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یـاد

پس از ریاستجمهوری در سمت ریاست مجمع تشخیص مصلحت به
خدمت ادامه دادم و با انتخاباتی سالم و آزاد جریان اصالحطلب دولت
را گرفت .متأسفانه با نمكنشناسی راه را گم كرد.

اختصاصیسازندگی

راه را گم کردند...
زندگینام ه خودنوشت اکبر هاشمیرفسنجانی /درنخستین زادروز بدون آیتاهلل
آیتاهلل هاشمیرفسنجانی ،در طی سالهای
اخیر و به مناسبتهای مختلف چند زندگینامه
خودنوشت ،داشتهاند و بنا برضرورتها ،در
هر زندگینامه ،بر نكته یا نكات خاصی تأكید
مینمودهانــد .به همین دلیل و بــرای تهیه
زندگینامهای كه بتــوان در كتاب حاضر از
آن اســتفاده کرد ،زندگینامه منتشرنشدهای
كه ایشان در سال  1384به مناسبت نامزدی
در نهمین دوره انتخابات ریاســتجمهوری،
نوشته بودند با آخرین زندگینامهای كه ایشان
در ســال  ،1392نوشــتهاند ،تركیب و متن
پیش رو حاصل شده اســت .این زندگینامه
به لطف دفتر نشــر معارف انقالب ،مهندس
محسن هاشمی و پیگیری خانم زینب صفری
بهمناســبت سوم شــهریورماه اولین زادروز
بدون حضور آیتاهلل به صورت اختصاصی
در اختیار هفتهنامهی سازندگی قرار گرفته
است.
بسماهلل الرحمن الرحیم

در سوم شهریور سال  1313در روستای
كوچكــی به نام بهرمــان در جلگه نوق
رفسنجان درخانوادهای مركب از  9فرزند
با پدری آشنا به معارف و اسالم و مؤدب
به آداب دینی و مادری فرزند شهید ،به دنیا
آمدم.
معاش خانواده از كشــاورزی در ملكی
كه 12درصد از آب و زمین روستا خالصه
میشد تأمین میگردید.
در  5سالگی وارد مكتبخانه روستا شدم
و خواندن و نوشتن آموختم .تحصیلم را در
روستا و تا سطح كالس شش آن زمان و در
مكتبخانه ادامه دادم و تا سن 14سالگی از
روستا بیرون نرفتم.
در سال  1327شمســی ،در حالی كه
 14سال بیشتر نداشتم با تشویق پدر برای
تحصیل علوم دینی ،به قم رفتم.
در منزل آیات اخوان مرعشــی كه از
علمای قم بودند به خاطر خویشــاوندی
مستقر شــدم و تحصیل علوم دینی را از
جامعالمقدمات كه متن ابتدایی تحصیل بود
شروع نمودم.
در اثــر تربیت در خانواده و ســپس
در فضای حــوزه علمیه قم و بهرهمندی از
سرپرستی آیتین اخوان مرعشی ،هدفم علوم
دینی و خدمت به مردم و كشور بود.
آن زمان هفت ســالی از شهریور 20
میگذشــت و دوران خفقــان رضاخان
برای نســل ما به فراموشی سپرده میشد و
جریانهای سیاسی در كشور شكل گرفته
بود .در قم جبهه ملی و فدائیان اســام و
تودهایهــا فعال بودند و تبلیغات انتخابات
فضارا ُپر كرده بود شاه جوان محمدرضا،
هنوز بعد از عزل و تبعید پدرش به خاطر
حضور مؤثر كشورهای پیروز جنگ جهانی
دوم ،قدرت ادامه خفقان رضاخان را نداشت.
پس از رحلت مرجع عامالتقلید آیتاهلل
اصفهانی و اســتقبال از آیتاهلل بروجردی
در قم ،حوزه علمیه به ســرعت رشدكرد
و آیتاهلل بروجردی قدرت بسیار زیادی
همراه با تقدس روزافزونی ،پیدا كردند و در
سراسر كشور مساجد و حسینیهها و مراسم
دینی با نشــاط زیادی كه پس از نجات از
دوره خفقان رضاشــاه تحمل كرده بودند،
فعال شده و رو به توسعه بودند.
ســه سال با این شــرایط مناسب یك
ســره به تحصیل پرداختم و در حاشیه با
جریانهای سیاســی و علمی آشنا شدم.
جامعالمقدمــات ســیوطی ُمالعبداهلل در
منطق و مغنــی و معالم در اصول فرهنگی
جز معالم در ادبیات اســت و معالم هم در

اصول و به شــرح لمعه و قوانین و فقه و
اصول فقه كه وارد شدم ،احساس كردم از
مقدمات به متن رسیدهام و ضمن ًا گاهی خود
به جدیدالورودها درس میدادم ،تابستان و
زمستان و تعطیلی و ...فرقی نمیكرد.
در ایــن ایام جبهه ملــی به حكومت
رسید آیتاهلل كاشانی كه از زندان و تبعید
انگلیسها رها شدند ،با محبوبیت زیاد توده
مردم اســامی را با جبهه اسالمی همراه
كرده و فدائیان اســام كه روح شهامت و
شــجاعت را به جوانان هدیه كرده بودند
هــم راه صافكن بودنــد و حوزه را هم
متمایل به سیاست كرده بودند البته آیتاهلل
بروجردی كه اولویت را تقویت حوزه و
جبران كمبــود آموزشهای دینی عصر
پهلوی میدیدند ،موافق اقدامات سیاسی در
حوزه نبودند.
پس از سه سال تحصیل مداوم ،تابستان
به بهرمان برگشــتم و مردم را روشنتر از
گذشته یافتم وعظ و خطابه را آغاز كردم.
دریافتم كه ســفرهای تبلیغی طالب ،هم
مردم را میسازد و هم خود آنان را در متن
جامعه میبرد و در مراجعت روی حوزه اثر
میگذارد.
در این مدت با آیــتاهلل خمینی كه
منزلشان روبهروی مسكن ما بود به خوبی
آشنا شــدم و روح جدیدی در كالبد خود
احساس كردم .همســایهشدن با امام(ره)
بسیار شیرین بود و بعدها وقتی شاگرد ایشان
شدم ،تأثیرات فراوانی در نوع نگاه به مسایل
سیاسی ،فرهنگی و اجتماعی و علمی در من
ایجاد كرد.
كمی بعد آیات اخوان مرعشی به نجف
و من به حجــره مدارس نقل مكان كردم.

احساس شد كه جامعه نیاز به نشریات عمیق
دینی و اجتماعی دارد و الزم است شبهههای
زیادی كه به جوانان تزریق میشود ،پاك
شود .با همكاری شهید باهنر و ...انتشارات
مكتب تشیع را تأسیس و اداره كردیم كه
برای خودمان و خوانندههایمان سازنده و از
درسهای خارج امام خیلی آموختم.
دولت مصدق در اثر تفرقه اركانش و
رفتار نامناسب با آیتاهلل كاشانی و فدائیان
اسالم ،پشتوانه مردمی را از دست داد و در
 28مرداد ســال  1328سقوط كرد و دربار
با كمك غرب ســلطه خود را بسط داد و
به سیاست ســركوب روی آورد و بعد از
رحلت آیتاهلل بروجردی به فكر تضعیف
حوزه قم و ملوكالطوایفی كردن مرجعیت
افتاد كه نتیجه آن قیام امام خمینی و جذب
مردم سراسر كشور و طلوع گروه جدیدی
از شاگردان ایشــان و آغازی بر نهضت
روحانیت شــد كه خود مــن و جمعی از
دوســتان صمیمیام در این حركت نقش
اساسی داشتیم و تا امروز ادامه دادم.
در آن مدت دریافته بــودم كه عامل
اساسی فالكت و عقبماندگی كشورهای
اسالمی استبداد و استعمار است كه مكمل و
نگهدار یكدیگرند و مثل دو لبه قیچی ،منافع
مردم و كشور به نفع این دو جرثومه شوم،
قیچی میشود.
برایبیداریمردمكتابالقضیهالفلسطینیه
اكرم زعیتر را به نام سرگذشت فلسطین یا
كارنامه سیاه استعمار ترجمه كردم و یك
مقدمه جانانهای در توضیح آن نوشتم.
چون در آن هر خوانندهای نقش مخرب
آن دو عامــل را بالعیان میدید و در همان
شــرایط خفقان ،خود مردم دهها بار آن را

مخفیانه چاپ و منتشر كردند و خوراك
بحثهای جلسات مبارزان شد.
بهخاطر آن ،مصائب زندان و شكنجههای
غیرقابل توصیف را ،توســط اســتبداد و
به فرمان استعمار ،تحمل كردم و آبدیدهتر
شــدم .پس از آزادی كتاب امیركبیر یا
قهرمان مبارزه با اســتعمار را نوشتم كه
درست در جهت اثبات دریافتم بود و چون
استبداد قاجاریه در آن افشا شده بود رژیم
پهلوی مشكلی با آن نداشت و زهر آن را
هم تحمل میكــرد و آن هم با چاپهای
بیشــمار هدفم را خوب منتشر كرد و در
میدان مبارزه با تبعیــد امام و خأل رهبری
مبارزه با جمع همفكران نگذاشتیم كه مشعل
مبارزه با استعمار و استبداد و راه روشن شده
خاموش شود.
در مجموع نشریههای ساالنه و سه ماهه
مكتب تشیع ،نوشــتن كتاب امیركبیر و
ترجمه سرگذشت فلسطین از مواردی بود
كه در این ایام با همفكری طلبههای جوان
حوزه و راهنماییهــای امام در زمینههای
دینی ،تاریخی ،اجتماعی و جهان اســام
نوشتم.
در دوران مبــارزه ،بارها به زندانرفتم
و شكنجه شــدم و تقریب ًا نیمی از دوران
زندگیام در زندانها و آوارگی گذشت.
آخرین باری كه به زندان افتادم در سال

 55بود كه پس از دستگیری ،محكوم به سه
سال حبس شــدم .در این دوران خداوند،
بهترین توفیق تمام عمــرم را عطا فرمود
ی
بهطوری كه با استفادهاز این فرصت طرح 
را كهاز قبل در ذهن داشتم ،اجرایی كردم
و شروع به فیشبرداری برای مجموعهای
تحت عنوان «كلید قــرآن كریم» كردم
كهاكنون با نامهای «تفسیر راهنما» در 20
جلد و «فرهنگ قرآن» در  33جلد منتشر
شده است و به دنبال آن تفسیر موضوعی
قرآن و بانك جامــع اطالعات قرآنی و
دایرهالمعارف قرآن به وجود خواهد آمد.
این آثار اكنون در لبنان و پاكستان در حال
ترجمه به عربی و اُردو است و چند جلدی
از آنها هم منتشر شده است.
سه ماه مانده به پیروزی انقالب زندانم
تمام شــد و وارد اقیانــوس مردم مصمم
به ریشهكن كردن استبداد و استعمار شدم.
چند ماه قبل از پیروزی انقالب اســامی
به پیشنهاد امام (ره) عضو شورای انقالب و
كمیته حل مشكل سوخت مردم در زمستان
سرد  1357شدم.
انقــاب در  22بهمن مــاه  57پیروز
شد و من در شــورای انقالب با همكاری
متفكران موفق به تثبیت انقالب شــدیم.
همزمان با عضویت در شــورای انقالب و
بر اساس دســتور امام ،سرپرستی وزارت

كشور را به عهده گرفتم و ا ّولین انتخابات
ریاستجمهوری را برگزار كردم و حزب
جمهوری اسالمی و سپس در وزارت كشور
و در سمت ریاســت مجلس و فرماندهی
ادامه جنگ و نهایت ًا جانشــین فرماندهی
نیروهای مسلح انجام وظیفه كردم و صدام
به فالكت افتاد و از گور خود ساخته بیرون
كشیده شد و به ســرداب رفت و من در
سمت ریاستجمهوری ،با كسب اجازهاز
امام (ره) به كمك دوســتانی چون شهید
مظلوم دكتر بهشتی و آیتاهلل خامنهای و
آیتاهلل موسوی اردبیلی و شهید دكتر باهنر
حزب جمهوری را تأســیس كردیم و در
سه دورهانتخابات مجلس شورای اسالمی با
رأی مردم شریف تهران به مجلس رفتم و
مسئولیت ریاســت آن را بر عهده گرفتم.
با شــروع جنگ به عنوان نماینده امام و
سخنگوی شــورای عالی دفاع در جریان
مسایل ریز جنگ بودم .در سال  62با حكمی
از امام راحل برای فرماندهی جنگ به جبهه
رفتم و امام با عنایت ویژه خویش در سال
 1367مرا به عنوان جانشینی فرماندهیكل
قوا انتخاب كردند و برای خاتمه جنگ و
اثبات متجاوز بودن بعث عراق در جنگ
در ســازمان ملل تالش موفقی داشتیم و با
تدبیر ،جنــگ را با اصالح قطعنامه  598و
پذیــرش آن تمام كردیم .بهطوری كه در
شورای امنیت سازمان ملل ،صدامیان را با
حكم دریافت صد میلیارد دالر خســارت
محكوم كردیم و با تدبیر اسرایمان و اسرای
عراقی را آزاد كردیم.
پس از رحلت امام راحل نقش اساسی در
مجلس خبرگان برای ادامه راه امام در حفظ
جایگاه والیت فقیه ایفا كردم...

پس از رحلت امام و پایان افتخارآمیز
جنگ ،به پیشنهاد بســیاری از دوستان و
بزرگان در شرایطی حساس نامزد انتخابات
ریاستجمهوری شدم و دولــت سازندگی
را تشــكیل دادم و در ســایه كار و تــاش
مدیران دلســوز خدمات و كارهای بزرگ
زیربنایی انجام شــد .خرابیهــای جنگ را
ترمیــم و ســاختار دولــت را در جهت كم
كــردن تصدیگــری دولــت تــا حدودی
اصالح كردیــم كه منجر به قطع حلقههای

وابستگیكشورمان به بیگانگان در بسیاری
از زمینهها شــد و زیربناهای كشور را در
دوره ریاستجمهوری نسبت ًا ساختم.
و پس از ریاســتجمهوری در سمت
ریاست مجمع تشخیص مصلحت خدمت
ادامه دادم و با انتخاباتی ســالم و آزاد جریان
اصالحطلــب دولت را گرفت .متأســفانه با
نمكنشناسی راه را گم كرد.

پس از اینك ه امانت مسئولیت اجرایی را
در انتخاباتی سالم و آزاد و با حضور بیش
از  30میلیــون رأی مردم به منتخب مردم
سپردم ،در سمت ریاست مجمع تشخیص
مصلحت نظام و نایب اول ریاست خبرگان
و چند سالی در سمت ریاست آن به خدمت
ادامه دادم.
در طــی دو دهه گذشــته و در دوران
مسئولیت ریاست مجمع تشخیص مصلحت
مجرب
نظام ،بههمراه جمعی از چهرهها 
ی ّ
و دلســوز نظام از طیفهــایمختلف و
در فضاییكام ً
ال صمیمی و كارشناســانه،
به تدوین سیاستهایكلی نظام پرداختیم
كه ضمن حل برخی اختالفات شــورای
نگهبان و مجلس شــورای اسالمی ،تدوین
برخی سیاستها و تصویب سند چشمانداز
 20ساله نظام نیز از دستاوردهای این دوره
است.
اكبرهاشمیرفسنجانی

فصل

چه باید کرد؟

1

 :جامعه و سیاست

راهـبـرد

6

تقدم استراتژی بر ایدئولوژی
چرا از اتحاد «روحانی  -الریجانی» حمایت میکنیم؟
محمد قوچانی
سردبیر

با رای باالی مجلس دهم به ریاست علی
الریجانی به دولت دوازدهم به ریاست حسن
روحانی روشن شد که زیر پوست دو جبههی
اصلی کشور ،دو جناح سیاسی جدید در حال
تکوین اســت :اکنون نهتنها اصالحطلبان
رادیکال معتقدنــد روحانی در حال عبور از
اصالحطلبان است بلکه نباید فراموش کرد
که الریجانی در حال عبور از اصولگرایان
(رادیکال) بلکه اصولگرایان اســت و این
واقعیتی مهمتر از گزاره اول است.
برآمدن حســن روحانی از درون اجماع
اصالحطلبان خود به معنــای عبور آنان از
رادیکالیسم بود .رادیکالیسمی که در جریان
انتخابات سال  1388شکل گرفت و جنبش
اصالحات را به جنبش سبز تبدیل کرد .رنگ
ســبز که تا قبل از انتخابات سال  1388تنها
یک نشــان انتخاباتی بود و به سبب هویت
مذهبی خود (به عنوان نماد سیادت) نشانهای
سنتگرایانه برای جذب بدنهی حزباللهی
اصولگرایان با یادآوری خاطرات دههی 60
بود بعد از انتخابات به سرعت رادیکالیزه شد
و با گذر از آموزههای چپ سنتی و چپ خط
امامی به چپ جدید و چپ رادیکال نزدیک
شــد و «رنگ» ســبز را به «جنبش» سبز
بدل کرد و از کمپینی تبلیغاتی  /انتخاباتی
به پویشــی اعتراضی /خیابانی بدل شد .این
حرکت رادیکال تا انتخابات مجلس نهم هم
ادامه یافت و طرفداران جنبش اصالحات که
در جنبش سبز مستحیل شده بودند علیرغم
ماهیت انتخاباتی حرکــت خود ،انتخابات
مجلس نهم را تحریم کردند و البته در نهایت
از فــرط «انفعال رادیکالی» که به آن دچار
شده بودند خســته و دلزده به صندوق رای
بازگشتند و تحت نفوذ اکبر هاشمیرفسنجانی
و با هدایت سیدمحمد خاتمی به حسن روحانی
رای دادند .روحانی هرگز یک اصالحطلب
تشکیالتی نبود (یعنی عضو هیچ گروه موسوم
به اصالحطلب نبود) اما اصالحطلبی گفتمانی
بود (یعنــی از برنامههای اصالحطلبانه دفاع
میکرد) در حالی که عارف بدون آنکه الزاما
از لحاظ گفتمانی اصالحطلب باشد؛ از لحاظ
تشکیالتی اصالحطلب بود .از این رو ترجیح
ِ
عارف اصالحطلب
روحانیِ مصلح و معتدل بر
اوج پراگماتیسم در میان اصالحطلبان بود.
آنان به جای آنکه به فرد رای دهند؛ به فکر
رای دادند و به جای انتخاب ژنتیک به انتخابی
پراگماتیک تن دادند .روحانی؛ سیاستمداری
معتدل و مصلح از الیههای میانی جناح راست
بود که هرگز تن به رادیکالیسم راست نداد
و آنقدر منتظر ماند تا در فترت رادیکالیسم
چپ به انتخاب اصلی جناح چپ ســابق و
اصالحطلب کنونی بدل شــود .دولت اول
روحانی با بازگشت وزرایی مانند زنگنه و
حجتی و نجفی و نیلی فوق انتظار اصالحطلبانی
بود که یا از حاکمیت قهر کرده بودند یا از
حاکمیت اخراج شده بودند .آنان عملگرا شده
بودند و بازگشت چهرههای پراگماتیست
و تکنوکراتهای اصالحطلب به قدرت را
آن قدر مهم میدانستند که در پی بازگشت
چهرههای ایدئولوژیــک و ایدئولوگهای
اصالحطلب به دولت نباشــند .حتی سعید
حجاریان مهمترین ماموریت دولت یازدهم را
«عادیسازی» اوضاع (نرمالیزاسیون) عنوان
کرد .اما انتخابات سال  1392و صفآرایی
اصولگرایان رادیکال در برابر حسن روحانی
آثار منفی خــود را بــر اصالحطلبان نیز
گذاشت .اصالحطلبان از تنهایی روحانی در

میان اصولگرایان به این دریافت و رهیافت
رسیدند که روحانی جز آنان کسی را ندارد
و ناگزیر اســت که به ایشــان تکیه کند.

پیروزیهای نسبی اصالحطلبان در انتخابات
مجلس دهم و شوراهای شهر نیز بر این «تکبر
سیاسی» برخی اصالحطلبان افزوده است و
متاســفانه ســاز نامیمون رادیکالیسم دوباره
کوک شده است.

اکنون اصالحطلبــان که یک بار دیگر
در پناه یک دولت معتدل (مانند دولتهای
هاشمی و خاتمی) در تعیین دولت و مجلس و
شورا و شهرداری نقشآفرین شدهاند فهرستی
از مطالبات حداکثری خود را ردیف کردهاند:
حاکمیت یکپارچه اصالحطلبان ،در اختیار
گرفتن همهی پســتهای دولتی ،راه ندادن
حتی یک اصولگرا به شــورای شهر ،تاکید
بر مطالبهی بر حق اما نابهنگام وزارت زنان،
راندن همهی اصولگرایان از کابینه و...

نتیجــه این تکبر سیاســی بدون شــک،
شکســت اســت .در دامن زدن به این تکبر

میتوان ردپای رسانههای خارجی را به خوبی
دید :گروهی از اصالحطلبان سابق که جالی
وطن کرده و «دورکاری سیاسی» میکنند
آواری از مطالبــات و خرواری از انتظارات
را بر ســر دولت دوازدهم میریزند .انتشار
اخبار کذب از طریق شبکههای ماهوارهای و
اجتماعی و تخریب دولت تنها راه ادامه حیات
این اصالحطلبان سابق است که از دور دستی
بر آتش دارند و در عمل آب به آســیاب
اصولگرایان میریزند .این دوســتان سابق
فراموش کردهاند که تا اطالع ثانوی مسئلهی
اصلی در ایران نه مطالبــات اجتماعی که
معادالت سیاسی است .نهاد دولت در ایران از
مشکالتی مانند تنازع قوا ،حاکمیت موازی،
کارشــکنی نهادی و نبرد درون دستگاهی
رنج میبرد و قبل از هر اصالح اجتماعی باید
این بحران سیاســی را اصالح کند .ایران در
شرایطی قرار ندارد که توان ملی خود را در
نزاعهای سیاسی فرسوده سازد .اگر در زمان
انتخابات پارهای نزاعهای سیاسی برای ایجاد
نشــاط انتخاباتی و فهم ضرورت مشارکت
سیاســی ضروری بود؛ اگر برای دفع خطر
میشد آستانه تحریک جامعه را به حرکت
واداشت؛ اگر برای انتخاب رئیسجمهور به
یک رای بــاال در یک رقابت واقعی نیازی
وجود داشــت در زمان تشکیل دولت هر
نوع نزاع سیاسی ،مبارزه انتخاباتی و رقابت
هیجانی غیرضروری بلکه مضر است .معنای
این حرف اســتفاده ابزاری از مردم نیست.
واقعا خطر نزدیک بود و ضرورت داشت که
یک نیروی اجتماعی پشت سر دولت قرار
گیرد .ضمن آنکه منازعه انتخاباتی را حسن
روحانی شروع نکرد و این به طور مشخص
محمدباقر قالیباف و نیز سیدابراهیم رئیسی
بودند که حسن روحانی و اسحاق جهانگیری
را به واکنشهای صریــح برانگیختند .اما
انتخابات تمام شده و اتفاقا اصالحات پیروز
شده است .جناح پیروز اکنون باید آرامتر از
جناح شکستخورده باشد .پیش از این نیز
گفتهایم که جز با چپ نمیتوان تحول ایجاد
کرد و جز با راست نمیتوان ثبات آفرید .با
چپ باید برخاست و با راست باید نشست .با
چپ میتوان انقالب کرد و با راست میتوان
حکومت کرد و این همان کاری اســت که
روحانی میکند:

ائتالف تاکتیکــی روحانی با الریجانی
نمادی از همین قاعده است و هر حکومتی
و هر دولتی برای تاسیس خویش نیازمند رای
و اقبال مردم است اما برای تثبیت خود باید
از عناصر دیگری در عرصهی سیاسی بهره
بگیرد که به رای مردم و سرمایهی اجتماعی

برآمــده از آن قدرت حرکت میدهد .این
قاعده نهتنها در ایران که در همه جای جهان
مرسوم اســت .بیرون از قواعد دموکراسی

افــراد و ارکانی از قــدرت وجود دارند که
قدرت خود را از رابطــهی اکثریت/اقلیت
نمیگیرند .اتحادیههای صنفی ،انجمنهای
روشــنفکری ،البیهای سیاســی ،نهادهای
جنســیتی ،نیروهای مذهبــی و هویتهای
قومــی بخشــی از این قدرتهــای عمومی
هستند که تکلیف آنها در پای صندوق رای
مشخص نمیشود .اتحادیههای کارگری در

انگلیس ،فارغالتحصیالن سوربون در فرانسه،
گروه تیپارتی درآمریکا ،پاپ و کاردینالها
در ایتالیا و یهودیان در سراسر اروپا و آمریکا
نمونهای از این قــوای موازی یا قدرتهای
افقی هستند که در برابر قدرتهای عمودی
احزاب سیاسی یا قوای حکومتی قرار دارند .به
عنوان نمونه  -و جدیدترین نمونه  -رای منفی
مجلس دهم به حبیباهلل بیطرف آمیزهای از
ائتالف این قدرتهای عمودی و افقی بود.
فراکسیون زاگرسنشینان و اتحاد نمایندگان
جنوبی علیه نمایندگان مرکــزی ایران و
احزاب سیاســی برآمده از آنان مانع از رای
اعتماد به وزیر پیشنهادی نیرو شد.
در چنین شــرایطی روحانــی راهی جز
توافق با قدرتهای افقی و عمودی پیرامون
خــود نــدارد که روشــنترین آنــان جناح
علی الریجانــی اســت .الریجانی نمایندهی

اصولگرایان معتدل اســت که درســت
برعکس اصالحطلبان در همان نقطهای قرار
گرفتهاند که اصالحطلبان در سال  1392قرار
گرفتند:پراگماتیسم.

علی الریجانی نماد عبور از اصولگرایی
و گــذار به عملگرایی اســت .الریجانی به

عنوان سیاســتمداری حرفهای از خاستگاه
راست سنتی برخاســت و چندی با راست
رادیکال همراهی کرد .امــا با گذر زمان
و همنشــینی با ریشســفیدان محافظهکار
مانند علیاکبر ناطق نوری دریافت که هر
گونه تفســیر ایدئولوژیک از راستگرایی

و تبدیل محافظهکاری (بــه عنوان بینش
سیاسی انسانهای عاقل و معتدل) به نوعی
از بنیادگرایی هالککننده یک سیاستمدار
واقعی اســت .الریجانی در گــذار از دو
شکل پوپولیســتی (محمود احمدینژاد) و
رادیکالیستی (سعید جلیلی) محافظهکاری و
راســتروی اکنون منجی واقعی میانهروی
و واقعگرایی در جناح راســت اســت که
در غیاب بــزرگان محافظهکار (مانند ناطق
نوری و عســگراوالدی) به سرعت در حال
رادیکالیزه شــدن اســت .بالیی که بر سر
محمدباقر قالیباف آمد و او را از تکنوکراتی
اصولگرا بــه اصولگرایــی رادیکال بدل
کرد پیش روی علی الریجانی اســت .علی
الریجانی به فراســت دریافته اســت که
خیراالمور اوسطها ...و البته هم الریجانی و
هم روحانی دریافتهاند که به جای سودای راه
سوم و ایجاد یک جناح جدید باید در درون
همان «نظ ِم دوجناحی» موجود و ممکن در
همهی جهان سیاســت بازی کنند :الریجانی

از اصولگرایــان و روحانی از اصالحطلبان
نیرو میگیرد و هژمونی خود را در این دو
جناح اصلی ایجاد میکنند همان طور که در
روزگاری ناطق نوری در میان محافظهکاران
و ســیدمحمد خاتمی در میان اصالحطلبان
چنین میکردند:
رای اعتماد به دولت دوازدهم برگ برنده
الریجانی در تعامل سیاسی با روحانی بود.
روحانی به خوبی اهمیت قدرت استدالل
الریجانی در اعالم نتایج انتخابات سال 1392
را میدانــد آنجا که الریجانی از تفســیر

اکثریــت آرای مردم به  50درصد به اضافه
حتی یک تک رای دفاع کرد و راه را برای
به رسمیت شناختن پیروزی روحانی گشود و
این یک رای الریجانی در درون حاکمیت
با آن  18میلیون رای مــردم به روحانی نه
از نظر حقوقی که از نظر حقیقی و تاریخی
همداستان شد.
روحانی به خوبی اهمیت دفاع الریجانی
از برجام و ایفای نقش او در تصویب توافق

هستهای را میداند تا جایی که امروزه نیز در
برابر تمدید تحریمهای تکراری آمریکا علیه
ایران این تنها علی الریجانی است که ضمن
تقبیح رفتار زشــت «آمریکای ترامپ» در
برابر موجسازی از این تحریمهای تکراری
و خبرآفرینی در صداوسیما هشدار میدهد و
آن را تعدیل میکند.
روحانی به خوبی اهمیت نقش الریجانی
در شکســتن ائتالف اصولگرایان و سکوت
همراه با همدلی او در کنار حســن روحانی

در انتخابات اخیــر را درک میکند .آنجا
که الریجانی وعده قالیباف  -رئیســی در
افزایش میزان یارانهها را زیر سوال برد و آن
را ناممکن دانست و تاکید کرد که نامزدها
وعدههای خیالپردازانه ندهند.
روحانی به خوبی اهمیت برنامه الریجانی
برای برگزاری مراســم باشــکوه تحلیف با
حضــور مقامــات خارجــی و بینالمللی را

درک میکند .شاید اصولگرایان و برخی
اصالحطلبان (متاســفانه بیش از حد شوخ)
نام برخی سران کشورهای حاضر در مراسم
تحلیف را اسباب مطایبه کنند اما تنها حضور
خانم موگرینی به عنوان ضامن برجام در برابر
رقص عربــی ترامپ در حجاز ارزش آن را
دارد که به این ابتکار ملی احترام بگذاریم و
از کنار سخنرانی فالن مقام یا عدم دعوت از
مولوی عبدالحمید یا عدم حضور رئیس دولت
اصالحات عبور کنیم و فراموش نکنیم که
یک بیسلیقهگی سیاسی از سوی چند نماینده
مجلس اسباب چه مضحکه سیاسی برای زیر
سوال بردن این گردهمایی ملی شد.
روحانی بــه خوبی اهمیــت نقش علی
الریجانــی در رای اعتمــاد بــاال بــه دولت
دوازدهــم را میداند .در حالی که محمدرضا
عارف نتوانست برای یک «وزی ِر اصالحطلب
همشهری خویش» رای جمع کند .ما همان

گونه که گفتیم دولــت دوازدهم را دولتی
معتدل و مصلح میدانیم و فکر میکنیم افرادی
مانند وزیر کشــور ،وزیر فرهنگ و وزیر
اطالعات این دولت (که از میان اصولگرایان
معتدل هســتند) «خیرالموجودین» بلکه از
برخی اصالحطلبان همتای خود بهتر هستند
و نیز اگر رئیسجمهور موفق شــود میان
معاون اول ،معاون اقتصادی ،دستیار اقتصادی،
وزیــر اقتصاد و صنعــت و راه در کابینه
دوازدهم «هماهنگی» ایجاد کند میتوان به
چشــمانداز اقتصادی کابینه نیز امیدوار بود.

کابینه دوازدهم محصــول پیوند دو جریان
پراگماتیســت در دولت و مجلس است .هم
الریجانــی از اصولگرایــی ایدئولوژیک 
فاصله گرفته اســت و هم روحانی نسبتی با
اصالحطلبی ایدئولوژیک ندارد .از نظر آنان

اصولگرایی و اصالحطلبی مفاهیمی گفتمانی
و برنامههایی سیاسیاند که در نهایت میتوانند
به صورت استراتژیهایی برای اداره کشور
درآیند .آنان اصالحطلبی و اصولگرایی را
ایدئولوژیهای بســتهای نمیدانند که برای
اجرای آنها نیاز به استخدام ایدئولوگهای
حرفهای باشــد .میتوان یک شــخصیت
اصولگرا را به اجرای برنامهای اصالحطلبانه
گماشت (آنگونه که روحانی با وزیر کشور
یا اطالعات میکند) و میتوان یک چهره
اصالحطلب را به رفتاری اصولگرایانه وادار
کرد (کاری که الریجانی با برخی اعضای
فراکســیون امید میکند!) روحانی هرگز
اصولگرا نبوده است .با وجود عضویت او
در شورای مرکزی جامعه روحانیت مبارز (به
عنوان پدر معنوی اصولگرایان) و حضور در
فهرستهای انتخاباتی این تشکیالت روحانی،
همیشه سیاستمداری میان ه و معتدل بود که
سرانجام با غلبه میانهروی و اعتدالگرایی در

جبهه مقابل ،متحد این جناح شد.
الریجانی نیز گرچه در مقطعی اصولگرا
بوده است اما از زمانی که ریاست مجلس را
از غالمعلی حدادعادل گرفت به سرعت به
ســوی عملگرایی پیش رفته است .اکنون
این دو سیاســتمدار حرفــهای از دو جناح،

راست و چپ حاکمیت ایران را پراگماتیزه
میکننــد .دیگر دگمهــای ایدئولوژیک و
سابقهی تشکیالتی افراد مهم نیست .مهم این
است که چگونه میتوان یک برنامه معتدل و
معقول در اداره کشور را پیش برد .روحانی

که در دههی  60لیدر مجمع عقالی مجلس
از هر دو جناح راســت و چپ بود اکنون
در دولت نیز چنین کرده است .مجمع عقال
حزبی است که به قدرت رسیده است اتحاد
روحانی  -الریجانی البته اتحادی در «روش»
یعنی تکنیکــی و تاکتیکی اســت .چراکه
الریجانــی عمال تولید گفتمــان نمیکند و
بیشتر به کار سیاسی میپردازد .در حالی که
اتحاد روحانی  -خاتمی اتحادی در «بینش»
یعنی گفتمانی و استراتژیک است .روحانی
با وجود عملگرایی به عنوان نماد «راســت
مــدرن» از مبانی اندیشــهی آزادیخواهی،

توسعهگرایی و فنســاالری در ایران دفاع
میکند همچنان که ســیدمحمد خاتمی از
مبانی اندیشه مردمســاالری ،عدالتـطلبی و
روشــنفکری به عنوان نماد «چپ مدرن»
دفاع میکند .این دو متحد طبیعی یکدیگرند.
اگر اصالحطلبان بخواهند استراتژی را فدای
تاکتیک کنند و گفتمان را در برابر تکنیک
واگذارند و بر سر یکی  -دو وزیر چانهزنی
کنند و سهمخواهی؛ بازی را برای همیشه به
الریجانی واگذار میکنند .بیهیچ تردیدی در
این کابینه وزرایی وجود دارند که نهتنها از
دولت سابق که از دولت اسبق هم الیقترند
و بیهیچ تردیدی امکان این وجود داشــت
که از وزرایی بهتر در کابینه اســتفاده شود.
اما این کابینه روحانی با توجه به شرایط سال
 1396است .وزارتخانهها در ایران تابع برنامه
رئیسجمهورند و برنامه رئیسجمهور امروز
ایران اصالحطلبانه است .به جای مجادله بر سر
سهم اصالحات و جنگ قدرت محل اصلی
منازعه را کشــف کنیم و اصالحــات را به
جنگهای تکنیکی و تاکتیکی فرو نکاهیم.

«تکبر سیاسی» چیزی است که یک بار ما را
در سالهای  1376-84فرا گرفت و در نهایت
با وجود آنکه فکــر میکردیم اصالحات
برگشتناپذیر است؛ محافظهکاران با چهره
اصولگرایانه بازگشــتند .معلوم نیست سال
 1400آنان در چه چهرهای مقابل اصالحطلبان
بازگردند.
ما اما فکر میکنیم تنها بدیــل واقعی در
برابــر اصولگرایــی (و هر نــوع نابگرایی
ایدئولوژیــک  از جملــه اصالحطلبــی
ایدئولوژیک) فقط و فقط عملگرایی اســت.

پراگماتیســم به عنوان جلوهای از رئالیســم
سیاسی در برابر هر نوع ایدهآلیسم سیاسی قرار
دارد و اساس آن بر این نکته استوار است که

«حقیقت در عمل کشف میشــود و در راه به
دســت میآید نــه در مبدأ و نــه در مقصد».
حقیقــت آن چیزی اســت کــه آن را تجربه
میکنیم و با کاستیهای خود در دستیابی به آن
آشــنا میشویم .اگر در دههی  60چپروی و

در دههی  80راستروی ،ایران را به افراط و
تفریط کشاند ناشی از همین ایدهآلیسم سیاسی
بود و اکنون که در سیاست خارجی به رئالیسم
سیاســی روی آوردهایم دریغ اســت که در
سیاست داخلی دوباره رو به رادیکالیسم آوریم.

ایــران  1400از آن عملگرایان خواهد بود نه
اصولگرایان راســت یا چپ .ما از ایدئولوژی
عبور کردهایم اکنون زمانهی استراتژی است.
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دولت

نیمنگاهی به لیست وزرا ،معاونان و مشاوران ارشد رئیسجمهوری نشان میدهد که میانهروهای
اصولگرا نسبت به اصالحطلبان اکثریت کابینه را تشکیل داده و عضوی که چهرهای میانهرو
نباشد ،در دولت دوازدهم به چشم نمیآید.

عصر میانهروها

کابینه دوازدهم در دست میانهروها قرار گرفت

اکبر منتجبی
دستیار سردبیر

با رای اعتماد مجلس به وزرای پیشنهادی
حسن روحانی ،دولت دوازدهم رسما کار
خود را آغاز کرد .وزرایی که سر کار بودند،
همان خط را ادامه میدهند و وزرای جدید
نیز با اتخاذ یک برنامه چهارساله ،به پیش
خواهند رفت .بعید است با این مجلس و این
نمایندگان ،مشکلی پیش روی آنها باشد .از
ابتدا نیز قابل پیشبینی بود که اعضای دولت
به راحتی از پیچ بهارســتان بگذرند .حتی
حواشی پیشآمده درباره آذریجهرمی و
علی ربیعی نیز با البی آنها حل شد .این اتفاق
نشان داد که بین نمایندگان مجلس و مردمی
که به آنها رای دادهاند ،کم و بیش فاصلهای
جدی افتاده اســت .بیشترین مخالفتها با
جهرمی و علی ربیعی و ســپس حبیباهلل
بیطرف بود .مصلحتگرایی نمایندگان از
یک سو و البی پرقدرت جهرمی و ربیعی
از دیگر سو ،آن دو را ماندگار کرد .افتادن
حبیباهلل بیطرف بیشتر از آن که کاری
از فراکسیون امید یا فراکسیون والیی باشد،
رفتار قومیتی نمایندگان جنوب در اعتراض
ش بیطرف بود و اصال
به رفتار  12سال پی 
یک کار تشکیالتی سیاسی نبود .در جریان
بررسی صالحیت وزرا ،نمایندگانی را دیدم
کــه مخالف ثبتنام کردنــد اما به جای
مخالفت با وزیر پیشنهادی ،در موافقت با
آنها سخن گفتند.
نهایتا نیز وکیل و وزیر به یکدیگر که
میرسیدند ،یکدیگر را در آغوش میگرفتند
که یعنی نه تو آن سخنان را باور کن و نه
من مخالفت تو را جدی گرفتهام .بحث سر
این مجلس و آنچه کردند ،گزارش و مطلب
دیگری است .اما ابتدا باید دانست که حسن
روحانی چه کسانی را به مجلس معرفی کرد
و آنها از چه جایگاه و خاستگاهی به دولت
آمدهاند .شاید برای بررسی این موضوع الزم
باشد کمی به عقب برگردیم؛ از روزی که
حسن روحانی زعامت یک حزب سیاسی را
پذیرفت تا زمانی که زیر عبای او افرادی به
نام «اعتدال و توسعه» گرد هم آمدند.
Q Q

حزب کارگزاران ســازندگی ایران،
پس از انتخابات ریاســتجمهوری سال
 ،76اگرچه بسیار موثر بود ،هر چه از عمر
دولت اول اصالحات گذشــت ،ضعیف و
ضعیفتر شــد .با این حال اعضای حزب
نهتنها در مجلس پنجــم حاضر بودند ،در
دولت و حتی اولین شورای شهر نیز حاضر

بودند .کارگــزاران صدای میانهای بود که
ابتدای دولت اصالحات شــنیده نمیشد.
حتی عطاءاهلل مهاجرانی عضو ارشد حزب
کارگزاران سازندگی ایران که سخنگوی
دولت سیدمحمد خاتمی بود ،در یک جلسه
رسمی اعالم کرد من در دولت سخنگوی
دولت هستم نه سخنگوی کارگزاران .علت
البته روشن و مشخص بود .جبهه مشارکت
با مطالبات سیاسی تند و تیز تاسیس شده
بــود و رئیسجمهور را بــه دنبال خود
میکشید .تئوریهای مختلفی مانند فشار
از پایین ،چانهزنی در باال ،آرامش فعال و...
از ســوی تئوریسینهای اصالحات مطرح
میشد و جامعه سیاسی و جامعه دانشگاهی
تالش میکردند بــا طرح مطالبات دیگر،
خواستههای خود را دنبال کنند.
در این میان حمله به هاشمیرفسنجانی،
البته در اولویــت اول اصالحطلبان جوان
بود .سال  78رسیده بود و تب تند انتخابات
آغاز شده بود .کارگزاران یکه و تنها افتاده
بود و صدایش شنیده نمیشد .دبیرکل آن،
غالمحسین کرباســچی به علت حمایت
از ســیدمحمد خاتمی در زندان تاوان پس
میداد و دیگر اعضــای بلندپایه آن مانند
فائزه هاشمی با بداقبالی روبهرو بودند .حتی
اعضای این حزب در مجلس پنجم جنب و
جوش سابق را نداشتند.
در همین حــال و هوا بود که برخی از
ت میانه یا محافظهکاران
چهرههای راســ 
میانــهرو که برخی از آنها مانند محمدباقر
نوبخــت نماینــده مجلس بودنــد ،به
دیدار هاشمیرفســنجانی کــه زیر نقد
تند اصالحطلبــان قرار داشــت ،رفتند.
آنها کســانی ماننــد محمدباقر نوبخت،
محمدرضا نعمتزاده ،اکبر ترکان ،فاطمه
هاشمیرفسنجانی ،محمود واعظی ،حسین
موســویان و چند چهره دیگر بودند .در
آن ایام جز یکی دو نفر ،بقیه ناشــناس یا
چندان معروف نبودند اگرچه همه آنها در
این سالها از چهرهها و سلبریتیهای سیاسی
ایران شــدهاند ،در آن مقطع کسی آنها را
چندان بهجا نمیآورد .در آن دیدار آنها به
هاشمیرفسنجانی اعالم کردند میخواهند
حزب جدیدی را راهاندازی کنند .هاشمی
از این امر استقبال کرد و حسن روحانی را
پیشنهاد داد که این حزب تحت رهبری او
فعالیت خود را پیش بگیرد .چنین نیز شد.
حزب اعتدال و توســعه ،کار خود را آغاز
کرد .اکنون دختران هاشمیرفســنجانی
در دو حزب قرار داشــتند؛ فائزه در حزب
کارگزاران و فاطمــه در حزب اعتدال و
توسعه.

امید فاطمه هاشمیرفســنجانی این بود
که در زمان افول خواهرش و حزب متبوع
او ،بدرخشــد و حزبش پروبال بگیرد .از
حزب اعتدال و توســعه به عنوان شــاخه
راســت کارگزاران نام میبردند .اما همان
کارگزاران نحیف در سالهای اولیه دولت
اصالحات ،از حزب تازهتاسیس و تازهنفس
اعتدال و توســعه برندهتر و پرنفوذتر بود.
آنها آمده بودند تا در رقابتهای انتخابات
مجلس ششم ،سهمی از دریای سیاست ایران
بردارند .خاســتگاه آنها راست سنتی بود.
اما تکنوکراتتر از راستها به «توسعه»
پایبند بودند و آن را سرمشق حزب خود
میدانستند اما دولت اصالحات و افراد به
قدرت رسیده ،چپتر از آن بودند که در آن
سالها اهل توسعه باشند یا به چنین چیزی
بیندیشند .اصالحطلبان که عموما چپهای
اسالمی بودند ،آمده بودند تا موتور توسعه
هاشمی را خاموش کنند نه آن که بر آن
بدمند.
بدین ترتیب ،اعتدال و توسعه در انتخابات
مجلس ششم ،با راست سنتی پیمان بست و
بیعت کرد و نهایتا نیز شکســت سنگینی
خورد .آنها نه در دولت اول خاتمی سهمی
دریافت کردند و نه توانستند در دولت دوم،
یکی از وزارتخانهها را دریافت کنند .عموما
در حاشیه قرار گرفتند ولی به زیست سیاسی
خود در مرکز تحقیقات استراتژیک که زیر
نظر حســن روحانی بود ادامه دادند .بعدتر
که پرونده هســتهای ایران شکل گرفت
و حسن روحانی مســئول آن شد ،حسین
موسویان به عنوان یکی از اعضای بلندپایه
تیم مذاکرهکننده هستهای انتخاب شد.
دولت خاتمی که به اتمام رسید و دولت
احمدینژاد سر کار آمد ،اعتدال و توسعه
چندان مجال کار نداشــت .آنها همچنان
در مرکز تحقیقات اســتراتژیک مجمع
تشخیص مصلحت نظام ماندند تا دو دولت
احمدینژاد به پایان برســد .سال  ،92سال
آنها بود .حسن روحانی رئیسجمهور ایران
شــد و حزب اعتدال و توسعه بخت آن را
یافت که به جای یک وزیر دریک دولت
غیرخودی ،چندین وزیر در دولت خودی
داشته باشــد .ضمن آن که آنها در  8سال
ریاستجمهوری احمدینژاد ،توانسته بودند
مرکز تحقیقات اســتراتژیک را به پایگاه

اصالحطلبــان و دولتمردان میانهرویی که
احمدینژاد آنها را بیکار کرده بود ،تبدیل
کنند.
Q Q

اما داستان یک بال دیگر نیز داشت؛ به
موازات تالشهای حزب اعتدال و توسعه
بــرای ورود به قدرت ،در ســال  78یک
حزب دیگر نیز که تازه تاسیس شده بود،
به راحتی ،اغلب مناصب سیاسی را از آن
خود کرد .حزب مشارکت ایران اسالمی،
یک سال پس از خرداد  76تاسیس شد و
یک سال بعد نیز اغلب کرسیهای مجلس
ششم را از آن خود کرد.
اگر اعتدال و توسعه برای ورود به باشگاه
سیاستمداران و قدرتمندان ناتوان بود ،حزب
مشارکت به اعتبار سیدمحمدرضا خاتمی
که برادر رئیسجمهــور وقت و دبیرکل
حزب مشارکت بود ،توانست نهتنها برخی
از پستهای کابینه ،بلکه اغلب کرسیهای
مجلــس را از آن خود کند و مهمترین و
بزرگترین فراکســیون مجلس ششم را در
دست بگیرد.
هشت سال ریاستجمهوری سیدمحمد
خاتمی ،برابر با  8ســال نفــوذ و قدرت
مشــارکت بود .آنها خط مشی دولت را
مشــخص میکردند ،طرحهای مجلس را
اگر میخواستند مصوب میکردند و اگر
نمیخواستند به آن رای نمیدادند .مهمترین
روزنامهها و تریبونهای سیاسی از آن آنها
بود .شخصیتهای سیاسی و اعضای حزب
آنها بیشترین نفوذ را در بدنه اجتماعی دوم
خرداد و اصالحات داشتند.
هرچه مشارکت پرفروغ بود ،اعتدال و
توســعه کمفروغ و بلکه خاموش بود .هر
چه آن میدرخشید ،این یکی کمسوتر و
بیرنگتر میشد.
اما پایــان دولت اصالحات ،بی اینکه
آنها بدانند ،پایان قدرت مشــارکت بود.
چهار سال اول ریاستجمهوری احمدینژاد
درهای تمــام مناصب قــدرت به روی
مشارکت بسته شد .اگرچه اعتدال و توسعه
همچنان در مرکز تحقیقات اســتراتژیک
کورسووار به حیات خود ادامه میداد .هر
چه میگذشت نیروی اعتدال و توسعه بیشتر
میشد و قدرت مشارکت کمتر میشد.
سال  88که رســید ،در واقع انتخابات

اعضای حزبی کابینه یا افرادی که نزدیک به احزاب هستند
حزب کار

حزب اتحاد ایران اسالمی

اعتدال و توسعه

کارگزاران

علی ربیعی

محمود حجتی
معصومهابتکار
شهیندخت موالوردی

محمود واعظی
محمدباقرنوبخت
مسعودسلطانیفر

اسحاقجهانگیری

ریاستجمهوری مهر پایانی بر فعالیتهای
حزب مشارکت بود .درهای حزب بسته و
پلمب شد و اعضای رده اول آن یکبهیک
بازداشت شدند .مشارکت تاوان سیاستهای
اشتباه خود را میپرداخت .تاوان یکهتازیها
و گردنکلفتی .تاوان این که خود را برتر
از دیگر احزاب اصالحطلب دید و حاضر
به اجماع ســر یک کاندیدا در سال  84و
سپس  88نشــد .تاوان بیمهری به دیگر
شخصیتهای ذینفوذ و استخواندار دوم
خرداد را میدید.
از سال  88به بعد ،حزب مشارکت عمال
دیگر وجود خارجی نداشت اگر چه شعله
حزب با پلمب و تهدید خاموش نشــد و
اعضــای آن به محوریت محمد نعیمیپور
جلســات خود را پی گرفتند اما فروغشان
بسیار کم شــده بود و ناامیدتر از همیشه
بودند.
برعکس آنان این حزب اعتدال و توسعه
بود که پس از وقایع سال  ،88اغلب اعضای
آن از تیر غیب زندان و محرومیتها سالم
مانده بودند.
پس هر چه به  92نزدیکتر شدیم ،این
بانشاطتر و فعالتر و آن یک که مشارکت
باشد محتاطتر قدم برداشت .در مقطعی حتی
محمد موســویخوئینی پدر معنوی حزب
مشارکت اعالم کرد که ممکن است ما در
انتخابات ریاستجمهوری شرکت نکنیم.
اما هاشمیرفسنجانی که ردصالحیت شد
و اقبال عمومی به سمت روحانی و عارف
سرازیر شد ،اعضای مشارکت نیز پذیرفتند
که عصر جدید ،عصــر روحانی میانهرو
است؛ نه محمدرضا عارف .پس آنها نیز به
کمک آمدند تا عارف به نفع حسن روحانی
کنارهگیری کند.
Q Q

روحانی که رئیسجمهور شد ،هم اعتدال
و توسعه و هم مشارکت و نیز کارگزاران
تمام تالش خود را به کار بستند افرادی را
به روحانی معرفی کنند که نهتنها مشکلی
نداشته باشــند ،بلکه بتوانند عصای دست
رئیسجمهور نیز باشند.
حســن روحانی در مدت زمانی که در
مرکز تحقیقات استراتژیک به سر میبرد،
نهتنها اعضای حزب اعتدال و توسعه را از
گزند اتفاقات  88در امان نگه داشــته بود،
بلکه توانسته بود مدیران و چهرههای میانهرو
را نیــز جذب کند .چنین بود که عالوه بر
افرادی مانند نوبخت و واعظی ،کسانی مانند
علی جنتی و محمدجواد ظریف نیز در مرکز
تحقیقات دفتر و دستک داشتند و برنامههای
خود را آنجا پیش میبردند.

