میرزارضا و میرزا آقاخان و شیخ احمد و
رفعت نظام و ناظم التجار دادند و نان وکالتش را غیر بومی هایی همچون ملک زاده و شادمان
و ابوالحسن شیخ و  ...خوردند.

دوقطبی های پررنگ ،جزء الینفک تاریخی
منش سیاسی
تورق همراه با تعمق در تاریخ کرمان نشان می دهد که اهالی این دیار ،همواره ِ
خاص خودشان را داشته و معادالت و تصمیم هایشان تحت تاثیر جریانات سیاسی حاکم که
عمدتا از یکپارچگی الزم هم به دور بوده اند ،از پیچیدگی منحصر بفردی برخوردار بوده است.
ِ
راست
مداقه در صفحات تاریخ حاکی از آن است که اختالفات و دو دستگی ها منحصر به چپ و
این روزها و تاریخ معاصر این دیار نمی شود .شاید تساهل و تسامح حاکم بر روحیه اهالی کرمان
فضای بیشتری برای تسلط دسته ها و قوم ها و جناحها فراهم آورده باشد ،اما شرایط اقلیمی
خاص و اهمیت جایگاه "آب" در نحوه شکل گیری سیاست و مدنیت در سرزمینهای محاصره
در کویر و بالطبع اقتدار صاحبان آب در تصمیم سازیهای این مناطق نیز در تداوم اختالفات
بی تاثیر نبوده است .در زمان امویان "ازارقه" های افراطی ،کرمان را به دو دسته عمده تقسیم
کرده بودند :خوارج و سایر مسلمانان .فتنه خوارج و اختالفات ایشان در کرمان آنقدر باال گرفت
تا ُمهلّب بن ابی صفره که پیش از آن در کنار آل زبیر موفق به سرکوبی قیام مختار شده بود ،در
نزدیکی های سیرجان در جنگی ده روزه خوارج این منطقه را قتل و عام کرد .در زمان سامانیان
نیز دو دستگی شدید میان طرفداران سامانیان خراسان و آل بویه فارس آنقدر پیش رفت که
منجر به ویرانی کامل سیرجان گردید.
در زمان قراختاییان اختالف بین ســلطانیان و ترکانیان مدتها اهالی کرمان را در جدال و دو
دستگی نگه داشت .در قرن هشــتم ،آن روزها که آل مظفر بخش وسیعی از جنوب کشور را
تحت تسلط داشت ،اختالف شدید میان شاه شجاع و حاکم کرمان پهلوان اسد خراسانی جامعه
کرمان را به دو دستگی محض کشانید و در نهایت با محاصره شهر توسط شاه شجاع به قحطی
شدید و کشته شدن پهلوان اسد انجامید .اختالفات در زمان نبرد معروف میان آقامحمدخان
و لطفعلی خان هم که منجر به ایجاد تپه ای  20کیلویی از چشمهای کرمانیان شد که دیگر بر
کسی پوشیده نیست .شدت حمله آقامحمد خان و میزان خرابی و نابودی کرمان به حدی بود
که این دیار تا سالها از هرگونه تاسیسات و خدمات مدنی عاری گردید .در زمان قاجار نیز محمد
اسماعیل خان وکیل الملک با آن ژست صوفی مآبانه و توجهی که به تعمیر ابنیه و بقعه شاه
نعمت اهلل ولی نشان داد در تقابل با پسر ابراهیم خان ظهیرالدوله که از رهبران شیخیه محسوب
میشــد ،قرار گرفت .هرچند در این دوره به همت وکیل الملک اهالی کرمان شاهد عمران و
آبادانی کم نظیری بودند ،اما دو دســتگی در این زمان هم بدجور خودنمایی می کرد .و این
اختالفات ادامه داشت .از تقابل میان امیر اعظم و سردار نصرت نوه وکیل الملک گرفته تا تعارض
بین دموکراتهای طرفدار آلمان و طرفداران انگلیس در جریان جنگ جهانی اول ،همه و همه به
تداوم اختالف هایی اذعان می دارند که کرمان امروز ما را وارث همین رویه معرفی می نماید.
هرچند بایستی بر این مهم معترف بود که سران دســته بندی های امروز سیاسی در کرمان
علی رغم تفکرات متفاوتی که دارند ،در اکثر مواقع پای مصالح کرمان که وسط بیاید در کنار
هم قرار می گیرند و این ُحسنی است که در مقاطع مختلف تاریخی در این دیار کمتر به چشم
خورده است.
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