بدیــن ترتیب دولــت اول روحانی با
ترکیب افرادی مانند نعمتزاده ،محمدباقر
نوبخت ،محمود واعظــی ،اکبر ترکان،
مرتضی بانــک که از اعضای شــورای
مرکزی اعتدال و توسعه بودند ،بسته شد و
کنارش افرادی مانند بیژن زنگنه ،محمدجواد
ظریف ،علی ربیعی ،علی جنتی و ...نیز به
آن پیوستند.
دولت اول که به پایان رسید ،بیشترین
تالش اصولگرایــان بر این نقطه متمرکز
شد تا حسن روحانی مجددا رئیسجمهور
ایران نشود ،اما خواســت اصولگرایان و
مخالفان دولت به بار ننشست .روحانی با
آرای باالتری رئیسجمهور دوره دوم شد
و اکنــون دولت خود را که اغلب اعضای
آن از دو حزب «اعتدال و توسعه» و «اتحاد
ایران اسالمی» هستند ،تشکیل داده است.
Q Q

اگر از لیست حسن روحانی که به مجلس
معرفی شد ،بگذریم ،حتی بین معاونان نیز
سهم حزب اعتدال و توسعه بیش از احزاب
دیگر اســت .حزب کارگــزاران تقریبا
هیچ ســهمی بین وزرا ندارد؛ جز اسحاق
جهانگیری که معاون اول رئیسجمهوری
است.
با این حال نیمنگاهی به لیســت وزرا،
معاونان و مشاوران ارشد رئیسجمهوری
نشــان میدهد که میانهروهای اصولگرا
نســبت به اصالحطلبان اکثریت کابینه را
تشکیل داده و عضوی که چهرهای میانهرو
نباشد ،در دولت دوازدهم به چشم نمیآید.
میانهروهای اصالحطلب را افرادی چون
اســحاق جهانگیری ،محمدجواد ظریف،
قاضیزاده هاشمی ،مسعود سلطانیفر ،علی
ربیعی ،بیژن زنگنه ،محمود حجتی ،عیسی
کالنتری ،معصومه ابتکار ،شــهیندخت
موالوردی و مسعود نیلی تشکیل دادهاند.
دیگــر چهرههای میانــهروی کابینه
که خاســتگاه اصلی آنهــا اصولگرایی
اســت عبارتند از :محمود علوی ،محمد
نهاوندیان،رحمانیفضلی ،عباس آخوندی،
محمد شریعتمداری ،آذری جهرمی ،مسعود
کرباســیان ،علیرضا آوایی ،ســیدعباس
صالحی ،سیدمحمد بطحایی ،علیرضا مونسان،
محمدباقر نوبخت و محمود واعظی .بدین
ترتیب گویی کابینه به دو نیمه مساوی بین
میانهروهای اصالحطلب و اصولگرا تقسیم
شده است .اگرچه در این میان سهم احزاب
مختلف اســت .مثال حزب اسالمی کار و
حــزب کارگزاران تنها با یک وزیر و دو
حزب اعتدال و توسعه و اتحاد ایران اسالمی
با چند وزیر و معاون در کابینه حاضرند.
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مجلس

یک شکست مهم در کارنامه فراکسیون امید؛ عدم رای اعتماد مجلس به حبیباهلل بیطرف وزیر پیشنهادی نیرو نشان داد
فراکسیون امید نهتنها نتوانست مانع از راهیابی وزرایی شود که نمیخواست وارد دولت شوند ،بلکه حتی نتوانست یکی از
وزرای اصالحطلب و مورد حمایت خودش را هم در كابینه دوازدهم حفظ کند.

مورد عجیب بیطرف

کابینه دوازدهم بدون هیچ مشکلی رای اعتماد گرفت و تنها حبیباهلل بیطرف افتاد

زینب صفری

خبرنگار سازندگی

یک شکســت مهم در کارنامه فراکسیون
امیــد؛ عدم رای اعتمــاد مجلس به حبیباهلل
بیطــرف وزیر پیشــنهادی نیرو نشــان داد
فراکسیون امید نهتنها نتوانست مانع از راهیابی
وزرایی شــود که نمیخواســت وارد دولت
شــوند ،بلکه حتی نتوانســت یکی از وزرای
اصالحطلب و مورد حمایت خودش را هم در
كابینه دوازدهم حفظ کند .البیهای قدرتمند
دو فراکسیون مستقلین و اصولگرایان والیی
باز هم نمایندگان فراکسیون اکثریت مجلس
(فراکســیون امید) را دســت خالی از میدان
رقابت روانه صندلیهای سبزشان در بهارستان
کرد .اگرچه از ابتدا نام سه وزیر کشور ،رفاه
و ارتباطات به عنوان وزرایی که راه سختتری
برای رســیدن به وزارت در پیش دارند بر سر
زبانها بود ،در روزهای پایانی بررسی صالحیت
وزرا در مجلس این ترکیب دچار تغییراتی شد.
کم کم خبر رسید که اوضاع رایآوری رحمانی
فضلی ،بطحایی و ربیعی وزرای پیشنهادی کشور
و آموزش و پرورش و رفاه رو به بهبود است
اما همچنان جهرمی وزیر پیشنهادی ارتباطات
شرایط مطلوبی ندارد .اما این ارزیابی هم درست
در آخرین روز بررسی صالحیتها در مجلس
تغییر کرد .صبح روز رای اعتماد به وزرا زمزمه
غالب در مجلس تالش اصولگرایان برای عدم
راهیابی بیطرف وزیر پیشنهادی اصالحطلب
به کابینه دوازدهم بود.
Q

Qاتفاق روز آخر

فراکسیونهای سیاسی مجلس رای و نظر
نهایی خودشــان درباره کابینه را به آخرین
ساعات بررســی صالحیتها و رای اعتماد
به وزرای پیشــنهادی موکــول کردند .یک
ســاعت قبل از آغاز رایگیری فراکســیون
مســتقلین در بیانیهای که در میان نمایندگان
عضو این فراکسیون در صحن مجلس توزیع شد
اعالم کرد که از سه وزیر ارتباطات ،کشاورزی
و نیرو حمایت نخواهد کرد .فراکسیون مستقلین
قرار بود بعــد از رایگیری مخفی از اعضای
خودش تنها به وزرایی که بیش از دوسوم آرا
نمایندگان این فراکسیون را کسب کنند رای
بدهد و جهرمی ،حجتی و بیطرف سه وزیری
بودند که در این فراکسیون کمتر از  60درصد
آرا را به دست آوردند.
زمزمههایی که از فراکســیون والیی هم
شــنیده میشــد گویای این موضوع بود که
نمایندگان اصولگرای عضو این فراکســیون
هم قرار اســت مانع از رسیدن بطحایی وزیر
پیشنهادی آموزش و پرورش و همچنین چند
وزیر پیشنهادی اصالحطلب به وزارت شوند .از
جمله وزرای کشاورزی ،نیرو و راه و شهرسازی
در کنار وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش پنج
وزیری بودند که این فراکســیون به اعضای
خود اعالم کرد قصد حمایت از آنها را نخواهد
داشت.
اما فراکسیون امید بنا بر تصمیم فراکسیونی
خودشان که آن هم یک ساعت پیش از آغاز
رایگیری به اعضای فراکسیون اعالم شد عدم
حمایت خودشان از جهرمی وزیر پیشنهادی
ارتباطات را اعالم کردند و البته درباره بطحایی
وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش هم اعالم
کردند که به نتیجه مشخصی برای حمایت از او
نرسیدهاند و اعضای فراکسیون میتوانند در این
مورد رای فردی بدهند.
در مجلس دهم ترکیب فراکســیونهای
سیاسی مجلس به گونهای است که برای رای
نیاوردن یک وزیر دســتکم دو فراکسیون
باید اتفاق نظر داشــته باشند .اگر چه تا پیش
از آغاز رایگیری هر ســه فراکسیون سیاسی

مجلس اعــام کردند که قرار نیســت در
فرآیند رایگیری بــرای وزرا هیچ ائتالفی با
یکدیگر داشته باشــند ،بازیهای فراکسیونی
نقش خودشان را هم در رای نیاوردن بیطرف
و هم در رای آوردن جهرمی به خوبی نشــان
دادند .یک روز قبــل از رایگیری هم درباره
ائتالف احتمالی فراکســیونی ،بهروز نعمتی
عضو فراکسیون مســتقلین در گفتوگو با
سازندگی به طور تلویحی از ائتالف و هماهنگی
دو فراکســیون مستقلین و والیی خبر داد .دو
فراکسیون مستقلین و اصولگرایان والیی بر سر
رای نیاوردن حبیباهلل بیطرف اتفاق نظر داشتند.
همانطور که فراکسیون امید هم با فراکسیون
مســتقلین درباره رای نیاوردن جهرمی وزیر
پیشــنهادی ارتباطات همنظر بود .با این حال
ظاهرا اعضای هیات رئیسه دو فراکسیون والیی
و مستقلین باز هم توانستند با ائتالف با یکدیگر
این اتفاق نظر را در عمل هم به نمایش بگذارند
و مانع از رسیدن وزیر اصالحطلب پیشنهادی
بــه وزارت نیرو (آن هم تنها با  7رای کمتر)
شوند تا خاطره تلخ انتخابات هیات رئیسه دوم
مجلس و از دست دادن سه کرسی فراکسیون
امید در ترکیب هیاترئیسه باز هم تکرار شود.
فراکسیون امید عالوه بر این در ایجاد ائتالف با
فراکسیون مستقلین بر سر گزینه مشترکی که
قصد حمایت از او را نداشتند یعنی جهرمی هم
موفقیتینداشت.
آثار هماهنگی دو فراکســیون مستقلین و
والیی در آرای سایر وزرا هم خودش را نشان
داد .جایی که محمود حجتی وزیر کشاورزی
بــا  164رای و عباس آخونــدی وزیر راه و
شهرســازی با  188رای موافق با میزان رای
کمتری در میــان وزرای دولت یازدهم راهی
وزارتخانههای خود شدند .فراکسیون امید هم
البته رای فراکسیونی خودش را بیشتر از همه
در آرای منفی جهرمی نشان داد .او  120رای
مخالف داشت که تقریبا وزن فراکسیون امید
در مجلس را نشان میدهد.
Q Q

اما چه شد که سه وزیری که در گمانهزنیها
راه دشواری برای جلب رای نمایندگان داشتند
در نهایت موفق شدند به وزارت برسند؟ چرا
رحمانی فضلی با وجود انتقادات تند چهرههایی
مانند علی مطهری با  250رای موافق و تنها 25
رای مخالف دوباره وزیر کشور شد؟ و رمز رای
آوری آذری جهرمی و ربیعی با وجود حواشی
زیاد درباره آنها چه بود؟
Q

Qعلی ربیعی ،البیهای گسترده

علی ربیعی جــزو آن دســته از وزرای
پیشــنهادی روحانی بود که ماجراهای زیادی
درباره البیهای سنگین او منتشر شد .البیهایی
کــه او ناگزیر به انجام آنها بــود .چه آنکه
اصالحطلبان بیرون مجلس از عملکرد  4سال
گذشــته او راضی نبودنــد و در ارزیابیهای
فراکســیون امید از وزرای کابینه یازدهم ،نام
او جزو  7وزیری بود که از فراکســیون امید
نمره منفی گرفته و امیدیها در رایزنیهایشان با
رئیسجمهور خواهان حذف او از کابینه بودند.
با این حال اما او در صحن علنی و هنگام بررسی
صالحیتش هیچ مخالفی از فراکســیون امید
نداشت .اینکه چرا با وجود همه اینها حتی یک
نفر از فراکسیون امید حاضر به مخالفت با او
نشد موضوعی است که عارف و اعضای هیات
رئیسه فراکسیون امید باید درباره آن توضیح
بدهند اما خیلیها البیهای گسترده ربیعی را
موثر میدانند.
خبری که ســایت انتخــاب  25مردادماه
منتشر کرد و نشــان میداد که مهدی وکیلی
پســر دهه هفتادی محمدعلی وکیلی نماینده
اصالحطلب تهران و عضو هیات رئیسه مجلس
به عنوان مدیرعامل شرکت کاوشگران صنعتی
و معدنی آتیه صبا از شرکتهای تابعه وزارت

کار منصوب شده است .خبری که به سرعت
منتشــر شــد و دو روز بعد ولــی آذروش
مدیرعامل شرکت آتیه صبا در واکنش به آن
گفت« :انتصاب وی (مهدی وکیلی)به عنوان
سرپرست این شرکت ،با توجه به سوابق وی در
این شرکت و تاکید رئیسجمهوری و مقامات
عالی نظام درباره جوانگرایی در مدیریت انجام
شــده اســت» .با این حال محمدعلی وکیلی
بدون اینکه بخواهد توضیح روشنی درباره این
موضوع بدهد در سرمقاله خودش در روزنامه
ابتکار سعی کرد بگوید انتشار این قبیل خبرها و
واکنشها به آن تنها نشانهای از سقوط اخالقی
جامعه است.
عالوه بر این درســت یــک روز قبل از
رایگیــری پورابراهیمی رئیس کمیســیون
اقتصادی متنی را در میان خبرنگاران منتشــر
کرد و مدعی شــد که ربیعی در ادامه اقدامات
نامتعارف خودش برای جلب رای نمایندگان
فقط در یک مــورد  40نماینده از اقوام خاص
را به شام دعوت کرده و به آنها کارت هدیه
داده است.
افزون بر این همان روز فایل صوتی منتسب
به تاجالدین معاون پارلمانی ســازمان تامین
اجتماعی در كانالهای تلگرامی منتشر شد كه
ظاهرا مربوط به جلسهای بود كه با موضوع رای
اعتماد به ربیعی وزیر پیشنهادی كار ،در جمع
روسای اســتانی این سازمان ،برگزار شده بود.
در آن فایل تاجالدین جمالتی از این دست را
خطاب به مدیران سازمان گفته بود« :التماس
میکنم این دو هفته هیچ کاری كه یک نماینده
را آزرده میكند ،انجام ندهیــد ....ما از هفته
گذشته که دکتر نوربخش دستور دادهاند ستادی
تشکیل شده است هر روز صبح جلسه داشتهایم
در این موارد و هر روز این مســائل را رصد و
تک تک درخواستهای مربوط به نمایندگان
را پیگیری میکنیم .ولی این کفایت نمیکند.
اطالعاتی که من دارم خیلی صریح و شــفاف
خدمتتان میگویم ،هنوز ما را اقناع نکرده است
که بتوانیم مدعی این باشیم که وزیر با رای باال
و با اقتدار از صحن مجلس بیرون خواهد آمد.
خواهش میکنم زنگ بزنید ،استدعا میکنم این
دو هفته نمایندههــا را ول نکنید .این  10روز
خیلی از اتفاقها در مجلس ممکن است بیفتد»...
با همه اینها اما در فراکســیون امید اوضاع
به سود ربیعی پیش رفت و رویکرد فراکسیون
آنطور که از اظهــار نظرها و ارزیابی اعضای
این فراکســیون بر میآمد به دلیل ســوابق
اصالحطلبانه ربیعی نســبت به او مثبت بود.
به عالوه خیلی از نمایندگان فراکسیون امید با
این استدالل که اگر به او رای ندهیم گزینهای
بدتر از او بر سر کار خواهد آمد ترجیح دادند
که به ربیعی رای بدهند.
Q

Qآذری جهرمی

دومین چهره پرحاشیه کابینه دوازدهم آذری
جهرمی وزیر دهه شصتی وزارت ارتباطات بود
كه بالفاصله بعد از معرفی او ســوابق امنیتی و
همینطور سوابق عملكردی او در شركت توسعه
زیرساخت موضوع بحثهای حاشیهای زیادی
درباره جهرمی شد.
او چه زمانی كه در فراكســیون امید برای
پاسخ به سواالت نمایندگان حاضر شده بود و چه
در صفحه توئیتر و اینستاگرام خودش موضوع
بازجو بودنش را رد كرده و گفته بود كه سابقه
او به بخشهای فنی شنود مربوط بوده است.
فراكســیون امید در یك جلسه محرمانه با
چهار نفر از كســانی كه مدعی بودند جهرمی
در جریان دستگیریهای سال  88بازجوی آنها
بوده است جلسه محرمانه گذاشت و به نكاتی
درباره او رسید كه نیازمند توضیحات بیشتر بود
اما به گفته نمایندگان عضو این فراكسیون از
جمله علیرضا رحیمی ،جهرمی از پاسخ دادن
به نماینــدگان طفره میرفــت .این موضوع
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آنقدر جدی بود كه حتی منجر به تذكر شفاهی
رحیمی در صحن مجلس هم شد .رحیمی با انتقاد
از نحوه برخــورد جهرمی با نمایندگان اعالم
کرد« :هنگامی که وزیر پیشنهادی ارتباطات
از برنامههای خود دفــاع میکرد اتفاقی افتاد
که موجب ناراحتی برخی از نمایندگان شــد.
نمایندگان سواالتی را به صورت کتبی مطرح
کردند اما این سواالت از سوی وزیر پیشنهادی
ارتباطات نهتنها پاســخ داده نشد بلکه آقای
جهرمی پاسخ را به جوابگویی مکتوب حواله
دادند که اساس ًا در آییننامه امکان ندارد».
جعفرزاده ایمن آبادی نائبرئیس فراكسیون
مستقلین هم با بیان اینكه پاسخ خیلی از سواالتش
درباره جهرمی را دریافت نكرده اســت و چند
ساعت مانده به آغاز رایگیری از او خواسته بود
در جلسهای با حضور نمایندگان شركت كند و
به این سواالت و ابهامات پاسخ دهد.
با این همه این اتفاق نیفتاد .در روز بررسی
صالحیت جهرمی در صحن مجلس ،زرآبادی
تنها نماینــدهای بود که از فراکســیون امید
به عنوان مخالف سخن گفت .در شرایطی که
خیلیها پای گیرندههای تلویزیون منتظر بودند
تا نمایندگانی از فراکسیون امید به مباحث طرح
شده در شــبکههای مجازی درباره جهرمی
بپردازنــد زرآبادی آن روز فقط به ســوابق
جهرمی در شركت توسعه زیرساخت پرداخت.
جالب اینكه سوابق جهرمی از سوی نمایندگان
فراکســیون والیــی و چهرههایی همچون
پورمختار مطرح شد.
هر چه بود جهرمــی برخالف آییننامه و
خواست نمایندگان سواالت آنها را به صورت
مكتــوب جواب داد .اما بعد از پاســخ كتبی
جهرمــی به نطــق زرآبادی او هــم دوباره
به صورت مكتوب به جهرمی پاسخ داد و نكات
جالبی از عملكرد او را مطرح كرد.
زرآبادی در بخشی از پاسخهایش خطاب
به جهرمی در واقع ســواالت تــازه و جدی
دیگری را مطرح كرد« :بر اساس کدام پیشنهاد
ترانزیت برآورد 30 ،ترابیت بر ثانیه در برنامه
ششــم دادید و مجوز یک شرکت ترانزیت با
مشارکت ســرمایهگذار خصوصی و خارجی
گرفتید؟  ...چرا واحدهای نظارتی زیرساخت
صوری حفظ شده و نیروهایش به جاهای دیگر
منتقل شــده اند؟ جمع ناظر و مجری در یک
حوزه بسترســاز فساد و رانت است .چرا هاب
ماهوارههای بینالمللی که در سال  93خریداری
شده ،در سال  94نصب و افتتاح و در سال 95
آزمایش و تحویل و آماده بهرهبرداری شد و در
سال 96دستور جمعآوری صادر شد؟»
زرآبادی در بخشی از پاسخهایش به جهرمی
نوشت« :شرکت زیرساخت تعرفه را کاهش
داده و اپراتورها که باید ملزم به کاهش تعرفه
به همان میزان باشند این کار را انجام ندادهاند
 ...در نتیجه بخشــی از درآمد دولت به جیب
اپراتورهــا رفته که این مبلــغ بالغ بر  5هزار
میلیارد تومان در یک بازه زمانی بوده است...
شاید هم علت حمایت همهجانبه اپراتورهای
بخش خصوصی از وزیر پیشنهادی ارتباطات
که در نطقشان یاد کردند همین باشد.»...
حواشی مربوط به جهرمی به همینجا ختم
نشد .گذشته از بحثهای تخصصی و سواالتی
كه او درباره عملكردش در وزارت ارتباطات
بیپاسخ گذاشــت ،بحثها درباره سوابق او
همچنان در فضای مجازی ادامه داشت .تا آنجا
که وزارت اطالعات بیانیهای منتشر كرد.

خود این موضوع دستمایه بحثهایی در
فضای مجازی شــد .ساعتی بعد بخش خبری
 20:30هم در گزارشی به این موضوع پرداخت
و اعالم كرد كه این بیانیه درباره جهرمی صادر
شــده است .با این حال این بیانیه هم چیزی از
ابهــام نمایندگان دربــاره جهرمی كم نكرد.
محمود صادقی درباره او توئیت کرد« :فرآیند
شکلگیری شخصیت آذریجهرمی و زوایای
مبهم پیشــینهاش چنان اســت که ارزیابی و
به دست آوردن شناخت مطمئن از او را بسیار
دشوار ساخته است ».او در توئیت دیگری هم
در انتقاد از اطالعیه وزارت اطالعات نوشــت:
«از واجا انتظار میرفت به جای صدور اطالعیه
ابهامانگیز گردش کارهــای مرتبط با آقای
آذریجهرمی را برای قضاوت صحیح در اختیار
نمایندگان قرار میداد».
Q

Qچه كسانی برای جهرمی البی كردند؟

همه اینها سبب شد تا آذری جهرمی تیم
گستردهای برای البی با نمایندگان ترتیب دهد.
او فعاالنی واقعی در صحن و حتی بیرون صحن
داشت كه تالش میكردند بر رای نمایندگان
اثرگذار باشــند .در بین نمایندگان رمضانعلی
سبحانیفر نماینده سبزوار و عضو حزب اعتدال
و توسعه و همینطور بهروز نعمتی نماینده تهران
هر دو از فراكسیون مستقلین و همینطور تعدای
از نمایندگان استان فارس از جمله رضازاده علی
اكبری تالشهای گستردهای برای رایآوری
او انجام میدادند .اما از میان چهرههای بیرون
از مجلس هم شــهاب طباطبایی و حزب ندا و
چهرههایی همچون محمدعلی ابطحی و حتی
برخی کارکنان مجلس البیهای گستردهای با
نمایندگان برای رایآوری او به راه انداختند.
از درون خود فراكسیون امید هم البته جهرمی
حامیانی داشت .از جمله تاجگردون كه در پستی
اینستاگرامی در صفحه خودش این حمایت را
اعالم كرده بود .او نوشته بود« :روحانی در کنار
وزرای کارکشــته و بعضا خسته و یکی دو تا
بیانگیزه یک جــوان به مجلس معرفی کرد.
این روزها مورد حمله جدی قرار گرفته است
و اطالعاتی از برخی سایتها به جامعه منتقل
میشود .بازجو ،مدیرکل شنود ،تفتیشکننده
منازل و  ....در صحن هــم که با برخی افراد
صحبت میکنم میگوینــد خیلی توانمند و
زبل است و هرکسی که با او صحبت میکند
قانعش میکند و این چهره خطرناک است و
شاید یک احمدینژاد دیگری شود .در این چند
روز چندین بار با ایشــان صحبت داشتم .و در
صحن هم بسیار توانمند ظاهر شده است .به نظر
من انسان توانمندی است که میتواند در این
حوزه موفق شود .از مراجع رسمی هم به طور
دوستانه سوال کردم چیزی دریافت نکردم و
اگر بخواهیم تمام حرفهــا را بپذیریم باید
حرفهایی که درباره خیلی از دوستان از جمله
عارف زده میشود را هم بپذیریم .به نظر من
حیف است که او رای نیاورد .باید این ریسک
را بپذیریم و ضمن مراقبت از توانش استفاده
کنیم وگرنه اتفاقی نمیافتد و یک خسته دیگر
به ما معرفی میشود و باید به او رای بدهیم .او
جوان است و توانمند و مطابق شعارهای روحانی
و فرامــوش نکنیم اگر مقاومتهای واعظی و
ایشان نبود شاید امروز من نمیتوانستم از این
فضا این حرف را با شما بزنم».
با همه اینها آذری جهرمی که هم در توئیتر
و هم اینســتاگرام فعال است روز شنبه و یك

روز قبل از رایگیری و در حالی كه نمایندگان
معتقدند او از پاســخ دادن به سواالتشان طفره
میرود در اینستاگرام خود نوشت« :آنقدر در
این چند روز محتوای دروغ علیه من تولید شده
که فکر میکنم اگر عمر پیرترین عضو کابینه
را هم داشتم نمیتوانستم این کارها را انجام دهم.
متاسفانه ماشین دروغسازی علیه من وقتی شروع
شــد که فرصت دفاع من پایان یافته بود .فقط
میتوانم بگویم همهاش دروغ است».
هر چه هســت او با وجود آنكه نتوانست
حمایت دو فراكسیون امید و مستقلین را داشته
باشــد با كمترین رای در میان اعضای كابینه
به دولت دوازدهم راه یافت.
Q

Qرحمانی فضلی

عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر كشور هم
از آن چهرهایــی بود كه معرفیاش در دولت
دوازدهم با واكنشهای زیادی همراه شد .نام
او هم همچــون ربیعی جزو  7وزیری بود كه
فراكســیون امید در ارزیابیهای خودش به او
نمره منفی داده و از رئیسجمهور خواســته
بودند در كابینه دوازدهم نباشــد .او منتقدان
جدیای همچون علی مطهری داشت و به خاطر
عملكردش بر سر ماجرای مینو خالقی ،نحوه
رایگیری در انتخابات ،نصب اســتانداران و
فرمانداران ،مدیریت فامیلی در وزارت كشور
و موضوعاتی از این دســت زیر سوال بود .او
در فراكسیون والیی هم با انتقاداتی مواجه بود
و آنها با این توضیح كه او وزیر مقتدری نیست
عملكرد رحمانی فضلی در دادن مجوز فعالیت
به برخی احــزاب را از نقاط منفی عملكردش
میدانستند .در فراكسیون امید در كنار اینها
خیلیها او را گزینه علی الریجانی میدانستند
كه قرار است زمینه رایآوری او را در انتخابات
ریاست جمهوری بعدی فراهم كند.
همه اینها گویای نــگاه نه چندان مثبت
نمایندگان بهخصوص فراكسیون امید نسبت
به او بود .حتی محمــود صادقی از منتقدین
اصلی او در فراكســیون امید یک روز قبل از
بررســی صالحیت وزیر کشور در مجلس در
صفحه توئیترش نوشــت« :برای خرید رای
نماینده به نفع وزیر کشور فرماندار اصالحطلب
مبارکه را تغییر دادند اما ظاهرا او راضی نشده؛
میگفت خواســته من تغییر استاندار است».
اما وزیر كشــور در نشستهای جداگانهای با
نمایندگان سعی كرد تا به اغلب سواالت درباره
خودش پاســخ دهد .از جمله رحیمی نماینده
تهران روایت كرد كه رحمانی فضلی در پاسخ
به انتقادات از استانداران گفته است  25استاندار
اصالحطلب منصــوب كردهام و اگر عملكرد
آنها ضعیف اســت این ربطی به نگاه سیاسی
ندارد .او درباره انتخابات ریاست جمهوری هم
توضیحاتی داده و گفته در تهران فقط حدود 50
هزار رای گرفته نشد و عدد  4میلیون در كل
كشور درست نیست.
اما آنچه باعث شد تا نگاه فراكسیون امید در
نهایت نسبت به او مثبت شده و از موضع حمایت
از او بربیاینــد ظاهرا به عملكرد او در ماجرای
اعتصاب غذای مهدی كروبــی باز میگردد.
به گفته چند نفر از نمایندگان فراكسیون امید
در ماجــرای مربوط به كروبی وزیر كشــور
اقدامات مهمی انجام داده و گزارشهای خیلی
خوبی به فراكسیون امید داده و به دلیل اقدامات
مهمی كه دراینباره در دست دارد فراكسیون
امید تصمیم به حمایت از او گرفت.
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تهران

امینی میگوید اگر شورای شهر پنجم و شهردار تهران بتوانند به مطالبات مردم پاسخ دهند و از حاشیهها
به دور بمانند ،مورد اقبال قرار خواهند گرفت که البته اعضای شورای شهر هم به این موضوع واقف
هستند و در تمام تصمیمگیریها به این نکته توجه دارند.

احترام به رای تهران
محسن هاشمیرفسنجانی از سوی اعضای پنجمین دوره شورای شهر تهران بهعنوان رئیس انتخاب شد

مرجان زهرانی

خبرنگار سیاسی سازندگی

روز شنبه 28 ،مرداد گرچه هنوز زمان تا
رسمیت یافتن شورای شهر پنجم تهران باقی
بود اما رئیس شورا مشخص شد .کمتر از یک
هفته تا آغاز فعالیت رســمی پنجمین دوره
شورای شهر تهران ،اکثریت مطلق شورا سر
انتخاب محسن هاشمی به عنوان رئیس شورا
توافق کردند.
پسر ارشد آیتاهلل هاشمیرفسنجانی البته
در این انتخاب بدون رقیب نبود .از مرتضی
الویــری و احمد مســجد جامعی به عنوان
رقبای محسن هاشمی برای کرسی ریاست
بر پارلمان شهری نام میبردند ،دو چهرهای
که ســابقه عضویت در شورا را دارند اما هر
دو به نفع نفر اول تهران که موفق شده بود
یک میلیون و  750هــزار رای تهرانیها را
به خود اختصاص دهد کنار کشیده و برای
حفظ این وحدت بازیافته در شورای شهر از
کاندیداتوری انصراف دادند.
از محسن هاشمی به واسطه سالها حضور
در شهرداری ابتدا به عنوان گزینه ریاست بر
این نهاد مدیریتی شــهری یاد میشد .با این
حال پس از انتخابات ،منتخبان مدعی شدند
که یکی از شــروط قرار گرفتن در لیست
امید شورا امضای میثاقنامه بوده است .در این
میثاقنامه ذکر شده بود که اعضای منتخب
شــورای شهر حق ندارند مسئولیتی خارج از
شورا را برعهده بگیرند .با این که از گوشه
و کنار صحبت از این بود که محسن هاشمی
از ابتدا هم حاضر به امضای میثاقنامه نشده اما
کمکم تب درخواست از حضور او بر مسند
ریاست شــهرداری تهران فروکش کرد و
محسن هاشمی هم با سکوت به شهردار شدن
محمدعلی نجفی رای داد.
حضور هاشمی در شــهرداری با آغاز
فعالیت غالمحسین کرباسچی در تهران همراه
بود .او در دوران ریاست کرباسچی بر تهران
به عنوان مدیرعامل شرکت مترو انتخاب شد
و حتی در دوره اول ریاستجمهوری محمود
احمدینژاد هم در این سمت ابقا شد اما سال
 89استعفا داد و از این سمت کنار رفت.
انتخاب محسن هاشمی به عنوان عضوی
از حزب کارگزاران سازندگی برای ریاست
پارلمان شهری به ریاست 14ساله اصولگرایان
بر هیات رئیسه پایان داد ،گرچه در شورای
شهر چهارم تنها یک سال احمد مسجدجامعی
برای این سمت انتخاب شد ،باالخره مهدی
چمران که از شورای شــهر دوم تا چهارم
رئیس بالمنــازع این پارلمان بود ،با صندلی
ریاست خداحافظی کرد تا شهریورماه محسن
هاشــمی بر آن تکیه زند .پیش از محسن
هاشمی هم محمدعلی نجفی با وجود حضور
رقبای دیگری چون حســین مرعشی و الهه
کوالیی رای قاطع منتخبان شورای پنجم را
برای شهرداری تهران به دست آورده بود.
شــاید برای اولین بار است که پیش از
رسمیت یافتن شورای شهر هیات رئیسه آن
مشخص میشود .چراکه شورای پنجم به جز
انتخاب محسن هاشمی به عنوان رئیس این
دوره ،ابراهیم امینی را به عنوان نایب رئیس،
علی اعطا ســخنگو و بهاره آروین و زهرا
نژادبهرام را به عنوان منشــی اول و دوم نیز
انتخاب کرده است.
Q

Qانتخاب آرام ،رهاوردی از شورای اول

بر اســاس فصل هفتم قانون اساسی که
شــامل اصل  100تا  106میشــود« ،برای
پیشبرد سریع برنامههای اجتماعی ،اقتصادی،

عمرانی ،بهداشــتی ،فرهنگی ،آموزشی و
ســایر امور رفاهی از طریق همکاری مردم
با توجه به مقتضیات محلــی،اداره امور هر
روستا ،بخش ،شهر ،شهرســتان یا استان با
نظارت شورایی به نام شــورای ده ،بخش،
شهر ،شهرســتان یا استان صورت میگیرد
که اعضــای آن را مردم همان محل انتخاب
میکنند »....این مهم اما سالها بعد از تدوین
قانون اساسی جمهوری اسالمی و حتی اصالح
آن در دولت اصالحات محقق شد.
اولین انتخابات شوراهای شهر و روستا 7
اسفند  77برگزار شد تا با این انتخابات تازه
از راه رسیده« ،توسعه سیاسی» که سیدمحمد
خاتمی بر آن تاکید و اصرار داشت ،تکمیل
شود و به قول ســعید حجاریان سنگ بنای
جمهوریت نظام باشد.
در نهایت حدود  ۷۵۰شورای شهر و بیش
از  ۳۲هزار شورای روستایی در ایران تشکیل
شد و با شروع به کار حدود  ۵هزار نفر نماینده
شورای شهر و  ۱۰۷هزار نفر اعضای شوراهای
روستایی مردم تجربه مشارکت برای مدیریت
محلی را تجربه کردند؛ دستاوردی مهم برای
دولت دوم خرداد که توسعه دموکراتیک را
دنبال میکرد و در پی تغییری بلندمدت بود؛
تغییری که در نگرش مردم نسبت به نقش
خود در اداره جامعه محلی موثر بود.
شورای شــهر پایتخت متاثر از فضای
اصالحطلبانه کشــور و پیروزی سیدمحمد
خاتمی با جــوی پرهیجــان و اجتماعی
یکدست اصالحطلب شــد .اولین تجربه
انتخابات شــوراهای شهر و روستا در مرکز
سیاسی ایران چندان سرانجام خوشی نداشت.
در واقع اولین تجربــه ،اصالحطلبان را در
ارتباط با دولــت و تعریف و تبیین حقوق
و وظایف با ســردرگمی مواجه کرد .این
سردرگمی به چالشی سیاسی تبدیل شد و در
نهایت به انحالل شورای شهر اول انجامید.
شورای شهر اول از  ۹اردیبهشت سال ۷۸
رسمیت یافت .عبداهلل نوری ریاست پارلمان
شهری را برعهده گرفت و سعید حجاریان
نایب او در شورا شــد .انتخابی که چندان
بیدردســر و بدون مخالفت نبود و طیفی از
اصالحطلبان در شورای اول با ریاست نوری
مخالف بودند.
این اختالفات دامنهدار شــد و
به انتخاب شــهردار هم رسید.
قاعدتا اولین دستورکار شورای
شهر پس از رسمیت یافتن،
انتخاب شهردار برای پایتخت
بود .اعضای شورا برای طی
شدن روندی دموکراتیک
فراخــوان دادنــد تا مردم
اسامی کسانی که میتوانند
مسئولیت کالنشهر تهران
را برعهده بگیرند به شورا
معرفی کننــد .در نهایت
شــورا به نام  74نفر رسید
و قرار شد که هر نامزدی
که بتوانــد در رایگیری
مقدماتی  ۵رای بیاورد ،در
فهرست نهایی قرار گیرد و
با این سازوکار  ۹نفر به لیست
نهایی راه یافتند.
فخرالدیــن دانشآشــتیانی از
گزینههایی بــود که رای باالیی داشــت
امــا به دلیل اختالف دیــدگاه دو طیف از
اصالحطلبان در مورد ریاست تهران عبداهلل
نوری استعفا داد .پس از این اختالفات افراد
دیگری چون بهزاد نبوی به فهرست 9نفره
اضافه شدند و انتخاب شهردار مدتی به تعویق
افتاد .بهزاد نبوی این مسئولیت را نپذیرفت و

در عوض مرتضی الویری انتخاب شد ،انتخابی
که با اختالف همراه بود.
اختالفات پس از آغاز به کار اولین شهردار
منتخب شورای شــهر روزبهروز بیشتر شد،
بحث استیضاح شهردار به میان آمد و حتی تا
پای عزل شهردار پیش رفت .آن زمان برخی
از اعضای شورای شهر مدعی بودند که دولت
در ارتباط شورا و شهرداری دخالت میکند.
پس از گذران روزهای شورا با همه اختالفات
الویری اســتعفا داد و محمدحسن ملکمدنی
به جــای او نشســت .با این حــال ارتباط
ملکمدنی و شــورا هم چندان خوب پیش
نرفت .اختالف سر فروش تراکم باال گرفت
تا به هیات حل اختالف اســتان و پس از آن
به هیات حل اختالف مرکزی رسید .چند ماه
مانده به انتخابات دومین دوره شوراهای شهر و
روستا ،اعضا تصمیم گرفتند برای جلوگیری از
انحالل رایزنی کنند .در نهایت این اختالفات
که گاهی رنگ و بوی سیاسی میداد با رای
هیات حل اختالف منحل شد.
اولیــن تجربه شــورا با حضــور قاطع
اصالحطلبان چنــدان مطلوب نبود .از همین
روی در دوره دوم بــا برنامهریزی ائتالف
آبادگران شورا در اختیار اصولگرایان قرار
گرفت .این روند در دوره ســوم هم تکرار
شد .دوره چهارم شورا همزمان با برگزاری
انتخابات  92تغییرات محسوسی در ترکیب
شورای شهر تهران ایجاد شد و اصالحطلبان
حضور پررنگتری داشتند تا جایی که تک

رای الهه راستگو حضور قالیباف در شهرداری
را تمدید کرد.
تجربه تلخ شــورای اول ،از دست دادن
شوراهای دوم و سوم و رفتار غیرتشکیالتی
برخی اعضای شورای چهارم اما یک خروجی
مهم داشت؛ شورای پنجم ،دستاورد مهم همه
این سالهای اصالحطلبان در شوراهای شهر
و روستا بود که آنان را به این نهاد مدنی و
نظارتی شهری بازگرداند.
منتخبان شــوراهای شهر و روستا پیش
از رســمیت یافتن کار را آغاز کردند .آنها
انتخاب شهردار را در دستورکار قرار دادند
و با روندی دموکراتیک حکومت 12ســاله
قالیباف را پایان دادند.
همین روند در انتخاب هیات رئیســه
شورای شهر تهران تکرار شد .اعضا پس از
رایزنیهای مختلف محسن هاشمی را برای
ریاست شورای شهر تهران برگزیدند .حال
این سواالت مطرح است که روند انتخاب
رئیس شورای شهر به چه شکل بوده است؟
آیا وعده اصالحطلبان در مورد شیشــهای
بودن شــورا در روند انتخاب رئیس محقق
شده است؟ و اما سوال دیگر این که چرا از
میان همه گزینههای موجود محسن هاشمی
برای ریاست شورا انتخاب شد؟ آیا بازماندن
او از شهرداری تنها دلیل این انتخاب است
یا خیر .از سویی با توجه به تجربه شورای
اول آیا این موضوع در فضای شورای پنجم
تکرارشدنی است و موفقیت شورای جدید

چقدر در اعتماد مردم به جریان اصالحات
موثر خواهد بود؟

از رســانه ملی هم پخش میشد ،همین روند
طیشده نشــان داده میشد و منتج به همین
نتیجه میشد.

پس از انتخاب محسن هاشمی به عنوان
رئیس شورای شهر این سوال مطرح شد که
انتخاب رئیس شــورا با چه سازوکاری رخ
داده اســت و آیا همان شیوه دموکراتیک
انتخاب شهردار در انتخاب رئیس شورا هم
به کار گرفته شده است یا خیر؟
محمود میرلوحی ،منتخب شورای پنجم
معتقد اســت روند انتخاب ریاست شورای
شهر همچون انتخاب شهردار تهران کامال
شفاف است .او به سازندگی گفت ساختار
شورای پنجم بسیار هماهنگ است .از سویی
میثاقنامهای که اعضا امضا کرده و قولهایی
که اعضا در مقابل مــردم متعهد به انجام
شدهاند در شیوه تصمیمگیری هم موثر بوده
است .از همین روی تمام تصمیمگیریها با
گفتوگــو ،تفاهم و مبتنی بر خرد جمعی
انجام میشود .او حتی معتقد است که شورای
پنجم در تصمیمگیریهــا چنان به اجماع
رسیده است که یک پله فراتر از دموکراسی
و اعمال نظر اکثریت بر اقلیت است چراکه
گزینه شهرداری و ریاست شورای شهر با
اجماع کامل انتخاب شده است.
میرلوحــی توضیح داد کــه منتخبان
شورای پنجم گفتوگو و مذاکرات زیادی
با یکدیگر داشــتند ،اولویتهای شورای
پنجم را بررســی کردند و مصر بودند در
تمام تصمیمگیریها مصالح شــهروندان،
شــهر و جبهه پشتیبان شورا در نظر گرفته
شــود .در نهایت به این جمعبندی رسیدند
که مناصب شورا کامال توزیع شود و همه
اعضا مشارکت فعال داشته باشند .در واقع
اعضا موافق نبودند الگوی شوراهای قبلی با
ریاست چمران و ایفای نقش اصولگرایان
تکرار شود.
این منتخب شورای شهر پنجم معتقد است
که آسیب شناسی چهار دوره شورای شهر
توسط منتخبان ،به عنوان الگوی مناسب اداره
شورا طراحی و  18جایگاه در شورا مشخص
شد .بر این اســاس هر کدام از اعضا عالوه
بر حضور در هیات رئیسه در مناصبی چون
ریاست کمیســیونها ،نمایندگی شورا در
شورای عالی استانها ،سمنها ،شورایاریها
و ...هم حضور فعال خواهند داشت.
میرلوحی همچنیــن تاکید دارد که
روند انتخاب هیات رئیسه هم شفاف و
کامال مبتنی بر خرد جمعی بوده و البته
حضور و کارآمدی صددرصدی هم
درنظر گرفته شده است.
این منتخب شــورای شــهر
توضیح میدهد که برای ریاست
شورای شــهر پس از بحث و
بررسیهای انجامشده ،با توجه
به چارچوبها و ویژگیهای
الزم و بر اساس نظر منتخبان
شورا ،سه نفر در نظر گرفته
شــدند .مرتضی الویری،
احمد مسجدجامعی و محسن
هاشمی ،سه گزینه ریاست
بودند که البته مسجدجامعی
اعالم انصراف کرد .پس از آن
اعضا با رای قاطع محسن هاشمی
را انتخاب کردند .همین رای قاطع
نشان داد که اجماع میان اعضا وجود دارد.
میرلوحی معتقد است که روند انتخاب
ی بوده
کامال شفاف و مبتنی بر اتاق شیشها 
اســت که اصالحطلبان وعده داده بودند؛
از همین روی اگر تمــام مذاکرات اعضا

Qمحسن هاشمی؛ احترام به رای مردم
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Qانتخاب رئیس در اتاق شیشهای

Q

اما سوال بعدی این است که چرا محسن
هاشــمی؟ آیا بازماندن او از شهرداری تنها
دلیل این انتخاب است یا سابقه مدیریتی او؟
از سویی همچنان این دغدغه وجود دارد که
تکرار تجربه شورای اول چقدر محتمل است.
مجید فراهانی منتخب شورای شهر پنجم در
مورد روند انتخاب رئیس شورای شهر تهران
به سازندگی گفت تا به حال سابقه نداشته که
پیش از رسمیت یافتن شورای شهر ،شهردار و
هیات رئیسه شورا مشخص شود اما برای نقل
و انتقاالت سریع میان شورای چهارم و پنجم
و همچنین تسریع اقدامات چنین تصمیمی
گرفته شد.
فراهانی همچنین در مورد احتمال تکرار
اتفاقات شــورای اول میگوید که فضای
شورای پنجم بسیار همدالنهتر از شورای اول
است و مصادیق آن را انتخاب همراه با اجماع
شهردار و هیات رئیسه شورای شهر میداند.
همچنین معتقد اســت چهار دوره فعالیت
شوراها این نهاد نظارتی شهری را به سطحی
از بالندگی رسانده که مشکالت شورای اول
دوباره تکرار نشود.
این عضو شورای شــهر انتخاب محسن
هاشمی به عنوان رئیس شورای شهر تهران
را احترام به رای مردم میداند .او معتقد است
که محسن هاشمی از محبوبیت ویژهای میان
شهروندان تهرانی برخوردار است و ریاست
او بر شــورا کامال طبیعی و بــرای احترام
به رای مردم و پیگیری خواســت و مطالبه
آنها بوده است .از ســویی فراهانی رئیس
جدید شورا را وارث روحیه مدیریتی آیتاهلل
هاشمیرفسنجانی و حضور محسن هاشمی در
قامت رئیس را یادآور آیتاهلل میداند.
این منتخب شورای شهر سابقه مدیریتی
هاشمی در شهرداری و شرکت متروی تهران
را یکی دیگر از عواملی دانست که در انتخاب
هاشمی به عنوان رئیس شورا از سوی اعضا
دخیل بود .چهرهای نسبتا جوان که با انگیزه
متعهد شده اســت تماموقت در اختیار شورا
باشد.
Q Qعملکرد شورای پنجم و نتیجه
انتخابات پیش رو

برخی معتقدند که عملکرد شورای پنجم
که تماما در اختیار اصالحطلبان قرار گرفت
و همچنین شهردار اصالحطلب تهران ،در سبد
رای آنان برای انتخابات مجلس و ریاســت
جمهوری تاثیر بهسزایی دارد.
ابراهیم امینی نایبرئیس شــورای شهر
هم عملکرد شورای پنجم را در اعتماد مردم
به جریان اصالحطلبی موثر میداند .او معتقد
است که قطعا عملکرد شورای شهر پنجم در
اقبال مردم به این جریان هم در انتخابات سال
 98مجلس و هم انتخابات ریاستجمهوری
سال  1400تاثیر خواهد گذاشت.
امینی میگوید اگر شورای شهر پنجم و
شهردار تهران بتوانند به مطالبات مردم پاسخ
دهند و از حاشیهها به دور بمانند ،مورد اقبال
قرار خواهند گرفت که البته اعضای شورای
شــهر هم به این موضوع واقف هستند و در
تمام تصمیمگیریها به این نکته توجه دارند.
این منتخب شــورای شهر وفاق و اجماع
را مهمترین رویکرد شــورای پنجم میداند
و معتقد اســت اعضا نباید دچار انشقاق و
جبههبندی داخلی شوند چراکه این موضوع در
افکار عمومی تاثیر بهسزایی دارد.
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خامسی :تقاضا برای سرمایهگذاری در شهر مشهد زیاد است؛ ما باید تسهیلگر باشیم .در حال حاضر شهرداری مانعتراش است ،اگر
بانک ایده راهاندازی شود قطعا نیازها مشخص خواهد شد .ما باید از طریق فضای مجازی ارتباط نزدیک با مردم داشته باشیم و مردم را
در جریان امور قرار دهیم؛ نباید فضای مجازی را فراموش کرد ،قطعا ما از این فضا برای ارتباط با مردم استفاده خواهیم کرد.

مشهد شهر امید شد
قاسم تقیزاده خامسی از سوی اعضای پنجمین دوره شورای شهر مشهد بهعنوان شهردار این شهر انتخاب شد

فریبا رحمانی

خبرنگار سیاسی سازندگی

لیست امید شــورای شهر در مشهد هم
رایدهندگان را سربلند کرد .اعضای پنجمین
دوره شورای شهر مشهد که هر پانزده نفر
از لیست امید بودند 24 ،مرداد قاسم تقیزاده
خامسی را به عنوان پنجاه و هشتمین شهردار
پایتخت مذهبی کشــور انتخاب کردند.
شهری که بعد از تهران یکی از مهمترین
کالنشهرهایی است که مدیریتش مهم و
البته پردردسر است .مشهد عالوه بر مسائل
و مشکالتی که همه کالنشهرها با آن دست
و پنجه نرم میکنند ،به واسطه وجود حرم
علیبن موسیالرضا(ع) ،ساالنه پذیرای بیش
از  ۲۷میلیون زائر از داخل و دو میلیون زائر
از خارج از کشور است .افزایش روزافزون
حاشیهنشینی و همینطور چالش مصوباتی
که در گذشته سبب شهرفروشی و فقدان
درآمدزایی پایدار برای مشــهد شده است،
تنها بخشی از مصائب پیشروی تقیزاده
خامسی است.

مشهد از سال  1392تا چند روز پیش،
از نظر مدیریت و خاستگاه سیاسی تقریبا
چیزی شبیه تهران بود ،مدیریتی اصولگرا
و مهرهای برای بازیهای سیاسی با مدیریت
سیدصولت مرتضوی .فردی که رابطه خونی
یا خویشاوندی با مشــهد نداشت و زاده
چهارمحال و بختیاری بود .او معاون سیاسی
وزارت کشور در دوران ریاست جمهوری
محمود احمدینژاد و تا همین چند ماه پیش
هم یکی از اعضای اصلی ســتاد انتخاباتی
ابراهیم رئیسی تولیت آستان قدس رضوی و
کاندیدای دوازدهمین دوره انتخابات ریاست
جمهوری بود .شاید به همین دلیل است که
مرتضوی را سیاســیترین شهردار مشهد
مینامند .رویه مدیریتی او بر این کالنشهر
ادامه داشــت تا اینکه  29اردیبهشت رای
مردم مشهد همگان را شگفتزده کرد .هر
پانزده منتخب شورای این شهر از لیست امید
هستند و باید در نخستین اقدام و تصمیم مهم
شورای پنجم پاسخ رای قاطع مردم مشهد
را میدادند .آنان پس از بررسی و پایلوت
تعداد زیادی گزینه برای انتخاب شهردار
در نهایت به  6گزینه رســیدند .حســین
انصاری ،غالمرضا انصاری ،وحید قربانی،
قاسم تقیزاده خامسی ،محمدرضا کالیی و
حمیدرضا مسعودی ،شش نفری بودند که
به مرحله ماقبل پایانی انتخاب شهردار مشهد
راه یافتنــد .از این میان غالمرضا انصاری
و قاســم تقیزاده خامسی به مرحله نهایی
رسیدند .در نشست تعیین شهردار در شورای
شهر مشهد ،انصاری از ادامه رقابت انصراف
داد و در نهایت تقیزاده توانست با پانزده
رای اعضای پنجم شورای شهر ،شهرداری
مشهد را از آن خود کند.
اما در نشست انتخاب شهردار در مشهد
چه گذشــت؟ غالمرضا انصاری به سود
اجماع اصالحطلبان کنار کشید .او در آن
نشست از انتظارات مردم مشهد و همینطور
راه دشــوار پیشروی شهردار آینده سخن
گفت .انصاری پیش از اعالم انصرافش بیان
کرد که «روشــی که شورای پنجم مشهد
انجام داد مردمساالری را به صورت واقعی
محقق کرد ،برنامههــا و اهداف خوبی از
سوی همه کاندیداها مطرح شد و شهردار
آینــده باید از برنامه همه افراد اســتفاده

عکس :رضا معطریان

Q Qاز صولت مرتضوی تا تقیزاده
خامسی

کند .قطعا شــهرداری تحت نظر این شورا
و اصالحطلبان باید نهادی شــود پاسخگو
و عاری از فســاد همچنین باید در خدمت
به مردم پیشگام باشد».
قاسم تقیزاده خامسی ،هم در آخرین
نشست شورای شــهر مشهد برای انتخاب
شهردار ،از برنامههایش رونمایی و از آنها
دفاع کرد .او گفت که « 12سال است که
هیچ پست دولتی نداشتهام و به خاطر دفاع
از حقوق مردم از آخرین پست خود استعفا
دادهام ،اما در همه این سالها بیکار نبودهام و
مشغول به فعالیت اقتصادی هستم».
خامســی وعده داد که «برای اولین بار
پارک لوجستیک را راهاندازی خواهیم کرد
و ایده راهاندازی این پارک را به دولت ارائه
کردهام».
تقیزاده خامســی این را هم گفت که
«انسان شفافی هســتم و تمام فعالیتها و
عملکرد من روشــن است ،من تابع قانون
هســتم و میخواهم به شهرم خدمت کنم،
از همه مردم ،جوانان و زنان اســتفاده کنم
از نیروهــای الیق و جناحهای مختلف بر
اساس شایستهساالری در شهرداری استفاده
خواهد شد».
او با بیان اینکه از اداره شــهر شناخت
کامــل دارم ،توضیــح داد« :از موضــع
اصالحطلبی میگویم که شهرداری جای
فعالیت سیاسی نیســت ،شهردار باید فقط
دغدغه حل مشکالت مردم و پیشرفت شهر
را داشته باشد .با راهاندازی بانک ایده در سه
ماه اول و دستهبندی آنها شورا و شهرداری
میتواند از نظرات کارشناسان استفاده کند».
خامســی بیان کرد که «تقاضا برای
ســرمایهگذاری در شهر مشهد زیاد است؛
ما باید تسهیلگر باشــیم .در حال حاضر
شهرداری مانعتراش است ،اگر بانک ایده
راهاندازی شود قطعا نیازها مشخص خواهد
شد .ما باید از طریق فضای مجازی ارتباط
نزدیک با مردم داشــته باشیم و مردم را در
جریان امور قرار دهیم؛ نباید فضای مجازی
را فرامــوش کرد ،قطعا ما از این فضا برای
ارتباط با مردم استفاده خواهیم کرد».
او با بیان اینکه شــهرداریها شفافیت
درستی ندارند و مردم عموما ناراضی هستند،
گفت که «شــهرداری عاری از فساد باید
تمامی قراردادها و مناقصات را به صورت
مکتوب از طریق ســایتها به اطالع مردم
برساند .در حال حاضر موضوع هنر در مشهد
مغفول مانده و باید به هنرمندان توجه شود».
تقیزاده خامسی این وعده را هم داد که
«من شهرآرا را تعطیل میکنم ،با روزنامه
مشــکلی ندارم ،اما با روزنامهای که از پول
بیتالمال به نفع جریانی خاص اســتفاده
کند مشکل دارم ،این روزنامه در این مدت
هیچوقت اخبار منتخبان شــورا را پوشش
نداده اســت و باید همچنین روزنامهای را
تعطیل کرد».
«شــهرآرا» روزنامــهای اســت که
مدتهاست محل مناقشــه بوده است .این
روزنامه در گذشته از سال  ۱۳۷۶به صورت
هفتهنامه و به طور رایگان با تیراژ  400هزار
نسخه برای شهروندان مشهدی منتشر میشد
اما در  ۳خرداد  ۱۳۸۸و همزمان با بیســت
و هفتمین سالروز آزادسازی خرمشهر انتشار
آن به صورت روزنامه و با قیمت  ۱۰۰تومان
آغاز شد و از تاریخ اردیبهشت  ۱۳۹۲قیمت
روزنامه به  ۲۰۰تومان افزایش یافت .مسئوالن
این روزنامه ،رســالت آن را اطالعرسانی
مناسب شــهری در مشهد و احیای فرهنگ
اصیل شهری عنوان کردند و معتقدند سعی
دارند دستگاه تبلیغاتی شهرداری مشهد نباشند.

این در شرایطی است که پیشتر محمدرضا
دیمه کار عضو شــورای چهارم شهر مشهد
گفته بود «ایــن روزنامه به جای پرداختن
به مسایل شهری رویکرد سیاسی پیدا کرده
اســت .همینک اخبار شورا و شهر مشهد را
باید در سایر روزنامهها و رسانهها جستوجو
کرد .پیش از این هم برخی اعضای شورای
شهر مشهد نسبت به سیاسی بودن روزنامه
شــهرآرا ،افزایش  ۶۰درصدی حقوق۷۵ ،
درصــدی کارانه و  ۶۰درصــدی مزایای
مدیرعامل این موسسه انتقاد کرده بودند .حاال
تقیزاده خامسی شاید قصد دارد امپراتوری
این موسسه را از بین ببرد و به گفته خودش
پول بیتالمال بیش از این هدر نرود.
او گرچــه در توضیح برنامههای خود از
موضع اصالحطلبی بیان کرد که شــهر را
نباید سیاسی اداره کرد ،تلویحا شیوه مدیریتی
اصالحطلبــان را به عنوان الگوی خود بیان
کرد .آنجا که تاکیــد کرد «در افق 1404
مشهد باید شهری پویا ،هوشمند ،مشارکتجو
و ایمن باشد» ،اضافه کرد« :همچنین باید با
آرمانهای اصالحطلبانه مشهد به شهری در
تراز جهانی با مولفههای ایرانی تبدیل شود».

است .فروشــگاههای زنجیرهای شهروند در
دوران کرباســچی تاسیس شدند و موسس
«شهروند» ،معاون او یعنی تقیزاده خامسی
بوده اســت .عالوه بر این تقیزاده ،از سال
 82تــا  83به عنوان مدیر فرهنگی و هنری
منطقه ۱۵تهران و رئیس فرهنگسرای خاوران
مشغول به کار بود .طرح اجرایی برج میالد
نیز از سوی او در سال  ۱۳۷۰ارائه شده است.
او پس از ســال  79و در زمان شــهرداری
ملک مدنی ،به وزارت نیرو رفت و مدیرکل
ســازمان آب و فاضالب استان تهران شد.
ســمتی که تقیزادهخامسی تا پایان دولت
اصالحات در آن باقی مانــد و پس از آن
دوران در سمت مشاور اتاق بازرگانی تهران
فعالیت کرد .او با اینکه سمتهای زیادی در
تهران داشت؛ سالهاست که در جلسات منظم
خراسانیهای مقیم تهران رفتوآمد دارد و
با اصالحطلبان تهران نیز رابطه نزدیکی دارد.
در انتخابات سوم شــوراها به عنوان نامزد
اصالحطلبان حضور یافت که البته لیســت
چمران برنده شد و خامسی موفق به حضور
در شورای شهر نشد.
Q

Q

Qروایتی از  25سال مدیریت و خدمت

حاال تقیزاده خامسی شهردار منتخب شهر
مشهد فردی است که به گفته خودش دوازده
سال به دور از کارهای مدیریتی دولتی بوده
است ،اما ســابقهای  25ساله در سمتهای
اجرایــی و مدیریتی دارد .قاســم تقیزاده
خامسی متولد  1336در مشهد مقدس است و
در دهه  ،60معاونت استاندار خراسان بزرگ
را بر عهده داشــت .دارای تجربهای 25ساله
در مدیریت شهری .شهردار جدید مشهد 6
سال هم معاون خدمات شهری غالمحسین
کرباسچی در دوره حضورش در شهرداری
تهران بوده اســت .تقیزاده خامسی در دهه
 70معاون غالمحســین کرباسچی ،شهردار
تهران بوده و در سمتهای معاونت فنی و
عمرانی و همچنین معاونت خدمات شهری
شــهرداری پایتخت مشغول به فعالیت بوده

Qواکنشها نسبت به یک انتخاب

انتخاب تقیزاده خامسی از سوی منتخبان
شورای شهر مشهد ،بیحاشیه هم نبود .آن هم
در شهری که پس از سالها سلطه اصولگرایی
در مدیریت شــهری حاال با نامی روبهرو
شدهاند که بیشتر با عنوان معاون کرباسچی
شناخته میشــود .همزمان با این انتخاب در
یک کانال تلگرامی با عنوان کمپین پویش
نه به دروغگویی و رانتخواری عدهای که
خود را اصالحطلبان مستقل معرفی کردند
با اعتراض نسبت به عملکرد و فعالیتهای
اقتصادی خامسی در طول این سالها نسبت
به انتخاب او به عنوان شهردار مشهد مخالفت
کردند .کسانی که هیچ نام و نشانی از آنها
نیســت و فقط خود را اصالحطلب مستقل
معرفی کردند .این در شرایطی است که روز
شنبه  28مرداد ،اصالحطلبان خراسان رضوی
با اعالم بیانیهای حمایت خود را از این انتخاب

اعالم کردند.
در بخشــی از این بیانیه آمده اســت:
«به منظور آمادهســازی بســتر خدمت و
سکانداری پایتخت فرهنگی و معنوی ایران
و جهان اسالم ،توسط آقای مهندس تقیزاده،
مدیری کارآزمــوده ،متخصص و صاحب
ایدههای جدید بر اساس شهروندمحوری و
توانمندسازی شهروندان ،از همه گروههای
اجتماعی ،سرمایهگذاران ،انجمنهای صنفی و
تخصصی مرتبط با مدیریت و عمران شهری،
احزاب سیاسی ،ســازمانهای غیر دولتی و
سایر اقشار فرهنگی ،نهادهای تأثیرگذار بر
توسعه پایدار شهر ،تقاضا داریم تا در حمایت
عملی از شهردار منتخب شورا به میدان آمده
و شــهر دلپذیر و ســرافراز مشهد را یاری
نمایند ».آســتان قدس رضوی که یکی از
مهمترین نهادها در مشهد محسوب میشود؛
اما تاکنون واکنشــی به این انتخاب نداشته
اســت .از آنجایی که مدیریت شهر مشهد
مهم و اســتراتژیک است ،تجربه سالهای
اخیر نشــان داده که فقط شهردار نبوده که
مسئولیت اداره شهر را بر عهده داشته و برخی
نهادها هم به مسائل مدیریت شهری ورود
کردهاند .نمونه بــارزش هم ماجرای پاک
کردن نقاشــیهای دیواری بلوار فردوسی
مشهد بود که به محل اختالف میان آستان
قدس رضوی و شــهرداری وقت که در آن
زمان بر عهده محمد پژمان بود ،تبدیل شد .در
نهایت اما ،حاصل ساعتها نقاشی هنرمندان
خراسانی به فاصله یک شب تا صبح با رنگ
سفید پوشانده شد.
Q

Qچالشهای آقای شهردار

تقریبا آخرین مصاحبه مطبوعاتی تقیزاده
خامسی به سال  1385باز میگردد .بررسی
اظهارات او درباره نحوه چگونگی اداره شهر
گواه این موضوع است که مشهد در آغاز راه
تحولی تازه قرار گرفته است .آنجا که او در
آن گفتوگو تاکید کرده بود« :ما به هیچ
وجه دنبال فعالیت سیاســی نیستیم .تجربه
نشــان داده که من  25سال مدیر عالیرتبه

جمهوری اســامی بودم .با اینکه من جزء
موسسین روزنامه همشهری و روزنامهنگارم و
عضو هیئت منصفه بودم ولی شما هیچ وقت
از من مقاله سیاسی ندیدید .تمام مقاالتم در
مورد شهر و آب و آبادانی بوده چون معتقدم
دموکراسی از اینجاها شروع میشود .ما اول
باید مسائل مردم را حل کنیم بعد خود مردم
به دنبال دموکراسی خواهند رفت».
شهردار جدید مشهد به اجازه ورود بخش
خصوصی به طرحها و پروژههای عمرانی
هم اشــاره کرده بود ،چراکه به عقیده او
«شهر الکترونیک در کشور ما یک شعار
اســت ،از نظر سختافزاری کشور ما هیچ
چیزی کم ندارد ،همه مدیران کامپیوتر و
نوت بوک دارند ولی وقتی به استفاده آنها
از این وسایل دقت میکنیم میبینیم استفاده
درســتی از آنها انجام نمیدهند و استفاده
مدیریتی از این وسایل صورت نمیگیرد،
این کار باید توسط بخش خصوصی صورت
بگیرد ،این کارها کار شهرداری نیست؛ باید
بخش خصوصی این کار را با حمایت دولت
انجام دهد».
امــا حاال بیش از  10ســال از آن زمان
گذشته اســت .گرچه اظهارات او درباره
اداره شهر ،در بسیاری از کالنشهرها به آمال
و آرزو بدل شده؛ مشــکالت جدیدی هم
به معضالت گذشته افزوده شده است .افزایش
حاشیهنشینی در مشــهد ،وجود بافتهای
فرســوده در اطراف حرم مطهر رضوی که
به همین حاشیهنشینی دامن زده است ،حمل
و نقل و ترافیک ،نبود درآمدهای پایدار برای
اجرای طرحهای توسعهای ،فقدان شفافیت
مالی و بدهی  4هزار و  200میلیارد تومانی
کــه ارثیه مدیران قبلیســت و همینطور
رسیدگی به مسائل فرهنگی شهر مشهد در
کنار مشکالت گذشته ،پیشروی تقیزاده
خامسی قرار دارد.
بررسی سوابق و شیوه مدیریتی شهردار
جدید مشهد ،نشان میدهد ،پایتخت مذهبی
کشور در آســتانه تحولی تازه قرار خواهد
گرفت.
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حزب

کمتر از یک دهه است که حزب اعتمادملی تالش میکند در نبود مهدی کروبی ،دبیرکل این حزب به فعالیتهایش ادامه دهد؛ فعالیتهای
گ ظاهر شد؛ در دولت یازدهم اما گام را فراتر
این حزب پس از حوادث سال  88با کندی پیش رفت و حزب در عرصه سياست کمرن 
گذاشت و جانی دوباره گرفت؛ اكنون در دولت دوازدهم حزب اعتماد ملي خواهان مطالباتاش از حسن روحانی ،رئیسجمهوری است.

فصل تازه اعتماد ملی
حزب اعتماد ملی دوازده سال از عمرش گذشت
بهاران آزادی

خبرنگار سازندگی

ی
«پاســدار قانو ن اساسی باشید و از آزاد 
ی کــ ه قانو ن
ص و حقوق 
ت اشــخا 
و حرم 
ت
ت شــناخت ه است ،حمای 
ی مل 
ی برا 
اساس 
کنید ».حزب اعتمادملــی در نامهای کتبی
به حســن روحانی ،رئیسجمهوری کشور
خواســتار پیگیری و حل پرونده حصر شد.
اعتمادملی از حسن روحانی يك درخواست
دارد؛ درخواست پیگیری وضعیت دبیرکل
محصورش که چندی است به دلیل عارضه
قلبی در بیمارستان بستری و تحت مراقبت
است .کمتر از یک دهه از عمر سیاسی حزب
اعتمادملی میگذرد و اگرچه این حزب همانند
دیگر احزاب اصالحطلب متحمل سختیهای
بسیار شده است ،به رغم موانع بسیار همچون
تعطیلی دفتر این حزب و بازداشت گسترده
ل آهسته و
اعضا ،توانســته در نبود دبیرک 
پیوســته به حیات سیاسیاش ادامه داده و در
فضای سیاسی نسبتا آزاد دولت تدبیر و امید به
توفیقاتی دست یابد .حزب اعتمادملی اگرچه
با ریزش نیرو و اختالفات درونی روبهرو بود،
از ایدئولوژیهایش عقبنشینی نکرد .اکنون
پایبندی اعتمادملیها به اصولشان ثمره داده
است؛ رسانه غیرمســتقیم و نمایندگانی در
مجلس شورای اسالمی دارند و توانستهاند در
نهادی همچون شورای شهر که بیش از یک
دهه در اختیار اصولگرایان بود ،موفق ظاهر
شوند.
Q

Qتولد اعتمادملی

سال  1384برای سیاستمدارانی که بعدها
توانستند حزب اعتمادملی را تاسیس کنند،
از اهمیت ویژهای برخوردار است؛ انتخابات
ریاستجمهوری سال  84و تحوالتی که در
عرصه سیاسی کشور رخ داد ،زمینه را برای
شــکلگیری حزب اعتمادملی فراهم کرد.
نهمین دوره انتخابات ریاستجمهوری در
حالی برگزار شد که هر دو جناح قدرتمند
کشــور با ســه کاندیدا به میدان آمدند و
آیتاهلل هاشمی رفسنجانی نیز مستقل به این
کارزار قدم گذاشت .مهدی کروبی ،رئیس
مجمع روحانیون مبارز به عنوان کاندیدای
ریاســتجمهوری و با تکیــه بر حمایت
اصالحطلبان وارد میدان رقابت شد اما تعدد
کاندیداها و انشــقاق در هــر دو جناح در
نهایت به شکســت اصالحطلبان و پیروزی
اصولگرایان در مرحله دوم ختم شد .از سوی
دیگر اصالحطلبان در هفتمین دوره انتخابات
مجلس شورای اســامی و سومین دوره از
شورای شهر با ردصالحیتهاي گسترده از
سوی شورای نگهبان روبهرو شده و قافیه را
به حریف باختند .تمامی این رخدادها نشان
از آن داشت که جریان اصالحطلبی نیازمند
نوعی انسجام میان رهبران سیاسی و احزاب
اصالحطلب است تا بتواند با تکیه بر وحدت،
جایگاه از دســت رفتهاش را احیا کند .پس
از ردصالحیتهاي گسترده سران اصالحات،
جریان اصالحطلبی دیگر قادر به پیروی از
سیاستهای پیشیناش نبود و برای بازگشتن

به دنیای سیاســت به استراتژی و تاکتیک
جدیدی نیاز داشــت .با وجود چندصدایی
و فضــای چندقطبی حاکم بر جامعه و بروز
اختالفات درونحزبــی ،در نهایت مهدی
کروبی با شکســت در انتخابات برآن شد
تا با همکاری اعضاي ســتاد انتخاباتیاش و
بعضی دیگر از سیاسیون حزب اعتمادملی را
بنا گذارد؛ حزب سراسری اعتمادملی با 14
عضو ،تابستان  84مجوزش را کسب کرد.
به باور هسته اصلی حزب و ستاد اعتمادملی
براساس بحث انتقال قدرت کروبی صالحیت
سکانداری کشور را داشت اما بازی سیاست به
گونه دیگری رقم خورد و محمود احمدینژاد
توانســت در قامت ریاستجمهوری راهی
پاستور شود.
شورای مرکزی حزب اعتمادملی معتقد
است که اصالحطلبان در انتخابات سال 84
تحلیل مناســبی از امور نداشتند و همین امر
موجب شکستشان شده است .اگرچه این
حــزب در آن دوران نتوانســت به رویای
سیاســیاش جامه عمل بپوشــاند ،اوضاع
سیاســی ســال  84آغازی بود بر فعالیت
حزبی که کماکان در عرصه سیاسی کشور
نقشآفرینی میکند و تاکنون توانســته به
ســطوح باالی مدیریتی دســت یابد .پس
از تاســیس حزب اعتمادملی در سال ،84
دفاتر استانی ،کمیتههای سیاسی ،اجتماعی
و اقتصادی آن در کمتر از یک ســال در
سراسر کشور راهاندازی شد .روزنامه اعتماد،
از دستاوردهای حزب اعتماد ملی و ارگان آن
است که اگرچه فرازونشیبهای بسیاری را
از سر گذرانده ،همچنان منتشر میشود.
Q

Qبازی سیاست

پس از انتخابات  ،88ورق برگشــت و
فعالیتهای این حزب با چالشهایی جدی
مواجه شد .بســیاری از رویدادهای آن زمان
به اختالفات داخلی نيــز دامن زد؛از جمله
این اختالفات میتوان به حضور کروبی در
کارزار انتخاباتی ،تداوم سیاستهای حزبی و
قائممقامی حزب اشاره کرد .نتیجه انتخابات
سال  88و حوادث پس از آن گریبان حزب
و رســانهاش را گرفت؛ فعالیتهای حزب
برای مدت زمانی طوالنی متوقف و روزنامه
اعتمادملی توقیف شد .مهدی کروبی ،نامزد
اصالحطلــب انتخابات ریاســتجمهوری
و دبیــرکل حزب اعتمادملی از ســال 88
تاکنون در حصر بهســر میبرد و اگرچه در
غیاب دبیرکل ،رســول منتجبنیا به عنوان
قائممقام سکان امور را به دست دارد ،فضای
داخلی حزب دوقطبی شده است .بسیاری از
سیاسیون نيز عضویتشان را منحل کرده و
از فعالیتهای حزبی کنارهگیری کردهاند؛ با
اين وجود اعتمادملی دست به عصا توانست
سازوکارهایش را سروسامان دهد .انتخابات
ســال  88و رخدادهای پــس از آن زنگ
خطری برای اصالحطلبان بــود تا با تغییر
تاکتیکهایشان رویای وحدت را به حقیقت
بدل کرده و بستر را برای انتخابات بعدی فراهم
کنند؛ از همین رو شورایعالی سیاستگذاری
اصالحطلبان راهاندازی شد .بسیاری از احزاب
اصالحطلب به این شــورا پیوستند اما حزب

الیاس حضرتی ،در گفتوگو با سازندگی:

امیدواریم

اعتمادملی از این امر سر باز زد و تمایلی به
همکاری با ســایر جریانهای اصالحطلب
از خود نشــان نداد .برخی علت مسئله را در
سبقه تاریخی این حزب و تجربیات گذشته
توجو میکنند اما شورای
رهبرانش جســ 
مرکزی حــزب اعتمادملی اختالف ســر
سازوکارها و معادالت جدید اصالحطلبی را
عامل اصلی عنوان کرده است؛ این در حالی
اســت که حزب اعتمادملی در سال  92با
دعوت شورای هماهنگی جبهه اصالحات به
این نهاد پیوست تا گامی در راستای وحدت
میان اصالحطلبان برداشته باشد.
Q Qفصلی تازه در فعالیتهای حزبی
اعتمادملی

احزاب سیاسی اصالحطلب در برههای از
زمان با بیمهری بسیار مواجه شدند؛ حزب
اعتمادملی هم از این قاعده مســتثنی نبود و
اگرچه پس از حوادث ســال  88تا حدودی
به حاشــیه رانده شد ،توانســت از سال 92
فعالیتهایش را از سر بگيرد و دفاتر استانی
و کمیتهها را بازگشــایی کند .در این میان
بحث اســتعفاي مهدی کروبی از دبیرکلی
حزب اعتمادملی نیز مطرح شــد اما شورای
مرکزی حزب با آن مخالفت کرد و تصمیم
بر آن شد که حزب اعتمادملی کماکان به
فعالیتهایش در غیاب دبیرکل ادامه دهد .سر
کار آمــدن دولت تدبیر و امید و تکیه زدن
حسن روحانی بر مسند قدرت ،بارقه امیدی در
دل اعضاي حزب بود تا با فراغ بال بیشتری
به فعالیتهای سیاسیشــان بپردازند .دانه
امیدی که ریشه دواند و به ياري آن حزب
اعتمادملی توانست در انتخاباتهاي مختلف،
از قوه مجریه گرفته تا قوه مقننه و شــورای
شهر خودی نشــان داده و توفیقاتی کسب
کند؛ حضور مسعود ســلطانیفر در کابینه
دولت یازدهم ،پیروزی لیست امید مجلس
در سال  94و بهتبع آن ورود الیاس حضرتی
و احمد مازنی به عنــوان نمایندگان مردم
تهران در مجلس شورای اسالمی و در نهایت
پیروزی سه تن دیگر از اعضاي این حزب در
پنجمین دوره از شورای شهر تهران از جمله
این دستاوردهاســت .پیروزی اصالحطلبان
در پنجمین دوره از انتخابات شوراهای شهر
و روســتا اهمیت انتخاب شهردار را پس از
یک دهه فرمانــداری محمدباقر قالیباف بر
شــهرداری تهران دوچندان کرده است؛ نام
محمدعلی افشانی ،اســتاندار سابق فارس و
از اعضاي مرکزی حــزب اعتمادملی نیز
در لیســت کاندیداهای شهرداری تهران به
چشــم میخورد .او معاونت وزیر آموزش
و پرورش ،ریاست سازمان نوسازی ،توسعه
و تجهیز مدارس کشور ،معاونت استانداری
استانهای کهگیلویه و بویراحمد ،خوزستان
و سمنان را در کارنامه دارد و از نمایندگان
دوره ششم مجلس شــورای اسالمی است؛
همان دورهای که مهدی کروبی ریاســت
آن را برعهده داشت .با این حال محمدعلی
افشــانی از کاندیداتوری شهرداری تهران
انصراف داده است.
کمتــر از یک دهه اســت که حزب
اعتمادملــی تالش میکنــد در نبود مهدی
کروبی ،دبیرکل این حزب به فعالیتهایش
ادامه دهد؛ فعالیتهــای این حزب پس از
حوادث ســال  88با کنــدی پیش رفت و
گ ظاهر
حزب در عرصه سياســت کمرن 
شــد؛ در دولت یازدهم امــا گام را فراتر
گذاشــت و جانی دوباره گرفت؛ اكنون در
دولت دوازدهم حــزب اعتماد ملي خواهان
مطالباتاش از حسن روحانی ،رئیسجمهوری
است .آخرین نامه شــورای مرکزی حزب
اعتمادملی به رئیس دولت دوازدهم را میتوان
بارزترین اکت سیاسی این حزب در دفاع از
دبیرکل محصورش و فصلی تازه در حیات
سیاسی اعتمادملی نام گذاشت.

حزب اعتمادملی همچون دیگر احزاب اصالحطلب فعال در کشور پس از حوادث سال  88دچار خسارتهای بسیار شد؛ از حصر مهدی کروبی ،دبیرکلش گرفته
تا توقیف روزنامه و بازداشت اعضای شورای مرکزی آن و نهایت پلمپ دفتر حزب اعتماد ملی .به رغم چالشهای بسیار اما این حزب برخالف بسیاری از احزاب
سیاسی کشور تالش کرد در غیاب دبیرکل نه تنها به حیات سیاسی خود ادامه دهد بلکه با گذشت کمتر از یک دهه از شکلگیری حزب اعتمادملی ،به سطوح
باالی مدیریتی راه یافته و در بسیاری از نهادهای دولتی و مدنی نقشآفرینی کند؛ از قوه مجریه و مقننه گرفته تا شوراهای شهر و روستا .شورای مرکزی حزب
اعتمادملی طی سالهای اخیر عالوه بر پیگیری فعالیتهای معمول حزب در استانهای مختلف تالش کرد با رایزنی با سران اصالحطلب و نامهنگاری با مقامات مسئول
راهحلی برای رفع حصر بیابد .اخیرا وخامت وضعیت جسمی مهدی کروبی ،شورای مرکزی حزب اعتمادملی را برآن داشت تا با ارسال نامهای به حسن روحانی،
رئیسجمهوری کشــور خواســتار پیگیری پرونده حصر از جانب او شوند .این نخستین بار نیست که اعضای حزب اعتمادملی در نامهای کتبی به مقامات کشور
خواستار رسیدگی به پرونده سال  88میشوند؛ با این حال اقدام اخیرشان را میتوان بارزترین حرکت سیاسی این حزب و فصلی تازه در حیات سیاسیاش دانست.
حزب اعتمادملی در چه سالی و با چه
هدفی تشکیل شد؟

حزب اعتمادملی بــا وجود دبیرکلی
شناختهشده و هیات موسسی فرهیخته از
ابتدای تولدش قوی و قدرتمند ظاهر شد.
نقطه قوت این حزب در مقایســه با دیگر
گروههای سیاســی این است که حزب
اعتمادملی محدود به چهرههای سیاســی
پایتخت نیســت و از تمامی قومیتها و
استانها در شــورای مرکزی آن حضور
دارند .عالوه بر عضویت شــخصیتهای
دانشگاهی ،دیپلماتها و نمایندگان مجلس،
صاحبنظران علم اقتصــاد و چهرههای
برجسته حوزه سیاست در پایتخت ،بسیاری
از افراد شایسته از گوشه و کنار ایران نیز
به عضویت حزب اعتمادملی درآمدهاند؛ از
اهل سنت کردستان و عربهای خوزستان
گرفته تا ترکزبانان آذربایجان و لرهای
عشایرنشین؛ به تعبیری دیگر رنگینکمانی
از قومیتهــا گرد هم آمده و شــورای
مرکزی  60نفرهای را تشــکیل دادهاند.
شورایی که در راس آن دبیرکلی با سابقه
درخشان در مبارزات قبل و بعد از انقالب
حضور داشت و فعالیتهایی مانند ریاست
مجلس شورای اسالمی و ریاست بر مجمع
روحانیون مبارز در کارنامه سیاسیاش به
چشم میخورد.

باوجود مشکالت بســیاری که حزب
اعتمادملی پس از انتخابات ســال  88با آن
دســت و پنجه نرم میکرد ،اعضای حزب
توانســتند به فعالیتهای سیاسیشــان ادامه
دهند .شرایط در آن زمان به چه شکل بود و
در غیاب دبیرکل حزب ،اعتمادملی چگونه
توانست به جایگاه فعلی دست یابد؟

حزب اعتمادملی ســال  84تاســیس
شــد و در انتخابات ریاستجمهوری سال
 88کاندیدای ویژهای داشــت که شخص
دبیرکل بود .با این حال شــرایط به گونه
دیگــری رقم خورد و حوادث ســال 88
موجب شد تا بسیاری از احزاب و گروههای
سیاسی و به تبع کشور دچار خسارت شوند.
از ابتدا تا انتها خسارت بود و کماکان هم
ادامه دارد .از جمله احزاب خسارتدیده،
حزب اعتمادملی بود تا آنجا که دبیرکل
به حصر رفت ،اعضای شــورای مرکزی
دستگیر شدند و ساختمان حزب پلمپ شد
و تمامی مــدارک را نیز با خود بردند که
تاکنون موفق نشدهایم آنها را پس بگیریم.
پس از این رخدادها در جلسهای با حضور

اعضای شــورای مرکزی حزب ،تصمیم
برآن شــد تا جلسات با وجود چالشهای
بســیار ولو در خانه اعضای حزب اعتماد
ملی برگزار شده و فعالیتها ادامه یابد .تا
مدتهای بسیاری جلسات حزب در خانه
رسول منتجبنیا ،قائممقام اعتمادملی برگزار
و طی آن رفع حصر و فعالیتهای حزبی
پیگیری میشد .اعتمادملی تالش کرد در
غیاب دبیــرکل در انتخاباتها با تمام قوا
وارد شــده و حضور جدی داشته باشد؛ در
انتخابات ریاستجمهوری سال  ،92تعداد
بســیاری از افراد فعال در ستاد انتخاباتی
حسن روحانی از اعضای حزب اعتمادملی
بودند و در انتخابات شوراهای شهر و روستا
در همان سال توانستند توفیقات بسیاری را
در سطح کشور به دست آورند؛ اسماعیل
دوستی و مسعود ســلطانیفر از اعضای
حزب اعتمادملی به شورای شهر تهران راه
یافتند .این روال ادامه داشــت تا اینکه در
سال  1394و در پی دهمین دوره انتخابات
مجلس شورای اسالمی ،حزب اعتمادملی
به شــورایعالی سیاستگذاری اصالحطلبان
پیوســت و نقش بسزایی در بسیج مردمی
برعهده گرفت .در مجلس دهم بیش از 15
نماینده فراکسیون امید به نوعی منتسب به
حزب اعتمادملی هستند .حزب اعتمادملی
تالش کــرد در تعامل با دیگر گروههای
اصالحطلبی گام بردارد و تکروی نداشته
باشد .در دوره اول ریاستجمهوری حسن
روحانی حزب اعتمادملی در قالب مقاله،
مناظرات تلویزیونی و بسیاری برنامههای
دیگر از رئیس دولت و کابینه تدبیر و امید
دفاع کرد و در این زمینه پیشــتاز بود .در
دوازدهمین دوره انتخابات ریاستجمهوری
نیز در پوشش شــورایعالی سیاستگذاری
اصالحطلبان گام برداشت و در انتخابات
شوراها هم به صورت فردی فعالیتی نکرد
تا در کنــار دیگر گروههای اصالحطلب
الحطلبی کمک
به اتحاد میان جریان اص 
کرده باشد .حزب اعتمادملی در انتخابات
پنجمین دوره شورای شهر تهران توانست
کنار دیگر احزاب اصالحطلب سه سهمیه
را از آن خود کند .در مجلس دهم شورای
اسالمی و شورای شهر فراکسیون جداگانه
تشــکیل ندادیم و در هر دو نهاد در قالب
فراکسیون امید به فعالیت پرداختیم ،چراکه
بــه دنبال تفرقه در جریــان اصالحطلبی
نبودیم.

مهــدی کروبی ،دبیرکل و موســس

حزب اعتمادملی بیش از هشت سال است
که در حصر به ســر میبــرد .کروبی چه
نقشــی در حــزب برعهده داشــت و چه
جایگاهی دارد؟

مهــدی کروبی پس از شکســت در
انتخابات ریاســتجمهوری ســال  84و
اعتراض به نتیجه آن ســه پروژه را دنبال
کرد؛ تاســیس حزب ،روزنامه و شبکهای
تلویزیونی .در آن زمان دبیرکل میخواست
نام حزب را آرمان اسالمی بگذارد اما بنده
نام اعتمادملی را پیشنهاد دادم که در شورای
مرکزی تصویب شد .پس از آن روزنامه
اعتمادملی منتشر شد؛ ابتدا آقای شکوری و
بعد از آن محمد قوچانی سردبیری روزنامه
را بر عهده داشتند .سومین گام راهاندازی
شبکه تلویزیونی بود که متاسفانه به اتمام
نرسید .محوریت مهدی کروبی به عنوان
دبیرکل در حزب کامال مشــخص بود و
تمامی اعضای اعتمادملی به او عالقه ویژه،
اعتماد و باور داشتند .پس از حوادث سال
 88و مسئله حصر خالء سنگینی در غیاب
او ایجاد شــد اما گروه تالش کرد نه تنها
حزبی فعال بلکه تاثیرگذار باشــد .در آن
زمان مخالف رخدادهای ســال  88بودم و
تصور میکردم آقای کروبی باید با بیانیهای
این مســئله را حل کند چون نتیجهای جز
خسارت و کدورت در مملکت نداشت و
شکاف ،منافع ملی را به خطر میانداخت
اما مجموعهای از عوامل دست به دست هم
دادند تا حوادث سال  88رقم خورد .با این
حال از همان ابتدا چه به صورت جداگانه و
چه در قالب فعالیت حزبی پیگیر رفع حصر
بودیم و کماکان نیز این اقدامات ادامه دارد.
با وجود اینکه در برههای از زمان حزب با
فراز و نشیبهایی همراه بود اما با بسیاری
از مقامات مسئول مکاتبه کرده و خواستار
رسیدگی به پرونده حصر شدیم .عالوه بر
اعضای حزب ،بسیاری از چه رههای سیاسی
در اردوگاه اصالحطلبــی و اصولگرایی
خواهان رفع محترمانه و آبرومندانه حصر
هستند.

حزب اعتمادملی سال  94با برگزاری
همایشــی تحــت عنــوان امتــداد اعتماد
فعالیتهایش را از ســر گرفت و تاکنون
توانسته توفیقات بسیاری کسب کند .آیا
برنامــهای بــرای برگــزاری کنگــرهای
سراسری ندارید؟

خیر .تا زمانی که آقای کروبی در حصر
باشند ،قادر به برگزاری کنگره نیستیم.
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 :جهان سیاست

افق
هرهفته در این صفحه دکتر احمد نقیبزاده
استاد علوم سیاسی وعضو شورای مرکزی
حزب کارگزاران سازندگی ایران
در مجموعه مقاالتی آموزشی به مبانی
تحزب خواهند پرداخت.

6

فروپاشی طبقه

احزاب سیاسی در دنیای امروز در پاتوقها و باشگاهها شکل میگیرد
احمد نقیبزاده

استاد علوم سیاسی دانشگاه تهران
عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران

سالها بحث بر ســر این بود که مالت
اساســی حــزب در پیوند اعضــا و تبدیل
انسانهای متفرق به یک هیئت واحد چیست؟
اندیشهورزان قرن هفدهم مثل ادموند برک یا
بلینگ بروک بر پایه اتیمولوژی یا ریشه لغات،
عقیده و همفکری را مبنای دستهبندیهایی
تلقــی میکردند که نطفههای اولیه حزب را
تشکیل میداد .حزب که معادل فرانسوی آن
 Partiاســت از مصدر  Partirبه معنای رفتن
گرفته شده است .وقتی گروهی جدا میشوند
و میروند به معنای آن اســت که هدف یا
ایده یکسانی آنها را از بقیه متمایز میکند تا
بروند و اندیشههای خود را محقق سازند .نکته
حائز اهمیت این است که تمامی کسانی که
به دنبال حزب خود را از بقیه جدا میکردند
همه به یک طبقه یعنــی طبقه بورژوا تعلق
داشتند .در نتیجه طبقه یکسان آنها نمیتوانست
عامل جدایی آنها باشد ولی داشتن اندیشههای
متفاوت آن هم در قــرن هفدهم که عصر
نظریهپردازی و ایدئولوژی است میتوانست
عامل تفکیک و تفرد باشد .یک مثال عینی
میتواند به روشن ساختن موضوع کمک کند.
دانتون و روبســپیر هر دو متعلق به طبقۀ
بــورژوا بودند و از مریدان انقالب ولی با دو
طرز فکر متفــاوت .در نتیجه افرادی که بر
گرد آنها جمع میشــدند بدون آنکه هنور
بتوانند در ســیمای یک حزب تبلور یابند
دو گروه متفــادت ژاکوبنها و مونتانیاردها
را بهوجــود میآوردند و آنچه آنها را از هم
متمایز میکرد همان طرز فکر یا اندیشههای
متفاوت بود .قرون هفده و هجده اروپا عصر
انقالبات اجتماعی و تحوالت اقتصادی بود.
قرنها اروپا حول محور دو طبقه فئودالها و
دهقانان از ثبات اجتماعی برخوردار بود .اما
انقالب صنعتی در پایان قرن هفدهم دوگانگی
فئودال-دهقان را از میان برداشت و در مدت
نســبتا کوتاهی دو طبقه جدید سرمایهدار-
کارگر را به جای آن نشاند .نوشتههای کارل
مارکس که انطباق زیادی با وضعیت اروپای
قرن نوزدهم داشته و تاریخ سرمایهداری این
دوره را بهتر از هرکس دیگری تشریح کرده
است تعریفی از طبقه به دست میدهد که باز
با وضعیت طبقاتی اروپا در این قرن همخوانی
دارد و نه بــا قرون پیش از آن یا بعد از آن.
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طبقه از نظر مارکس عبارت است از گروهی
که در فرآیند تولید در موقعیت یکسانی قرار
دارد یعنــی یا مالک ابزار تولید اســت و یا
مالک نیروی کار .طبیعی بود که این گروهها
در عصــر تحزب و عصر همبســتگیهای
اجتماعی و دفــاع از منافع گروهی ،در یک
حزب گــرد هم آیند تا بهتر بتوانند از منافع
خود دفاع کنند .حزب سیاسی هم در تعریف
مارکسیســتها عبارت بود از بیان سیاسی
خواستهها و مواضع یک طبقه .پس تا اینجا
بعد از عقیده به دومین مالت حزبی میرسیم
که عبارت است از طبقه .پیش از آنکه این
مسئله را بشکافیم به ســومین مالت حزبی
اشاره میکنیم که جامعهشناسانی مانند ربرت
میخلز و ماکس وبر به آن توجه کردهاند و
آن عبارت است از ســازمان .یعنی سازمان
حزب هم به تنهایی میتواند عامل همبستگی
گروهی باشد ،بدون آنکه باورهای متفاوت یا
طبقه اجتماعی ناهمسان اعضا در این همگرایی
یا واگرایی دخل و تصرفی داشته باشد .وقتی
به حزب محافظهکار انگلستان توجه میکنیم
و میبینیم  40درصد اعضای آن را کارگران
تشــکیل میدهند و به همین میزان اعضای
حزب کارگر انگلســتان از بورژواها هستند
شاید درستی نظریه آنها ثابت شود .پیش از
بررسی تناســب حزب و طبقه باید دید چه
رابطهای بین ایدئولوژی و طبقه برقرار است؟
در ترمینولوژی مارکسیستی طبقه و ایدئولوژی
هر دو به روبنا تعلــق دارند و در نتیجه باید
برآیندی از زیربنا باشند که همان شیوه تولید
است و در شیوه تولید هم چنانکه اشاره کردیم
گروهی مالک ابزار تولید و گروهی مالک
نیروی کار هســتند .اما ایدئولوژی تعریف
روشنی در مکتب مارکسیســم ندارد .زیرا
مارکس در «ایدئولوژی آلمانی» آن را چیزی
شبیه توهمات طبقه سرمایهدار تعریف میکند،
در حالی که در بحثهای لنین در مورد حزب
کمونیست شوروی مشاهده میکنیم که او
ایدئولوژی را راهنمــای عمل طبقه کارگر
توصیف میکند که بهوسیله پیشگامان این
طبقه تدوین میشود .اما تعریف جامعتر آن را
باید در آموزههای آنتونیو گرامشی جستوجو
کرد .گرامشی به درستی رابطه بین ایدئولوژی
و روشــنفکران را توضیــح داده و نقــش
روشنفکران را تدوین ایدئولوژی برای نفوذ
در جامعه مدنی تعریف میکند که در خدمت
به طبقه مسلط انجام میشود .ایدئولوژی چنان
خواستهها و ارزشهای طبقه مسلط را در ذهن

تودههای مردم جا میاندازد که ســلطۀ طبقه
مسلط را بدون کاربست خشونت میپذیرند.
نتیجه آنکه از یک سو روشنفکران فراکسیون
فرهیخته طبقه مسلط محسوب میشوند و از
سوی دیگر کار اساسی آنها تدوین ایدئولوژی
است و این رابطه تنگاتنگ بین روشنفکر و
ایدئولوژی تا امروز مورد چالش قرار نگرفته
است.
آنچه مسلم است این است که روشنفکران
همیشه در خدمت طبقه مسلط نبودهاند بلکه
گاه بنا به وظیفه انقالبــی خود ،کار تدوین
ایدئولوژیهای چپ را نیز در دفاع از طبقات
زیر ســلطه برعهده گرفتهاند .در قرن بیستم
توجه جامعهشناسان چپ به این نکته معطوف
شــد که طبقه مســلط یک طبقه منسجم و
یکپارچه نیست بلکه خود از فراکسیونهای
متعددی تشکیل شده است .نیکوس پوالنزاس
که یکی از بهترین شارحان تقسیمبندیهای
درونی طبقۀ مسلط است توانست توضیح دهد
که چرا فاشیســتها که خود از طبقه مسلط
هستند کمر به انهدام سرمایهداران بستند .زیرا
آنها خردهبورژواهایی بودند که با فراکسیون
سرمایهداران بزرگ دارای تضاد منافع بودند
و چون دولت که یکی از کارهای اساســی
آن جلوگیری از تقابل فراکسیونهای طبقه
مسلط اســت تماما در دست خردهبورژواها
قرار گرفته بــود دیگر مانعی در راه تقابل و
رقابتهای بنیانبرانداز فراکسیونهای طبقه
مسلط وجود نداشت .اما انگاره پییر بوردیو
از انســجام و کمال بیشتری برخوردار است.
زیرا این فراکسیونها را از طریق سرمایهای
که در اختیار دارند بازشناسی و رابطۀ آنها با
سایر فراکسیونها را تشریح میکند.
روشــنفکران که خودبهخود جزو طبقه
مسلط محسوب میشوند دارای سرمایه فرهنگی
باالیی هســتند ،در حالی که کارخانهداران
و تجار بــزرگ دارای ســرمایه اقتصادی
هســتند و صاحبان هنر از سرمایه اجتماعی
باالیی برخوردارنــد .در اینجا هم کار مهم
روشنفکران در ارتباط با سایر فراکسیونها
تدوین ایدئولوژی و در واقع ایجاد نمادهای
برتر و غالب است .زیرا از نظر بوردیو سرمایه
نمادین حــرف آخر را میزنــد .زیرا اگر
نمادهای یک طبقه مورد پذیرش جامعه قرار
گرفت سلطهاش تضمین میشود .این همان
چیزی است که او از آن به خشونت نمادین
یاد میکند .نتیجه کلــیای که از این بحث
میگیریم این اســت که ایدئولوژی و طبقه

در آموزههای مارکسیستی به آشتی میرسند.
ولی سؤال اساسی این است که آیا هنوز طبقه
به معنایی که مارکس مراد کرده بود وجود
دارد یا نه؟ پاسخ ما به این سؤال منفی است.
در قرن بیستم تحوالتی رخ داد که در تاریخ
بشر بیسابقه بود .نخست آنکه انقالب دوم
صنعتی که در دهه  1920در آمریکا به وقوع
پیوســت و در دهههای بعد گامهای بلندی
برداشــت آثار عظیم اجتماعی و اقتصادی و
به تبع آن آثار سیاسی مهمی برجای گذاشت.
در درجه اول کار طاقتفرسای کارگران بر
عهدۀ ماشینهای پیچیده و هوشمند گذاشته
شــد .در عوض کارگران هم به جای تکیه
بر نیروی فیزیکی خود میباید آموزشهای
علمی نوینی برای کار با ماشینآالت جدید
ببینند و این امر خود باعث میشد کارگران
از یک قشــر ناآگاه و بیسواد به یک قشر
تحصیلکرده تبدیل شــوند .از سوی دیگر
تولید صنایــع جدید بســیار مرغوبتر و
بیشــتر از صنایع قدیمی بود و خود این امر
به فقرزدایی کمک میکرد .نتیجه این شد که
وقتی به دهههای  1950و  1960رسیدیم اول
آنکه فاصله بین فقیر و غنی کاهش یافت و
دیگر اینکه خشونت طبقه کارگر در مبارزه
برای استیفای حقوق خود کاهش چشمگیری
یافت و سپس از بین رفت .توالی این تحوالت
خودبهخود به بیاعتبــاری ایدئولوژیهای
متصلب منجر شد و منازعات سیاسی تلطیف
و به مبارزات سیاســی و حزبی و سندیکایی
کاهش یافت .خودبهخود کارگران هم دیگر
یک طبقه منسجم و متحدالشکلی را به نمایش
نمیگذاشتند .زیرا هرکدام در بخشی از صنایع
یا خدمات یا تجارت مشغول بهکار بودند که
اطالق یک طبقه به آنها را مشکل میکرد.
در حوزۀ کارفرمایی هم تحوالتی در شرف
تکوین بود که نقش و حضور سرمایهداران را
در عرصۀ اجتماعی و اقتصادی کاهش میداد.
جیمز بورنهام از اولین کسانی بود که نگاهش
به این تحول جلب شد و مالحظه کرد که در
مؤسسات اقتصادی و کارخانهها دیگر کسی
به سراغ سرمایهدار یا صاحب کارخانه نمیرود
بلکه سراغ مدیرعامل را میگیرد .مدیرعاملی
که هیچ سهمی در مالکیت کارخانه ندارد ولی
اداره مؤسسه و سیاستگذاریهای آن را بر
عهده دارد .کارگران هم اگر بخواهند کسی
را به گروگان بگیرند به سراغ صاحبان صنایع
نمیروند بلکه همین مدیرعامالن را مخاطب
قرار میدهند .پس تنها طبقه کارگر نیست

که از هم فروپاشیده بلکه ســرمایهداران و
صاحبان صنایع هم دیگر یک گروه منسجم را
به نمایش نمیگذارند .اما یک پدیده نوظهور
هــم در راه بود که حکایــت از دگرگونی
صورتمسئله کار و کارگری میکرد و آن
پیدایش قشر عظیم بیکاران بود که در سایه
توسعه صنعت پیشرفته و پیچیده پیش آمده
بود .در شرایط جدید کافی بود یک کارگر
ماهر وارد کارخانه شده و دست خود را روی
تکمهای بگذارد کــه چرخهای کارخانه را
به حرکت در میآورد .این کارخانه به جای
صدها کارگر کار میکرد و نیاز کارفرما را
به حضور کارگران پرهزینه و پرمدعا کاهش
میداد .حاال دیگر صحبت از استثمار نیست
برای اینکه اســتثمارگری پیدا نمیشود که
کارگر را استثمار کرده و مایحتاج زندگی او
را تأمین کند .وقتی خبرنگار تلویزیون فرانسه
با یک معتــرض خیابانی مصاحبه میکند و
میگوید خواسته شما چیست معترض پاسخ
میدهد میخواهم که یک نفر پیدا شــود و
لقمه نانی به من بدهد و بعد هرکار خواست
با من بکند .جامعهشناسان نیمه اول قرن بیستم
چنین چیزی را به مخیله خود راه نمیدادند و
آینده را از آ ِن کارگران میدانستند .حاال این
کارفرماست که ممکن است از خیل عظیم این
بیکاران برای اغراض سیاسی خود سوءاستفاده
کند.
در زمانهای که نئولیبرالیســم به دالیل
بینالمللی غلبه یافته است چنانچه پیوندی بین
بزرگ سرمایهداران و خیل بیکاران بهوجود
آید همان وضعیتی پیــش خواهد آمد که
در گذشته اشــراف از لمپنها برای منکوب
کردن رقبای سیاســی خود بهره میگرفتند.
در ایران این وضع سابقه زیادی دارد .همیشه
سیاستمداران اشراف از لوطیها برای ضرب
و شتم رقبای روشنفکر خود بهره میگرفتند
و لوطیها کــه صورت ایرانی همان لمپنها
بودند در ازای یک وعده غذای مفصل آماده
هر جنایتی میشــدند و چون از هیچ پایگاه
اجتماعیای برخــوردار نبودند به راحتی از
خدمت یکی به خدمت دیگری در میآمدند.
مانند شعبان جعفری موسوم به شعبان بیمخ که
در خدمت یکی از معنونین مذهبی بود ولی با
یک حادثه کوچک این جبهه را رها کرد و
به درباریان پیوست.
برآیند سیاسی فروپاشی طبقه در سالهای
پایانی سدۀ بیســتم ظهور و بروز گروههای
سیاســی بیبنیانی است که یکشبه بهوجود

میآیند و یــک چند به نمایش سیاســی
میپردازند و ســپس تغییر حالت میدهند.
پایگاه آنها دیگر کارخانهها یا مؤسســات
اقتصادی نیست بلکه هرجایی است که عدهای
دور هم جمع میشــوند ،مانند دانشگاهها یا
باشگاهها .یکی از مثالهای بارز این وضعیت
ظهور نومحافظهکاران موسوم به «تئوکنها»
در آمریکاســت .در دهــه  1960عدهای از
دانشجویان دست راستی در دانشگاههای مهم
آمریکا مانند هاروارد یا کالیفرنیا و کلمبیا در
کافههای این دانشگاهها گرد هم جمع میشدند
تا علیه دانشجویان چپ بهویژه تروتسکیستها
که در گوشــه دیگر کافه جمع شده بودند
مبارزه کنند .چپها در روزنامهنویسیهای
دیواری بسیار فعال و صاحب سبک بودند در
حالی که دست راستیها هنر چندانی نداشتند.
کار مهمی که صــورت گرفت این بود که
دانشجویان راستگرا به چپها نزدیک شدند
تا از تجربه آنها استفاده کنند .یک چیز بین
آنها مشــترک بود و آن افراطگرایی بود.
دانشجویان چپ که اغلب از خانوادههای فقیر
مهاجر بودند این همکاری را پذیرفتند و پس
از چنــدی وحدتی بین آنها بهوجود آمد که
بیشتر ابتکارات از ســوی چپها بود .برای
مثال یکی از تروتسکیستهای دوآتشه که
به نومحافظهکاران پیوســت ولستتر بود که
بعدها طرح ســاحهای هوشمند را ارائه داد.
این گروهها از اشتباهات دولتهای دموکرات
برای تبلیغات به نفع خود استفاده میکردند و
وقتی در دهه  1980ریگان پیروز شد فرصتی
برای ورود به دستگاه سیاسی هم پیدا کردند.
نتیجه چنانکه میدانیــم روی کار آمدن
جرج بوش در سالهای بعد بود .نتیجهای که
از کل این تجربیات و مشــاهدات به دست
میآید این اســت که پیوندهای بین طبقه
و حزب روزبهروز گســیختهتر و سستتر
میشود .تأثیر این گسیختگی هم روی احزاب
تزلزل آنها در پایــگاه اجتماعی و مواضع
اصولی است و بر عکس احزاب را به سوی
عملگرایی و برنامههای گذرا سوق میدهد.
در دنیایی که بهسر میبریم هیچ چیز ثابتی
برای ماندگاری یا تکیه بر آن وجود ندارد.
دراین میان نقش فضای مجازی بســیار زیاد
میشود .زیرا انسانها دراین فضا با هم آشنا
شده ،پیوند برقرار میکنند ،تبادل نظر میکنند
و دست به عمل میزنند .به همین دلیل است
که گروههای تروریستی برای فضای مجازی
اهمیت زیادی قائلند.
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داشتن حق وتوی پنج عضو دائمی شورای امنیت از جمله آمریکا باعث میشود روند حل و فصل اختالفات در برجام ناعادالنه باشد.
یعنی در حالی که در سطح کمیسیون و وزرای خارجه نظر ایران مهم است
در سطح سوم یعنی در شورای امنیت ایران عمال نقشی ندارد .پس باز هم نقش اراده سیاسی در اینجا مهمتر از چارچوب حقوقی است.

پلیتیک دیوانه کاخ سفید
گزارش ماه اکتبر وزارت خارجه آمریکا الزاما مقدمهچینی برای خروج آمریکا از برجام نیست بلکه تالش برای اجرای سختگیرانهتر برجام است

رحمن قهرما نپور

پژوهشگر مسائل بینالملل

نحوه برخورد ترامپ با توافق جامع هستهای
ایران و گروه  5+1موسوم به برجام نه فقط برای
ما بلکه برای خیلیها در داخل آمریکا هم چندان
قابل پیشبینی نیست .دونالد ترامپ همچنان بر
فضیلت پیشبینیناپذیر بودن در عالم سیاست
باور دارد و این اصل بنیادین فکری را از عالم
تجارت با خود آورده اســت .او باور دارد که
اصول موفقیت در تجارت و کســب و کار و
سیاست تا حد بســیار زیادی مشابهاند و لذا تا
زمانــی که در عالم سیاســت در قامت یک
تاجر موفــق عمل میکند باید منتظر اقدامات
پیشبینینشده از جانب وی بود.
نحوه برخــورد دولت ترامــپ با برجام
نیز مســتثنی از این قاعده کلی نیست .برخی
روزنامههای آمریکایی اطالعاتی را درز دادهاند
که نشــان میدهد دولت ترامپ و مشخصا
وزارت خارجه آمریکا در گزارش ســه ماهه
بعدی خود به کنگــره در ماه اکتبر پایبندی
ایران به برجام را تایید نخواهد کرد .ولی هنوز
درباره گام بعدی اطالعاتی به جراید درز پیدا
نکرده است .به عبارت دیگر هنوز معلوم نیست
این کار مقدمه خروج آمریکا از برجام است
یا تالش برای اجرای ســختگیرانهتر آن که
میتواند به معنای بازدید از برخی مراکز نظامی
یا ســختگیری در اقدامات پادمانی آژانس
بینالمللی انرژی اتمی باشد .برداشت شخصی
من که در نوشتههای پیشــین توضیح دادهام
این اســت که دولت ترامپ دنبال خروج از
برجام نیست بلکه بر اجرای سختگیرانهتر آن
و دادن امتیــازات حداقلی به ایران تاکید دارد.
گزارش ماه اکتبر وزارت خارجه آمریکا الزاما
مقدمهچینی برای خروج آمریکا از برجام نیست
بلکه تالش برای اجرای سختگیرانهتر برجام
است ،ولی در مراحل بعد و در صورتی که دو
طرف نتوانند درباره نحوه اجرای سختگیرانه
آن به توافق برسند ،این احتمال وجود دارد که
ایران یا آمریکا هر دو از برجام خارج شوند.
دالیل متعددی در دفاع از این ادعا میتوان

اقامه کرد .نخســت اینکــه دولت ترامپ
نمیخواهد در شــرایط فعلی هزینه خروج از
برجام را در ســطح بینالمللی بپردازد و اعتبار
بینالمللی خود را بیشــتر از این کاهش دهد.
خاصه اینکه اتحادیه اروپا و روســیه و حتی
چین مخالفت صریح خود را با نقض آشکار
برجام از طرف آمریــکا اعالم کردهاند .دوم
اینکه برجــام برگ برنده مهمی برای ترامپ
در سیاست داخلی نیست .مجلس نمایندگان و
حتی مجلس سنا کم و بیش موافق سختگیری
در اجرای برجام هستند .یعنی متاسفانه در این
مورد در داخل آمریکا نوعی اجماعنظر وجود
دارد و لذا ترامپ نمیتواند از برگ برنده برجام
برای مقابله با دموکراتها یا جمهوریخواهان
مخالف خود استفاده کند .صدای موافقان برجام
در واشنگتن بلند و قوی نیست و روز به روز
ضعیفتر میشــود و لذا معامله بر سر برجام
در واشنگتن چندان موضوعیت ندارد .برجام
یکی از انبوه وعدههای جنجالی ترامپ در ایام
کمپین انتخاباتی بود و فعال جزو اولویتهای
اصلی ترامپ نیست تا بخواهد هر چه سریعتر
به آن بپردازد.
البته این گفته بدان معنا نیست که ترامپ
تمایلی به خروج از برجام ندارد .من هم موافقم
که ترامپ طرفدار خروج از برجام است اما بنا
بر مشــی تجاری خود میخواهد این کار را با
کمترین هزینه انجام دهد .همانطوری که آقای
خرم و برخیهای دیگر به درستی تاکید دارند
رویکرد ترامپ ممکن است خشمگین کردن
ایران برای خروج یک طرفه از برجام باشد .در
این صورت آمریکا کمترین هزینه را بابت این
کار خواهد پرداخت .اما در عین حال معتقدم
دولت ترامپ فعال دنبال اجرای سختگیرانهتر
برجام است تا خروج از آن و اگر ایران بتواند
اجرای سختگیرانهتر برجام را مدیریت کند در
آن صورت دولت ترامپ در ورود به فاز خروج
از برجام یا عصبانی کردن ایران برای خروج از
برجام احتیاط خواهد کرد.
این حرف نیاز به قدری توضیح فنی دارد.
حتی مخالفان برجام در آمریکا مدعی نیستند
که ایران به صورت عمده و آشکارا برجام را
نقض کرده است .جز عده معدودی که خواهان

کنار گذاشتن کامل برجام هستند ،بقیه مخالفان
میگویند که برجام فوایدی هم برای آمریکا
دارد و در صورت اجرای سختگیرانهتر این
فواید بیشتر خواهد شد .آنها میگویند دولت
اوباما به دلیل عجله کردن در تنظیم متن برجام،
راههای دررو یا نقض خفیف برجام را باز گذاشته
است و ایران میتواند با استفاده از این راههای
دررو در بلندمــدت توانایی فنی خود در زمینه
تولید سالح هستهای را افزایش دهد .توافق ایران
با آژانس بینالمللی انرژی اتمی و گروه 5+1
در علنی نکردن نتایج برخی بازدیدهای بازرسان
آژانس و نیز اشــاره نکردن به برخی جزئیات
در گزارشهای پادمانی آژانس بهانه دیگر این
عده از منتقدان برجام است .آنها میگویند اشاره
نکردن آژانس یا کمیسیون مشترک اجرایی
برجام به برخی تخلفات جزئی در اجرای برجام
میتواند به نفع ایران باشد و در بلندمدت برجام
را از هدف اصلی خود که همانا مهار توان فنی
هستهای ایران بود دور کند .در مقابل ،ایران بر
چارچــوب حقوقی مورد توافق و حل و فصل
اختالفات در چارچوب سازوکارهای تعبیه شده
در برجام و در راس آنها کمیسیون مشترک
اجرایی تاکید دارد و میگوید هر نوع اعتراض
نســبت به نحوه اجرای برجام باید با سازوکار
مورد توافق بررسی شود .ایران تا االن هیچگونه
انعطافی در قبال تجدیدنظر در اجرای برجام از
خود نشان نداده و با انجام هر نوع مذاکره مجدد
درباره برجام صراحتا مخالفت کرده است .از
طرف دیگر ایران همچنان بازرســی از مراکز
نظامی را خط قرمز خود تعریف کرده است.
حال با توصیف شرایط فوق میتوان پرسید
کــه اگر در ماه اکتبــر  2017دولت ترامپ
پایبنــدی ایران به برجــام را تایید نکند چه
اتفاقی خواهد افتاد؟ در چارچوب برجام آمریکا
باید این عــدم پایبندی را همراه با مدارک و
مستندات به کمیسیون اجرایی مشترک ببرد و
در آنجا ثابت کند که ایران برجام را به صورت
عمده نقض کرده اســت .ایران هم عضو این
کمیسیون است و قاعدتا در رد ادعای آمریکا
استداللهای خود را عرضه خواهد کرد .اگر
آمریکا از تصمیم کمیسیون مشترک در رفع
اختالف راضی نشد میتواند موضوع را به سطح

وزرای خارجه بکشــاند .یعنی اگر کمیسیون
شــکایت آمریکا را وارد ندانست واشنگتن
میتواند موضوع را به ســطح وزرای خارجه
بکشاند و اگر در این سطح هم نتیجه مطلوب را
نگرفت میتواند به ایفای تعهدات خود براساس
برجام خاتمه داده و همزمــان یا مقدم بر آن
موضوع را به شورای امنیت اطالع دهد.
بعد از آن شورای امنیت قطعنامهای را درباره
ادامه روند لغو تحریمهای مرتبط با فعالیتهای
هستهای ایران به رای میگذارد و اگر طی 30
روز این قطعنامه تصویب نشــود ،تحریمهای
فوق دوباره اعمال میشــوند و این یعنی پایان
برجام .اما چون قطعنامه شورای امنیت درباره
استمرار یا تداوم لغو تحریمهاست ،لذا آمریکا
به دلیل داشتن حق وتو میتواند قطعنامه را وتو
کرده و به توقف لغو تحریمها یا بازگشــت
تحریمهای هســتهای رای دهد .در این حالت
ایران هم تعهدی حقوقی برای اجرای برجام و
اعمال محدودیت بر برنامه هستهای خود نخواهد
داشت .دکتر علومی یزدی استاد حقوق بر این
باور اســت که برجام درباره مرجع تشخیص
نقض آشــکار یا عدم اجرای عمده و اساسی
برجام ابهام دارد و این امر کارآمدی سازوکار
حل اختالفات در برجام را تضعیف میکند.
واضح است که داشــتن حق وتوی پنج
عضو دائمی شــورای امنیت از جمله آمریکا
باعث میشود روند حل و فصل اختالفات در
برجام ناعادالنه باشد .یعنی در حالی که در سطح
کمیسیون و وزرای خارجه نظر ایران مهم است
در سطح سوم یعنی در شورای امنیت ایران عمال
نقشی ندارد .پس باز هم نقش اراده سیاسی در
اینجا مهمتر از چارچوب حقوقی است.
البته طی این سه مرحله حل و فصل دعوا
آنگونه که ممکن است در ابتدا به نظر برسد
ســاده و آسان نیست .مخصوصا اگر آمریکا
قطعنامه اســتمرار لغو تحریمها را در شورای
امنیت وتو کند ،از نظر افکار عمومی بینالمللی
ناقض اصلی برجام شناخته خواهد شد و دست
ایــران بازتر خواهد بــود .از این رو به نظر
میرســد که ایران برای جلوگیری از ورود
دولت ترامپ به فــاز خروج برجام (یا وادار
کردن ایران به خروج از برجام پیش از خروج

آمریکا از آن) باید بر اراده سیاسی تکیه کند
تا سازوکار حقوقی .این همان نکتهای است
که در نوشتار پیشین هم بر آن تاکید کردیم.
ظاهرا دیدگاه تیم مذاکرات هستهای این است
که هنوز امکان بهرهبرداری از سازوکارهای
حقوقی منتفی نشده است ،هرچند خود آنها
هم ضرورت بهرهگیری از راهکارهای سیاسی
را رد نمیکننــد .قاعدتا اطالعات و دادههای
ویژه این تیم پشــتوانه چنین باوری است اما
به هر حال بایــد این واقعیت را پذیرفت که
در دولت ترامپ دیگــر نمیتوان چندان به
ســازوکارهای حقوقی دل بست .زیرا دولت
او پایبندی چندانی به این سازوکارها ندارد.
حداقل اینکه الزم است توازنی بین راهکارهای
سیاسی و حقوقی به وجود آید .تقریبا اجماع
نظر وجود دارد که تیم مذاکرات هســتهای
بیشتر بر راهکارهای حقوق بینالملل متمرکز
بوده تا راهکارهای سیاسی و لذا الزم است در
ادامه مسیر ،راهکارهای سیاسی هم مورد توجه
بیشتری قرار گیرد .همانطوری که در نوشتار
پیشــین توضیح دادم ایران در سطح منطقهای
بیشترین پتانسیل را برای استفاده از ابزارهای
سیاسی در مقابل آمریکا دارد و اگر بتواند مانع
عمده داخلی یعنی عدم هماهنگی در طراحی و
اجرای سیاست منطقهای را رفع کند ،میتواند
با ابزار سیاست منطقهای مانع از سهمخواهی
آمریکا در اجرای برجام شود.
هماهنگی و رایزنی با اتحادیه اروپا ،روسیه
و چین هم اهمیت ویژهای در این رویکرد دارد،
البته با فرض اینکه ایران بخواهد از برجام خارج
نشود.
هرچند خــروج بریتانیا از اتحادیه اروپا به
تضعیــف وزن اتحادیه اروپا در نظام بینالملل
منجر خواهد شــد ،اما در کنار آن و با خروج
بریتانیا ،وزن و اهمیت آلمان در این اتحادیه
بیشتر شده که به خاطر استقالل نسبی برلین در
قبال واشنگتن اهمیت زیادی برای ایران دارد و
انتخاب مجدد مرکل در ماه سپتامبر میتواند فشار
آلمان در حفظ برجام را تقویت کند .ایران در
یکصد سال گذشته سیاست موازنه منفی و مثبت
را در برخورد با قدرتهای بزرگ در دستور
کار قرار داده است و نسل سنتی دیپلماتها و

سیاستمداران ایران نیز نظام بینالملل را کم و
بیش در همین راستا فهم و تحلیل میکند .فهمی
که در آن سطح منطقهای اهمیت چندانی ندارد.
بر هر اهل فنی واضح است که عرصه کنترل
تسلیحاتی جوالنگه قدرتهای ضعیف و حتی
متوسط نیست .اما همانطوری که گفته شد در
برجام اراده سیاســی و به تبع آن راهکارهای
سیاسی بر اراده و راهکار حقوقی اولویت دارد
(البته همانطور که اشاره کردیم به نظر میرسد
این فرض محل اختالف است).
با پذیرش چنین فرضــی ،ایران میتواند
در اتخاذ راهکارهای سیاســی موثر در سطح
منطقهای و نفوذ خــود در منطقه تکیه کند.
آمریکا نمیتواند نقش ایران را در ســوریه و
عراق و لبنان و برخی جاهــای دیگر نادیده
بگیرد و لذا ایران میتواند از این امر اســتفاده
کند .واضح است این کار هم سختیهای خود
را دارد و بدون خطر و هزینه نیست .اما واقعیت
این اســت که امکانات و ابزارهای ما محدود
است و باید به بهترین نحو از آنها استفاده کنیم
و یکی از مقدمات و الزامات این کار اجماع نظر
داخلــی درباره موقعیت و میزان نفوذ ایران در
منطقه و فراتر از آن باور داشتن به اهمیت منطقه
است .ما خودمان را در منطقه استثنا و به تبع آن
غریبه میدانیم و این نگرش دســت و پای ما
را برای بهرهبرداری از فرصتهای منطقهای با
اتکا به اجماع داخلی تا حد قابل توجهی میبندد.
از طرف دیگــر قدرتهای بزرگ هم حاضر
نبودند و نیستند که ما را در حدی که خودمان
میخواهیم به رسمیت بشناسند و این مسئله البته
منحصر به ما نیســت .هند ،آفریقای جنوبی،
مالزی ،ترکیه و خیلی از کشــورهای دیگر
در طول زمان توانستند موقعیت خود در نظام
بینالملل را ارتقا دهند .چه بسا حضور و نفوذ
ایران در خاورمیانه و مناطق پیرامون خود بتواند
دریچهای برای تثبیت قدرت ایران بگشــاید.
حتی اگر این کار دشــوار باشد که در سختی
و دشواری آن تردیدی نیست ،فعال چشمانداز
و راهکار موثــر دیگری پیش روی ما وجود
ندارد که بتوانیم با اتکا به آن حداقل بخشــی
از خواستههای خودمان را در نظام بینالملل بر
بازیگران دیگر تحمیل کنیم.
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جهان

اقدام گروههای راست افراطی را میتوان به عنوان جدال علیه نماد هویتی گروههای سیاهپوست دانست
گروههایی كه تالش دارند تا هویت آمریکایی را با قالبهای نژادی خود پیوند دهند.
هماكنون نشانههایی وجود دارد كه هویت گروههای سیاهپوست در اقدام نژادپرستانه كوكلوس كالنها فرو ریخته است.

بازگشت نژادپرستی؟
بحران شارلوتزویل نشان داد که نبرد هویتها هیچگاه پایان نمییابد

ابراهيم متقی

استاد علوم سیاسی دانشگاه

سیاســت و قــدرت در آمریکا به گون ه
مشــهودی فرآیند تغییر را سپری میسازند.
محــور اصلی تغییر را باید در ظهور نخبگانی
دانســت كه تعریف جدیدی از ناسیونالیسم
آمریکایی دارند .ناسیونالیســم آمریکایی در
نگرش كالســیك خود مبتنی بر نشانههایی
از هویت بوده اســت .هانتینگتون را میتوان
در زمره نظریهپردازانی دانســت كه موضوع
مربــوط به هویت آمریکایی را بر اســاس
قالبهایی متمایز از نژاد ،مذهب ،پیشــینه،
جنسیت و تبار طبقاتی تحلیل میكند؛ در حالی
كه شكل جدیدی از ناسیونالیسم آمریکایی
ظهور یافته كه ماهیت «مضیق» داشــته و
مبتنی بر نشانههایی از تمایز فرهنگی ،نژادی
و تبارشناسانه است .چنین رویكردی را باید
واكنشی نسبت به الگوهای رفتاری گروههای
نئولیبرال آمریکایی دانست؛ گروههایی كه
تالش داشــتند تا «رؤیای آمریکایی» را بر
اساس نشانههایی از همبستگی همهجانبه نژادی
و قومی تلقی کننــد .هماكنون واقعیتهای
سیاسی و اجتماعی آمریکا بیش از هر دوران
دیگری انعكاس اجتماعی و ســاختاری پیدا
كرده است.
Q

Qعلل اجتماعی بحران نژادی

بحران اجتماعی ویرجینیا نشــان داد كه
ریشــههای تاریخی جدال سیاسی گروههای
افراطی علیــه گروههای اجتماعی كه هویت
آمریکایی خود را فراتر از مسئله نژاد و تبار
ارزیابی میكنند ،در حال گســترش است.
نیروهای اجتماعی و گروههای حاشیهایشده
هماننــد «كوكلوس كالنهــا» را میتوان
ســوژههای اصلی «ناسیونالیســم جدید»
آمریکایی دانست؛ نیروهایی كه تالش دارند
بــار دیگر زمینه تفكیــك هویتی و نژادی
گروههای رقیب را به وجود آورند.
حوادث ویرجینیا در دهه دوم آگوســت
 2017نشــان داد كه رؤیــای آمریکایی در
حال افول اســت .رؤیای آمریکایی بر اساس
نشانههایی از همبستگی اجتماعی ،همگرایی
فرهنگی و همگونی كنش قانونی قرار داشته
اســت .حوادث منطقه «شــارلوتزویل» در
ویرجینیا نشان داد كه پیروزی ترامپ دارای
دالیل اجتماعی بوده و رویكرد نیروهایی كه
به عنوان پایگاه اجتماعی و اقتصادی ترامپ
ایفای نقش كردهاند ،به گونه تدریجی در حال
افزایش و ارتقا است.
علت اصلی شــروع بحران شارلوتزویل
را میتوان واكنش سیاهپوســتان ویرجینیا
نســبت به اقدام گروههای راست افراطی و
ناسیونالیســتهای جدید ایاالت متحده در
تخریب مجســمه «ژنرال لی» دانست .ژنرال
لی فرمانده نظامی نیروهای جنوب در جنگ
كنفدراســیون ایاالت متحده در ســالهای
 1861-65بوده است.
ژنرال لی در تفكر سیاهپوستان به عنوان
«قهرمان ملی» محســوب میشــود .وی از
قابلیت ویژهای در سازماندهی نیروهای نظامی،
تنظیم تاكتیك و طراحی عملیات برخوردار
بود .به همین دلیل اســت كه بعد از شكست
نیروهای جنوب از ژنرال گرانت ،زمینه برای
عفو ژنرال لی به وجود آمد .ژنرال لی بعد از
عفو نظامی به عنوان رئیس دانشــكده نظامی
دانشگاه واشنگتن انتخاب شد.
ویژگیهای شــخصیتی و الگوی كنش
نظامی ژنرال لی به گونهای بود كه هنوز هم
تاكتیكهای نظامی و ادبیــات راهبردی او

الهامبخش بسیاری از نظامیان و آكادمیهای
دفاعی ایاالت متحده است .تخریب مجسمه
ژنرال لی توســط گروههای سفیدپوســت
را میتوان نماد توهیــن و تخریب قهرمان
سیاهپوستان به عنوان محور اصلی شهروندان
منطقه جنوب و جنوب شــرق دانست .حتی
منطقه شــارلوتزویل نماد یكی از جنگهای
اساسی ژنرال لی محسوب میشود كه توانست
قابلیت تاكتیكی و تكنیكی خود را به گونه
قابل توجهی منعكس کند.
اقدام گروههای راست افراطی را میتوان
به عنوان جدال علیــه نماد هویتی گروههای
سیاهپوست دانســت؛ گروههایی كه تالش
دارند تا هویت آمریکایــی را با قالبهای
نژادی خود پیوند دهند .هماكنون نشانههایی
وجود دارد كه هویت گروههای سیاهپوست
در اقدام نژادپرســتانه كوكلوس كالنها فرو
ریخته است .بازیهای هویتی برای سیاهپوستان
هزینههای زیادی دارد ،به همین دلیل است كه
میتوان نشانههایی از جدال سیاسی جدیدی را
مشاهده کرد كه واكنش ترامپ آن را ایجاد
كرده است .چگونگی واكنش ترامپ ذهنیت
نهفته گروههای اجتماعــی ایاالت متحده را
بازتولید كرده اســت .واقعیتهای موجود
بیانگر آن است كه هر گونه كنش اجتماعی
با الگوهای خشونتآمیز میتواند زمینههای
اجتماعی و سیاسی «آمریکای تقسیمشده» را
ایجاد كند .زیرساختهای آمریکایتقسیمشده
ماهیت نژادی دارد .جنگ داخلی آمریکا را
میتوان به عنوان نمادی از تضادهای هویتی
دانست كه هنوز نشانههای آن را میتوان در
مجسمه فروریخته ژنرال لی مشاهده كرد.
Q

Qپیامدهای بحران نژادی و هویتی

هماكنون این پرســش مطرح میشود كه
بحران اجتماعی ویرجینیا چه تأثیری بر ساختار
سیاسی و الگوی رفتاری ایاالت متحده آمریکا
به جا میگذارد .واقعیتهای موجود نشــان
میدهد كه نقشیابی باراك اوباما به عنوان
اولین رئیسجمهور سیاهپوست ایاالت متحده،
واكنش زیادی در ساختار اجتماعی آمریکا
به جا گذاشته است .در دوران باراك اوباما،
برخی از گروههای افراطی تالش داشــتند تا
تضاد جامعه با رئیسجمهور را افزایش دهند.
باراك اوباما بر اســاس رویكرد هویتی خود
درصدد برآمد تا زمینههای كنترل بحران را
به وجود آورد .محور اصلی بحران اجتماعی
آمریکا در دوران بــاراك اوباما را باید در
خشونت گروههایی جستوجو کرد كه نهتنها
بر ضرورت تمایز فرهنگی تأكید داشــتند،
ظهــور و نقشیابی بــاراك اوباما به عنوان
اولین رئیسجمهور سیاهپوست آمریکا را نماد
گسست ساختاری تلقی میكردند.
در چنیــن فرآیندی بود كــه برخی از
خشونتهای شــكلگرفته علیه سیاهپوستان
كنترل شد .در شرایطی كه گروههای قربانی
به سمت پلیس شلیك كردند ،تمامی رؤسای
جمهور گذشته آمریکا در مراسم بزرگداشت
پلیس قربانیشــده گرد هــم آمدند .چنین
بزرگداشــتی را باید نمادی از تمایز نهفته در
ساختار سیاسی و اجتماعی آمریکا دانست كه
قربانی آن را گروههای نژادی تشكیل میدهند.
در شــرایط موجود ،فضای شبكهای توانسته
است شكل جدیدی از خودآگاهی اجتماعی
را بازتولید كند.
در فرآیند بازتولید خودآگاهی اجتماعی
جدید ،صرف ًا گروههای سیاهپوست از قابلیت
بسیج اجتماعی برخوردار نشــدهاند و روند
موجود بیانگر آن است كه تمامی گروههای
هویتی و افراطی ،موقعیت خود را در فضای
شــبكههای اجتماعی بازتولیــد كردهاند.

شبكههای اجتماعی هویت جدیدی را شكل
دادهاند كه «مانوئل كاستلز» از آن به عنوان
«شبكههای خشم و امید» نام میبرد .واقعیت
بحران ویرجینیا و درگیریهای اجتماعی منطقه
«شارلوتزویل» را باید انعكاس نشانههایی از
بازتولید هویت از طریق شــبكههای خشم و
امید نیروهای هویتی دانست كه از موقعیت
خود و دیگران رضایت ندارند.
برژینســكی در تحلیل تحوالت مربوط
به چشمانداز استراتژیك جهانی بر این موضوع
تأكید دارد كه افول رؤیای آمریکایی بهعنوان
واقعیت اجتنابناپذیر عصر جدید خواهد بود.
برژینســكی این موضوع را مطرح میسازد
ب یا بد ،در مركز توجهات
كه آمریکا ،خو 
جهانی است .برای مردمی كه در سرتاسر دنیا
به آگاهی سیاسی دست یافتهاند ،دموكراسی
چندقومیتی آمریکا بیش از هر كشور دیگری
هم جذبه دارد و هم حسادت و در برخی مواقع
خصومت آنان را برمیانگیزد.
برژینســكی در تبیین جایگاه آمریکا در
سیاست جهانی به این موضوع توجه دارد كه
توانایی آمریکا بــرای تأثیرگذاری بر امور
بینالملل تا حد زیــادی به چگونگی ادراك
مردم دنیا از نظــام اجتماعی و نقش آمریکا
در عرصه جهانی بســتگی دارد ،اگر شرایط
نامســاعد داخلی و ماجراجوییهای خارجی
آمریکا كه باعث خشم بینالمللی شده است،
جایگاه تاریخی آمریکا را نامشــروع سازد،
اعتبار آمریکا در سطح جهان قطع ًا رو به زوال
خواهد گذاشت.
با ایــن حال حتی بحــران مالی و ركود
اقتصادی همراه با آن بین ســالهای  2007تا
 ،2009به همراه افشای اخباری تكاندهنده در
مورد سوداگری انباشتگرایانه والاستریت كه
در تضاد با مفاهیم اساسی مسئولیت اجتماعی
و بهرهوری سرمایهداری است ،نتوانست كام ً
ال
تصویر دیرپایی را كه از آمریکا در سرتاسر
جهان بهعنوان یك كشــور كام ً
ال موفق در
زمینة تركیب ایدهآلیسم سیاسی و ماتریالیسم
اقتصادی شــكل گرفته بود ،پاك كند .نكتة
جالب توجه ،سخنرانی صدراعظم آلمان ،آنگال
مركل ،مــدت كوتاهی پس از این بحران در
كنگره آمریکا و در  3نوامبر  2009اســت
كه در آن مشــتاقانه به تعهد خود برای ارتقا
و بهینهسازی «رؤیای آمریکایی» اشاره كرد.
با این وجود پیغام مركل حاوی هشداری
تلویحی در این مورد بــود كه اگر تصویر
خاصی كه از آمریکا در جهان ارائه شده محو
شود ،تبعات زیادی برای غرب خواهد داشت.
تصویری كه شروع به محو شدن كرده بود،
حتی پیش از بحران ســال  ،2008تا نیمة دوم
قرن بیســتم ،یا هنگامی كه آمریکا بهعنوان
مدافع غرب دموكراتیك در دو جنگ جهانی
مطرح بود ،یا هنگامــی كه بهعنوان هماورد
اتحاد شــوروی شناخته میشد ،و بهخصوص
هنگامی كه بهعنوان فاتح مســلم جنگ سرد
ظاهر شــد ،تصویری كه در دوردستها از
آمریکا ارائه شده بود ،فوقالعاده پرجاذبه بود.
واقعیت آن است كه گسترش توسعهگرایی
آمریکایی ،اعتبار راهبردی این كشــور در
محیط پیرامونی را با چالشهای گســتردهای
روبهرو ساخته است.
Q

Qراستگرایی جدید و ناسیونالیسم

بحران ویرجینیا ریشههای تاریخی خود را
در ظهور ترامپ جستوجو میكند .ترامپ
تالش داشــت تا شكل جدیدی از ایدئولوژی
سیاسی و هویتی را بازتولید كند .گروههای
ناسیونالیست ســنتی و كالسیك آمریکایی
دارای رویكرد ضدسیاهپوست و ضدیهودی
بودند .ترامپ در ادبیات سیاسی خود مفهوم
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«ناسیونالیست آلترناتیو» را مورد استفاده قرار
داد .نگرش ترامپ مبتنی بر این مفهوم بود كه
تمامی انگارههای راستگرایی ناسیونالیستی را
به استثنای مقابله با یهودیها و محدودسازی
اسرائیل مورد پذیرش قرار میدهد.
ادبیات ترامپ در شــرایطی مطرح میشد
كه وی در بســیاری از فضاهای انتخاباتی و
تبلیغاتی تالش داشــت تا ادبیات خود را در
فضای انتقادی نسبت به ناسیونالیسم كالسیك
آمریکایی بیــان دارد؛ رویكردی كه مبتنی
بر نقــد هویتی یهودیها و سیاهپوســتها
با یكدیگر بوده اســت .هماكنون نمادهای
هویتی سیاهپوستان ،ژنرال لی و شارلوتزویل
فرو ریختهاند .نشانههایی از بحران را میتوان
مشاهده کرد كه تضادهای سیاسی جدیدی را
در ساختار اجتماعی آمریکا منعكس میسازند.
ظهــور ترامــپ در رونــد رقابتهای
انتخابات ریاســت جمهوری آمریکا نشان
میدهد كه گروههــای اجتماعی در ایاالت
متحده به موازات بهرهگیری از ســنتهای
لیبرالیســم ،گرایش مشــهودی به مفاهیم،
ادبیات و فرآیندهــای محافظهكارانه دارند.
در دورانهای انتخاباتی ،انگیزشهای درونی
احزاب و گروههای ذینفوذ برای تأثیرگذاری
بر سیاست ارتقا مییابد .گروههای محافظهكار
نشان دادهاند كه تمایل كمتری به پیروی از
سنتهای لیبرالیسم داشــته و تالش دارند تا
برای همبستگی ساختاری از مفاهیم و روندهای
امنیتی استفاده کنند.
انتشار كتاب «كلینتون راسیتر» با عنوان
«محافظهكاری در آمریکا» را میتوان نمادی
از واقعیتهای درونی جامعهای دانســت كه
تالش دارند زمینههای الزم برای ارتقای قدرت
و امنیت آمریکا را فراهم آورند .جامعهشناسی
قدرت در آمریکا به همانگونهای كه با مفاهیم
رابرت دال پیوند یافته اســت ،با واقعیتهای
انعكاسیافته از ســوی ســی رایت میلز نیز
مشابهت بیشــتری دارد .گروههای راست
افراطی همانند حزبی که دونالد ترامپ از آن
آمده ،در سالهای  1947به بعد یعنی از زمان
ظهور جوزف مككارتی بهگونهای تدریجی
جایگزین گروههای محافظهكار شدهاند.
اگرچــه در ادبیات ،فرهنگ و ســاختار
سیاســی آمریکا ،محافظهكاری دارای ریشه
تاریخی است ،اما راســتگرایی را میتوان
پدیدة جدیدی تلقی کرد كه هدف اصلی آن
تأثیرگذاری یا مصادرة قدرت است .گروههای
راستگرا دارای نگرش افراطی هستند و تالش
دارند تا سنتها و هنجارهای جدیدی را وارد
ساختار سیاسی ایاالت متحده کنند .به همین
دلیل است كه گروههای راستگرا در نظام
اجتماعی میتوانند مخاطب مرحلهای و مقطعی
بهدست آورند ،اما آنان از جایگاه ساختاری
محدودی برخوردار هســتند؛ بهگونهای كه
اعتبار اجتماعی آنان در روند فرسایشی قرار
گرفته و ماهیت شكنندهای پیدا کرده است.
حــوزة فعالیت گروههــای محافظهكار
در آمریکا نســبتًا متنوع است؛ در حالیكه
راســتگرایان عموم ًا تــاش میکنند تا
زمینههــای الزم برای موفقیت محافظهكاران
را بهوجــود آورند .عمومــ ًا محافظهكاران
ســاختاری ،اعتقاد چندانی به راستگرایان
رادیكال نداشــته و تالش دارند تا زمینههای

الزم برای جایگاهیابی ساختاری را صرف ًا در
اختیار گروههایی قــرار دهند كه از قابلیت
تطبیق با ساختار برخوردارند .اگر چه نیروهای
محافظهكار رویكرد سیاسی و تصمیمگیری را
براساس فرآیندهای ساختاری انجام میدهند،
گروههای راســتگرا تــاش دارند تا در
روندهــای گریزازمركز ایفای نقش کرده و
زمینة ایجاد هیجانات سیاسی برای موجهای
امنیتی را فراهم آورند.
ویژگی اصلی دونالد ترامپ آن است كه
تالش دارد تا راستگرایی را با محافظهگرایی
پیوند دهد و از این طریق زمینة طرح گفتمان
هویت ،امنیت و قدرت برای آمریکا را فراهم
سازد .رویكرد دونالد ترامپ معطوف به ایجاد
موجهای اجتماعی است تا بدین طریق زمینة
مقابله با دموكراتها و مفاهیم لیبرالیستی ایجاد
شــود .هرگاه نیروی سیاسی یا ایدئولوژیك
جدیدی بهوجــود میآید ،امــكان ظهور
گروههای محافظهكار و نیروهای گریزازمركز
راستگرا همانند دونالد ترامپ اجتنابناپذیر
میشود.
Q

Qالگوی واكنش دونالد ترامپ

اگرچه دونالد ترامپ دارای پیشینه آلمانی
است ،اما بسیاری از ادبیات و الگوهای رفتاری
وی پیوند همهجانبهای با گروههای راســت
افراطی به ویژه «صهیونیستهای مسیحی»
پیدا كرده است .اندیشه دونالد ترامپ مبتنی
بر كاربرد قــدرت در حمایت از گروههای
صهیونیســتی در خاورمیانه اســت .طبیعی
اســت كه چنین فردی نمیتواند اندیشههای
ناسیونالیسم كالسیك آمریکا را بازتولید کند.
واقعیتهای كنش شخصیتی ترامپ بر اساس
نشــانههایی از رویارویی با انگارههای ذهنی
تهدید شكل گرفته است.
در چنین فضایی ،سیاهپوستان به موازات
گروههای هویتی «هیسپانیك» نمادی از تهدید
برای آمریکا محسوب میشوند .انگاره ذهنی
ترامپ به گونهای شكل گرفته كه خشونت
علیه تهدید اجتنابناپذیر خواهد بود .در روند
بحران ویرجینیا نشانههایی از رویارویی هویتی
مشاهده میشود .سیاهپوستها در محاق تهدید
قرار گرفتهاند .نماد هویتی سیاهپوســتان كه
نشانهای از افتخار ملی آمریکایی نیز محسوب
میشود ،فرو ریخته است و دونالد ترامپ تا
 48ســاعت بعد از حادثه ،هیچگونه واكنشی
نشان نداد.
اگرچه واكنــش اولیه دونالــد ترامپ
میتوانست هویت فروریخته سیاهپوستان را
ترمیم كند ،واكنش وی در  15آگوســت
 2017بحران اجتماعی آمریکا را شدت بخشید.
چنین وضعیتی زمینه ظهور بحرانهای جدیدی
را برای این کشور فراهم كرده است .هماكنون
بســیاری از گروههای اجتماعــی آمریکا
احساس میكنند كه ترامپ فقط رئیسجمهور
سفیدپوستان است .نگرش ترامپ به گروههای
نژادی و هویتی تحقیرشده را باید همانند ریختن
نمك بر زخم گروههایی دانست كه میتوانند
واكنشهای پرشدتی را به انجام رسانند.
اقدام ترامپ در متهــم كردن گروههای
سیاهپوست با بكارگیری مفاهیم مقابلهجویانه
با گروههای سیاهپوســت تحقیرشده ،زمینه
گســترش بحران را اجتنابناپذیر میسازد.

بحران در تفكر سیاســی آمریــکا میتواند
ماهیــت هنجاری ،نــژادی ،قومی یا مذهبی
داشته باشد .ژنرال لی هیچگاه از خاطر نظامیان
آمریکا حذف نخواهد شد .در چنین شرایطی
هنجارهای راهبردی آمریکا با تخریب مجسمه
ژنرال لی دچار گسست میشوند .ترامپ تالش
دارد تا گروههای سفیدپوست افراطی و مهاجم
را تائید کند .چنین وضعیتی مخاطرات امنیتی
و اجتماعی جدیدی برای همبســتگی درونی
آمریکا ایجاد خواهد كرد .هرگونه گسست
اجتماعی دارای پیامدهای سیاسی و امنیتی برای
ایاالت متحده خواهد بود .در شرایطی كه دونالد
ترامپ تالش دارد تا زمینههای كنش نظامی
علیه كره شــمالی را مورد بررسی و آزمون
قرار دهد ،هرگونه بحران اجتماعی در داخل
ایاالت متحده ،مشكالت اعتباری رئیسجمهور
را بیشتر خواهد كرد .الگوی رفتاری ترامپ
برخالف سایر رؤسای جمهور آمریکا ،ماهیت
نژادپرستانه دارد؛ طبع ًا چنین فرآیندی زمینه
افزایش تضادهای درونساختاری و اجتماعی
آمریکا را فراهم خواهد ساخت.
Q

Qنتیجهگیری

بحران اجتماعی ویرجینیا دارای ریشههای
فرهنگی و تاریخی اســت .اگرچه همواره
سیاهپوســتان در معرض خشونت گروههای
راست ناسیونالیســت و مجموعههای افراطی
آمریکا قرار میگرفتند ،اما نمادهای هویتی
گروههای سیاهپوســت هماننــد ژنرال لی
به عنوان افتخار ملی تمام آمریکاییها مورد
پذیرش قرار میگرفــت .در فضای موجود
اجتماعی ،نهتنها گروههای ناسیونالیســت
جدید آمریکا به ســاز و كارهای خشونت و
تحقیر نمادهای هویتی سیاهپوستان مبادرت
کردهاند ،بلکه دونالد ترامپ نیز چنین فضایی
را با محكومسازی الگوی مقاومت سیاهپوستان
تشدید كرده است.
آینده بحران اجتماعی آمریکا نشانههایی
از تضاد هویتی و نژادی را منعكس میسازد.
اگرچه گروههای سیاهپوست از ساز و كارهای
كنش هنجاری بهره میگیرنــد ،اما الگوی
رفتاری دونالد ترامــپ ،ذهنیتهای تضاد
و تمایــز را در تفكر و كنش اجتماعی آنان
بازتولید میسازد .فضای مجازی و شبكههای
اجتماعــی در زمره اصلیتریــن ابزارهای
شكلگیری و گسترش بحران شارلوتزویل
تلقی میشوند؛ رویكردی كه مانوئل كاستلز
از آن در ارتبــاط با قــدرت هویت نام برد،
هماكنون نشانههایی از ظهور شبكههای خشم
و امید در آمریکا را منعكس میسازد.
نیروهای اجتماعی سیاه و سفید از طریق
ابزارهای رسانهای و شــبكههای اجتماعی،
هویت خــود را فریاد میزننــد .رویارویی
هویتهــا میتواند زمینــه نهفته آمریکای
تقسیمشــده را برای زمانی دیگر در معرض
تمایز و رویارویی قــرار دهد .هویت هیچ
وقت پایان پیدا نمیكند ،به همین دلیل است
كه تضادهای هویتی نهفته در آمریکا ،زمینه
رویارویــی نیروهای اجتماعیای را به وجود
میآورد كه از قابلیت الزم برای اثرگذاری در
جنبش اجتماعی سیاهپوستان به موازات جنبش
اجتماعی ناسیونالیســم آلترناتیو برخوردار
هستند.
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احزاب

شاید نام غیررسمی اعضای این حزب«-شنهای شفاف» -بی تناسب نباشد؛ زمانی دیوید کریستی ،سیاستمدار لیبرال
کانادایی گفته بود که اعضای واقعی حزب لیبرال دانههای ِشن پاک و شفافی هستند؛ شنهایی که در کف رودخانه
پرتالطم سیاست فقط تکانهای آرامی میخورند و باز سر جای خود محکم میایستند!

8

درس -گفتارهای احزاب سیاسی

لیبرالیسم پلورالیستی
حزب لیبرال با جامعه چندفرهنگی کانادا سازگاری پیدا کرده است
احسان پناه بر

روزنام هنگار

حزب میانهروي لیبرال کانادا ،قدیمیترین
حزب فدرال در این کشــور است که در طول
عمر نســبتا طوالنی خود ،همــواره با حزب
محافظهکار این کشور سر به دستگیری قدرت
در رقابت بوده است؛ طی این رقابتها حزب
لیبرال توانسته است سالهاي بيشتري در راس
قدرت باشد؛ به طوری که این حزب را حزب
نظام حاکم تک-حزبــی تلقی میکنند .رهبر
کنونی این حزب جاستین ترودو ،بیستوسومین
و نخستوزیر کنونی کشور کانادا است.
Q

Qتاریخچه

Q

Qاصول ،ایدئولوژی و خطمشی

لیبرالها در واقع از اواســط قرن  19از دل
جنبش اصالحطلبي بیرون آمدند که خواهان
حکومتی مسئولیتپذیر در چارچوب قوانین
حاکم در سراســر آمریکای شــمالی تحت
قیمومت بریتانیا بود .این افــراد و گروهها
شامل جورج براون ،رابرت بالدوین و ویلیام
الین مکنزی ،گروهی اصالحطلب موسوم به
«شنهای شــفاف» در کانادای علیا ،جوزف
هوو در نووا اسکوتیا ،میهنپرستان و حزب
ســرخ در کانادای ســفلی بودند .در نتیجه
همگرایی میان این افــراد و گروهها ،حزب
لیبرال در ســال  1861از اعضای فرانســه و
انگلیســیزبان تشکیل شــد 29 .سال بعد از
اتحاد مستعمرههای ســابق بریتانیا در کانادا،
لیبرالها توانستند در سال  1873برای نخستین
بار در رقابت با محافظــهکاران قدرت را در
این سرزمین بهدست گیرند .از همان ابتدای
تاســیس ،این حزب خواستار همکاریهای
تجاری دولتهای منطقه (سیاست تجارت آزاد
با ایاالت متحده) بود و به مخالفت با امپریالیسم
برخاست .این حزب به رهبری ویلفرید لوریه
توانســت به حزبی مدرن تبدیل شود .لوریه
توانست در ســال  1896حزب لیبرال را در
انتخابات به پیروزی برساند و قدرت را بهدست
گیرد .از وی به عنوان اولین نخســتوزیر
فرانسهزبان کانادا یاد میشود.
حزب لیبرال از اصول لیبرالیسم حمایت
میکند و به طور کل در مشــی خود میانهرو

اســت؛ به گونهاي که این حزب همیشه به
سمت چپ حزب محافظهکار کانادا و راست
حزب دموکرات جدید گرایش داشته است.
این حزب به دنبال پیادهسازی اصول لیبرالیسم
شــامل آزادی فردی برای نسلهای کنونی
و آینده ،مســئولیتپذیری ،کرامت انسانی،
رفاه ،عدالت اجتماعــی ،آزادی بیان ،آزادی
مذهبی ،اتحاد ملی ،دوزبانگی ،کثرتگرایی
و غیره اســت .اکنون حزب لیبرال کانادا از
برخی سیاســتها و خطمشیهای دو طیف
راست و چپ در کانادا حمایت میکند .در
زمینه اقتصاد کالن ،این حزب به طور کل از
بودجه متوازن که براساس آن درآمد دولت
برابر با هزینههای آن باشد ،نه کسری بودجه
داشته باشد نه زیادی بودجه ،حمایت میکند.
در زمینههای اجتماعی ،زمانی که این حزب
بين ســالهای  1995تا  2006در قدرت بود،
استفاده از ماریجوآنا را برای مصرف پزشکی
مجاز اعالم كرد و از نگهداری و کاشت میزان
کم این مــواد جرمزدایی کرد .این حزب بر
باال بردن تحمل برابر مهاجرت ،بخصوص در
مناطق انگلیسیزبان نیز تاکید داشته است.
حزب لیبرال کانادا در برهههای زمانیاي
که احزاب لیبــرال در اروپا و ایاالت متحده
شکست خوردهاند ،توانسته با انعطافپذیری
در برنامهها و خطمشیهایش جان سالم بهدر
بــرد .در دهه  20که حزب لیبرال بریتانیا در
حال افول بود ،حزب لیبرال کانادا توانســت
ضمن حفظ سیاســتهای میانهروي خود،
از نظــر ایدئولوژیکی انعطاف به خرج داده و
خود را از افول نجات دهد .برخی اوقات این
انعطافپذیری حتی شامل لغو تجارت آزاد شده
که یکی از اصول ســفت و سخت لیبرالیسم
اقتصادی است .همچنین مسائل فدرالی باعث
شده است که این حزب در سیاستهای داخلی
کشور نیز انعطافهایی را به خرج دهد.
Q

Qفعالیتهای مهم حزب

حزب لیبرال کانادا در کشوری تازهتاسیس
متولد شده بود که به شکل فدرالی اداره میشد
و بنابراین باید سیاستهای لیبرالیاش را در
راستای اندیشــههای فدرالی تنظیم و عملی
میکرد .در ســال  1970و در پی باالگرفتن
جداییطلبی در اســتان فرانسهزبان ِکبِک در
شرق کانادا ،جبهه آزادیبخش ِکبِک ()FLQ
جنگی را علیه دولــت مرکزی برای جدایی

آغاز کــرد .در پی این اقــدام ،پ ِیر ترودو،
نخستوزیر وقت کانادا ،اعالم کرد که اگر
جداییطلبان سالح بر زمین نگذارند و تسلیم
نشوند ،دولت منشور حقوق و آزادیهای مدنی
را بهطور موقت لغو میکند و هر کسی را که
با این بحران مرتبط است ،دستگیر خواهد کرد؛
اقدامی که در نوع خود در کشــور کانادا بی
سابقه عنوان شده است .این اولتیماتوم با حضور
ارتش کانادا در اســتان ِکبِک و محبوبیت
شــخص ترودو توانست به آرام شدن اوضاع
بینجامد .در سال  1980نیز اندیشههای فدرالی
ترودو توانست بر جداییطلبان پیروز شود .رِنه
لوک ،رهبر حزب ِکبِکوا آهنگ جدایی استان
کبک را دوباره به شیوهای دیگر کوک کرد.
در پی این اقدام ،ترودو با برگزاری رفراندومی
در این اســتان سر جدایی آن به رقابت با رِنه
لوک پرداخت .در نهایت فدرالیســتها به
رهبری ترودو موفق شدند با کسب  60درصد
آرا به جدایی ِکبِک «نه» بگویند.
از دیگــر اقدامات فدرالی حزب در حوزه
اجتماعی و زبانی ،گذراندن قانون «دوزبانگی و
دوفرهنگی» و اجرای «قانون زبان رسمی» بود
که زبان انگلیسی و فرانسه را به شکل مساوی
زبانهای رسمی کشــور فدرال به رسمیت
میشناسد .این اقدام حزب در پی آن صورت
گرفت که در سالهای  1966تا  ،1976سهم
فرانسهزبانها در ارائه خدمات مدنی و نظامی
دو برابر شد و این مسئله منجر به اعتراضاتی
در سطح کشور شد.
برخی از سیاستها و اقدامات این حزب در
گذشته و حال به شرح ذیل هستند:
کاهــش براکــت مالیاتی طبقه متوســط
(با 90000-45000دالر درآمد سالیانه) از 22
به  20/5درصد و ایجاد براکت مالیاتی جدید
برای گروهی بــا درآمد باالی  200000دالر
در ماه.
ایجاد اهداف ملی برای کاهش انتشار گازهای
گلخانهای از طریق همکاری با استانها.
بازسازی زیرساختهای کشور با اختصاص
 60میلیارد دالر بودجه.
صلحبانی در مناطقی از جهان.
منشــور حقوق و آزادی کانــادا که مقابل
سیاستها و اقدامات همه سطوح دولت ،حقوق
سیاســی خاصی را برای شهروندان کانادایی
تضمین میکند و عالوه بر آن حقوق مدنی
همه افراد حاضر در کانادا را تضمین میکند.

نظام مراقبت سالمت همگانی که به صورت
بسته مشــخصی از مزایای بهداشتی و درمانی
برای همه اعضــای جامعه با هدف محفاظت
برابر ریسک مالی ،بهبود دسترسی به خدمات
سالمتی ،و بهبود نتایج سالمتی ارائه ميشود.
تصویب و اجرای برنامه حقوق بازنشستگی
کانادا ( )CPPیا برنامه بیمه اجتماعی وابسته به
درآمد از طریق کمک قبلی متقاضی.
حمایت از تالشهای آموزشی در اوکراین و
اعمال تحریمهايي علیه روسیه.
پایان بمباران مواضــع داعش بهرغم افزایش
کمکهای بشردوســتانه به مردم منطقه و
آموزش نیروهای محلی
تصویب قانون پرداخت وام به دانشآموزان در
نظام آموزشی کانادا.
پذیرش  25هزار پناهنده سوری.
قانونی کردن اســتفاده ،نگهداری و کاشت
ماریجوآنا به طور کامل.
Q

Qرهبران حزب

این حزب از تاریخ تاسیس خود رهبرانی
از هر دو گروه انگلیسیزبانها و فرانسهزبانها
را به خود دیده اســت .اولین رهبر این حزب
که در واقع رهبر گروه «شــنهای شفاف»
بود ،جورج براون اســت کــه به مدت چند
ماهی در ســال  1867رهبری این حزب را بر
عهده داشت .بعد از وی ادوارد بلیک رهبری
را بر عهده گرفت که بــه مدت دو دوره و
بين سالهای  1869تا  1870و  1880تا 1887
این سمت را عهدهدار بود .سپس ویلفرید لوریه
توانست به مدت  32سال رهبری حزب را در
اختیار داشــته باشد و به عنوان نخستین رهبر
حزب به مقام نخســتوزیری کانادا برسد.
دیگر رهبران حزب به شرح ذیل هستند :دانیل
دانکن مکنزی ( ،)1919ویلیام الین مکنزی
(1948-1919؛ 10امین نخستوزیر کانادا)،
لویی ســنت لــورن (1958-1948؛ 12امین
نخستوزیر کانادا) ،لستر بی.پیرسون (-1958
1968؛ 14امین نخستوزیر کانادا) ،پیر ترودو
(1984-1968؛ 15امین نخستوزیر کانادا)؛
جان ترنر (1990-1984؛ 17امین نخستوزیر
کانادا) ،ژان کرتین (2003-1990؛ بیستمین
نخســتوزیر کانادا) ،پاول مارتین (-2003
تویکمین نخستوزیر کانادا) ،بیل
2006؛ بیس 
گراهام ( ،)2006استفان دیون (،)2008-2006
مایکل ایگناتیــف ( ،)2011-2008باب ری

( ،)2013-2011و جاســتین ترودو ( 2013تا
کنون؛ بیستوسومین نخستوزیر کانادا).
Q

Qساختار سازمانی حزب

حزب لیبرال کانادا در ســال  1867و در
پی ادغام دو گروه سیاسی «شنهای شفاف»
و «حزب سرخ» کانادا تاسیس شد .از همان
ابتدای تاسیس این حزب ،اتحاد فرانسهزبانان
و انگلیسیزبانان موجب تقویت آن شد؛ به
نحوی که توانست حمایت بخش عظیمی از
جامعه فرانســهتباران کانادا را به خود جلب
کند .بنابراین میتوان سازمان نژادی و زبانی
حزب را دوگانه دانست .این حزب یکی از
شاخههای بینالملل لیبرال است و وابستگی
خود را به اصول لیبرالی آن نشان داده است.
حزب همچنین دارای شــاخه جوانان به نام
«لیبرالهای جوان کانادا» است که از جوانان
زیر  25سال تشــکیل شده است .این شاخه
بزرگترین شاخه سیاســی جوانان در کانادا
است که در دورههای متفاوت بین  60تا 80
هزار عضو داشته است .ریاست کنونی شاخه
جوانان را میرا احمد بر عهده دارد .این حزب
رنگ قرمز را به عنوان رنگ رســمی خود
انتخاب کرده است .نماد این حزب هم ملهم
است از پرچم کشور کانادا که با برگ سپیدار
قرمز رنگی مشــخص است .در حال حاضر
حزب لیبرال کانادا حائز اکثریت مجلس عوام
کانادا با  183کرسی از مجموع  338کرسی
اســت ،اما در مجلس سنا تنها  18کرسی از
 105کرســی را در اختیار دارد .این حزب
همچنین یک برادر کوچکتر به نام «حزب
لیبرال انتاریو» دارد که اگرچه در اصول به
حزب لیبرال کانادا بسیار نزدیک است ،اما
به شکل مستقل عمل میکند .حزب لیبرال
کانادا همچنین بزرگترین جامعه ایرانیتباران
کانــادا را در عضویت خــود دارد .مجید
جوهری ،ایرانــی مقیم کانادا و عضو حزب
لیبرال نامزد این حزب از منطقه ریچمودهیل
بود که توانست در انتخابات  2015به پیروزی
برسد .همچنین علی احساسی ،دیگر ایرانی
مقیم کانــادا نیز در انتخابات ســال 2015
توانســت از حوزه ویلدول در ایالت تورنتو
به نمایندگی مجلس عوام انتخاب شود .مریم
منصف که تابعیت افغانی-کانادایی دارد نیز
اولین زن افغان اســت که به مقام وزارت در
کشــور کانادا میرسد .وی که  31سال سن

دارد اکنون وزیر امور زنان در کابینه جاستین
ترودو است .از وی به عنوان جوانترین عضو
کابینه یاد میشود.
رهبــری کنونی این حزب را جاســتین
پیر جیمز ترودو  43ســاله بر عهده دارد که
بيستوسومین نخستوزیر کانادا است .پدر
وی ،پیر ترودو نیز پانزدهمین نخســتوزیر
کانادا بود .ریاست شــورای سیاستگذاری
حزب نیز بر عهده آنا ِگینی اســت .مقر این
حزب نیز در شهر اوتاوا در استان انتاریو است.
Q

Qحامیان مالی و رسانهای حزب

روزنامه گلوب اند َمیل با خطمشی سوسیال
لیبرال و میانه یکی از ارگانهایی است که از
سیاســتهای حزب لیبرال دفاع میکند .این
روزنامه در تورنتو منتشر میشود .این حزب
دارای وبسایتی به نشانی  liberal.caاست که
سیاســتهای کلی حزب ،اخبار مربوط به
حزب ،بیانیهها ،و غیره را در بر میگیرد.
حزب لیبرال کانادا عمدتا از طریق تجارت
و کسب و کار و بعضا از طریق کارآفرینان
و تجار درآمدهای خود را بهدست میآورد.
همچنین اعضای حزب نیز به شکل حمایت
مالی و از طریق واریز وجوه به حساب حزب
از آن حمایت میکنند.
حزب دموکرات کانادا ،که در کنار حزب
محافظهکار یکــی از دو حزب مطرح در این
کشور است ،تا کنون توانسته است بیشترین
سالها را از آغاز تاسیس این کشور در راس
حاکمیت این کشــور باشد .در واقع این امر
نشان میدهد که لیبرالیسم از همان ابتدا توانسته
خود را با جامعه فدرالی و چندفرهنگی کانادا
مطابقت دهد .یکی دیگر از دالیل توفیق این
حزب در کانادا انعطافپذیری این حزب در
اتخاذ سیاســتهایی است که گاه این حزب
میانهرو را به جناح راست و حزب محافظهکار
میکشــاند ،و گاه به جنــاح چپ و احزاب
سوسیالیستی مانند حزب دموکرات جدید .شاید
نام غیررســمی اعضای این حزب«-شنهای
شــفاف» -بی تناسب نباشــد؛ زمانی دیوید
کریستی ،سیاستمدار لیبرال کانادایی گفته
بود که اعضای واقعی حزب لیبرال دانههای
ِشــن پاک و شفافی هستند؛ شنهایی که در
کف رودخانه پرتالطم سیاست فقط تکانهای
آرامی میخورند و باز ســر جای خود محکم
میایستند!
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سیاستمداران

بنن یک ملیگرای راستگراست که پیش از آن که به کارزار انتخاباتی دونالد ترامپ بپیوندد ،وبسایت راست افراطی برایتبارت را میگرداند
و حاال او تایید کرده است که قصد دارد دوباره به این سایت بازگردد ،سایتی که منبع مهمی برای جریان ملیگرای افراطی آمریکا بهشمار
میرود .از جمله به دلیل کارزار رسانهای پیشین این رسانه دستراستی علیه جرد کوشنر و ایوانکا ترامپ.

مغز ترامپ رفت
چگونه یک ناسیونالیست افراطی مشاور رئیسجمهور آمریکا شد؟
نشــود حمله نظامی به کره شمالی «بیمعنا
است».

شادی آذری

روزنام هنگار

حلقه نزدیکان ترامپ روزبهروز تنگتر
میشــود .کمتر کســی فکر میکرد که
عمر خدمت این یار راستگرای ترامپ که
نقش مهمی در پیــروزی وی در انتخابات
ریاســتجمهوری داشت ،در دولت او تنها
حدود  7ماه باشد .حاال اما استیو بنن  63ساله،
استراتژیست و مشاور جنجالی ترامپ از مقام
خود برکنار شده و پس از اخراج اظهارات
قابل تاملی را ایراد کرده است.
این در حالی است که آنتونیو اسکاراموچی
پیش از آغاز رسمی کار خود به عنوان مدیر
ارتباطات کاخ سفید به دلیل الفاظ تندی که
علیه بنن به کار برده بود ،از این مقام برکنار
شده بود .حاال اما موج برکناریهای دولت
ترامپ به حدی گسترده شده که حتی دامن
بنن را هم گرفته است.
بنن یک ملیگرای راستگراست که پیش
از آن که به کارزار انتخاباتی دونالد ترامپ
بپیوندد ،وبسایت راست افراطی برایتبارت
را میگرداند و حاال او تایید کرده اســت
که قصد دارد دوباره به این سایت بازگردد،
سایتی که منبع مهمی برای جریان ملیگرای
افراطی آمریکا بهشــمار میرود .از جمله
به دلیل کارزار رســانهای پیشین این رسانه
دستراستی علیه جرد کوشــنر و ایوانکا
ترامپ ،و کارزار رســانهای اخیر این رسانه
علیه ژنرال مکمســتر ،مشاور امنیت ملی
دونالد ترامپ.
نقشآفرینــی گروههای راســتگرا در
خشــونتهای این هفته در ویرجینیا هم دور
دیگری از انتقادها را علیه استیو بنن و برخی
دیگر از همفکران او در کاخ ســفید رقم زده
بود .خبرها حاکی از این اســت که وی در
ماههای اخیر با برخی از دیگر کارکنان ارشد
کاخ سفید ،از جمله اعضای خانواده دونالد
ترامپ که جزو مقامهای دولت هســتند،
اختالف نظر و جنگ قدرت داشت ،جنگی
که در نهایت او را مغلوب کرد.
برخی منتقدان بنن او را به یهودستیزی و
نژادپرستی هم متهم میکردند .او به عنوان
ایدهپرداز برخی از جنجالیترین برنامههای
دولت دونالد ترامــپ ،از جمله فرمانهای
اجرایی مهاجرتی شناخته میشود.
در عین حــال گزارشها حاکی از این
است که دونالد ترامپ از مصاحبه اخیر استیو
بنن با نشریه آمریکایی پراسپکت ناراضی
بوده اســت .گفتوگویی که بنن در آن،
اظهار نظری در مورد مواجهه با کره شمالی
داشت که به تضعیف موضع رئیسجمهور
آمریکا در این زمینه تعبیر شده است.
خود بنن اما به آسوشیتدپرس گفته است
که تصور نمیکرد ســخنانش در این مورد
منتشر شود.
ترامپ این هفته ،پس از آنکه در مورد
سرنوشــت بنن مورد پرسش قرار گرفت
تنها به ذکر این نکته بسنده کرده است که
«خواهیم دید بر سر او چه میآید».
Q

Qسالهای آغازین زندگی

اســتیو بنــن در  ۲۷نوامبــر ســال
 ۱۹۵۳در نورفــک ویرجینیــا در یــک
خانواده کاتولیک ایرلندیتبار،قشرکارگرو
طرفدار جان اف .کندی از حزب دموکرات
به دنیا آمد.
بنن در ســال  ۱۹۷۶از دانشــگاه ایالتی
و مؤسســه پلیتکنیــک ویرجینیا بــا
مد ر ک کا ر شنا ســی بر نا مهر یز ی
او
شــد.
شــهری فارغالتحصیل

Q

Qزندگی شخصی

Q

Qنخستین اظهارات پس از برکناری

بنن سه بار ازدواج کرده که هر سه بار
به طالق انجامیده است .او سه دختر بزرگسال
دارد.

مدرک کارشناسی ارشــد مطالعات امنیت
ملی خود را از دانشگاه جرجتاون گرفت .در
 ،۱۹۸۳مدرک امبیای را با افتخار از مدرسه
کسب و کار هاروارد دریافت کرد.
Q

Qورود به ارتش

Q

Qبنن بانکدار

بنن از افســران نیروی دریایی ایاالت
متحده آمریکا بــوده و در ناوگان اقیانوس
آرام ایاالت متحده آمریکا به عنوان افســر
سیستمهای جنگافزاری فعالیت کرده است.
هیچیک از مأموریتهای کشتیای که او
در آن کار میکرد رزمی نبود ،ولی وظایف
این کشتی سخت و خستهکننده بوده است.
همقطاران وی در کشتی بنن را حاذق ،آرام
و کوشــا توصیف کردهاند .در سال ،۱۹۸۰
بنن بر کشــتی یواساس پالفاستر خدمت
نظامی میکرد و به آنها دســتور داده شد
که حین عملیات برای آزادی گروگانهای
آمریکایی به سواحل ایران نزدیک شوند.
مأموریت با اصابت یک بالگرد آمریکایی
به یک هواپیمای آمریکایی دیگر در بیابان
ایران و کشته شدن  ۸نفر با شکست مواجه
شد .بنن این مأموریت شکستخورده نجات
گروگانها را از لحظات تعیینکننده زندگی
خود دانست و آن را به عنوان نمونه سوزناکی
از رهبری نظامی و ریاستجمهوری شکست
خــورده میدانــد .او گفت پیــش از آن
که به این نتیجه برســد که رئیسجمهور
وقت جیمی کارتر نیروی دریایی را تضعیف
کنــد و به مأموریت نجــات ضربه بزند،
عالقهای به سیاست نداشته است .بنن هفت
سال در نیروی دریایی و سه سال در پنتاگون
در امور بودجهای فعالیت کرده است.
بنن پس از خدمت نظامی خود در شرکت
مدیریت ســرمایهگذاری گلدمن ساکس
به عنوان بانکداری سرمایهگذاری در بخش
ادغامها و اکتســابها کار کرد .او هنگام
ترک شــرکت از موقعیــت نایبرئیس
برخوردار بود .بنن و شماری از همکارانش
از گلدمن ســاکس در ســال  ۱۹۹۰بانک
سرمایهگذاری بنن و شرکا را تأسیس کردند
که تخصص آن در زمینه رســانه بود .بنن
از طریق این کمپانی فروش کســل راک
اینترتینمنت به تد ترنر را مذاکره کرد .بنن
و شرکا به عنوان هزینه در عوض سهام مالی
در پنج برنامه تلویزیونی از جمله ساینفلد را
پذیرفتند .سوسیته ژنرال بنن و شرکا را در
 ۱۹۹۸خریداری کرد.

Q

Qبنن فیلمساز

اســتیون کوین بنن پیش از آن که به
فیلمسازی روی آورد ،سرمایهگذار هالیوود
بوده اســت .او کارگردان ،فیلمنامهنویس
و تهیهکننده هفده فیلم مســتند در رابطه با
مشــکالت موجود در جامعه ایاالت متحده
آمریــکا مانند بیــکاری جوانان ،اختالف
طبقاتــی ،زیادهخواهی وال اســتریت و
سیاستمداران فاسد بوده است .دو فیلم مشهور
او «آتش در قلب ســرزمین» و «شکست
نخورده» در رابطه با مبارزات انتخاباتی سارا
پیلین فرماندار ایالت آالسکا و حمالتی که
از طرف دو حزب سیاســی اصلی و جریان
اصلی مطبوعات ایاالت متحده به او شــد،
ساخته شدند.
او در سخنرانی در مؤسســه بازسازی
آزادی و در ســال  ۲۰۱۱درباره فیلم «نسل
صفر» گفت:
«دلیل این نامگــذاری این بود که در
حرکت اجتماعی اشغال وال استریت ،وقتی
که به نسل جدید ایاالت متحده آمریکا نگاه
میکنیم بسیار غمانگیز است که به شدت
در وضعیت نامناســبی هســتند و درباره
تاریخ کشور و اصول دموکراسی و اصول
سرمایهداری هیچ نمیدانند و ما هیچ اعتباری
به آنهانمیدهیم».
او همچنیــن در ســال  1999یکی از
تهیهکنندگان اجرایی فیلم «تیتوس» بوده و
در سال  2016نیز نویسندگی و تهیهکنندگی
فیلم «پول کلینتون» را بر عهده داشته است.
Q

Qبنن مدیر ارشد کمپین انتخاباتی

بنــن در  ۱۷اوت  ۲۰۱۶به عنــوان
مدیرعامل ارشــد اجرایی کمپین انتخابات
ریاســت جمهوری دونالد ترامپ منصوب
شــد .او نقش بســیار مهمی در پیروزی
ترامپ در انتخابات ریاستجمهوری با شعار
«اولویت اول آمریکا» داشــت .او توانسته
بود آرای راستگرایان تندرو و لیبرالهای
راستگرا را به نفع دونالد ترامپ جمع کند.
در  ۱۳نوامبر  ۲۰۱۶به عنوان استراتژیست
ارشد و مشاور ارشد رئیسجمهور منتخب
دونالد ترامپ منصوب شد .این انتصاب از
آنجا که برخی اظهارات در برایتبارت نیوز
یهودستیزانه یا نژادپرستانه دانسته میشدند با
مخالفت اتحادیه ضد افتراء ،شورای روابط
اســامی-آمریکایی ،مرکز حقوقی فقر
جنوبی ،هــری رید رهبر اقلیت دموکرات
سنا و برخی استراتژیستهای جمهوریخواه
مواجه شد.

ترامــپ در گفتوگویی با نیویورک
تایمز به مجادالت در خصوص انتصاب بنن
پاسخ داد و گفت« :من مدت زیادی است
استیو بنن را میشناسم .اگر فکر میکردم
او نژادپرست ،راست افراطی یا هر یک از
چیزهایی است که میتوانیم به کار ببریم،
هرگز به استخدام او فکر نمیکردم».
به گفته بیبیســی از زمان روی کار
آمدن دونالد ترامپ در ژانویه  ،۲۰۱۷استیو
بنن با سمتهای «استراتژیست ارشد کاخ
سفید» و «مشاور ارشد رئیسجمهور ایاالت
متحده آمریکا» ،پرنفوذترین فرد بر دونالد
ترامپ اســت .به طوری که از او به عنوان
«رئیسجمهور در سایه» یاد میشد .سمت
«استراتژیست ارشــد کاخ سفید» از زمان
ورود بنن به وجود آمده است.
Q

Qعقاید بنن

او خــود را یک ملیگــرای
اقتصادی میداند که به شدت نگران طبقه
متوسط و کارگر جامعه است و بر این باور
است که جهانیشدن سبب شده است که این
قشر با بیکاری مفرط دست و پنجه نرم کند.
نویسنده لبنانی آمریکایی نســیم نقوال
طالب ،وبالگنویس نوارتجاعی کرتیس
یاروین و روشــنفکر محافظهکار مایکل
آنتن و همچنین کتاب «چرخش چهارم»
ویلیلم اســتراوس و نیل هو ،ســه تن از
اثرگذاران اصلی در تفکر سیاسی استیو بنن
خوانده شدهاند.
بنن کم مصاحبه میکند و بیشــتر در
سایه است .وی خود را لنینیستی میخواند
که میخواهد کلیت سیستم حاکم کنونی
آمریکا را در هم بشکند.
او از جنبش عوامگرایی اندرو جکسون
(رئیسجمهوری آمریــکا ۱۸۳۷–۱۸۲۹
و بنیانگذار حزب دموکــرات آمریکا)
به عنوان الگوی خود برای ســاختن یک
جنبش سیاسی نوین نام برده است.
دیویــد دوک ،رهبــر پیشــین
گروه کوکالکسکالن ،انتخاب او را به این
عنوان ،تصمیمی «عالی» خواند.
او میگوید« :دلیل خشم طبقه متوسط این
است که آنها متوجه شدهاند ما سیستمی داریم
که برای طبقه پایین و فقیر و طبقه باال و مرفه
جامعه سوسیالیست است که نه مالیاتی بدهند
و به شکل مکرر از دولت کمک دریافت
کنند» .او گفت« :طبقه متوسط باید خواستار
توقف افزایش مالیاتها بشود» .او ادامه داد:
«ارزش کار سارا پیلن این بود که از طبقه

متوسط و ستون فقرات جامعه برخاست تا
برای حقوق آنها مبارزه کند».
او درباره باراک اوباما گفته بود« :اوباما
مشکل نیست بلکه عارضه یک مشکل است
و باید برکنار شود».
او مهاجرت به ایاالت متحده آمریکا را
«قلب مشکالت» آمریکا میداند .از دید او،
عامل مشکالت ،نهتنها مهاجران غیرقانونی
که مهاجــران قانونی نیز هســتند .او در
نکوهش مهاجرت گفت:
«مهاجران کشورهای آســیای جنوب
شرقی تمام رشتههای مهندسی را گرفتهاند ،نه
در تحصیالت تکمیلی جایی برای دانشجویان
آمریکایی هست نه در بازار کار».
بنن در مصاحبه اخیر خود با نیویورک
تایمز در حملهای شدید به رسانهها گفت:
«رســانهها باید شــرمگین و زبون باشند،
دهانشان را ببندند و برای مدتی تنها گوش
دهند ».او از رســانهها به عنــوان صدای
اپوزیسیون نام برد.
او بــاوری عمیــق به تقابــل میان
دنیای یهودیمسیحی با دنیای اسالم دارد .از
دیــد وی این تقابل به نوعی جنگ مقدس
خواهد انجامید .این دیدگاه او ،مشابه نظریه
جنگ تمدنهای ساموئل هانتینگتون است.
او هشدار داده است که مسیحیان باید هر چه
سریعتر برای این تقابل آماده شوند و ایاالت
متحده عالوه بر خاورمیانه با چین نیز وارد
رویارویی نظامی خواهد شد.
اندیشههایاوبه گروههای راستگرایان
تند ر و و لیبر ا لها ی ر ا ســتگر ا
چون نئونازیها یا کوکالکسکالن که
به داشــتن باورهایی مانند یهودیستیزی
و برترپنــداری نــژاد سفید شــناخته
میشوند بســیار نزدیک است .اما پس از
خشونتهای گردهماییاتحادراستگرایان
 ۲۰۱۷در شارلوتزویل ،ویرجینیا در یک
مصاحبــه بــا مجله چپگرای آمریکن
پراسپکت با «دلقک» خواندن نئونازیها و
کوکالکسکالن و راستگرایان افراطی،
تالش کرد میان خود و سفیدبرترپنداران
فاصلهگذاری کند.
او طرفدار «جنگ اقتصادی علیه چین»
بود .بنن برخــاف دونالد ترامپ ،جوزف
دانفورد (رئیس ســتاد مشترک ارتش) و
ارتشــبد جیمز متیس (وزیر دفاع آمریکا)
درباره استفاده از گزینه نظامی علیه برنامه
هســتهای کره شــمالی گفته بود که تا
زمانی که امنیت جانی  ۱۰میلیون ســاکن
شهر ســئول پایتخت کره جنوبی تضمین

استیو بنن استراتژیست ارشد برکنارشده
ترامپ تنها ســاعاتی پس از اخراج ضمن
آنکه از بازگشت خود به وبسایت راست
افراطی بریتبارت خبر داد ،علیه دشمنان خود
اعالم جنگ کرد و وعده داد که اپوزیسیون
را در هم خواهد شکست.
استیو بنن در مصاحبهای با «دیلی میل»
بعد از اخراج شدن در روز جمعه گفت« :این
دوره از ریاســت جمهوری دونالد ترامپ
به پایان رسیده است».
او دشــمنانش را «دموکراتهای بال
غربی» و «جمهوریخواهان تشــکیالتی»
خوانده و علیه آنها اعالم جنگ کرد.
او در ابتدا ســریع به ســمت ریاست
وبســایت به اصطالح «راست آلترناتیو»
بریتبارت بازگشته و این وبسایت در همان
ابتدا در مطلبی از او به عنوان «یک قهرمان
پوپولیست» تجلیل کرد.
پس از آن او در مصاحبه با نشریه ویکلی
اســتاندارد گفت« :من دوباره سالحهای
سابقم (بریتبارت) را در دست دارم .من در
بریتبارت یک ماشین لعنتی ساختم و اکنون
به آن بازمیگــردم و میدانم که باید این
ماشین را تقویت کنم».
او معتقد است که دشمنانش در نابودی
ریاست جمهوری ترامپ که برایش جنگیده
و در آن برنده شد ،گناهکار هستند و به آنها
اخطار داد.
این صحبتهای بنن اکنون او را به نوعی
در تقابل با جارد کوشنر ،داماد ترامپ،ایوانکا
ترامپ ،دختر وی ،گری کوهن ،مشــاور
اقتصادی ارشد ترامپ ،هربرت مکمستر،
مشاور امنیت ملی ترامپ ،پل راین ،رئیس
مجلس نمایندگان آمریکا و میچ مککانل،
رهبر اکثریت سنای آمریکا قرار میدهد.
او گفت« :ما هنوز یک جنبش بزرگ
داریم و از این ریاست جمهوری ترامپ نیز
چیزی به دست خواهیم آورد اما آن دوره
ریاست جمهوری قبلی دیگر تمام شده و از
االن به بعد چیز دیگری خواهد بود .از االن
به بعد ما شاهد هر نوع درگیری خواهیم بود
و روزهای خوب و روزهای بدی پیشرو
خواهیم داشت اما آن ریاست جمهوری قبلی
دیگر تمام شد ».وبسایت بریتبارت در
مطلبی پس از بازگشت بنن از او به عنوان
یک قهرمان پوپولیســت تجلیل کرد و
آلکس مارلو ،سردبیر ارشد این وبسایت
ت ملیگرا امروز
گفت« :جنبش پوپولیس 
خیلی قدرتمندتر شــد .اکنون بریتبارت
مدیر اجراییای دارد که نبض دستورکار
ترامپ را میداند ».همچنین الری سولوو،
رئیس و مدیر اجرایی بریتبارت گفت« :با
بازگشت اســتیو بنن دیگر ما محدودیتی
نداریم و سرعت توسعه جهانی بریتبارت
بیشتر میشود ».بنن با اشاره به دوره بعد
از خودش گفــت« :من فکر میکنم که
مسیر پیشروی ترامپ برای عمل کردن
بهوعدههایش درباره ملیگرایی اقتصادی،
مهاجرت و همچنین قابلیت او برای آزادی
عمل به ویژه در زمینه مسائل بزرگ مثل
ساخت دیوار مرزی و مسائل کلیتری که
ما برایشان جنگیدیم بسیار سختتر خواهد
بود».
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کیوسک

هر هفته در این صفحه
به معرفی یکی از
نشریات معتبر جهان میپردازیم

ارگان چپ آمریکا
محافظهکاران و  لیبرالها واشنگتنپست را «پراودا»ی آمریکا میخوانند

احسان پناهبر

روزنام هنگار

روزنامه واشنگتنپست پرشمارگانترین
روزنامه شــهر واشنگتن است .این روزنامه
پایتختنشین از  6دسامبر  1877در واشنگتن
منتشر میشــود و قدیمیترین روزنامه اين
شهر به حساب میآید .واشنگتنپست در
ســال  2017و در پی تهدید روزنامهنگاران
از سوي رئیسجمهور دونالد ترامپ و انتقاد
شدید وي به نحوه پوشــش اخبار کارزار
انتخاباتی و اوایل دوران ریاستجمهوریاش
از ســوی روزنامهها ،شعار «دموکراسی در
تاریکی میمیرد» را به عنوان شــعار اصلی
خود انتخاب کرد.
Q

Qتاریخچه

Q

Qرویکرد و خطمشی روزنامه

روزنامه واشنگتنپست از سوی استیلسو ن
هاچینــز ،مطبعهدار آمریکایــی در تاریخ
 6دسامبر  1877در شــهر واشنگتن بنیان
گذاشته شد و اولین نشریه در شهر واشنگتن
بود که هر روز هفته منتشر میشد .در سال
ک هاتُن،
 ،1889هاچینز روزنامه را به فران 
سیاســتمدار و روزنامهنگار آمریکایی ،و
ويليام ویلکینز ،نماینده دموکرات کنگره
از حــوزه اوهایو فروخــت .در پی مرگ
هاتن در ســال  ،1894ویلکینز سهام وی را
گ او در سال
خریداری کرد ،ولی پس از مر 
 ،1903ورثهاش بعد از دو سال این روزنامه
را به جان رول مکلیــن ،دیگر مطبعهدار
آمریکایی فروختند .بعد از مرگ مکلین
در سال  ،1916پســر عیاش وی نتوانست
روزنامــه را مدیریت کند و این روزنامه را
تا مرز نابودی پیش برد .در سال  1933و در
پی اعالم ورشکستگی این روزنامه ،یوجین
میِر ،سرمایهدار آمریکایی روزنامه را خرید
و آن را از نابودی کامل نجات داد .در سال
 ،1946میِر پسرخوانده خود ،فیلیپ گراهام
را به سمت رئیس هیئتمدیره و مدیرمسئول
روزنامه واشنگتنپست منسوب کرد و وی
با مدیریت خود توانست روزنامه را به شکل
حرفهای به گردش درآورد .در سال ،1954
این روزنامه با ادغام در رقیب همشــهری
خود ،واشنگتن تایمزهرالد ،توانست موقعیت
خود را تثبیت کنــد .پس از مرگ فیلیپ
گراهام ،همســر وی و دختر میِر ،کاترین
گراهام مدیریت روزنامه واشنگتنپست را
در دســت گرفت .در آن زمان زنا ِن کمی
بودند که مدیریت روزنامهای در سطح ملی
را در دست داشته باشند ،بنابراین کاترین از
آن دوران با «ترس و نگرانی بهخاطر عدم
اعتماد به جنسیت خود» یاد میکند .کاترین
از ســال  1969تا سال  1979به عنوان ناشر
روزنامه را مدیریت میکرد .در سال ،1979
وی مدیریت نشــر را به فرزندش ،دونالد
گراهام تحویل داد ولــی تا زمان مرگش
در سال  2001به عنوان رئیس هیئتمدیره
شرکت واشنگتنپســت به کار خود ادامه
داد .ســال  ،2013جف بيزوس-سرمایهدار
آمریکایی -روزنامه را به قیمت  250میلیون
دالر از خانواده گراهام خریداری کرد .در
پی این معامله ،روزنامه به عنوان بخشــی از
شــرکت ن َش هولدینگ به مالکیت جف
بيزوس درآمد.
رویکرد کلی روزنامه واشنگتنپست را
میتوان به دو دوره زمانی تقسیم کرد :از ابتدا
تا سال  ،2000و از  2000تا کنون .در دوره

اول این روزنامه در ایدئولوژی خود چپگرا
بود ،چنانچه برخــی محافظهکاران محافل
سیاسی در آمریکا این روزنامه را با روزنامه
روسی «پراودا»-وابسته به حزب کمونیست
اتحاد شوروی -مقایسه میکردند .این روزنامه
در گزارشها و سرمقالههای خود بیشتر سعی
میکرد تا رویکردهای جناح چپ را بازتاب
دهــد .از آن به بعد ،هم محافظهکاران و هم
لیبرالها از لقب «پراودا» برای این روزنامه
استفاده میکردند .در دوره دوم ،این روزنامه
بیشتر به سمت نومحافظهکاری روی آورد.
ستوننویسهای این روزنامه که از جناحهای
متفاوتی بودند ،گاه از اندیشههای چپگرا
در ستونهای خود دفاع میکردند ،ولی به
طور عمده واشنگتنپســت در این دوره
اغلب از نویسندگان متمایل به جناح راست
و محافظهکاری همچون جورج ویل-برنده
جایزه پولیتزر-؛ مارک تیِسن-نویســنده
ســخنرانیهای جورج بــوش-؛ و چارلز
کروتامر بهره میبرد .در نظر مردم ،روزنامه
واشنگتنپســت بیشتر به لیبرالیسم متمایل
اســت و آنها در یک نظرسنجی نشان داده
بودند که بیشتر اخبار و تحلیلهای لیبرالی
را از روزنامه واشنگتنپســت ،و در عوض
تحلیلها و خبرهای محافظــهکاران را در
روزنامه واشنگتنتایمز میخوانند .از سوی
دیگر ،این نظرسنجی نشان داد که خوانندگان
این روزنامه بیشــتر به حــزب دموکرات
متمایل هســتند تا حزب جمهوریخواه.
کاترین گراهام ،در زندگینامهنوشت خود
با عنوان «تاریخ شخصی» اذعان میدارد که
روزنامه در خطمشی خود قرار بوده است تا
به طرفداری از هیــچ کاندیدایی از احزاب
دموکرات و جمهوریخواه وارد عمل نشود،
اما از سال  2000به این سو ،واشنگتنپست
همیشه جانب سیاستمداران جمهوریخواه را
گرفته اســت .با این وجود این روزنامه در
ســال  2008و  2012از باراک اوباما-نامزد
حزب دموکــرات -بــرای کاندیداتوری
ریاســتجمهوری ایاالت متحده حمایت
کرد .در کارزار انتخاباتی ریاستجمهوری
سال  2016نیز این روزنامه حمایت خود را
از هیالری کلینتون-نامزد حزب دموکرات-
اعالم کرد.
Q

Qساختار سازمانی

مالک شرکت واشنگتنپست و روزنامه
واشنگتنپست جف بيزوس ،کارآفرین و

سرمایهگذار آمریکایی در زمینه اینترنت و
مدیرعامل و مؤسس شرکت اینترنتی آمازون
است .در واقع روزنامه واشنگتنپست بخشی
از شــرکت ن َش هولدینگز است که تحت
مالکیت جف بيزوس قرار دارد .ناشر ارشد
و مدیرعامل واشنگتنپســت نیز ف ِ ِرد ریان
است که مدیریت کاخ ســفید در دوران
ریاســتجمهوری رونالد ریــگان را در
کارنامه خود دارد .سردبیری واشنگتنپست
نیز بر عهده مارتین بارون است که از سال
 2012این سمت را در اختیار دارد .روزنامه
واشنگتنپســت در دوره ســردبیری وی
توانسته اســت چندین بار جایزه پولیتزر را
در سالهای  ،2015 ،2014و  2016بهدست
آورد .دفتر مرکزی این روزنامه در شــهر
واشــنگتن و در برج وان فرانکلین اسکوئر
واقع است .شمارگان این روزنامه 474767
در روزهــای عادی و  838014در ویژهنامه
روزهای یکشنبه است .این ویژهنامه از ماه
مارس سال  2013منتشر میشود.
نام افراد مهم و مشهوری میان مدیران و
سردبیران واشنگتنپست به چشم میخورد
که در ذیل به برخی از آنها اشاره میشود:
استیلســو ن هاچینز -بنیانگذار روزنامه
واشنگتنپســت -را میتوان اولین سردبیر
روزنامه واشنگتنپست قلمداد کرد .از وی به
عنوان سیاستمدار دموکراتی یاد میشود که
روزنامه واشنگتنپست را به منظور بازتاب
ایدهها و خبرهای حزب دموکرات تاسیس
کرد.
جوزف پولیتــزر -روزنامهنگار یهودی
آمریکایی -یکی از همکاران استیلســون
هاچینــز و مشــاور وی در روزنامــه
واشنگتنپســت بود .پولیتــزر یکی از
نوابغ روزنامهنگاری محســوب میشــود.
بــه پاس خدمات و نبــوغ وی در صنعت
روزنامهنگاری ،دانشگاه کلمبیا جایزه پولیتزر
را در سال  1917بنیان گذاشت .این جایزه
همه ساله در بخشهای ادبیات ،شعر ،تاریخ،
موسیقی ،روزنامهنگاری و نمایشنامهنویسی
به برندگان اعطا میشود.
فیلیپ بِنِــت روزنامهنگار آمریکایی و
اســتاد روزنامهنگاری در دانشگاه دوک
است .وی از سال  1997تا  2009سردبیری
واشنگتنپست را در اختیار داشت .در دوره
سردبیری وی ،واشنگتنپست موفق شد تا
بين ســالهاي  2005تا  2009ده بار جایزه
پولیتزر را از آن خود کند.

مارکوس براچلی یکی از ســردبیران
موفق در روزنامه واشنگتنپست بوده است.
وی در دورهای که سردبیر واشنگتنپست
بود ،توانســت نوآوریهایی را در ساختار
و محتوای آن ایجــاد کند و بخش خبری
دیجیتال را نيز به خانواده واشنگتنپســت
افزود .در طول دوران سردبیری براچلی در
واشنگتنپست ،این روزنامه توانست هفت
جایزه پولیتــزر را در بخشهای متفاوت
برباید.
مارتین بارون سردبیر فعلی واشنگتنپست
است .وی نیز از سردبیران موفقاین روزنامه
محسوب میشــود چرا که مدیریت وی
توانسته است افتخاراتی را همچون  4جایزه
پولیتزر نصیب واشنگتنپست کند.
Q

Qساختار و محتوی

ایــن روزنامه کنار نیویــورک تایمز،
لسآنجلس تایمز ،و والاستریت ژورنال به
عنوان پيشروان روزنامهنگاری در آمریکا
شناخته میشــوند .واشنگتنپست اما در
رابطه با اختصاص اخبار و گزارشهایش به
سا زوکار کاخ سفید ،کنگره آمریکا ،و دیگر
جنبههای حکومت و ســاختار سیاسی این
کشور همچون دادگاهها و فرمانداریها از
دیگر رقبایش متمایز است .این روزنامه در
قطع بزرگ (برودشیت) منتشر میشود .اکثر
خوانندگان این روزنامه ساکن شهر واشنگتن
و مریلند در ویرجینیای شمالی هستند.
هــم شــمارههای روزهاي عــادی و
هــم ویژهنامههاي آخر هفته (یکشــنبه)
واشنگتنپست شامل بخشهای ذیل است:
بخش اصلی شامل صفحه نخست ،اخبار
داخلی و بینالمللی ،اقتصاد ،سیاست ،سرمقاله،
و نظرات و ایدههای خوانندگان است؛
بخــش متــرو یــا متروپولیتــن
( )Metro Sectionکه اخبار مربوط به شهر
واشنگتن در آن درج میشود؛
بخش مد و ســرگرمی کــه اخبار و
ویژههایــی مربوط بــه فرهنگ عمومی،
سیاست ،هنرهای تجسمی و اجرایی ،فیلم ،مد
و فشن ،شایعات مربوط به افراد مشهور ،و
فکاهی و کارتون در آن درج میشود؛
بخش ورزشــی که به پوشــش اخبار
ورزشــی در ایاالت متحده و سراســر دنیا
اختصاص دارد؛
بخش آگهیها و نیازمندیها:
نســخه ویژهنامه روزهای یکشــنبه

واشنگتنپست شــامل بخشهایی همچون
نظرگاه (نظــر خوانندگان) ،هنر ،ســفر،
فکاهی و کارتون ،تلویزيون هفته ،و مجله
واشنگتنپست است .بخش مد و سرگرمی
یکشنبه کمی در محتوا و ساختار با بخش
مد و ســرگرمی روزنامه در بقیه روزهای
هفته فرق دارد؛ بــه گونهای که بخش مد
و سرگرمی یکشنبه در قطع تبلوید (مجله)
منتشر میشود ،و در آن خوانندگان به رقابت
سر نوشتههای طنز خود میپردازند .همچنین
واشنگتنپســت در بقیه روزهای هفته نیز
ویژهنامههایی دارد که شامل بخش سالمت
و علم در روزهای سهشنبه ،غذا در روزهای
چهارشــنبه و زندگی روزمره (خانهداری
و باغبانی) در روزهای پنجشــنبه است .در
ویژهنامه روزهای جمعــه نیز رویدادهایی
که قرار اســت هفته بعد در شهر واشنگتن
رخ دهد ،منتشــر میشود .گفتنی است که
ویژهنامههای پنجشنبه و جمعه در قطع تبلوید
چاپ میشوند.
واشنگتنپســت از معدود روزنامههایی
است که دفاتر خبریای را در دیگر شهرها
مانند بیروت ،برلین ،بوگوتا ،پکن ،قاهره،
هنگکنگ ،اسالمآباد ،بیتالمقدس ،کابل،
لندن،مکزيکوسیتی،مسکو،نایروبی،دهلینو،
پاریس و توکیو نیــز دارد .این روزنامه اما
در ســال  2009دفاتر خبری خود در برخی
شهرهای آمریکا مثل شیکاگو ،لسآنجلس،
و نیویورک را به بهانه «تمرکز بر خبرهای
محلی شهر واشنگتن» بست ،اما در مریلند
و ویرجینیا دفاتر خبریای را جهت پوشش
خبری رخدادهای محلی گشــوده است .در
ســال  ،2013اتحادیه نظارت و حسابرسی
رسانهها شمارگان این روزنامه را 474767
نسخه در روز اعالم کرد که از این حیث این
روزنامه بعد از یواسای تودی ،والاستریت
ژورنال ،نیویورکتایمز ،لسآنجلس تایمز،
دیلینیوز ،و نیویورکپست هفتمین روزنامه
پرشــمارگان در ایاالت متحده محسوب
میشود .اگرچه این روزنامه جایگاه هفتم را
از نظر شمارگان به خود اختصاص داده است،
یکی از باالترین نشریات از نظر نرخ نفوذ
بازار در منطقه است.
Q

Qجنجالها

جنجــال همــکاری اطالعاتی جف
بيزوس -مالک روزنامه واشنگتنپست -با
آژانس اطالعات مرکزی (سیا) جنجالی را

میان رسانهها و محافل سیاسی و رسانهای
آمریکا به راه انداخت .کیت مارتین ،مدیر
مرکز ملی مطالعات امنیت ملی گفت که
«این مســئله تضاد منافــع بالقوهای برای
روزنامهای مهم همچون واشنگتنپســت
است که با دولت و سریترین بخش آن
معامله کند ».نورمن سولومون ،روزنامهنگار
آمریکایی نیز با انتقــاد از این اقدام اذعان
داشت که «رسانهها باید به تشریح و توضیح
تضاد منافع بپردازند نه اینکه آن را تحقق
بخشــند .مالک روزنامه واشنگتنپست
مشغول کاری بزرگ با سیا است ،این در
حالیست که خوانندگان واشنگتنپست در
تاریکی باقی ماندهاند ».در ســال  2013در
برخی رسانهها فاش شد که جف بيزوس،
مالک روزنامه واشنگتنپســت و شرکت
تجارت الکترونیک آمریکایی قراردادی
را به ارزش  600میلیون دالر با ســیا امضا
کرده اســت؛ این قــرارداد  4ماه پس از
خریداری روزنامه واشنگتنپست از سوی
بيزوس امضا شده اســت .قرارداد مذکور
جهت «رایانش ابری» بود که بر اساس آن
سایت آمازون به تمامی  17آژانس وابسته
به سازمان سیا خدمات اینترنتی ارائه میدهد.
در پی پخش برنامه «خرید جنگ» در
شبکه ،PBSبیل مویرز مدعی شد که برخی
روزنامهها از جورج بوش برای حمله به عراق
حمایــت کردهاندِ .گ ِرگ میچل نیز مدعی
شد که «خود روزنامه واشنگتنپست اقرار
کرده است که در ماههای منتهی به جنگ،
این روزنامه بیش از  140مقاله و گزارش را
در صفحه اول خود جهت تبلیغ برای جنگ
عراق منتشر کرده است».
در سال  2016و در پی انتشار گزارشی
از یــک گــروه اینترنتی گمنــام به نام
« ،»PropOrNotانتقادات بســیاری متوجه
واشنگتنپست شــد .این گزارش درباره
فهرستی از وبســایتهایی بود که طرفدار
دولت روسیه بودهاند .بیاهمیتی گزارش و
همچنین گمنامی منتشرکننده آن باعث شد
که بازپخــش آن در روزنامه مهمی چون
واشنگتنپست انتقاداتی را از سوی رسانهها
متوجه اين روزنامه کند .این منتقدین روزنامه
واشنگتنپست روزنامه را به چاپ گزارشی
متهم کردند که از صحت و سقم آن مطمئن
نبوده است.
Q

Qافتخارات و جوایز

کلکســیون افتخــارات روزنامــه
واشنگتنپست یکی از کمنظیرترینها در
نوع خود اســت .این روزنامه از سال 1936
به این سو بسیاری از جوایز را در بخشهای
مختلف روزنامهنــگاری از آن خود کرده
است :هشــت بار برنده جایزه معتبر ورد
بینگهام ،هشت بار برنده جایزه پولیتزر به
خاطر گزارشهای بینالمللی ،هشت بار برنده
جایزه پولیتزر به خاطر انتشار نقد و بررسی،
هفــت بار برنده جایــزه پولیتزر به خاطر
ارائه نظرات اندیشمندانه درباره رویدادهای
متفاوت ،پنج بار جایزه پولیتزر به خاطر ارائه
خدمات عمومی ،و غیره.
این افتخارات و جوایز نشــان میدهد
که روزنامه واشنگتنپســت همواره به
آموزههــای روزنامهنگاری به دقت توجه
کرده اســت و خود میتواند دانشــگاه
روزنامهنگاری معتبری تلقی شود ،چراکه
بسیاری از سردبیران و روزنامهنگاران آن
از تحصیلکردگان مدرسه روزنامهنگاری
دانشگاه کلمبیا هســتند که موسس آن
جوزف پولیتزر بوده است.

فصل
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 :اقتصاد و صنعت

توسـعه

استراتژیست توسعه معتدل

مسعود نیلی
در دولت چه خواهد کرد؟

بهراد مهرجو

دبیر گروه اقتصاد

 62ســال سن دارد .متولد همدان است و در
دانشــگاه صنعتی اصفهان فوقلیسانس گرفته
و مدرک دکترایــش هم محصول تحصیل در
دانشگاه منچستر انگلیس است .مسعود نیلی مانند
بســیاری دیگر از خیل مدیران انقالبی در دهه
 ،60پیش از آنکه تجربه دولتداری پیدا کند ،در
جایگاه تصمیمگیری نشست و حاصل سالهای
جوانی او مشارکت در تدوین برنامه اول توسعه
بود .برنامهای که در مجادله راست و چپ سیاسی
و اقتصادی آن دوره زمانی سرنوشتش سیاه شد
و هیچگاه رنگ اجرا ندید .جناح راست سنتی
و سیاســی وقت و جامعه مدرسین حوزه علمیه
قم هر آنچه توانستند علیه این برنامه نوشتند و با
یک جمله نهاد برنامهنویسی را معلق کردند«:در
نظام اســامی که منبعث از قضــا و قدر الهی
است ،آیا نیازی به برنامه وجود دارد؟» جریان
چپ وقت تحت تاثیر همین مناقشات سیاسی
تصمیم گرفت قید برنامه توسعه را بزند و فکر
و ذکرش را متمرکــز بر جنگ کند .اما همه
اینها دلیل ناامیدی نبود .پــس از این اتفاقات
نیلی جوان همنشین اساتید نامدار اقتصادی مانند
علینقی مشایخی و محمد طبیبیان شد و مدتی بعد
به همراه آنها نقش محوری در تدوین برنامه سوم
توســعه پیدا کرد .اما سرنوشت برنامه سوم هم
بهتر از تجربه قبلی این تیم نشد و پس چند ماه
از کلید خوردن آن ،ادامه اجرای برنامه متوقف
شد .تنها تفاوت در گرایش مخالفان بود .برنامه
اول را راستها به پستو فرستادند و برنامه سوم
را چپها به زمین زدند .همه این اتفاقات برای
نیلی تجربه بود .او مدتی بعد اصلیترین ســند
مکتوب زندگی حرفهای خود را تدوین کرد .در
دوران وزارت اسحاق جهانگیری ،او استراتژی
توسعه صنعتی را نوشت و البته که این سند هم
به دلیل کارشکنیهای تکنوکراتهای مستقر
در دولتها و پس از آن مخالفت سیاســی تیم
اقتصادی محمود احمدینژاد به صورت کامل
اجرا نشد .با این حال تحلیلگران اقتصادی روایت
میکنند که میــان برنامههای مکتوب اقتصاد
ایران ،اســتراتژی توسعه صنعتی مطلوبترین

ســازمان مدیریت و برنامهریزی کنار معاون
برنامههای خروج از رکود در حلقه تیم نجفی-
بوده اســت .نیلی مدتی در سمتهای مختلف
آینده را عرضه کرده اســت .یک ماه پیش از
اول اقتصادی دولت تمام منظومه اداری اقتصاد
اعالم اسامی اعضای کابینه دوازدهم ،گمانهزنیها
نیلی نوشــته شده بود و پیش از نمایش عمومی
مانند معاون ســازمان برنامه بودجه نیز به کار
ایران را میســازند .محمــد نهاوندیان که در
همگی بر حضور نیلی در کابینه تاکید داشت.
آن وزارتخانههای اقتصادی دیگر همگی متعهد
پرداخت و تجربه حضور در دولت را به رزومه
کابینه یازدهم نقشی تاثیرگذار در چینش وزرا
نیلــی در تمام دوران کاری خود ســمتهای
به پذیرش این ایدهها شــده بودند .صبح روز
کاری خود اضافه کرد .پس از آن نیلی مســیر
و تعیین سیاســتهای اقتصادی داشت ،این بار
اجرایی و حضور در ســاختارهای تشکیالتی-
همایش رئیسجمهور از اصالحات گسترده در
فعالیتهای حرفــهای خود را تغییر داد و روانه
از دایره قدرت بیرون مانده اســت .پیشبینیها
اداری وزارتخانههای ایران را نپذیرفته بود ولی
نظام بانکی خبر داد و پس از آن وزرای اقتصادی
دانشگاه شد .او به همراه علینقی مشایخی نقشی
در حضور بیش از  700مهمان تاکید کردند که
نشان میدهد او ممکن است در جایگاه معاونت
خبرها نشان میداد که این بار او مجاب شده برای
یگانه در تاســیس دانشکده مدیریت و اقتصاد
دانشگاه صنعتی شریف پیدا کرد و در این نهاد
تازهتاسیس اقتصادی یا معاونت کمتر کاربردی
اثرگذاری بیشتر ،ردای وزارت را به تن کند .اما
این سیاستها را اجرا میکنند .عصر همان روز
اجرایی رئیسجمهور بنشــیند .مدیران اجرایی
در نهایت میان اسامی  17وزیر اعالمشده ،نامی از
نیلی در پنلهای تخصصی حضور یافت و هر
آکادمیک ،تعداد زیادی متخصص را به اقتصاد
مسعود نیلی نیامد .هیچ کدام از اعضای دولت نیز
کشــور طی  4دهه گذشته نشــان دادهاند که
آنچه توضیح نیاز بود به اصحاب بخش خصوصی
ایران معرفی کرد که هرکدام بعدها نقشــی در
در مورد این غیبت اظهارنظری رسمی صورت
عالقهای به اجرای سیاستهای کالنی که توسط
ارائه کرد .اما سند سیاستهای خروج از رکود
بنگاهداریهای ســطح کالن اقتصاد ایران پیدا
ندادند و هرآنچه میان فعــاالن اقتصادی دهان
اقتصاددانان نوشته میشود ،ندارند .همانطور که
هم به سرنوشت تمام برنامههای پیشین دچار شد
کردند .دوران هشتساله محمود احمدینژاد و
پیش از این برنامههای اول ،سوم ،چهارم و پنجم
به دهان میگشت ،نقل قولهای محفلی بود که
و باز هم مدیران اجرایی ترجیح دادند با گزینش
خانهنشینی اجباری مدیران اصالحطلب ،فرصتی
هیچگاه به صورت کامل اجرایی نشدند و تقریبا
خبر از مخالفتهای پیدا و پنهان با نیلی میداد.
بندهای مختلف این برنامه نهایت سلیقههایشان را
برای نیلی ایجــاد کرد تا تعداد تالیفات خود را
به  7عنوان برســاند و همزمان امکان برقراری
تمامی مدیران اداری ایران تاکید دارند که وزرا
حتی پس از او محمــد نهاوندیان رئیس دفتر
در اجرای سیاستها به کار گیرند .یکسال بعد
اثرگذار روحانی هم نامش میان اعضای کابینه
ترجیح میدهند که به جای ارائه کارنامه واقعی
نیلی در سخنرانیهای خود به منتقدان دولت ایراد
ارتباط بیشتر با مردم به کمک رسانهها را پیدا
جایی نگرفت تا دو چهره مهم (البته در دو جناح
در مورد اجرای این برنامهها به عددسازیهای
گرفت که چــرا اعالم میکنند اقتصاد ایران از
کند .مسعود نیلی سال  1392دیگر مدیر جوان
مختلف اقتصادی دولت) هر دو بیرون از کابینه
دهه  60نبود .موهایش ســفید شده بود ،مردم و
مرسوم بپردازند.
رکود خارج نشده است .او به تحلیلی علمی استناد
جایگاه دستیار ویژه رئیسجمهور در امور
باقی بمانند .میانههای هفته گذشته حسن روحانی،
کرد که روایت میکرد« :در صورتی که از میان
فعاالن اقتصادی او را به خوبی میشــناختند و
اقتصادی برای مســعود نیلی ،دسترسی بیشتری
سرانجام حکمی برای مسعود نیلی صادر کرد.
سه فصل متوالی ،یک فصل با رشد اقتصادی مثبت
تقریبا به عنوان تنها اقتصــاددان ایرانی نامش
نیلی در قیاس با دولت قبل کمی ارتقا پیدا کرد
به قدرت اول اجرایی کشور ایجاد میکند ولی
همراه باشد ،آن دوره را دیگر نمیتوان به عنوان
سرزبانها افتاد که جریان راست و چپ روی
همزمان او از در اختیار داشــتن ســاختارهای
و از سمت مشاور به دستیار ویژه رسید .همزمان
رکود معرفی کرد ».همین تعریف یکخطی
توان علمی او وفاق داشــتند .حسن روحانی از
همان روزهایی که در ساختمان نیاوران مرکز
برنامهریز ،کارشناســان اداری و تمام ارکان
دبیری ستاد هماهنگی اقتصادی دولت هم به او
باعث شد تا دولت از اتهام همراهی همیشگی
با رکود خالص شود و همزمان منتقدان و حتی
تشــکیالتی محروم میشــود .در این جایگاه
رسید ولی آیا این عنوانها برای نیلی موثر است؟
تحقیقات اســتراتژیک به چینش کابینه اولش
فعاالن بخــش خصوصی نیز با احتیاط در مورد
نیلی باید خواستههای خود را به وزارتخانههای
نشست ،نام نیلی را به یاد داشت .او تالش کرد
دوران رکــود اظهار نظر کنند .طی دو ســال
اقتصــادی ارجاع دهد و این بار پیش از تدوین
Q Qنیلی چه خواهد کرد؟
تا میان ســه جریان فکری حاکم بر کابینه اول
گذشته ،مسعود نیلی در سمت مشاور اقتصادی
برنامه ،این کارمندان اداری و کارشناسان زیر
خود اتفاق نظر ایجاد کند .محمد نهاوندیان رئیس
اقتصاد کابینه دوازدهم توســط دو جریان
رئیس دولت چندین سخنرانی کلیدی داشته و
وقت اتاق بازرگانی ایران و رئیس دفتر بعدی
نظر وزیر هستند که باید خواستههای دستیار ویژه
مشخص اداره میشود؛ تکنوکراتهای ساکن
رئیسجمهور را تامین کنند .اما فرآیند واقعی
وزارت اقتصاد ،وزارت صنعــت ،وزارت راه
به سیاق همیشگی خود با ارائه نمودارهایی در
او اقتصادشناسی تمامعیار بود .اسحاق جهانگیری
اجــرا در ایران با تمام نظامهای اقتصادی جهان
و وزارت کار به همــراه تیم مدیران اقتصادی
مورد وضعیت اقتصاد ایران تصویری شفاف از
معاون اول دولت یازدهم اشــراف وسیعی بر
اقتصاد داشــت و همزمان دیگر اعضای
متفاوت است .تقریبا تمامی وزارتخانههای
دوره
سمت
اقتصادی به تجربه  40ســال گذشــته
کابینه هر کــدام داعیهدار اقتصاد بودند.
دوره اول ریاست هاشمیرفسنجانی دریافتهاند که باید خود را با شخص اول
در این ترکیب مســعود نیلی به همان
معاون سازمان برنامه و بودجه
حاکم بر همان وزارتخانه همراستا کنند.
سمت مشــاور اقتصادی رئیسجمهور
دولت جنگ و دولت سازندگی
همکار در تهیه و تدوین اولین و سومین برنامه  ۵ساله توسعه
در اینصورت اگر وزیر ،تمایلی به اجرای
اکتفا کرد ولــی آنهایی که از نزدیک
دولت اصالحات
رئیس شورای اقتصاد
منویات از بیرون دیکتهشده نداشته باشد،
در جریان روندهای تصمیمگیری کابینه
دولت اصالحات
معاون سازمان برنامه و بودجه
هیچ اتفاقی رخ نمیدهد .به این ترتیب
بودند ،میدانســتند که او در بسیاری از
نیلی از سازوکار اجرایی دور میشود و
سیاســتگذاریهای دولت نقش دارد.
دولت اصالحات
سرپرست کمیته خصوصیسازی
مقام او در جایگاه تصمیمساز یا اثرگذار
ظهور عینی این نقش به همایش تبیین
سالهای  79تا 90
رئیس دپارتمان اقتصاد دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه شریف
در تصمیمگیریها باقی میماند .از سوی
سیاســتهای خروج از رکود اقتصادی
دولت اول حسن روحانی
مشاور اقتصادی رئیسجمهور
دیگر اوست که بیشتر از وزرای کابینه
مربوط بود که تمام مــردان اقتصادی
میتواند به رئیسجمهور دسترسی داشته
کابینه به همراه مدیران تاثیرگذار بخش
دولت دوم حسن روحانی
دستیار ویژه رئیسجمهور در امور اقتصادی
باشد و همچنین از حمایتهای قاطع و
خصوصی در رونمایی آن حضور داشتند.

نظریهپرداز دولت معتدل

نیلی متفکر و وزرا مجری خوبی هستند
احمد حاتمییزد

رئیس کمیته اقتصادی حزب
کارگزاران سازندگی ایران

مســعود نیلی را به عنوان معمار اقتصادی
دولت اعتــدال میشناســند .او نظریهپرداز و
اندیشمند شناختهشدهای در زمینه اقتصادی در
کشور ماست .مسعود نیلی در عالم اقتصاد ایران
یک شخصیت میانهرو ،صبور و با پشتکار است.
او در مورد اقتصاد ایران مطالعات قابل توجهی
انجام داده است و مقاالت متعددی که از ایشان
منتشر شده ،گویای این مسئله است.
در مدتی که اقتصاد ایــران دوره تحریمها
را از ســر گذرانده ،به رکود تورمی دچار شده
و عوارض دیگری بر آن مســتولی شده است،
نیلی شرایط کشور و مسائل اقتصادی را به طور
مرتب دنبال و پایش کرده است .در دورهای که

رئیسجمهور منتخب مردم در آستانه تعیین وزرا
و معرفی آن به مجلس شورای اسالمی قرار گرفته
بود ،بســیاری شایعه کردند که نیلی قرار است
به عنوان وزیر اقتصــاد و دارایی به نمایندگان
مردم معرفی شــود اما در نهایت این شــایعه
رنگ واقعیت به خود نگرفت و نیلی به عنوان
نظریهپرداز اقتصادی دولت کنار رئیسجمهور
ماند و مسعود کرباسیان که مدیری فعال ،کوشا
و باتجربه است ،به عنوان وزیر اقتصاد و دارایی
دولت دوازدهم معرفی شد.
با شکلگیری این ترکیب میتوان پیشبینی
کرد که برنامههای اقتصادی و نظریههایی که
در آینده برنامه و راه دولت دوازدهم را مشخص
میکنند ،از ســوی نیلی طرح و با همراهی تیم
اقتصــادی دولت اصالح میشــوند و در ادامه
اجرای آنها به مدیران کارآمدی مثل مســعود
کرباسیان واگذار خواهد شد .کرباسیان مجری

خوبی است اما به عنوان نظریهپرداز در اقتصاد
ایران مطرح نیست ،در مقابل نیلی سابقه زیادی
در زمینه کار اجرایــی در کارنامه ندارد اما در
زمینه مطالعات اقتصادی ایران صاحبنظر است
و در دوره دولت گذشته یعنی دولت دوازدهم،
بیشتر نظریهها و طرحهای نیلی مورد توجه گروه
اقتصادی دولت قرار گرفته و پیاده شــدهاند .با
انتخابهایی که رئیسجمهور در مورد مشاوران
و وزرای اقتصادی انجام داده ،این امید تقویت
شده که برنامهریزی درستی برای حل معضالت
بزرگ اقتصادی در ایران طی چهارسال آینده
انجام و به مرحله اجرا برســد .به نظر من باید
محور مهم برنامهها ،ابر مشکل اقتصاد ایران یعنی
بیکاری باشد؛ بیشتر روی افزایش فرصتهای
شــغلی تمرکز کنیم؛ زمینهای کــه میتواند
به افزایش نرخ اشــتغال کمک کند و موجب
تغییر رویکرد در تولید و صنعت خواهد شــد.
تولید کاالها و خدماتــی که قابلیت صادرات
داشته باشــند ،مهمترین اهرم برای تکان دادن
بازار کار ایران اســت .اقتصاد ما به مرحلهای
رســیده که اتکا بر بازار داخلی برای آن کافی
نیست .اگر به بازار داخلی اکتفا کنیم ،شانسی

برای تحقق رشد اقتصادی پیشبینیشده و رشد
نرخ اشتغال با سرعت مطلوب در اقتصاد ایران
نخواهیم داشت .ظرفیت تولید در ایران باالست و
بیش از نیاز داخل است ،بنابراین گروه اقتصادی
دولت باید گسترش صادرات را به عنوان هدف
اصلی در نظر بگیرد ،هم در زمینه کاال و هم در
مورد خدمات .تغییر جهتگیری تولید مهمترین
نکته در این زمینه اســت .در 50سال گذشته
به طور مداوم شــعار خودکفایی داده و برنامه
اقتصادی تولید را بر مبنای جایگزینی واردات
دنبال کردهایم .این شــعار را باید به طور کامل
بایگانی کرد و به جای آن تولید برای صادرات
را سرلوحه کار قرار داد .اگر تولید برای صادرات
در متن برنامهریزی اقتصادی قرار بگیرد ،شرایط
اقتصاد ایران تغییر خواهد کرد .اگر جهت تولید
را صــادرات در نظر بگیریم و وزارت صنعت،
معدن و تجارت همانطور که وزیر پیشــنهادی
آن شــعار داده و برنامه اعالم کرده عمل کند،
گروه اقتصــادی که رئیسجمهور دوازدهم در
نظر گرفته ،میتواند اقتصــاد ایران را از رکود
خارج کند .به نظر من در شرایط فعلی نمیتوان
به پیشبینی دقیقی درباره چگونگی اثرگذاری

عملکرد هر یــک از وزرا یا ترکیب آنها بر
اقتصاد ایران به طور جزیی رسید .به طور کلی
ما همــه امیدواریم و البته تنها میتوانیم امیدوار
باشیم که ترکیب گروه اقتصادی دولت جدید
یعنی کرباسیان ،نیلی و شریعتمداری بتواند تولید
برای صادرات و تسهیل تجارت را پیش ببرد.
متاسفانه کنار اینها در سازمان برنامه و بودجه
کشور ضعفهایی داریم .شیوههای مدیریت در
سازمان برنامه چنگی به دل نمیزند .باید فردی
به عنوان ریاست این سازمان انتخاب شود که در
تئوری یا اجرا فرد برجستهای در اقتصاد کشور
باشد .ممکن است نقصانهای فعلی این سازمان بر
روند کار دیگر اعضای گروه اقتصادی دولت اثر
بگذارد .فکر کردن به جنبههای علمی و عملی
اقتصاد باید بیش از مســائل سیاسی در اولویت
مدیریت ســازمان برنامه و بودجه قرار بگیرد.
در این زمینه رئیسجمهور میتواند از ظرفیت
افرادی که در سالهای پس از پیروزی انقالب
اسالمی در سطح رئیس و معاونت سازمان برنامه
فعالیت کردهاند استفاده کند.
نکته دیگر ،مسئله بحران بانکی به عنوان یکی
از معضالت بزرگ اقتصاد ایران است .به نظر

کامل معــاون اول رئیسجمهور نیز برخوردار
باشــد .در این شرایط مقام معنوی نیلی بیش از
جایگاه رســمی و اداری او شــان پیدا میکند
و حداقل دســتگاههای اجرایی به واسطه این
جنس از روابط بخشــی از دیدگاههای دستیار
رئیسجمهور را در ارکان اداری و رفتاری خود
پیاده میکنند .تاریخ اقتصاد ایران کمتر تجربه
چنین روش مدیریتیای را داشته است .هرچند
نمونه چنین مدلهایی در اقتصادهای توسعهیافته
بارها و بارها آزموده شده ولی روندها در ایران
به گونهای دیگر است .در این منظومه مسعود
نیلی در خط میان اثرگذاری و بیاثری در نوسان
خواهد بود .او از شأن علمیای برخوردار است
که همه اعضای کابینه آن را دریافتهاند ولی دقیقا
مقام اجرایی ندارد.
Q

Qآیا نیلی میتواند موفق باشد؟

مســعود نیلی به اندازه تمام سیاستمداران
و تکنوکراتهای ایرانــی در جریان رازهای
اداری کشور اســت .او از قدرت جریانهای
پنهان ،محافل سیاسی ،رسانهها و حتی البیهای
اداری درون وزارتخانهها خبر دارد .نیلی طی 4
دهه گذشته در تمام سطوح با وزیران ،روسای
جمهور و حتی معاونــان وزارتخانهها در رابطه
بوده و از این نظر هیچ کدام از اقتصاددانان ایرانی
به اندازه او به دریافتی واقعی از شرایط حاکم بر
اقتصاد ایران نرسیدهاند .به همین دلیل است که
نیلی برخالف اقتصاددانان جریان چپ ،هیچگاه
به انتقادهای فانتــزی و نقدهای خارج از قاعده
نمیپردازد .سمتی تحت عنوان «استراتژیست»
در ساحت سیاســت ایران معنا ندارد ولی نیلی
با عنوانی دیگر در همین مقام نشسته است .او
قرار اســت راهبردهای کالن و اجرایی را ارائه
دهــد .نزدیک  4دهه تجربهانــدوزی در نظام
اداری ایران ،قطعا نیلی را به این درک رســانده
که مدیران اقتصادی ایران برنامهبردار نیســتند
ولی دستور را به خوبی اجرا میکنند .نزدیکی
او به رئیس دولت میتواند برنامهها را از شعار
درون کتابچهها به مقام اجرا برســاند .احتماال
کابینه دوازدهم نیز به جایگاه معنوی ،سیاسی و
علمی نیلی ایمان میآورد و شاید این بار اتفاقی
تازه در اقتصاد ایران رخ دهد.

میرسد وزرای اقتصادی معرفیشده به مجلس
شورای اسالمی این بحران را درک کرده باشند
اما نکته مهم در حل این بحران ،افزایش اختیارات
بانک مرکزی است .بانک مرکزی باید برای
اصالح اوضاع قدرت بیشتری داشته باشد .برای
افزایش اختیــارات بانک مرکزی الیحهای در
نظر گرفته شده که متاسفانه در چهارسال گذشته
بین دولت و مجلس شورای اسالمی گیر کرده
است .تصویب این الیحه کمک بزرگی به حل
مشکالت بانکهاست و تا زمانی که این الیحه
به تصویب نرســد ،نمیتوان از بزرگترین نهاد
پولی و مالی کشور انتظار اصالحگری داشت.
الیحه دیگر ،الیحه قانونی بانکداری اســت که
تصویب آن به تاخیر افتاده است .تصویب این
دو الیحه به روشن شدن تکلیف بانکها کمک
میکنــد .تازمانی که این دو الیحه به تصویب
نرسد ،مشــکالت بانکها پابرجاست و در این
شرایط با وجود تمام توان اجرایی و کارشناسی
که رئیسجمهور توســط نیلی و کرباسیان در
گروه اقتصادی جمع کرده ،هر نوع پیشــرفت
اقتصادی با دســتاندازهای بیشماری روبهرو
خواهد بود.
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تجربه

درس-گفتارهای اقتصاد جهان

هند به دلیل جمعیت باالی کشورش به انرژی بیشتری نیاز دارد و به همین دلیل از
کشورهایی مانند ایران و قطر نفت و گاز میخرد؛ البته هندیها سابقهای طوالنی و
موفقیتآمیز در استفاده از انرژیهای نو مانند بیوگاز (تولید گاز از زباله) دارن د.

6

عنوان

رقم

نرخ رشد تولید ناخالص ملی

 1.5درصد

نرخ تورم

 2.36درصد

رشد اقتصادی

رشد اقتصادی یک میلیارد نفری

 7.6درصد

نرخ بیکاری

 4.9درصد

صادرات

 23میلیارد(دالر)

نرخ بهره
واردات

 6درصد

 34میلیارد(دالر)

چگونه هند به یکی از پنج اقتصاد بزرگ دنیا تبدیل شد؟
متیندخت والینژاد
خبرنگار

«کشوری با ســریعترین رشد اقتصادی
دنیا» عنوانی بود که مجله اقتصادی فوربس
در سال  ۲۰۱۶به هند داد .این کشور یکی از
پنج کشور نوظهور جهان به حساب میآید
که اقتصــاددان بریتانیایی ،جیم اونیل آنها
را «بریکس» نامگذاری کرد .از ســالهای
گذشته اقتصادهای نوظهور همیشه در معرض
توجه اقتصاددانها و کارشناسان قرار داشتند.
در داخل کشور نیز اقتصاددانها بر این باور
هستند که ایران باید از برنامه و سیاستهای
کشورهای دارای اقتصاد نوظهور الگوبرداری
کرده و همجهت با این کشورها حرکت کند.
بریکس ،گروهی اســت که پنج کشور
قدرتمند دارای اقتصاد نوظهور در آن عضو
هستند .برزیل ،روسیه ،هند ،چین و آفریقای
جنوبی .این کشورها در مدتزمان کوتاه به
طور ناگهانی پیشرفت چشمگیری داشتند و
حتی رشد اقتصادی دو رقمی را تجربه کردند.
کشورهای عضو بریکس دارای اقتصادهای
نوظهور هستند که برنامه دارند در کمتر از ۱۰
سال به یکی از قطبها و قدرتهای اقتصادی
جهان تبدیل شوند .نقطه مشترک این کشورها
رشد ناگهانی و نفوذ قدرتمند در جهان است.
این گروه حدود نیمی از جمعیت و یک سوم
اقتصاد جهان را به خود اختصاص داده است.
با توجه به اینکه چین ،روسیه ،هند و برزیل
بیش از  ۴۰درصــد از ذخایر ارزی جهان را
در اختیار دارند ،تصمیماتشان بر چرخه اقتصاد
جهان تاثیر بسزایی میگذارد.
Q

Qشکوفایی اقتصاد هند

هند سومین اقتصاد بزرگ جهان است .این
کشور با رشد اقتصادی متوسط  ۸درصد طی

 ۸سال گذشته به یک قدرت اقتصادی تبدیل
شده اســت .رشد اقتصادی هند از سال ۱۹۹۱
آغاز شــد .هند پس از فروپاشی جمهوری
شوروی و بحرانهایی دیگر در منطقه مانند
جنگ در خلیج فــارس در اوایل دهه ۱۹۹۰
میالدی با بحران اقتصادی جدی مواجه شد.
به همین ترتیب دولت هند در آن زمان یک
تیم اقتصادی قوی تشــکیل داد که بتواند از
این بحران شــدید ،به سالمت بگذرد .شروع
این توسعه و پیشــرفت اقتصادی در هند با
نخست وزیر رائو آغاز شــ د .در اوایل سال
 ۱۹۹۰این نخست وزیر «مان موهان سینگ»
را وزیر دارایــی خود قرار داد .این فرد یک
ویژگی که داشت این بود که در آن زمان در
اختالفات سیاسی این کشور دخالت نداشت
به همین ترتیــب رابطه خوبی با احزاب این
کشور برقرار کرده بود و میتوانست با همه
همکاری کند .از ســوی دیگر نگاه بدبینانه
مردم به سیاســتمداران هند را نیز تغییر داد.
یک ویژگی که در کشــورهای نوظهور به
چشم میخورد ،استفاده از کمکهای صندوق
بینالمللی پول و بانک جهانی است .موهان
سینگ نیز از این دو سازمان بینالمللی کمک
گرفت .در زمــان وزارت خود از حمایتها
و کمکهای کارشناسان صندوق بینالمللی
پول و بانک جهانی اســتفاده کرد .بر اساس
گزارش ناظر اقتصاد ،در ســالهای  ۱۹۹۰تا
 ،۱۹۹۳کسری فزاینده بودجه و اتالف منابع
ارزی تنشهای مهمــی را در نظام اقتصادی
پدیدار ساخت و محدودیت زیاد در واردات
سبب پیدایش تورم و رکود صنایع شد .رشد
تولید ناخالص داخلی که در سالهای  ۱۹۸۹و
 ۱۹۹۰به ترتیب  ۶.۱۰درصد و ۹.۶درصد بود،
در سالهای  ۱۹۹۱و  ۱۹۹۲به ترتیب به ۴.۵
درصد و  ۸درصد کاهش یافت و رشد صنعت
از  ۸درصد بیشتر نشد .برای نخستین بار هند
با چشــمانداز عدم توانایی در پرداختهای

اقتصاد هند از دید بانک جهانی
بر اســاس گزارش بانک جهانی ،با ۱.۲
میلیارد جمعیت و ســومین اقتصاد بزرگ
جهان در ایجــاد توازن ،رشــد اقتصادی
هند اخیرا قابل توجه بوده اســت .پس از
مستقل شدن این کشــور در سال  ۱۹۴۷و
بعد از انقالب در هند ،وابســتگی مردم به
کشــاروزی و واردات گندم تغییر کرد و
اکنون این کشور یک کشــور قدرتمند
کشاورزی اســت که صادرکننده خالص
غذا شده است .امید به زندگی در هند بیش
از دو برابر شــده و میزان سود کشور چهار
برابر شده است .شرایط بهداشتی این کشور
بهبود پیدا کرده و طبقه متوسط بزرگی در
این کشــور ظهور کرده است .هند در حال
حاضر به خانه شــرکتهای شناخته شده
جهانی در صنایع داروسازی،فوالد،فناوری
اطالعات و فنآوریهای جهان تبدیل شده
اســت .از طرف دیگر دارای نفوذ در سطح
بینالمللی شده است .این در حالی است که
خارجی خود مواجه شــد .در ماه ژوئن سال
 ،۱۹۹۱ذخایــر ارزی هند به  ۱.۱میلیارد دالر
تنزل کرده بود که حتی برای سه هفته واردات
هند کافی نبود .ضمن آنکه در پی کســری
تراز پرداختها در دهه  ،۱۹۸۰دولت ناگزیر
به استقراض شده بود که طی سالهای ۱۹۸۰
تا  ۱۹۸۱به  ۲۲میلیارد دالر و  ۱۲درصد تولید
ناخالص داخلی بالغ شــد و در سال  ۱۹۹۱به
 ۸۲میلیــارد دالر و  ۲۴درصد تولید ناخالص
داخلی رسید .در سال  ۱۹۹۱همزمان با شروع
اصالحات اقتصادی ،حجم اقتصادی هند ۱۵۰
میلیارد دالر بود ،اما وزیر وقت امور دارایی با
اقداماتی نظیر تعدیل ساختاری ،کاهش یارانه

بانک جهانی رشــد اقتصادی  ۲۰۱۷هند را
اینگونه پیشبینی کرد :رشد اقتصادی هند
به دنبال مبارزه دولت با پول ســیاه،کاهش
مصرف،ســرمایهگذاری خصوصــی و
محدودیتهای اعتباری ایجاد شده کاهش
پیدا میکند .مبارزه با پول سیاه در کوتاهمدت
بر کسب و کار و اقتصاد داخلی هند تاثیر
منفی خواهد گذاشت .هند به تدریج در سال
مالی  ۲۰۱۸به رشد اقتصادی  ۷.۶درصد باز
خواهد گشت و در ســال مالی  ۲۰۲۰رشد
اقتصادی هند به  ۷.۸درصــد افزایش پیدا
میکند .علت اصلی رشــد اقتصادی هند به
کاهش قیمت بهای نفت و همچنین افزایش
میزان سرمایهگذاری و اصالحات ساختاری
در این کشور بستگی داشته است .در حال
حاضر سقوط شدید فروش خودرو ،امالک و
زمین و بحران ناشی از تعویض اسکناس در
فاصله زمانی کوتاهمدت در هند باعث کاهش
رشد اقتصادی این کشور شده است.
و تعرفهها در بخش کشــاورزی ،لغو قوانین
محدودکننده سرمایهگذاری و کوچک کردن
بخش دولتی در هند توانست کشورش را از
رکود خارج کند ،به نحوی که در سالهای
بین  ۱۹۹۲الی  ۲۰۰۰این کشور رشد اقتصادی
باالی  ۴درصد را تجربه کرد.
Q

Qسیاستهای اقتصادی هند

مانموهانســینگ وزیــر دارایی هند،
برنامههایی را برای خروج کشــور از اقتصاد
برنامهریزی شــده به تصویب رساند و آنها
را به تدریج به اجــرا درآورد .از آن زمان به
توپاگیر لغو
بعد به تدریج قوانین مالیاتی دس 

شدند ،قوانین صادرات و واردات کشور تعدیل
شدند ،امکان ســرمایهگذاری خارجی فراهم
آمد و امنیت سرمایههای داخلی تامین شد .در
اوایل دهه نود ،هند با در پیشگرفتن رویکرد
اصالحات اقتصادی و کاهش کنترل دولت
بر تجارت و سرمایهگذاری خارجی ،به تدریج
بازار خود را باز کرد.
هند از سال  ۱۹۵۱برنامه پنجسالهای را تهیه
و اجرا کرد .در برنامه نهم بین سالهای ۱۹۹۷
الی  ۲۰۰۲تاکید اصلی بر ارتباط میان رشــد
ســریع اقتصادی و کیفیت زندگی تودههای
مردم و نیز بهبود وضع قشرهای فقیر و حذف
نابرابریهــای تاریخی بود .به همین ترتیب
شعار برنامه نهم« ،رشــد» همراه با عدالت
اجتماعی انتخاب شد .در برنامه آمده است ،از
آنجاییکه موفقیت هر استراتژی توسعه ،به
توانایی دولت برای حفظ ثبات محیط اقتصاد
کالن بســتگی دارد ،الزم است از کسری
بودجه دولت کاسته شود تا این امر به تورم
دامن نزده و موجب افزایش نرخ بهره نشود.
به همین ترتیب کاهش کســری درآمد
با بهبود سیســتم وصول مالیاتها و اجتناب
از هزینههای غیرضــروری مانند برخی از
یارانههای غیرموجه ،امکانپذیر تشخیص داده
شــد .در برنامه نهم بود که این کشور رشد
اقتصادی باالیی داشــت و توانست از رکود
خارج شود .رشد اقتصادی هند بین سالهای
 1990تا  2002ســاالنه به  ۵.۶درصد رسید و
بین ســالهای  2002تا  2006ساالنه تا ۵.۷
درصد افزایش پیدا کرد.
از ســوی دیگر هند به جای طرد کردن
همسایگان و دشمنان قدیمی خود روابط خود
را با این کشــورها بهبود بخشید و به همین
ترتیب اقتصاددانها بــرآورد کردند که در
اوایل دهه  ۲۰بهبود روابط خارجی  ۵۰درصد
در افزایش تولید ناخالص ملی دخالت داشته
است.

Q

Qویژگی هندیها

در هند به دلیل جمعیت زیاد این کشور،
اقشــار پایین و کمدرآمد زیادی وجود دارند.
به همین ترتیب ،آموزش کارگری و مهارت
کارگری در این کشور زیاد است.کارگران
ماهر و مهندسان هندی که برخالف بسیاری
از کشــورها ،از تخصص باالتری نسبت به
کارگران چینی و عربی برخوردار هستند ،از
زبان انگلیسی برای برقراری ارتباط با کشورهای
غربی و نفوذ در آنها بهره میگیرند به گونهای
که کارگران متخصص هندی بخش عمدهای از
نیروی کار خارجی در کشورهای اروپایی را
تشکیل میدهد .هندیها در کشورهای عربی
نیز حضور قابل توجهی دارند .از طرفی طبق
آمار رسمی دولت ،در سرزمین هندوستان ۲۹
زبان ،دارای گویشــور باالی یک میلیون نفر
است و  ۱۲۲زبان دیگر دارای گویشورانی بیش
از ده هزار نفر هســتند .به این دلیل است که
هند با اقتصادی بزرگ و نیروی انسانی انبوه،
یکی از مرجحتریــن و مطلوبترین مقصدها
برای سرمایهگذاری مستقیم خارجی محسوب
میشــود .هند در فنآوری اطالعات و دیگر
حوزهها از قبیل قطعــات اتومات و خودکار،
محصوالت شــیمیایی ،پوشاک ،داروسازی و
جواهرات توان باالیی دارد.
از ســوی دیگر هند پس از چین دومین
کشور دنیا از نظر ارزش تولیدات کشاورزی
اســت .به طوری که با تولید  ۸۲۰میلیون تن
چای ،بزرگترین تولیدکننــده چای دنیا و
چهارمین صادرکننده این محصول پس از کنیا،
سریالنکا و چین است.
هند به دلیل جمعیت باالی کشــورش به
انرژی بیشــتری نیاز دارد و به همین دلیل از
کشــورهایی مانند ایران و قطر نفت و گاز
میخــرد؛ البته هندیها ســابقهای طوالنی و
موفقیتآمیز در استفاده از انرژیهای نو مانند
بیوگاز (تولید گاز از زباله) دارن د.

دموکراسی اقتصادی ،اپراتورهای هندی
جعفر خیرخواهان

کارشناس اقتصادی و امور بینالمللی

هند از نظر سیاســی کشــوری بر پایه
دموکراسی است و از نظر سیاسی بزرگترین
دموکراسی دنیا به حســاب میآید .تا دهه
 ۹۰اقتصاد این کشــور رشد پایینی داشت و

مشــکالت متعددی که در این کشور ایجاد
شد که حتی دولت ذخیره ارزی نیز نداشت
یعنی صادرات کشــور به شدت پایین بود و
وضعیت مردم خراب بود که همه این موارد
بیشتر از دولتی بودن اقتصاد این کشور نشأت
میگرفت .هر کارآفرینی اگر میخواست
وارد تولید شــود انواع مجوزهــا را باید از
دولت میگرفت و دولت نمیگذاشت این

ســرمایهگذاران به راحتی وارد فعالیتهای
سرمایهگذاری و کارآفرینی شوند .در نتیجه
در ابتدای دهه نود رهبران سیاسی هند متوجه
شدند که مســیری که تا کنون رفتند اشتباه
بوده است .آنان عمدتا نگاهی به شوروی و
اقتصاد دولتی داشتند اما در عوض متوجه شدند
شرق آســیا در آن چند دهه پیشرفت کرده
است .به این خاطر به سمت آزادسازی اقتصاد

حرکت کردند .بــه عبارتی مجوزها را لغو
کردند و ارتباطاتشان را با دنیا گسترش دادند.
به سمت جلب سرمایهگذار خارجی رفتند تا
بتوانند در بازارهای جهانی حضور پیدا کنند.
این وضعیت توانست اقتصاد هند را به رشد و
جهش برساند .هند توانست در کمتر از یک
دهه خودش را به جایگاه سومین اقتصاد جهان
برساند و حتی بتواند جلوتر برود.

به هر صورت هند از این مزیتهایی که
داشت به خوبی اســتفاده کرد و با پیشرفت
فناوری و اطالعات توانست کارهای اطالعاتی
که کشورهای پیشرفته احتیاج داشتند را انجام
دهد .از اپراتوری تلفن تا تایپ کردن و حتی
انجام عملهای پزشکی در این کشور صورت
گرفت .به دلیل زیاد بودن نیروی کار قیمت
نیروی کار پایین اســت در نتیجه کشورهای

توســعه یافته کارهایشــان را به افراد هندی
میسپارند.
رهبران کشــور هند که متوجه شده بودند
اقتصاد بسته و دولتی و کنتر ل قیمت چه آسیبی
به این کشور میزند با تغییر سیاست تکلیفشان
را مشخص کردند و از دهه  ۹۰در مسیر جدید
تقریبا ثابت قدم ،حرکت کردند که کارنامه
آنها موفق بوده است.
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کارآفرین

علی رحیمیان بنیانگذار صنعت خوراک دام ،طیور و آبزیان ایران است اما کارهای خیر بزرگی مثل تأسیس دبیرستان و بیمارستان خیریه در الوند قزوین
انجام داده است .او همچنین یکی از افراد مؤثر در شکلگیری آسایشگاه سالمندان کهریزک است .عالوه بر این ،رحیمیان در تأسیس و شکلگیری دبستان
علوی با مرحوم برادرش (حاج عباس رحیمیاناصفهانی) نیز همکاری نزدیک داشت و قبل از انقالب از اعضای هیئتامنای این مدرسه بود.

مرد اولینها
علی رحیمیاناصفهانی که بود و چه کرد؟

فریده عنایتی

خبرنگار

شــاید علی رحیمیاناصفهانی را بیشتر از
فعالیتهای اقتصــادیاش با کارهای خیرش
بشناسند .البته که او بنیانگذار صنعت خوراک
دام ،طیور و آبزیان ایران است اما کارهای خیر
بزرگی مثل تأسیس دبیرستان و بیمارستان خیریه
در الوند قزوین انجام داده است .او همچنین یکی
از افراد مؤثر در شکلگیری آسایشگاه سالمندان
کهریزک اســت .عالوه بر این ،رحیمیان در
تأسیس و شکلگیری دبستان علوی با مرحوم
برادرش (حاج عبــاس رحیمیاناصفهانی) نیز
همکاری نزدیک داشــت و قبل از انقالب از
اعضای هیئتامنای این مدرسه بود.
علی رحیمیان ،اول تیرماه ســال  1300در
یکی از محلههای قدیمی تهران متولد شد .پدرش
رحیم در بازار خریدوفروش میکرد و مادرش
هم از خاندانی تجارتپیشه بود .رحیمیان تمام
زندگی خــود را در کتابی با نام «نوآوریها و
کامیابیها» تعریف کرده است .کتابی که در
واقع خاطرات یک دامپزشــک است .او سال
 81در ابتدای کتاب اینطور نوشته است« :در
آستانه هشتادسالگی ،به توصیه بعضی از دوستان،
به فکر افتادم که خاطرات زندگیام را بنویسم و
هنوز هم در حافظهام خاطراتی موج میزند .در
روزهای اول باور نمیکردم که حافظهام تا این
اندازه یاری کند ،زیرا درگذشته یادداشتی به این
منظور از زندگی خود برنداشته بودم و تنها باید
با فشار به حافظه خود گذشته را به یاد میآوردم.
به همین دلیل برخی از تاریخها را بهطور دقیق
نمیدانم و بعضــی را فراموش کردهام ،ولی با
خود عهد کردم آنچه را که به یاد میآورم عین ًا
به رشته تحریر درآورم و همانطور که خداوند تا
این زمان در زندگی یاریام کرده از او استعانت
بطلبم که در این نوشته بههیچوجه غیر از حقیقت
چیزی ننویسم ».بهحق هم که رحیمیان در بیان
خاطراتش سعی کرده است تا جزئیترین مسائل
را هم به یــاد آورد و تعریف کند .مثل زمانی
که شیطنتهای دوران کودکیاش را تعریف
میکند« :به خاطر شــیطنتی که داشتم و در
منزل آرام نمیگرفتم ،چندی پدرم مرا به بازار
میبرد .سپس ،اسم مرا در مدرسه مقابل امامزاده
زید نوشت .مدارس ابتدایی معمو ًال شش کالس
بیشتر نداشتند؛ در این مدرسه یک کالس قبل
از کالس اول داشــت که عم ً
ال آمادگی بود.
آن روزها بــه آن کالس تهیه میگفتند .چند
روز اول را با پدر به مدرســه رفتم .بعد از یک
هفته پدرم قرار مالقات در محل دیگری داشت.
به همین خاطر از من پرســید« :آیا میتوانی
خود به مدرسه بروی؟ پاســخ دادم :بلی .تنها
به راه افتادم؛ اما در بین راه کوچهای را عوضی
پیچیدم و پس از مقداری راه رفتن دریافتم که
گمشدهام .هرچه رفتم راهم را پیدا نمیکردم .از
ساعت هشت صبح تا عصر کوچهها را گشتم و
باالخره عصر وحشت کردم و گریهام گرفت».

رحیمیان تمام داستان زندگیاش را تمام و کمال
تعریف میکند .او که  17ساله میشود ،سیاست
اقتصادی رضاشــاه در آخر ســلطنتش باعث
میشــود که کلیه کارهای اصلی و سودآور
کشور به دست دولت انجام شود .بهاینترتیب
بازار تهران از رونق میافتد و پدرش حدود سال
 1317ناچار تمامی موجودی خود را جمعآوری
میکند که مبلغ صدهزار ریال سرمایه میشود.
رحیم با شــخصی به نام باغبانباشی که یک
گاوداری در ولیآباد جنوب تهران داشت ،آشنا
میشود و با پیشنهاد او به فکر سرمایهگذاری در
کشاورزی و دامداری میافتد .رحیم در گاوداری
با باغبانباشی شریک میشود و کل سرمایهاش
را در این راه میگذارد؛ اما وضعیت گاوداری
خوب پیش نمیرود تا جایی که کار به شکایت
میرسد.
Q

Qدر مسیر کشاورزی

رحیمیان را بنیانگذار صنعت خوراک دام
در ایران مینامند .شــاید اولین قدم او در راه
کشــاورزی همان مسیری بود که در دانشگاه
ادامه داد .او این دوره را اینطور تعریف میکند:
«در سال  ،1320دیپلم گرفته بودم و در تابستان
مردد بودم که ادامه تحصیل بدهم و یا به کاری
مشغول شوم .برای این کار باید در شهریورماه
تصمیم قطعــی میگرفتم و در دانشــکدهای
اسمنویسی میکردم .روز بیستم شهریور سال
 1320که هجوم بیگانه به ایران اتفاق افتاد بیشتر
بالتکلیف شدم .دانشکدهها هم بالتکلیف بودند و
کمتر ثبتنام میکردند .از طرفی پدرم مسن بود
و بیکار و سربار پدر بودن برای من صحیح نبود.
با مشــورت زیاد تصمیم گرفتم که در مدرسه
عالی بیطاری ثبتنام و ادامه تحصیل دهم ،زیرا
این آموزشگاه تحت نظارت وزارت کشاورزی
بود و چون کمتر کســی حاضر میشد در این
رشــته تحصیل کند ،وزارت کشاورزی هرماه
دویست و چهل ریال به دانشجویان پرداخت
میکرد و از دانشجویان تعهد میگرفت که بعد
از گرفتن لیسانس در همان وزارتخانه استخدام
شوند تا بدینوسیله افراد دیپلمه که در آن زمان
کم بودند حاضر به تحصیل در این مدرسه عالی
گردند ».البته او تنها به تحصیل در دانشــگاه
بیطاری راضی نبــود .به همین دلیل به همراه
همکالسیهایش فعالیت زیادی کرد تا اینکه
باالخره دانشکده بیطاری به دانشکده دامپزشکی
تبدیل و جزو دانشگاه تهران شد.
رحیمیان در طول دانشــکده فعالیتهای
زیــادی انجام میدهد .ســال اول دانشــکده
دامپزشــکی به دلیل عالقهمندی به کارهای
آزمایشگاه به آزمایشــگاه میکروبشناسی
دانشکده پزشکی میرود .فعالیت دیگر او در
این دوره ،در دانشکده مرغداری بود .این فعالیت
او باعث میشود که اولین مرغدار خصوصی در
ایران شود که تنها مرغداری نژاد خالص داشت.
او سال  1320به فکر اســتفاده از موقعیت و
پرورش مرغهای نژاد خارجی واردشده میافتد.
برای پرورش این مرغها سختیهایی را تحمل

میکند؛ اما بعدها برای رفتن خدمت ســربازی
همه مرغها را میفروشــد و مرغداری عم ً
ال
تعطیل میشود.
طی این سالها رحیمیان ازدواج میکند و
در کشــتارگاه تهران مشغول به کار میشود.
ســالهای بعد او کاندیدای گــردش علمی
به اروپا میشود و به سازمان جهانی خواربار و
کشاورزی (فائو) میرود .فعالیتها و پیشرفت
علی باعث میشــود که ریاســت کشتارگاه
تهران را به او بسپارند .او در زمان فعالیتش در
کشتارگاه ،اقدامات زیادی انجام میدهد و این
مجموعه را که شرایطی بسیار بد داشت بهخوبی
و موفقیت ســاماندهی میکند .او در کتاب
خاطرات «نوآوریها و کامیابیها» کشتارگاه
تهران را اینطور توصیف میکند« :کشتارگاه
تهران در زمینی حدودا یک کیلومتری جنوب
ایســتگاه راهآهن قرار داشت .ساختمان آنهم
عبارت بود از بارانداز قدیمی دامها ،آب قناتی
که از شهرنو میگذشــت و بهصورت جوی،
وارد اتاقکهای متعددی که قب ً
ال برای نگهداری
اسب ساختهشده بود میشد و گوسفندان را لب
همین جویها ســر میبریدند .خون حاصل از
کشــتار و مقدار زیادی از محتویات شکمبهها
در جــوی میریخت و از آنجا بهطرف جنوب
میرفت و به نهر فیروزآباد میریخت و هنوز
آخور اسبها در بعضی پاجوبها دیده میشد.
نهر فیروزآباد از داخل شــهر ،فاضالب و آب
باران را بهطرف جنوب و شــرق تهران ،یعنی
روستای فیروزآباد ،برای سیراب کردن مزارع
و اضافه آن بهطرف ورامین سرازیر میگشت».
درنهایت و با تمام اقداماتی که رحیمیان برای
بهروز کردن کشــتارگاه تهران انجام میدهد،
سال  1339کشتارگاه را ترک میکند.
Q

Qتوسعهها میآیند

پس از کار در کشتارگاه تهران ،رحیمیان
وارد صنعــت دام و طیور شــد و فعالیتهای
گســتردهای را در ایــن حوزه انجــام داد و
شرکتهای متعددی را در این حوزه با کمک
دوستان و شرکای دیگر راهاندازی کرد که از
آن جمله میتوان به شــرکت اصیل ،شرکت
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مرغداران ایران ،شــرکت سهامی خوراک دام
پارس ،اشــراق-البراتورهای سیانس-جی آر
سی ...اشــاره کرد .همچنین او نخستین دکتر
دامپزشــکی بود که خارج از کار دامپزشکی
ســمت مدیر کلی را دریافت کرد و پســت
ریاست اداره بهداشت و کنترل مواد غذایی را
بر عهده گرفت .عالوه بر کارهای گســترده
در صنعت دام و طیــور او وارد صنایع غذایی
و صنعت تولید روغن نباتی هم شد و توانست
مجموعههای بزرگی همچون روغن نباتی قو،
پارس و جهان را به همراه دیگر شرکا تأسیس
کند ،مجموعههای صنعتی که هزاران کارگر
داشتند و راهاندازی هرکدام تحولی مهم در صنایع
غذایی کشور محسوب میشد.
مدتی که علی خارج از کشــور به بررسی
و تحقیق میگذراند به فکر تأســیس کارخانه
خوراک دام میافتــد .به گفته خودش« :من
در هلند از یــک کارخانه خوراک دام بازدید
کردم که ازنظر حجم آنقدر عظمت داشت که
ازیکطرف کشتیها ،مواد اولیه میآوردند و
از طرف دیگر واگنهای راهآهن خوراک دام
را به شهرستانها میبردند .با مدیر آن صحبت
کردم و گفت پدربزرگ مــن آن را با یک
آسیاب شروع کرده و استقبال دامداران چنان
بــوده که مالحظه میفرمایید .من هم در همان
زمان پیش خود فکر کردم که اگر روزی پول
داشتم و توانستم در ایران کار خصوصی بکنم،
کارخانه خوراک دام میســازم و از این طریق
به کشورم خدمت میکنم».
روزگار میچرخد و بــرای ایران که رو
به توســعه بود و پیشبینی میشــد در آینده
مصرف مرغ در کشــور افزایش چشمگیری
داشته باشــد علی رحیمیان به حسین قاسمیه
و دیگر شرکا پیشــنهاد میدهد که در زمینه
خوراک طیور سرمایهگذاری کنند .بهاینترتیب
کارخانه خوراک طیور پارس راهاندازی شد .این
کارخانه در ســال  1345با سرمایه صد میلیون
ریال تأسیس شد .در ســال  1347سرمایه این
گروه صنعتی به صد و پنجاه میلیون ریال رسید
و در سال  1356از محل ذخیره سودهای ده سال
گذشته (با صدور سهام جایزه) به سیصد میلیون

ریال افزایش یافت .شرکت در شهریور  1349و
تیرماه  1356افزایش سهام داشت و سرمایه آن
به صد و سیویک میلیون ریال رسید .آنان در
تولید خوراک مناسب برای مدتی دچار مشکل
شــدند ولی با دعوت از دکتر رن (کارشناس
معروف خوراک دام و طیور) به اصالح فرآیند
تولیدپرداختند.
در اوایل دهــه پنجاه ،مدیران شــرکت
پیشبینی کردند شــرکتهای تولید مرغ که
در حال تأســیس بودند خود کارخانه خوراک
دامی تأســیس کنند به همیــن دلیل آنها با
کاهش تقاضا در فروش محصول مواجه شوند
این بود که برای جلوگیری از بروز مشــکل
تصمیم به ســرمایهگذاری در شرکتهای در
حال تأسیس گرفتند؛ به همین دلیل خوراک دام
پارس  50درصد سهام کشت و صنعت اشراق
را خرید.
شــرکت خوراک دام با سرمایه  20درصد
روشنضمیر 20 ،درصد رحیمیان و  60درصد
مالکان کارخانه روغن نباتی قو با تولید روزانه
دو تن محصول آغاز به کار کرد و پس از ده
سال (احتما ًال  )1357تولید آن بهروزی  300تن
رسید .این مجموعه همچنین  300تن خوراک
از دیگر کارخانهها خریداری و به مرغداریها
میفروخت .او در فیلم مســتندی به نام «آیین
تجلیل از استاد دکتر علی رحیمیاناصفهانی» که
سال گذشته منتشر شد ،در خاطراتش از دوره
کار در شرکت خوراک دام پارس گفت« :ما
برای اینکه بتوانیم خوراک دام تهیه کنیم ،خیلی
مطالعه کردیم .مث ً
ال اینکه مرغ کلسیم و فسفر
میخواهد .رفتیم با طباخیهایی که ســروکله
میفروختند ،قرار گذاشــتیم تا استخوانها را
صبح به صبح تحویل کامیون بدهند که برایشان
میفرستادیم .استخوانها که جمع میشد ،حدود
سه ،چهار تن استخوان میشد .در بیابان مقداری
نفت رویش میریختیم و کبریت میزدیم و همه
اینها میسوخت .بعد خاکستر که میشد ،چون
خاکستر استخوان بود ،هم کلسیم داشت و هم
فسفر .آن را به مرغها بهجای کلسیم میدادیم».
البته بعد از انقالب شرکتهای زیرمجموعه
پارس که به بیش از  28شــرکت میرســید

و از سوی حســین قاسمیه ،امیرصالح و دیگر
شرکای آنها تأسیس و اداره میشدند ،مصادره
شــدند .دراینبین شورای اســامی کارکنان
روغننباتــی پارس (قــو) در  10مهر 1358
نامهای به دادســتان انقالب نوشت که در طی
آن خود را منتخب پرسنل کارخانه و مؤسسان
شرکت را اســتثمارگر میدانست و خواستار
تغییر هیئتمدیره و مدیریت کارخانه شد .آنان
در همین روز ،نامه دیگری نوشتند که در آن
گفته بودند ازآنجاییکه خانه و ویالی صاحبان
شرکت خالی از سکنه است ،کارگران در منازل
آنها اقامت کنند .این نامه عالوه بر مهر شورای
اسالمی ،حاوی  13امضا بود.
طی این سالها ،رحیمیان اقدامات زیادی انجام
داد .او در پایان کتابش خالصه فعالیتهایش را
اینطور مینویسد« :بااینکه یک کارمند ساده
کشتارگاه بودم برای اعزام به خارج خودبهخود
انتخاب گردیدم (که این را از برکات خداوند
میدانم) و به دنبــال آن موفقیتهای دیگری
برای ابتکارات جدید به دست آوردم و اولین
دکتر دامپزشک ،رئیس کشــتارگاه و اولین
مدیرکل کشتارگاه شدم .در زمانی که رئیس
اداره بهداشــت و کنترل موادغذایی شدم در
کارهایم نوآوریهای زیادی داشتم که سرانجام
منجر به قانون جدیدی برای کنترل موادغذایی و
تأسیس دانشکده تغذیه گردید».
او همینطور ادامه داده اســت« :در تهیه
خوراک طیور نیز به فکر کارهای تازه و جدید
بودم ،در اینجا بهاختصار مــیآورم که اولین
تهیهکننده خوراک فرموله ،اولین تولیدکننده
پودر گوشت ،اولین تهیهکننده یونجه خشک،
اولین مصرفکننده چربی معمولی به خوراک
طیور ،اولیه تهیهکننده اســید چــرب ،اولین
تهیهکننــده مکمل ویتامینه طیــور در ایران،
اولین سازنده کارخانه مکملسازی (البراتوار
لیسانس) ،اولین مصرفکننده پودر سنگ مرمر
بهعنوان کلسیم برای طیور و اولین مصرفکننده
اسید فســفریک در خوراک حیوانات ،اولین
واردکننده کنجاله سویا ،اولین واردکننده آرد
و ماهی و ...بودم».
Q

بازدید اسدالله علم وزیر کشور و منفرد ،شهردار وقت به همراه علی رحیمیان از کشتارگاه تهران
قبل از افتتاح رسمی1335 ،

Qنشان امینالضرب و پایان

سال گذشــته ،اتاق بازرگانی تهران تصمیم
گرفت در اقدامی از کارآفرینان بزرگ کشور
تجلیل و نشان امینالضرب به پاس خدمات چندین
و چندساله آنها در اقتصاد کشور بهآنها اعطا کند.
بهاینترتیب او سال گذشته جزو  ۲۰نفری بود که
نشان و لوح امینالضرب را از اسحاق جهانگیری،
معاون اول رئیسجمهــور دریافت کرد؛ اما ماه
گذشــته ،رحیمیان ،مرد اقتصادی ایران چشم از
جهان فرو بست و در بیمارستان خیریه رحیمیان
الوند و در کنار همسر مرحومش به خاک سپرده
شد .کسی که سالها به اقتصاد خدمت کرد ،معتقد
بود« :هرکس در زندگی با عشــق زندگی کند،
پیشرفتش خیلی زیاد است».
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طبیعت

عیسی کالنتری با وجود اینکه تحصیالت و سابقهی کاریاش عموما در حوزه کشاورزی بوده است
به نظر میرسد از دیرباز دغدغه محیطزیست داشته است
وی بیش از  10سال پیش خطر مرگ دریاچه ارومیه را هشدار داده بود.

توسعه بهمثابه استراتژی بهبود زندگی
مسیر طیشده؛ جاده بیپایان
علیرضا طاهری

فعال محیطزیست

پس از کش و قوسهای فراوان ســرانجام
معصومــه ابتکار برای دومین بار از ســازمان
حفاظت از محیطزیست خداحافظی کرد .این
جدایی در حالی که رئیس دولت تغییری نکرده،
ســواالت زیادی را پیش روی ذهن میآورد؛
سواالتی از این دســت که :آیا ابتکار در دوره
مسئولیت خود موفق نبوده؟ آيا رئیسجمهور
از اجرای سیاســتهای محیطزیستی در دولت
یازدهم رضایت ندارد؟ آيا نقشه دولت در حوزه
محیطزیست تغییر کرده است؟ یا هزار سوال و
احتمال دیگر .برای نزدیک شدن و یافتن پاسخ
ســواالت؛ راه طیشــده را مرور میکنیم و به
کارنامه «عیسی کالنتری» ،رئیس جدید سازمان
حفاظت از محیطزیست نگاهی میاندازیم.
Q

Qدولت یازدهم

Q

Qابتکار

حسن روحانی در شعارهای انتخاباتیاش در
ســال  92از احیای دریاچه ارومیه گفت و از
بیبرنامگی برای مقابله با ریزگردهای خوزستان
و استانهای همجوار گله کرد .او از رودخانهها و
تاالبهای در حال خشک شدن ابراز نارضایتی
کرد ،از وضع نابسامان بنزین گفت و گفت و...؛
میتوان ادعا کرد که وی از تمامی روسایجمهور
تا این لحظه بیشتر از دغدغههای محیطزیستیاش
با مردم سخن گفته است؛ تا جایی که در سال
اول آغاز بــه کار دولت یازدهم ،آن را دولت
محیطزیســت نامید .رئیسجمهور از روزهای
ابتدایی ،موضوعات محیطزیستی را منحصر به
یک ســازمان ندید و با دستورات و اقداماتش
دستگاههای مختلفی را درگیر این موضوع کرد؛
از وزارت نفت گرفته که دستور تجدیدنظر روی
بنزین پتروشــیمی تولید داخل را داد تا وزارت
امورخارجه که با کشورهای همسایه بخصوص
عراق ،مذاکراتی درباره شیوههای مهار گرد و
خاکهای وارداتی انجام داد یا به وزارت نیرو
و کشاورزی درباره اصالح الگوی مصرف آب
دستورالعملهایی ارائه شد و...
«معصومه ابتکار» به عنوان نخستین زنی که
وارد کابینه همیشه مردانه دولت ایران شد ،در دو
مرحله ،مجموعا  12سال سکاندار سازمان حفاظت
از محیطزیســت بوده است و اگر بخواهیم بين
کارنامه او با كارنامه دیگر روسای این سازمان
در  40سال اخیر مقایسهای داشته باشیم ،میتوانيم

او را موفقترین فرد بناميم .محیطزیست پیش
از ابتکار بیشتر جنبه تزیینی داشت و حتی بعد
از دوران هشتســاله اول او نیز دو مدیر بعدی
نتوانستند خود را در حد و اندازه او نشان دهند.
خاطره نســبتا خوب فعــاالن و عالقهمندان به
محیطزیست در سال  92حسن روحانی را متقاعد
کرد که سکان حفاظت از محیطزیست را بار
دیگر به ابتکار بسپارد .انتظارات فراوان از یک
سو و فشــارهای چندجانبه از سوی دیگر ،کار
ابتکار را سختتر از گذشتهکرد .دریاچه ارومیه
تبدیل به بحراني ملی شده بود ،کارشناسان بنزین
پتروشیمی را از عوامل اصلی سرطان میدانستند،
تعــدادی از محیطبانان به خاطــر تالش برای
حفاظت از جنگلها و حیوانات در خطر اعدام
بودند ،هامون ،زایندهرود ،گاوخونی ،شــادگان
و بســیاری از تاالبهــا و رودخانهها در حال
نابودی بودند ،ریزگرد در بسیاری از شهرهای
کشور بخصوص در خوزستان بیداد میکرد ،از
وسعت جنگلها هر روز به طرق مختلف کاسته
میشد ،شکار و آزار حیوانات روزانه گسترش
پیدا میکرد و...؛ چشم امید به دستان ابتکار بود و
رئیسجمهورروحانی.
Q Qسازمان حفاظت از محیطزیست در
دولت یازدهم

روحانی ابتدا شــورای عالــی حفاظت از
محیطزیست را احیا کرد تا بتواند حل موضوعات
میاندســتگاهی را تسهیل کند .دستور تشکیل
ســتاد احیای دریاچه ارومیــه را صادر کرد و
وزارت جهاد کشاورزی ،وزارت نیرو و بسیاری
از متخصصــان داخلی و خارجــی را به همراه
ســازمان حفاظت محیطزیست پای کار آورد
که با وجود راه طوالنی باقیمانده تا احیای کامل
دریاچه ،توفیقات غیرقابلانکاری در این زمینه
به دست آمده اســت .ابتکار نیز با کشورهای

صاحبتجربه و تکنولوژی ،توافقنامههایی برای
همراهی در زمینه احیای دریاچه به امضا رساند
و ســازمان حفاظت از محیطزیست عالوه بر
وظایف نظارتی ،آموزش به کشاورزان و مجامع
محلی را نيز در دستورکار خود قرار داد .همزمان
تالشهایی برای احیای تاالبهای هورالعظیم،
شادگان ،گندمان ،طشک ،بختگان ،گاوخونی،
هامون ،حوض سلطان ،بزنگان انجام گرفت که
با توجه به وضعیت وخیم این تاالبها ،عموما
تغییرات محسوسی به وجود آمده است ولی تا
رسیدن به وضعیت گذشته راه درازی وجود دارد.
همــواره آلودگی هوا در کالنشــهرها از
مهمترین دغدغههای عمومی بوده اســت که
دولت یازدهم وعــده داده بود راه بهبود آن را
شناسایی كرده و در این مسیر حرکت خواهد
کرد .اولین اقدامی کــه در این زمینه صورت
گرفت ،حذف بنزین پتروشــیمی بود که به
خاطر بنزن بســیار باال همانطور که اشاره شد،
خطرات بسیاری داشت؛ سپس توزیع بنزین با
استاندارد یورو  4در جایگاههای سوخترسانی
آغاز شد .اقدام بعدی این بود که سختگیری
در خودروسازی و واردات خودرو جدی گرفته
شود؛ به طوری که منجر به رشد استانداردهای
خودرو شــد و اجبار یورو  ۴در کلیه ماشینها
صــورت گرفــت و جلوی تولیــد و توزیع
خودروهای بدون استاندارد گرفته شد .معاینه فنی
خودروها بسیار جدیتر از قبل پیگیری شد و
تولید موتورسیکلتهای کاربراتوری نیز به طور
کامل موقف شد .از دیگر اقدامات این بود که با
نظارت دقیق سوخت مازوت در نیروگاهها از 45
درصد به حدود  5درصد کاهش پیدا کرد .برای
کاهش ریزگرد در استانهای جنوبی و غربی
طرحی به اجرا درآمد که بر این اساس عالوه بر
آزادسازی حقابهی تاالبها ،تعداد قابل توجهی
نهال کاشته شد و تعدادی از دایکها تخریب شد

که البته به دلیل تنوع منابع ریزگردها تا رسیدن
به نقطه مطلوب هنوز فاصله قابل توجهی وجود
دارد.
در دولت یازدهم تالش زیادی برای جلب
مشــارکت مردم و جوامع محلی در پروژههای
زیستمحیطی صورت گرفت و توفیقاتی نیز با
این همراهی حاصل شد که از آن جمله میتوان
به تالش بــرای محافظت از گونههای در خطر
انقراض ،محافظت از جنگلها از آســیبهای
گردشگران ،اصالح مصرف آب کشاورزی در
بعضی مناطق ،مقابله با آزار و اذیت حیوانات،
برگزاری جشــنواره فیلم ،نقش بســتن طرح
یوزپلنگ آسیایی روی پیراهن بازیکنان ملی و...
اشاره کرد .همین موضوعات کمک کرد فعاالن
محیطزیستی همدلی بیشتری با دولت و سازمان
حفاظت از محیطزیست پیدا کنند .همچنین در
این دوره تالشهایی بــرای نجات محیطبانان
گرفتــار صورت گرفت و افــرادی که برای
حفاظت از حیوانات یا درختان جان خود را به
خطر ميانداختند ،از زیر تیغ رهایی پیدا کردند.
در مجمــوع کارنامه معصومــه ابتکار با
وجــود نواقص و انتظاراتی کــه در این حوزه
وجود دارد ،به عنوان رئیس ســازمان حفاظت
از محیطزیســت در دولت یازدهم قابل دفاع
اســت و او توانسته محبوبیت نسبی میان مردم
و عالقهمندان به محیطزیست به دست بیاورد،
همچنین کادر مدیریتی سازمان متبوع عموما از
افراد باسابقه و خوشنام این حوزه تشكيل شده
است که توانستهاند اعتماد بخش قابل توجهی از
صاحبنظران را جلب كنند.
Q

Qعیسی کالنتری

عیســی کالنتری متولــد  ۱۳۳۱در مرند
آذربایجانشرقی است .وی در دولت یازدهم
مشاور معاون اول رئیسجمهور در امور آب،

کشــاورزی و محیطزیســت و دبیر و مدیر
اجرایی ستاد احیای دریاچه ارومیه بود .کالنتری
در دولتهای پنجم و ششــم یعنی در زمان
ریاستجمهوریمرحوماکبرهاشمیرفسنجانی
و سال اول دولت هفتم وزیر کشاورزی بوده
اســت .حدود پانزده سال است که با تشکیل
خانه کشــاورز به عنوان یک تشکل سیاسی
بخش کشاورزی ،دبیرکل آن شده و تاکنون در
این سمت باقیمانده است .او لیسانس زراعت،
اصالح نباتات را از دانشکده کشاورزی دانشگاه
ارومیه دریافت کرده و فوقلیسانس فیزیولوژی
زراعی را در دانشگاه نبراسکا گرفته و دکترای
فیزیولوژی و بیوشیمی محصوالت زراعی را از
دانشگاه ایالتی آیواي آمریکا اخذ کرده است.
وي در بهمن ماه سال  92با تشکیل ستاد احیای
دریاچه ارومیه بر اساس مصوبه دولت ،ب ه عنوان
دبیرکارگروه و مدیر اجرایی این ستاد منصوب
شــد .احیای دریاچه ارومیه یکی از مهمترین
وعدههای زیستمحیطی حسن روحانی در ایام
تبلیغات انتخاباتی در سال  92بود که توسط این
ستاد پیگیری شد و در مجموع میتوان عملکرد
آنرا مثبت ارزیابی کرد.
عیسی کالنتری با وجود اینکه تحصیالت و
سابقهی کاریاش عموما در حوزه کشاورزی
بوده اســت ،به نظر میرسد از دیرباز دغدغه
محیطزیست داشته است؛ وی بیش از  10سال
پیش خطر مرگ دریاچه ارومیه را هشدار داده
بود؛ در ایــن دوران نيز مصاحبههای متعددی
درباره دلنگرانیهایش انجام داده است.
تابناک گزیدهای از اظهارات محیطزیستی
عیسی کالنتری در سالهای اخیر را گردآوری
کرده است که در ادامه میخوانید:
کشور بدون توسعه نمیتواند محیطزیست
را حفــظ کند؛ همان طور کــه نمیخواهیم
محیطزیست قربانی توسعه شود.

محیطزیست از حالت شکاربانی بیرون بیاید.
اگر محیطزیست موتور محرک باشد ،توسعه
نیز وجود خواهد داشت .فقر و بیکاری ،دشمن
اول محیطزیست است.
کشــور ما دچار افراط و تفریط اســت۴ .
سال است كه میخواهند نیروگاهی در دامغان
احداث كنند؛ ولي هنوز محیطزیست ارزیابی
زیســتمحیطی آن را انجام نداده ،خودشان
تحقیقات را انجام میدهند .ســد شفارود نيز
بهرغم نظر محیطزیست احداث شد .یک جا
آنقدر سختگیری میکنند که آدم بیخیال
میشود.
توســعه به معنی بهبود زندگی مردم است.
اگر به این پاسخ نرســد توسعه نیست .اگر
محیطزیست را حفظ کنیم اما انسان فقیر بماند
یا انسان زنده بماند و محیطزیست بمیرد ،توسعه
نخواهیم داشت.
قانون ششــم متضاد با محیطزیست است.
تبصرهها در مجلس به  ۱۴۰تبصره تبدیل شد؛
تبصرههایی که تغییر اقلیم را تشدید میکنند.
محیطزیست کنار گذاشته شد و تولید و رشد
ارجحیت داده شد.
اگر به تغذیه مردم نگاه کنیم ،میبینیم که
 ۴دهک مردم سوءتغذیه دارند .یعنی بسیاری
از مردم نمیتوانند شکم خودشان را سیر کنند.
امروزه میبینم که کشــورهایی که در رتبه
اول آلودگی بودند ،با وارد کردن تکنولوژی
آلودگی را کــم کردهاند اما ما از خودکفایی
حرف میزنیم .خودکفایــیاي که به خاطر
تولید چندرغاز تولید نفت و گوشت نسل بعد را
ریشه کن میکند .باالخره زمانی محیطزیست
آرامش پیدا میکند که مردم آرامش پیدا کنند.
متهم اصلی تخریب محیطزیســت و آن
چیزی که به عنوان ریزگــرد مردم ایران را
درگیر خود کرده ،تصمیمگیران این کشور
هستند و مردم حداقل دخالت را در این زمینه
داشت هاند.
میان فعاالن زیستمحیطی در حال حاضر
ابتکار محبوبتر از کالنتری اســت اما شاید
چند ســال دیگر همه چیــز تغییر کند .اگر
یکبار دیگر به سواالت ابتدایی نگاه کنیم ،به
نظر میرسد در مجموع حسن روحانی تصمیم
گرفته است سازمان حفاظت از محیطزیست را
بیشتر پروژهمحور کند و احتماال این سازمان
آزادی عمل بیشتری برای نظارت بر عملکرد
دیگر دستگاهها خواهد داشت .اگر چنین شود،
این امید میرود که گام بزرگی در راه الزام و
عملیاتی شدن پیوستهای زیستمحیطی برای
کلیه پروژههای اجرایی برداشته شود.

مدیریت کالن زیستمحیطی ایران
غالمرضا نوری صادق
دانشجوی دکتری تخصصی
محیطزیست

افزایش جمعیت ایران و لجامگســیختگی
مدیریت همهجانبه کشــور در دهههای اول
انقالب ،همراه با بحرانهای ملی همچون جنگ
ناخواســته و عدم درایــت در توقف جنگ،
عالوه بر نابودی زیرســاختهای منابع آب
و خاک کشــور ،بهدلیل بهرهبرداری بیرویه
منابع تجدیدشــونده از جمله جنگل و مرتع و
زیستمندان آن و نيز بهدلیل عدم تجربه مدیریتی
میان مســئولین کشــور ،بخشهای نظارتی
دولت ،از جمله سازمان حفاظت محیطزیست
را با چالش شــدید مواجه كرد .عالوه بر ایام
جنگ ،دوران بازسازی نیز ،نتوانست اهمیت
محیطزیست را به بدنه دولت و تصمیمگیران
نظام متوجه كند.
این در حالی بود که مطابق با اصل  50قانون

اساسی کشور که محتوای متنی و مفهومی آن،
یکی از مترقیترین قوانین محیطزیستی جهان
است و حتی قبل از اجالس هزاره (زمین) ،از
معدود قوانینی است که میتوان از آن برداشت
كرد ،میان ســایر قوانین کشــور خودنمایی
میکرد و اجرایی برای آن متصور نبود.
اقلیم ایران ،و قرار گرفتن کشور در منطقه
گرم و خشــک جهان ،همواره شرایط خاص
اکولوژیکی را بر سرزمین حکمفرما کرده است
که مهمترین آن ،محدودیت منابع تجدیدشونده
اقلیمی ،از جمله منابع آبی سطحی و عمقی ،و
نوع مراتــع و محدودیت جنگلها و باالخره،
محدود بودن سکونتگاههای انسانی بوده است.
در دهه  ،50با مدرنیته شدن حکومت مرکزی،
این محدودیتها ،حتی در برنامههای 5ســاله
مصوبشده ،لحاظ میشد .اما بعد از انقالب این
محدودیتها ،در پروژههای ملی و کالن کشور
از جمله جانمایی نیروگاهها و صنایع پتروشیمی،
نفت و همچنین صنایع آالینده ســایر فلزات،

ملحوظ نشد؛ از جمله نیروگاههای اتمی و...؛ این
ناهنجاریها از یک طرف و رشد جمعیت بدون
قواره دهه اول انقالب ،که گســترش شهرها
و تصرفــات اراضی ملی فاقد ارزش فعالیت و
زیستن را در نقاط مختلف کشور داشت از سوي
ديگر ،بر بحرانهای محیطزیستی افزود.
در اواســط دهه  70بــا روی کار آمدن
دولت اصالحات و دپو شــدن ناهنجاریهای
زیستمحیطی کشور حاصل از دهههای قبل ،هم
در بخش آلودگیهای صنعتی و نابسامانیهای
مدیریت شهری ،و هم در تخریب منابع آب و
خاک سرزمین ،که ناشی از بهرهکشی جنگل
و مرتع و حتی بیابان بود ،بدنه دولت ،بهسمت
دولت ســبز و محیطزیستی چشمگیر هدايت
شد؛ در این شرایط حضور خانم دکتر ابتکار که
پرورشیافته نسلی از متخصصین کشور بود ،بر
تحرکات محیطزیست اثرگذار بود و اقدامات
ايشان در راستاي بهبود شرايط ،موثر واقع شد.
سازمان محیطزیست کشور ،از نظر شرح

وظایف ،عالوه بر نقش نظارتی جامع بر توسعه
اقتصادی-اجتماعی و پروژههای کالن صنعتی
و ملی ،بابت جنبههاي فرهنگی و آموزشی و
فرهنگسازی ،نحوه زیستن جوامع و حفاظت
از سرزمین مسئول است؛ لذا به نظر بنده ،داشتن
شم سیاسی و اجتماعی ،یکی از توانهای مهم
ّ
مدیریتی در حوزه محیطزیســت اســت كه
مدیریت کالن سازمان حفاظت محیطزیست،
در  8سال دولت اصالحات ،این توانایی را دارا
بود .حرکتهای خودجوش مردمی در اعالم
نگرانیها و دغدغهها ،و تجمعات زیستمحیطی
و همچنین بهوجود آمدن صدها تشکل و سمن
زیستمحیطی ،که حضور مستقیم مردم را در
نگرانیهای زیستمحیطی کشور در پی داشت،
به همراه تشــکیل دهها کمیته و کارگروه و
معرفی نقــش و جایگاه مهم محیطزیســت
در نظارت بر فعالیتهای خــرد و کالن ،از
دستآوردهای مهم خانم دکتر ابتکار است؛
اوج این اهتمام و جدیت و پشتکار ،در تهیه و

تدوین برنامه چهارم توسعه اقتصادی-اجتماعی
کشور در سال  82حادث شد.
حتی در برنامه ششــم توسعه اقتصادی و
اجتماعی هم ،گرچــه به لحاظ کیفیت برنامه
چهارم ،محیطزیست گنجانده نشده ،گنجاندن
فصــول آب و محیطزیســت در ابتدای اين
برنامه از اهمیت و همچنین توجه به بحرانهای
زیستمحیطی کشور حکایت دارد.
با گســترش فضای مجازی کشور ،امروز
یکی از دلنگرانیهــای مهم فضای مجازی،
بخشهای مهم محیطزیست است كه این مسئله
بدون حضور مدیریتهای سیاسی و توانمندي
همچون دکتر ابتکار میسر نبوده است .فرهنگ
رســانهای و مطبوعات و کنشهای اجتماعی
پیرامون مسائل محیطزیست ،آنچنان در دولت
یازدهم موفق بود که بحق یکی از رویکردهای
مثبت مردم در انتخابات ،رویکرد زیستمحیطی
و توجه به این مسئله از طرف دولت بود .بیشتر
گفتوگوهای ریاســتجمهوری در دوره

انتخابات ،پیرامــون فعالیتها جهت کنترل
بحرانهای محیطزیستی بود.
جابهجایی و تغییرات مدیریتي ،گرچه در
بهبود زیرساختی مجموعهها و وزارتخانهها،
گامي مهم و مثبت اســت ،بهدلیل ادامه روند
بحرا ن در کشور و عدم تحقق تمام برنامههای
مترقیانه و مردمگرایانه و شــهروندمدار ،نباید
برنامهها ،تغییر مسیر داده و منحرف شوند.
به عنوان ادامهدهنده مســیر تعالی محیط
زیســت کشــور از مدیران دهه  70و دارای
تجربههای خوب و بد از فرآیند مدیریتی کشور
هستند و اتفاقا در ایام فراغت از مسئولیتها ،با
ایجاد کانون خانه کشاورز ،در سطح کشور و
هدایت جوامع کشاورزی سنتی ایران ،و حتی
ارتباط مســتقیم با موثرین بخش کشاورزی
در دورترین نقاط کشور ،در تحقق و هدایت
جامعه کشــاورزي ایران بهسوی کشاورزی
پایــدار و بهرهبــرداری بهینه از ســرزمین،
تالشهاي زیستمحیطی غیرانتفاعی داشتند.
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دانش

منطق فازى ،یک جهانبینى جدید است که به رغم ریشه داشتن در فرهنگ مشرقزمین با نیازهاى دنیاى پیچیده امروز بسیار سازگارتر از
منطق ارسطویى است .منطق فازى جهان را آن طور که هست به تصویر مىکشد .بدیهى است چون ذهن ما با منطق ارسطویى پرورش یافته،
براى درک مفاهیم فازى در ابتدا باید کمى تأمل کنیم ،ولى وقتى آن را شناختیم ،دیگر نمىتوانیم به سادگى آن را فراموش کنیم.

استاد منطق فازی
با نظریه پروفسور عسگرزاده جهان را آن طور که هست میبینیم

امیرحسین محمدباقری

دبیر بخش دانش

شنبه هفته گذشته «ایســنا» نیز به نقل از
سایت دانشگاه تهران ،خبری با عنوان «بنیانگذار
منطق فازی درگذشــت» را بر خروجی خود
منتشــر کرد .خبر فوت پروفسور لطفیزاده
جامعه علمی را در شــوک فرو برد و این غم
در کنار فوت مریم میرزاخانی این ســال را به
یکی از سالهای تلخ برای علم ایران بدل کرد
و سایتها و خبرگزاریها یکی پس از دیگری
این خبر را به همراه مقاالت ویژهای منتشــر
میکردند اما چیزی نگذشت که دانشگاه تهران
با عذرخواهی این خبر را تکذیب کرد .در متن
اطالعیه دانشــگاه تهران آمده است« :بخش
خبری وب ســایت دانشگاه تهران روز شنبه،
 ۲۱مرداد خبری با عنوان «پدر منطق فازی و
دانشآموخته دانشگاه تهران درگذشت» منتشر
کرد که بر اســاس اطالعات واصله از منابعی
آشنا با پروفســور لطفیزاده اطالعرسانی شده
بود .امروز باخبر شــدیم که این استاد ارجمند
خوشبختانه در قید حیات هستند .بنابراین ،بخش
خبری وبگاه دانشــگاه تهران خبر مذکور
را از وب سایت دانشــگاه برداشته ،برای این
اســتاد گرانقدر و دانشآموخته خود آرزوی
تندرستی و طول عمر باعزت میکند .همچنین،
از خوانندگان عزیز و خانواده محترم پروفسور
لطفیزاده بابت انتشــار این خبر عذرخواهی
میکند ».این عجیب است که تمامی سایتهای
خبری و خبرگزاریهای مطرح کشور بدون
تایید از سمت خانواده این خبر را منتشر کردند.
البته باید خوشــحال بود که این استاد ارجمند
در قید حیات هستند و با اینکه این امر فعالیتی
غیرحرفهای از جانب اصحاب رسانه است باید
با کمی تخفیف از آن عبور کرد .حاال به این
بهانه ما بر آن شدیم تا نه به سنت گرامیداشت
درگذشتگان بلکه به پاسداشت استادی زنده و
ارزشــمند با خدمات فراوان استاد لطفی را به
خوانندگان معرفی کنیم.
پروفســور لطفاهلل عسگرزاده معروف به
استاد لطفیزاده در سال  1921در باكو مركز
آذربايجان دیده به جهان گشــود .استاد لطفی
تحصیالت ابتدائی خود را در شــهر باکو و به
زبان روســی آغاز کرد .والدین لطفی در پی
قحطی ،ناچار به ترک باکو و مهاجرت به ایران
شدند .استاد لطفیزاده زندگی خود را همراه با
والدینش در تهران ادامه داد و مقطع تحصیلی
دبیرســتان خود را در دبیرستان البرز سپری
کرد و ادامه تحصیالت خود را در دانشــکده
فنی دانشــگاه تهران ادامه داد .استاد لطفيزاده
از  10تا  23سالگي در ايران زندگي كرد .در
سال  1942با درجة کارشناسی مهندسي برق از

دانشكده فني دانشگاه تهران فارغالتحصيل شد.
او در سال  1944وارد کشور آمريكا شد و به
دانشــگاه  MITرفت و در سال  1946درجهی
کارشناسیارشــد را در مهندسي برق دريافت
كرد .در سال  1951درجه دكتراي خود را در
رشتة مهندســي برق دريافت کرد و به سمت
استادی در دانشگاه كلمبيا دست یافت .سپس به
دانشگاه بركلي رفته و در سال  1963رياست
دپارتمان مهندســي برق دانشگاه بركلي كه
باالترين عنوان در رشتة مهندسي برق است را
كسب کرد.
Q

Qآشنایی با علوم جدید

Q

یها
Qشروع سخت 

Q

Qنظریه منطق فازی

در ســال  ۱۹۵۶لطفيزاده بررسی منطق
چندارزشی و ارائه مقاالت تخصصی در مورد
اين منطق را آغاز کرد .پروفسور لطفيزاده از
طريق مؤسسه پرينستون با استفن كلين آشنا شد.
استفن كلين كسی است كه از طرف مؤسسه
پرينستون ،منطق چندارزشی را در اياالت متحده
رهبری ميكرد .كلين متفكر جوان ايراني را
تحت حمایت خود قــرار داد .آنها در طی
این چند سال هيچ مقالهی مشترکی ننوشتند،
اما تحت تأثير يكديگر بودند .لطفيزاده اصول
منطق و رياضی منطق چندارزشی را فرا گرفت
و همچنین به كلين اساس مهندسي برق و نظريه
اطالعات را آموخت .وی پس از آشــنايی با
پرينستون ،شيفته منطق چندارزشی شد.
سال  ،۱۹۶۰سال به چالش كشيدن و انكار
نظريه فازی بود و هيچ يك از مراكز تحقيقاتي،
نظريه فازی را به عنــوان يك زمينه تحقيق
جدی نگرفتند .نظريه فازی به وسيله پروفسور
لطفــيزاده در ســال  ۱۹۶۵در مقالهای به نام
مجموعههای فازی معرفی شد .ايشان قبل از كار
روی نظريه فازی ،يك استاد برجسته در نظريه
كنترل بود .او مفهوم «حالت» كه اساس نظريه
كنترل مدرن را شكل ميدهد ،توسعه داد.
پروفســور لطفیزاده طی یــک مقاله
علمی کالســیک کــه در ســال  1965به
چاپ رســید مفهوم «مجموعه فازی» را که
اساس نظریه تجزیه و تحلیل سیستمهای پیچیده
اســت ،معرفی کرد که در آن «زبان طبیعی»
به جای متغیرهای عددی برای تشــریح رفتار
و عملکرد سیســتمها به کار میرود .پس از
معرفی مجموعه فازی ،بیش از  150000مقاله
علمی توسط دانشــمندان جهان درباره منطق
فازی و کاربردهای گسترده آن در نشریات
علمی منتشر شده و حدود  30000درخواست
ثبت اختــراع در این زمینه در کشــورهای
مختلف جهان به عمل آمده است .وی فعاليت

خويش در نظريه فازی را در مقالهای با عنوان
«مجموعههای فازی» تجسم بخشيد .مباحث
بسياری در مورد مجموعههای فازی به وجود
آمد و رياضيدانان معتقد بودند نظريه احتماالت
برای حل مســائلی كه نظريه فازی ادعای حل
بهتر آن را دارد ،كفايت ميكند .استاد لطفیزاده
پس از معرفی مجموعه فازی در ســال ،۱۹۶۵
مفاهيــم الگوريتم فازی را در ســال ،۱۹۶۸
تصميمگيری فازی را در سال  ۱۹۷۰و ترتيب
فازی را در ســال  ۱۹۷۱ارائه کرد .ايشان در
سال  ۱۹۷۳اساس كار كنترل فازی را بنا كرد.
در سال  ۱۹۶۲لطفيزاده تغييرات مهم و اصلي
را در مقاله «از نظريه مدار به نظريه سيستم» در
مجله  IREكه يكي از برترین مجلههای مهندسي
آن روز بود ،منتشر کرد .در اينجا براي اولين
بار عبارت فازی را براي چندارزشــی پيشنهاد
داد .امــا در دهه  ،۱۹۷۰به كاربردهای عملی
نظريه فازی توجه بیشــتر و جدیتری شد و
ديدگاههای شكبرانگيز درباره ماهيت وجودی
نظريه فازی مرتفع شد .لطفيزاده پس از ارائه
منطق فازی ،در تمام دهه  ۱۹۷۰و دهه  ۱۹۸۰به
منتقدان خود در مورد اين منطق پاسخ ميداد.
متانت ،حوصله و صبوري استاد در برخورد با
انتقادات و منتقدان منطق فازی در رشد منطق
فازي بسيار مؤثر بوده است.
Q

Qتعریف منطق فازی

منطق فازى ،یک جهانبینى جدید است که
به رغم ریشه داشتن در فرهنگ مشرقزمین با
نیازهاى دنیاى پیچیده امروز بسیار سازگارتر
از منطق ارسطویى است .منطق فازى جهان را
آن طور که هست به تصویر مىکشد .بدیهى
است چون ذهن ما با منطق ارسطویى پرورش
یافته ،براى درک مفاهیــم فازى در ابتدا باید
کمى تأمل کنیم ،ولى وقتى آن را شــناختیم،
دیگر نمىتوانیم به سادگى آن را فراموش کنیم.
دنیایى که مــا در آن زندگى مىکنیم ،دنیاى
مبهمات و عدم قطعیت است .مغز انسان عادت
کرده اســت که در چنین محیطى فکر کند و
تصمیم بگیرد و این قابلیت مغز که مىتواند با
استفاده از دادههاى نادقیق و کیفى به یادگیرى
و نتیجهگیرى بپردازد ،در مقابل منطق ارسطویى
که الزمه آن دادههاى دقیق و کمى اســت،
قابل تامل است .منطق فازی معتقد است که
ابهام در ماهیت علم اســت .بر خالف دیگران
که معتقدنــد باید تقریبها را دقیقتر کرد تا
بهرهوری افزایش یابد ،پروفســور لطفیزاده
معتقد است که باید به دنبال ساختن مدلهایی
بود که ابهام را بخشــی از سیستم مدل کنند.
در منطق ارسطویی ،یک دستهبندی درست و
نادرســت وجود دارد .تمام گزارهها درست یا
نادرست هستند .بنابراین جمله «هوا سرد است»
در مدل ارسطویی اساس ًا یک گزاره نیست ،چرا
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که مقدار سرد بودن برای افراد مختلف متفاوت
است و این جمله اساس ًا همیشه درست یا همیشه
نادرست نیست .در منطق فازی ،جمالتی هستند
که مقداری درست و مقداری نادرست هستند.
برای مثال ،جمله «هوا سرد است» یک گزاره
منطقی فازی است که درستی آن گاهی کم و
گاهی زیاد است .گاهی همیشه درست و گاهی
همیشه نادرســت و گاهی تا حدودی درست
اســت .منطق فازی میتواند پایهگذار بنیانی
برای فنآوری جدیدی باشــد که تاکنون هم
دستآوردهای فراوانی داشته است .اما بهترین
تعریف از منطق فازی همان تعریفی است که
بسیار ساده توســط خود پروفسور مطرح شد:
«منطق کالسیک شــبیه شخصی است که با
یک لباس رسمی مشکی ،بلوز سفید آهاردار،
کراوات مشــکی ،کفشهای براق و غیره به
یک مهمانی رسمی آمده است و منطق فازی
تا اندازهای شــبیه فردی اســت که با لباس
غیررسمی ،شلوار جین ،تیشرت و کفشهای
پارچهای به همان مهمانی آمده اســت .این
لباس را درگذشــته نمیپذیرفتند ،اما امروز
جور دیگری است».
Q

Qکاربردهای منطق فازی

از منطق فازی برای ساخت کنترلکنندههای
لوازم خانگی از قبیل ماشــین رختشویی و
یخچال و کلیه وســایلی که نیاز به اســتدالل
متغیر دارند ،استفاده میشود .کاربرد اساسی آن
تشــخیص حوزه متغیرهای پیوسته است .برای
مثال یک وسیله اندازهگیری دما برای جلوگیری
از قفل شدن یک عایق ممکن است چندین عضو
مجزای تابع داشته باشد تا بتواند حوزه دماهایی را
که نیاز به کنترل دارند به طور صحیح تعریف
کند .هر تابع ،یک ارزش دمایی مشابه را اختیار
میکند که حوزه آن بین  0و  1اســت .از این
ارزشهای دادهشده برای تعیین چگونگی کنترل
یک عایق استفاده میشود .از کاربردهای دیگر
منطق فــازی میتوان به کاربــرد این علم در
صنعت اتومبیلسازی (در طراحی سیستم ترمز
 ABSو کنترل موتور برای بهدســت آوردن
باالترین راندمان قدرت) ،در طراحی بعضی از
ریزپردازندهها و طراحی دوربینهای دیجیتال،
موبایل و بسیاری موارد دیگر اشاره کرد .منطق
فازی به ویژه در صنعــت کاربردهای فراوان
پیدا کرده است .در کنترل ،شبکههای عصبی،
کامپیوتر ،منطق ،تحقیق در عملیات ،شبیهسازی،
ریاضیات ،آمار ،شــیمی ،محاسبات نرم ،هوش
مصنوعی ،تجزیه و تحلیل دادهها ،کشــاورزی،
و بســیاری از زمینههای دیگر از منطق فازی
بهــره میبرند .البته منطق فــازی فراتر از این
پیش رفت و در علوم انســانی و علوم اجتماعی
و حتی در علــوم مدیریتی نیز کاربردهایی را
پیدا کرده اســت .پروفسور لطفیزاده که برای

انجام چند ســخنرانی به دعوت رئیس دانشگاه
صنعتی دانشگاه برلین به آلمان سفر کرده بود
در جواب خبرنگاری که از کاربرد منطق فازی
در تکنیک امروزی پرسیده بود اینطور جواب
داد« :اتفاقا این حساسیتی که در میکروفن شما
بهکار گرفته شده تا صدای موضعی را تشخیص
دهد و صدای محیط پیرامون را منعکس نکند،
نظام منطق فازی را در خود مستتر دارد ».مدتها
بود که پروفســور لطفیزاده با نظریه سیستمها
ســروکار داشت و مالحظه میکرد که هر چه
پیچیدگی یک سیستم بیشتر شود ،حل و فصل
آن به وســیله ریاضیات رایج مشکلتر است و
لذا به ریاضیات دیگری برای حل این مشــکل
نیاز است .این ریاضیات باید بتواند ابهام موجود
در پیچیدگی یک سیستم را مدلسازی کند و
با محاسبات خود آن را تحت کنترل و نظارت
درآورد و رفتار آن راپیشگویی کند و باالخره
درســال  1965به این موفقیت دســت یافت .
امروزه هیچ دستگاه الکترونیکی ،بدون کاربرد
این منطق در ساختار فنی خود ساخته نمیشود.
با منطق فازی پروفسور لطفیزاده این دستگاهها
هوشمند میشوند .امروزه اروپاییها ،ژاپنیها و
آمریکاییها و همهی کشورهای پیشرو در علم
و صنعت ،پروفسور لطفیزاده را میشناسند و از
اهمیت کار او در دانش مدرن بشری آگاهند.
ولی متاسفانه این دانشمند جهانی در نزد ایرانیان
داخل و خارج کشور ناشناخته مانده است .کشور
ژاپن با اتکا بر همین علم گوی سبقت را در تولید
لوازم الکترونیک هوشمند از دیگر همتایانش
ربوده اســت .با پیشرفت چشــمگیر ژاپن در
عرصه وسایل الکترونیکی ،در سال  1990کلمه
«فازی» در آن کشــور به عنوان «کلمه سال»
شناخته شد .این منطق حدود چهل سال پیش
در آمریکا توسط پروفسور لطفیزاده پایهریزی
شد و برای اولین بار در ســال  1974در اروپا
برای تنظیم دستگاه تولید بخار در یک نیروگاه،
کاربرد عملی پیدا کرد .در سال مالی (  1992ـ
،) 1991کمپانی «ماتسوشیتا»ی ژاپن به تنهایی
توانســت تجهیزات و سیستمهای الکتریکی و
الکترونیکیای را به ارزش یک میلیارد دالر به
فروش برساند که در آنها از منطق فازی استفاده
میشــد .در حال حاضر  122ژورنال علمی در
دنیا چاپ میشــوند که در عناوین آنها کلمه
«فازی» دیده میشود .تنها در کشور ژاپن بیش
از  2000مهندس و دانشمند در رشته منطق فازی
به تحقیقات علمی و صنعتی مشغول هستند.
Q

Qجوایز علمی

پروفسور لطفیزاده موفق به دریافت  9مدال
علمی شده است که از این تعداد پنج مدال به
مناسبتهای گوناگون توسط انستیتوی مهندسی
برق و الکترونیک آمریکا و چهار مدال دیگر
توسط انســتیتوی مهندسی مکانیک آمریکا،

انجمن علوم مهندســی آمریکا ،آکادمی علوم
جمهوری چک و انجمن بینالمللی سیستمهای
هوشیار به وی اهدا شده است .همچنین پروفسور
لطفیزاده 14  جایزه علمی دریافت کرده که از
آن جمله میتوان به جایزه اهدایی بنیاد معروف
هوندای ژاپن اشاره کرد.
دانشــگاههای متعدد جهان؛ دانشگاه تولوز
(فرانســه) ،دانشگاه ایالتی نیویورک ،دانشگاه
دورتموند آلمان ،دانشــگاه اوویدو اســپانیا،
دانشگاه گرانادا اســپانیا ،دانشگاه لیک هد
کانادا  ،دانشگاه لویزویل آمریکا ،دانشگاه باکو
(جمهوریآذربایجان)،دانشگاهگلیوی لهستان،
دانشگاه اوســتراوا جمهوری چک ،دانشگاه
تورنتو (کانادا) ،دانشــگاه فلوریدای مرکزی
(آمریکا) ،دانشــگاه هامبورگ (آلمان) ،و
دانشگاه پاریس فرانسه با اهدای درجه دکتری
افتخاری به پروفسور لطفیزاده از خدمات علمی
وی و بهویژه بــه خاطر ابداع منطق فازی که
علوم و مهندســی کامپیوتر و نظریه سیستمها
را دگرگون کرده اســت ،اظهار قدرشناسی
کردهاند.
در ایران نیز در اسفند سال  1394به گزارش
خبرگزاری مهر مراسم بزرگداشتی در دانشگاه
تهران برگزار شــد که در آن مراسم دکتری
افتخاری دانشگاه تهران به ایشان اعطا شد که
پروفســور پدریکز از طرف ایشان مدرک را
تحویل گرفتند .همچنین در همین مراســم از
سردیسی از استاد پروفسور لطفیزاده با حضور
وزیر وقت علوم و رئیس وقت کمیســیون
آموزش و تحقیقات و رئیس وقت دانشــگاه
تهران رونمایی شد.
Q

Qدوران استراحت

پروفســور لطفیزاده به طور رســمی از
ســال  ۱۹۹۱بازنشسته شــده است ،وی مقیم
سانفرانسیسکو اســت و در آنجا به پروفسور
«زاده» مشــهور اســت .البتــه او پس از
بازنشستگی همچنان فعالیتهای علمی خود را
در دانشگاه کالیفرنیا ادامه میدهد و به صورت
مستمر در کنفرانسها و سمینارها در شهرهای
مختلف جهان شــرکت کرده و ســخنرانی
میکند .در حال حاضر پروفسور لطفیزاده به
عنوان استاد ممتاز مهندسی برق ،مدیریت مرکز
نرمافزار کامپیوتری دانشگاه برکلی را عهدهدار
است .پروفسور لطفیزاده به هنگام فراغت به
سرگرمی محبوبش عکاسی میپردازد .او عاشق
عکاسی است و تاکنون شخصیتهای معروفی
همچون رؤســای جمهور آمریکا ،ترومن و
نیکســون ،رو به دوربیــن وی لبخند زدهاند.
سرگرمی دیگر پروفسور لطفیزاده موسیقی
است .او در اتاق نشــیمنخانه خود بیست و
هشــت بلندگوی حســاس تعبیه کرده تا به
موسیقی کالسیک با کیفیت باال گوش کند.
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سرمایه

در گفتار حاضر سه قانون طبیعی بنیادی را مرور کردیم ،قانون دوام مالکیت ،انتقال آن با
رضایت یا توافق ،و نیز قانون اجرای تعهدات .بنابراین ،صلح و امنیت جامعهی بشری ک ً
ال
به رعایت دقیق این سه قانون منوط است.

عدالت و مالکیت
سه قانون طبیعی بنیادی در اقتصاد سیاسی
دیوید هیوم در ســال  ۱۷۱۱در شهر ادینبورگ در
دیوید هیوم
اسکاتلند زاده شد .به رغم ترجیح خانواده بهدنبال ادبیات
ترجمه :مانی قائممقامی
رفت .چندی ،در بریستول ،به کسب و کار پرداخت
اما بهزودی از آن دست کشید و به فرانسه هجرت کرد و به پژوهش و غور در فلسفه پرداخت .در
همان دوره زندگی در فرانســه اثر بزرگش رساله در طبیعت بشر را نوشت که در آن زمان چندان
مورد اســتقبال قرار نگرفت اما بعدها به یکی از مهمترین آثار تاریخ فلسفه بدل شد .هیوم به سال
 ۱۷۳۷به اسکاتلند بازگشت .چند سال بعد درخواست کرد تا در دانشگاه ادینبورگ کرسی تدریس
اخالق و فلسفه روح را بر عهده بگیرد؛ اما درخواستش به سبب شهرتش به شکاکیت و الحاد رد شد.

از میان جملهی حیواناتی که در کرهی ارض
زندگی میکنند ،هیچکدام نیســت که در نظر
اول ،طبیعت ،با نهادن خواستهها و نیازمندیهای
بیشــمار در او ،و [همزمان] بخشیدن امکانات
قلیل برای برآوردن آن نیازها ،بیش از انســان
بدو بیرحمی روا داشــته باشــد .در مخلوقات
دیگر ،این دو ویژگی عموم ًا همدیگر را جبران
میکنند .اگر شــیر را جانوری سیریناپذیر و
گوشتخوار بدانیم ،درمییابیم که باید موجودی
بسیار نیازمند باشد؛ اما اگر بنیه و طبع ،چاالکی،
جرأت ،پنجههایش ،و نیرویش را مالحظه کنیم،
خواهیم دریافت که برتریهایش متناســب با
نیازهای اوست .گوسفندان از جملهی این مزایا
محروماند؛ اما اشتهای آنها سیریناپذیر نیست ،و
ِ
خوراک ایشان سهلالوصول است .فقط در انسان
است ،که این جمع غریب ناتوانیها و نیازها را
میتوان در حد اعالی آن مشــاهده کرد .نهتنها
خوراک که برای معیشت و گذران او ضروری
است ،از دسترس او بیرون است ،یا حداقل تولید
آن نیازمند کار است ،بلکه باید صاحب پوشاک
و مسکن نیز باشد تا از آسیبهای جوی در امان
بماند؛ هرچند اگر او را بهتنهایی مالحظه کنیم ،نه
پنجههای شکارجویی دارد ،نه نیرویی او را است،
و نه واجد قابلیتهای طبیعی است که بتواند اص ًال
نیازهای بیشمار او را برآورده کند.
تنها به مدد جامعه اســت که انسان میتواند
کاســتیهای خود را برطرف کند ،و خودش را
تا مرتبهی دیگر مخلوقات باال بکشد و حتی بر
آنها برتری یابد .به یاری جمعیزیستن است
که تمام ضعفهایش را جبــران میکند؛ و با
اینکه جمعیزیســتن خود باعث آن است که
نیازهای او دمبهدم چندبرابر شــوند ،با این همه،
تواناییهایش افزونتر تقویت میشود ،آنگونه
که او را از هر جهت در مقایسه با منتهای ممکن
مطلوبیت شرایطش در وضعیت توحش و تنهایی،
خرسندتر و کامرواتر میکند .زمانی که تکتک
افراد به تنهایی و تنها برای خودشان کار میکنند،
نیرویشان کمتر از آن است که توان انجام هیچ
اقدام بزرگی را داشته باشند؛ نیروی کار هر یک
برای برآوردن تمام نیازهای گونهگونش بهکار
گرفته میشود ،و فرد در هیچ فن خاصی به کمال
نمیرسد؛ و نیرو و موفقیتش همیشه با هم منطبق
نمیشود؛ یعنی همهی کوششها به موفقیت ختم
نمیشود ،کوچکترین شکست در هر یک از
این اقدامات منفرد الجرم باید با تباهی و بدبختی
محتوم قرین شــود .جامعه برای این سه آسیب
عالجی فراهم میآورد .با اجتماع نیروها قدرت ما
تقویت میشود؛ با تقسیم کار توانایی ما میافزاید؛
و با یاریرسانی متقابل است که هرچه بیشتر از
زیان حاصل از بخت و تصادف در امان میمانیم.
لذا با این نیرو ،قابلیت و ِ
امنیت اضافهشده ،جامعه
مایهی امتیاز انسان میشود.
گرچه باید اذعان کرد که هرقدر شــرایط
بشر اتحاد جســتن را برای او الزم کند،
طبیع ِی ْ
و هرقدر هم شــهوت و عواطف بشری بهظاهر
آن را محتوم کند؛ نکات دیگری در خلقوخوی
طبیعی ما و در شرایط بیرونی ما هست که بسیار
ناراحتکننده هســتند ،و حتی با این همگرای ِی
بایسته در تخالفاند .در میان ویژگیهای درونی
ما احتما ًال بهحــق ،خودخواهی قابلتوجهترین
است .به بیان کلی ،من آگاهام که نمودهای این
ویژگی بســی مورد مداقه قرار گرفته؛ و اینکه
توصیفهایی که برخی فالســفه بسیار خوش

دارند در این مورد خاص دربارهی بشــر ارائه
دهند ،همانقدر از طبیعی بودن فاصله دارند که
ِ
حکایات جانوران
توصیفات هیوالها ،کــه در
و داســتانهای عاشقانه میخوانیم .من کام ًال بر
خالف این اندیشــه که انسان را فاقد هر گونه
عواطفی فراتر از عواطف خودخواهانه میداند ،بر
این نظرم که هرچند بس نامحتمل است کسی را
بیابیم که شخصی دیگر را بیش از خود دوست
بدارد ،با این وجود ،همینقدر هم نامحتمل است
که کسی را بیابیم که ،در او جملگی عواطفاش،
رویهمرفته ،بر جمع خودخواهیهای او نچربیده
باشــد .مث ًال با رجوع به تجربــهی جمعی ،آیا
نمیبینید که علیرغم اینکه همهی هزینههای
خانوار تحت نظارت مرد سرپرست خانوار است،
قلیلاند کسانی که بخش اعظم فرصتهای خود
را به خوشیهای همسرداشتن ،و تربیت فرزندان
نبخشــند و کمترین بخش را برای اســتفاده و
سرگرمیهای شخصی اختصاص ندهند .این همان
نکتهای است که در مورد مث ًال آن حلقههای پیوند
محبت میتوان دریافت؛ و میتوان فرض کرد که
این نکته در مورد حلقههای اتصال دیگر [برای
جمعیزیســتن] ،اگر در شرایطی مشابه در نظر
گرفته شوند ،نیز صادق است.
اما هرچند وجود این احسان را باید به طبیعت
بشر نســبت داد ،در عینحال میتوان دریافت،
چنین عاطفهیشــریفی ،بهجای آنکه آدمیان
را برای زیســتن در جوامع بزرگ آماده کند،
تقریب ًا همانقدر با منفعت آنها در تضاد است
که تنگنظرانهترین خودخواهیها برایشان مضر
است .زیرا تا زمانی که هر فرد خود را بیش از
افراد دیگر دوست داشته باشد ،و در دوستداری
خود نســبت به دیگران ،واالترین احساسات را
نثار خویشان و آشنایان خود کند ،این امر الجرم
به بروز احساسات مخالف ،و تبع آن کنشهای
مخالفی میانجامد؛ که برای اتحاد تازه اســتقرار
یافته جز خطر در بر ندارد .بااینحال شایا ِن ذکر
اســت که این تضاد احساسات لزوم ًا با خطری
اندک قرین خواهد شــد ،این تضاد در شرایط
بیرونی ما موافق و همراهی بهدست نمیآورد؛
موافقتی که برای آن تضاد فرصت بروز فراهم
آ َو َرد .ما صاحب انواع مختلف داشتهها هستیم؛
یعنی رضایت درونی ذهنی ما ،مزیتهای بیرونی
بدنمان ،و برخورداری و انتفاع از داشــتههای
خارجی [اموال] که بــا مجاهدت و اقبال نیک
بهدست آوردهایم .ما در برخورداری از داشتههای
دســتهی اول هیچ مشــکلی نداریم .داشتههای
دستهی دو م میتواند از ما سلب شود ،اما کسی
که ما را از آنها محروم میکند ممکن اســت
هیچ منفعتی کسب نکند .فقط دستهی آخر هم در
معرض خشونت دیگران است و هم ممکن است
بدون اینکه آسیب و نقصان یا تغییر در آنها
به وجو د آید به دیگری منتقل شوند؛ حال آنکه
در عینحال هیچ مقداری از آن برای برآوردن
خواســتهها و نیازهای فــرد کفایت نمیکند.
بنابراین از آنجا که بهبود این خیرات یا داشتهها
بزرگترین مزیت [زیستن در] اجتماع است ،لذا
ناپایداری در مالکیت آنها ،در کنار کمیابی آنها،
بزرگترین اشکال آنها است.
قب ًال متذکر شــدهام که منشأ عدالت عرف
بشری اســت؛ و اینکه هدف از عرف عالج
برخی دردسرها و مرارتهاست ،و اینکه عرف
از تالئم یا توافق برخی ویژگیهای ذهنی بشر
با وضع چیزهای بیرونی ناشــی شده است .این

پس از یکسال باز کشورش را چند سال ترک کرد .در این مدت ،چند اثر فلسفی منتشر کرد و
نام و آوازهای بههم زد .در ســال  ،۱۷۵۲هیوم کتابدار دانشکده وکالی مدافع در ادینبورگ شد و با
خواهرش در آن شهر سکونت گزید .هیوم به یاری استفاده از آن کتابخانه ،به نوشتن تاریخ انگلستان
روی آورد و تا  ۱۷۶۱چندین جلد از آن را منتشر ساخت که دستکم تا صدسال پس از انتشارش
یکی از اصلیترین مراجع تاریخ بریتانیا بود .هیوم از دوستان نزدیک آدام اسمیت و ژان ژاک روسو
بود .وی به باور بسیارانی ،از جمله آیزایا برلین ،بزرگترین فیلسوف تاری ِخ دنیای انگلیسیزبان است.
هیوم را پدر تجربهگرایی میدانند و بزرگان زیادی از جمله کانت و شــوپنهاور از او تاثیر فراوان
گرفتهاند .در آنچه خواهد آمد ،هیوم استدالل میکند که عقل آن مبنایی نیست که قواعد عدالت

به گونهای کام ً
ال صورتیافته از آن سر برآورد ،بلکه این کنشهای هماهنگنشدهی آحاد انسانها
است که خاستگاه ِ قواعد عدالت است .این نوشته گزیدهای است برگرفته از فصل «در ِ
باب اخالق»
سومین و آخرین فصل کتاب هیوم با عنوان «رساله در طبیعت بشر :کوششی برای وارد کرد ِن روش
استدالل تجربی در موضوعات اخالقی ».هیوم سه قانون طبیعی بنیادی را محور میگیرد :قانون دوام
مالکیت ،انتقال آن با رضایت یا توافق ،و نیز قانون اجرای تعهدات .او صلح و امنیت جامعهی بشری
را به رعایت دقیق این سه قانون منوط کرده و نادیده گرفته شدن آنها را مانع شکلگیری و استقرار
ارتباط مطلوب میان انسانها میداند .هیوم معتقد است که جامعه برای رفاه انسانها واجب است و
قوانین مورد اشاره برای حفظ جامعه واجب هستند.

تغییری عدالت را بیمصرف خواهد کرد؛ یعنی
اگر چنین باشد اص ًال نیازی به عدالت نخواهد بود؛
و از طرف دیگر ،خیرخواهی مضیق و محدود
بشر ،و شرایط نیازمندی و محتاج ِی او ،موجب
میشود این فضیلت بهوجود آید ،و این دو علت
صرف ًا چون انسان را نیازمند منفعت عمومی و نیز
نیازمند منفعت یکایک افراد میکند ،این فضیلت
را باعث میشــوند .لذا از همین روی دغدغهی
منفعت شخصی ،و دغدغهی منفعت عمومی بوده
است که ما را به تأسیس قواعد عدالت واداشته
است و از این نکته محرزتر وجود ندارد که هیچ
نسبت و رابطهای میان عقاید و علت دغدغهی
عدالت نیست ،بلکه علت موجدهی آن عواطف
و احساسات ماست ،که بدون آنها تمام امور در
طبیعت برای ما علیالسویه خواهند بود و اص ًال
نمیتوانند در ما تأثیری بگذارند .بنابراین بنیان
حس عدالت در مفاهیم عقلی نیســت ،بلکه در
ادراکهای حسی ما ریشه دارد.
ثالثاً ،همچنیــن میتوانیم صحت این گزاره را
حسی چنین
نیز بپذیریم ،که این ادراکات ،که ّ
از عدالت میزایند ،ذاتی ذهن بشر نیستند ،بلکه
محصول تصنع ،و عرفهای بشــری هستند.
زیرا از آنجا کــه هرگونه تغییر قابلمالحظه
در سرشت و طبع و شرایط بشر ،هم عدالت را
منتفی میکند و هم بیعدالتی را؛ و از آنجا که
همچو تغییری صرف ًا با تغییر منافع شخصی و منافع
عمومی ما میتواند مؤثر باشد ،نخستین تأسیس
قواعد عدالت به این منافع متفاوت منوط است.
اما اگر انســانها بنا به طبیعت خود ،و با عالقه
و مهری از صمیم قلــب ،در پی منافع عمومی
بودند ،هرگز به مخیلهشان خطور نمیکرد که
بــا وضع این قواعد یکدیگر را محدود کنند؛ و
اگر انسانها بدون هیچ حزم و احتیاطی
منافع شــخصی خــود را دنبال
میکردنــد ،خیلی زود دچار
همهی انوا ِع بیعدالتیها و

این عرف یا توافق ،به مخیلهی کسی هم خطور
نمیکرد که اصو ًال فضیلتی به اسم عدالت وجود
داشته باشد ،یا اینکه ترغیب شود کنشهایش را
با آن همساز کند .هر کنش منفردی که فرض
کنیم ،عدالت من میتواند از هر جهت زیانآور
باشد ،و تنها با این فرض که دیگران قرار است
از سرمشق من پیروی کنند ،من میتوانم ترغیب
شوم که این فضیلت را بپذیرم .زیرا هیچچیز جز
این توافق چندجانبه نمیتواند عدالت را سودمند
سازد ،یا مرا قانع کند از قواعد آن پیروی کنم.
هرقدر هم که ثبات مالکیت برای جامعهی
بشــری مفید یا ضرور باشــد ،با دردسرهای
چشمگیری همراه اســت .اصو ًال نباید ارتباط
سازواری یا ســازگاری را در توزیع داراییهای
بشر مورد بحث قرار داد ،لیکن ما باید با قواعدی
خود را اداره کنیم که به لحاظ اطالق بیشترین
درجهی شــمول را دارا ،و تا میشود از شک و
عدم قطعیت بری باشند .یکی از این دست قواعد
حق تأســیس جامعه در درجهی نخست است و
در مرحلــهی بعد حق تصرف ،حق مالکیت در
نتیجهی تصرف ،و نیز حق شرکت در مالکیت
و حق ارث بردن .از آنجا که این حقوق بسیار
به تصادف و اقبال وابستهاند ،همیشه با خواستهها
و امیال بشــر در تعارض قرار میگیرند ،و افراد
و داراییهایشــان الجرم اغلب به شیوهای بد و
نامناسب تنظیم میشــوند .این دردسر و آسیب
بزرگی است ،نیازمند عالج .اگر از کسی مستقیم ًا
بخواهیم یــا به همه اجازه دهیم هرچیزی را که
فکر میکنند برایشان مناسب است با خشونت
تصرف کنند ،جامعه از هم خواهد پاشــید؛ و از
این روی قواعد عدالــت به دنبال یک راهحل
میانه است ،که بی ِن ثبات یا دوام انعطافناپذیر
و این تنظیم متغیر و غیرقطعی قرار میگیرد .اما
هیچ حد وسطی بهتر از یک حد وسط شفاف و
صریح نیست ،یعنی اینکه مالکیت و دارایی باید
ثبات داشته باشد ،مگر اینکه مالک قبلی بخواهد
با رضایت آنها را به شخصی دیگر ببخشد .این
قاعده نمیتواند عواقب سوئی در پی داشته باشد،
و موجب جنگ و اختالف شود؛ زیرا مالک قبلی
رضایت دارد ،و انتقال مالکیت تنها به رضایت او
بستگی دارد :و این قاعده میتواند در صلح کردن
داراییها به دیگران بــرای اهداف خیرخواهانه
کمک کند .در مناطق مختلف جهان کاالهای
گوناگونی تولید میشود ،و تازه به این محدود
نمیشود ،بلکه افراد مختلف طبع ًا برای کارها و
مشاغل گوناگونی ساخته شدهاند ،و نیز زمانی در
هر یک از این شغلها به کمال دست مییابند که
خود را تنها مصروف بدان شغل مناسب بکنند.
ن چیزها نیازمند معامله و تجارت دوجانبه
کل ای 
است؛ به همین دلیل انتقال مالکیت با رضایت بر
قانونی طبیعی استوار است ،همانطور که ثبات یا
دوام آن بدون همچو رضایت یا توافقی بر قانونی
طبیعی استوار است.
در گفتار حاضر سه قانون طبیعی بنیادی را
مرور کردیم ،قانون دوام مالکیت ،انتقال آن با
رضایت یــا توافق ،و نیز قانون اجرای تعهدات.
بنابراین ،صلح و امنیت جامعهی بشــری ک ًال
به رعایت دقیق این سه قانون منوط است؛ و نیز
اینکه اگر این قوانین نادیده گرفته شوند ،استقرار
ارتباط خوب میان انســانها هرگز امکانپذیر
نخواهد بود .جامعه برای رفاه انسانها مطلق ًا واجب
است؛ و این قوانین نیز به همان میزان برای حفظ
جامعه واجب هستند.

ویژگیهای ذهنی یکی خودخواهی بشر است و
دیگری احسا ِن مضیق و محدودِ او؛ و وضع امور
خارجی نیز تغییر آسان آنها است که توأم شده
است با محدودیت یا قلّت این چیزها در مقایسه
با خواستهها و امیال انسانها.
بنابراین میتوان گــزارهای مطرح کرد که
به نظر من میشــود آن را مسلم دانست ،و آن
اینکه عدالت پیشگفته فقط از خودخواهی و
احسا ِن مضیق و محدود ،و نیز امکانات اندکی که
بشر برای برآوردن نیازهای انسان فراهم کرده
است ،نشأت میگیرد .اگر به مالحظات قبلیمان
دربارهی این موضوع برگردیم ،خواهیم دید که
این گزاره قوتی اضافی به آنها میبخشد.
اوالً ،از ایــن گزاره میتوانیم نتیجه بگیریم که
توجه به منافع عمومی ،یا یکجور احسا ِن فراگیر
و نیرومند ،نخستین و اصلیترین انگیزش ما برای
رعایت قواعد ناظر بر عدالت نیست؛ زیرا مسلم
اســت که ،اگر همچو احسانی در وجود انسان
نهاده شده بود ،این قواعد اص ًال به مخیلهی ما هم
خطور نمیکرد.
ثانیا از همین اصل میتوان استنتاج کرد که حس
عدالت بر عقل ابتنا ندارد ،و نیز اساس آن کشف
برخی ارتباطها و َنسب عقاید؛ یعنی عقاید ابدی،
الیتغیر ،و دارای الزام جهانشمول نیست .پس از
آنجا که محرز شد که هر تغییری در سرشت
و شرایط فوقالذک ِر بشر روی دهد ،موجب تغییر
و تبدل کامل وظایف و کنشهای الزامآور بشر
خواهد شد ،نظام حقوق عرفی باید چنین فرض
کند که حس فضیلت بنیان عقلی دارد ،تا ثابت
کند این فــرض در روابط و عقاید لزوم ًا تغییر
ایجاد خواهد کرد .اما بدیهی است که تنها دلیل
برای اینکه احسا ِن همگانی بشر ،و فراوانی مطلق
همهی چیزهــا و امکانات رفع
نیازهــا ،نفس مفهوم عدالت
را بیوجــه خواهد کرد،
این اســت که چنین

خشونت میشدند .بنابراین ،این قواعد ساختگی
و مصنوعانــد ،و برای حصول هدف مســیری
مورب و غیرمســتقیم دارند؛ و منافعی که علت
ظهور این قواعد هستند نیز از نوعی نیستند که
بتوان از طریق احساسات طبیعی و غیرمصنوعی
(غیرعرفی) تحصیلشان کرد.
برای آنکه بداهت این امر بیشــتر بر شما
معلوم شود ،در نظر داشته باشید که ،اگرچه علت
تأسیس و وضع قواعد عدالت صرف ًا منفعت بوده
اســت ،ربط این قواعد به منفعت تاحدی خاص
است ،و این با وضع قواعد دیگر متفاوت است.
یک کنش عادالنهی منفرد بســیاری اوقات با
منافع عمومی در تضاد است ،و اگر قرار باشد این
کنش مستقل باشد ،و کنشهای دیگری به دنبال
نداشته باشد ،احتما ًال منافی [منافع] جامعه خواهد
خیر،
بود .زمانی که شخصی برجسته ،دولتمند و ّ
مال عظیمی را به یک خسیس یا ریاکاری محیل
میبخشد ،کار او عادالنه و درست است ،اما در
اینجا عامه بسیار متضرر میشوند .همچنین هیچ
عملی که به تنهایی و منفردا ً عادالنه باشد یعنی
جدای ربطش با اعمال دیگر مالحظه شــود نیز
نمیتواند برای منافع شخصی سودمندتر از منافع
عامه باشد؛ و به آسانی میتوان فهمید که شخص
با عملی به وضوح اخالق ًا درست خود را فقیر و
مغبون میکند ،و موجه است آرزو کند ،به خاطر
این عمــل منفرد عادالنه ،تمام قواعد عدالت در
جهان لختی به تعلیق درآیند .اما صرف نظر از
اینکه اعمال مستق ًال عادالنه چقدر منافی منافع
عامه یا خاصه باشــند ،اندیشهی عمل مستق ًال
عادالنه در کل چیزی است بسیار مفید ،یا در واقع
هم برای محافظت از جامعه و هم رفاه حال افراد،
مطلق ًا ضروری است .بنابراین جدا کردن خوب
از مضر غیرممکن است .مالکیت باید پایدار و
باثبات باشد و قواعد کلی آن را تثبیت کند .هر
چند ممکن است در بعضی موارد عامه متضرر
شوند ،این ضرر موقتی با پیگیری مداوم قواعد،
و از رهگذر صلح و نظمی که در جامعه برقرار
میکند ،جبران میشود .و با در نظر گرفتن همهی
عوامل ،همهی افراد میتوانند خود را متنفع بدانند؛
زیرا جامعه بدون عدالت ناگزیر بیدرنگ از هم
میپاشد ،و همه الجرم گرفتار توحش و تنهایی
میشوند ،که از بدترین حالت محتم ِل زیستن در
جامعه بینهایت بدتر است .بنابراین اگر انسانها
تجربهی کافی داشته باشند که درک کنند فارغ
از اینکه عواقب اعمــال منفردا ً عادالنهی افراد
چیست و کل نظام اعمال منفرد همخوان با قواعد
مــورد توافق کل جامعه ،به مراتب برای کلیت
جامعه ،و نیز برای تکتک آحاد ســودمندتر
است؛ چندان طولی نخواهد کشید که عدالت و
مالکیت تحقق مییابند .همهی اعضای جامعه این
منفعت را درک میکنند ،همه این حس یا درک
خود را به همگنــان خود ،و نیز عزم خود برای
تطبیق کنشهایشان را با این درک ،در صورت
همراهی دیگران در این کار ،ابراز میکنند .دیگر
نیازی نیست کسی از آنها را ،که نخستین کسی
ِ
فرصت عمل مییابد ،به اجرای کنشی
است که
عادالنه ترغیب یا وادار کرد .و این سرمشقی برای
دیگران میشود .و بدین ترتیب عدالت خودش از
طریق یکجور آداب و رسوم [عرف] یا توافق
استقرار مییابد ،یعنی با حس منفعت ،که فرض
میشود همه مشــترک ًا واجد آناند ،و در جایی
هر کنش منفردی با این توقع از دیگران انجام
میشــود که آنها نیز آن را تکرار کنند .بدون
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چپ مردمساالر :از میانه قدیم تا میانه جدید
عل یرضا علو یتبار
نظریه پرداز سیاسی

با شــروع تاریخ معاصر ایــران میتوان
ادعا کرد که تحوالت فکری در کشــور ما
همیشه متاثر از تحوالت فکری در کشورهای
توسعهیافته بوده است .دگرگونیهای فکری
پدید آمده در کشورهای توسعهیافته از طریق
سازوکارهایی چون طرح پرسشهای جدید،
در میان گذاشتن مفاهیم نو ،ارائه چارچوبهای
نظری تازه ،القای جهتگیریهای جدید و در
نتیجه تغییر دادن اولویتها و ارجحیتها و ...به
جامعه ما انتقال یافته و بسترساز دگرگونیهای
فکری در جامعه ما شــدهاند .البته اندیشمندان
اصیل در جامعه ما هیچگاه «حجیت بیدلیل»
تحوالت فکری غرب را نپذیرفتهاند اما از آن
تغذیه کرده و بهره بردهاند.
جریان چپ مردمســاالر به عنوان یکی از
مولدترین جریانهای فکری  -سیاســی ایران
معاصر نیز از قاعدهی فوق استثنا نبوده است.
چپ مردمســاالر چه در وجــه دینیاش (با
بنیانگذاری افرادی چون محمد نخشب) و چه
در وجه غیردینیاش (بــا بنیانگذاری افرادی
چون خلیل ملکــی) ،همواره در گفتوگویی
اثربخش با چپ مردمساالر جهانی قرار داشته
است و به پرســشها و تحوالت آن واکنش
نشان داده است.
هدف این مقاله اشــاره به تحولی است که
در چپ مردمساالر در کشورهای توسعهیافته
اتفاق افتاده و روشــن اســت که با مقدمات
پیشگفته هدف این نیست که صرفا تحولی
در کشــورهای دیگر بررسی شود .هدف در
واقع تخمین تحولی است که در اندیشه چپ
مردمساالر در کشورمان شروع شده و عمیقتر
نیز خواهد شد .درک روشنتر تحولی که در
چپ مردمســاالر غرب به وقوع پیوسته است
ما را در درک برخــی چالشهای فکری در
میان چپهای مردمســاالر کشورمان یاری
خواهد کرد .به یک معنا این تالش را میتوان
نوعی زمینهســازی برای تامل مجدد در مورد
خطمشیها و برنامههای اقتصادی  -اجتماعی
چپ نواندیش در کشورمان تلقی کرد.
تحولی که در صدد توضیح آن هســتیم
همان واقعهای است که در متون مربوطه تحت
عنوان انتقال از «میانه قدیم» به «میانه جدید» یا
شکلگیری «راه سوم» معرفی میشود .تفاوت
این دو «میانــه» را میتوان به صورت جدول
یک نشان داد .عناوین مندرج در این جدول را
به اختصار مورد بحث قرار میدهیم.
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منابع الهام ایدئولوژی
میانه قدیم از دو منبع اصلی الهام میگیرد:
لیبرالیسم اجتماعی و سوسیالیسم دموکراتیک.
لیبرالیســم اجتماعی با چند ویژگی مشخص
میشود .اول اینکه مانند همه لیبرالها به آزادی
هر فرد در تصمیمگیری نسبت به مسیر زندگی
خود بــاور دارد اما تاکید میکند که این نوع
خودمختاری فردی در خأل معنا ندارد و باید در
بستر اجتماعی تحقق یابد .دوم اینکه در عین
تاکید بر سازوکار بازار و مبادله آزاد اقتصادی
آن را شرط الزم آزادی میداند و نه شرط کافی.
از این رو برای دولت نقش جبرانکننده آثار
و پیامدهای منفی سازوکار بازار را قائل است.
سوم اینکه لیبرالیســم اجتماعی عالوه بر
حقوق مدنی و سیاسی شــهروندان برای آنها
حقوق اقتصادی و اجتماعی نیز قائل است .در
مواردی لیبرالهــای اجتماعی تاکید میکنند
کــه بهرهگیری شــهروندان از حقوق مدنی
و سیاسیشــان کامال وابسته به تحقق حقوق
اقتصادی و اجتماعی آنهاســت .چهارم اینکه
لیبرالهای اجتماعی با تاکید بر فرد باور دارند

که این نیازهای فردی اســت که باید مورد
توجه قرار گرفته و به حساب آید و نه نیازهای
تاریخی ،ســنت یا اقتدار مســتقر .از این رو
لیبرالهای اجتماعی با محافظهکاری اجتماعی
مرزبندی مشخصی دارند و دفاع آنها از برابری
لزوما به معنای پرهیز از بینظمی اجتماعی به
تنهایی نیست .در مجموع لیبرالهای اجتماعی
ضمن دفاع از حقوق اقتصــادی  -اجتماعی
شهروندان آن را در چارچوب نظم بازار میبینند
و نه به عنوان حقوقی علیه این نظم.
سوسیالیســم دموکراتیک بــر گرایش
ایدئولوژیکــی داللت دارد که از یک ســو
بر روشهای قانونــی و انتخاباتی موجود در
لیبرال دموکراســیها مهر تایید میزند و از
ســوی دیگر تاکید میکند که تحول بنیادی
و درازمــدت جامعه هم ممکن اســت و هم
مطلــوب .سوسیالیســتهای دموکرات اگر
چه نظام ســرمایهداری را منشأ نابرابریها و
ناکارآمدیها و اســرافکاریهای اقتصادی
میدانستند اما از روشهای قهرآمیز و انقالبی
برای دگرگون کردن آن دفاع نمیکردند .به
ویژه سوسیالیستهای دموکرات میکوشیدند
تا با روشهای آرمانشهرگرایانه و از نظر آنها
تخیلی سوسیالیستهای انقالبی مرزبندی داشته
باشند و نوعی مهندسی گام به گام را جایگزین
آن سازند.
لیبرالیســم اجتماعــی و سوسیالیســم
دموکراتیک در تعامل با یکدیگر بسترســاز
«سوسیالدموکراســی» متعارف شــدند و
ایدئولوژی حکومتهــای رفاهی متعارف را
شکل دادند.
نقدهای واردشده به سوسیالدموکراسی و
عملکرد حکومتهای رفاهی همراه با فروپاشی
اردوگاه سوسیالیســم و تضعیف تشکلهای
کارگری در کشــورهای ســرمایهداری به
تدریج سوسیالیسم دموکراتیک را کمفروغ
و قربانی کــرد .از ایــن رو میانه جدید به
سرکردگی جناح لیبرالیست اجتماعی تن داد.
لیبرالهای اجتماعی که کمتر «مکتبی» بودند
نوعی مصلحت عملگرایی را پیشــه کردند
تا با حریف قدرتمند مقابله کنند .لیبرالیســم
اجتماعی تعدیل شده اگرچه هنوز به عدالت
اجتماعی متعهد است ،میکوشد تا روایتی از
عدالت اجتماعی ارائه کند که با اقتصاد بازار
مبتنی بر مبادله آزاد سازگاری داشته باشد .در
این لیبرالیسم اجتماعی تعدیل شده مفاهیمی
چون «مسئولیت» در برابر «حقوق» ،تاکید بر
مفهوم «جماعت مدنی» و «سرمایه اجتماعی»،
«شایستهساالری» (حتی اگر منجر به نابرابری
اجتماعی شود) ،مســئولیت متقابل و لزوم
ت عملگرایی در مقابل
عمل متقابل و مصلح 
برخورد ایدئولوژیک نقــش محوری دارند.
لیبرالهای اجتماعی بیشتر بر برابری فرصتها
(برابری در شروع کار) تاکید میکنند و نه بر
برابری در نتیجه (هنگام پایان کار) .آنها به
دنبال ابزارهایی میگردند که خودیاری ،ابتکار
فردی و فعالیت را در شهروندان تشویق کند و
از این طریق بر نابرابریها غلبه کند.
مواردمقایسه
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نظریه راهنمای خط مشیگذاری
اقتصادی
راهنمای اصلی میانه قدیم در خط مشیگذاری
اقتصادی نظریه اقتصاد کالن جان مینارد کینز
بود .نظریه کینز نیز بیش از هر چیز در تقابل
با سنت کالســیک در اقتصاد کالن قابل فهم
است .مطابق با سنت کالسیک اقتصاد کالن،
قیمت کاالها و خدمات و درآمد عوامل تولید
انعطافپذیر بوده و افزایش و کاهش مییابند .به
عالوه عرضه ،تقاضای خودش را ایجاد میکند
(قانون سی) .از این رو بیکاری و رکود طوالنی
و پایدار در اقتصاد پدید نمیآید .تغییر تقاضای
کل نیز تاثیری بر ســطح بیکاری و محصول
واقعی تولید شده نخواهد گذاشت .حاصل این
دیدگاه این راهنمایی کلی است که :نیازی به
دخالت دولت در اقتصاد نیست و سازوکار بازار
رقابتی اقتصاد را به سوی اشتغال کامل و حداکثر
تولید ممکن پیش خواهــد برد .در مقابل این
دیدگاه کینز مطرح میکرد که برخالف نظر
کالسیکها قیمت کاالها و خدمات و درآمد
عوامل تولید چندان هم انعطافپذیر نیســتند
و در مقابل تغییــر (به ویژه کاهش) مقاومت
میکنند .به عالوه این تقاضای موثر است که
میزان عرضه را تعیین میکند و نه عرضه تقاضا
را (دیدگاه طرفدار تقاضا یا از زاویه تقاضا) .بر
این مبنا کینز معتقد بود که میتوان در بلندمدت
بیکاری و تولید کمتر از ظرفیت بالقوه را تجربه
کرد .پیشــنهاد اصلی کینز این بود که دولت
میتواند با خط مشیهای پولی یا مالی و تغییر
تقاضای کل با تورم و رکود مقابله کند.
تا مدتها دیدگاه کینز دیدگاهی بیبدیل
در اقتصاد به شمار میرفت و دولتهای جوامع
توســعهیافته خود را موظــف به طراحی خط
مشی در چارچوب آن میدانستند .اما پیدایش
پدیــدهای چون رکود توام با تــورم همراه با
تالشهای تازه در زمینه نظریهپردازی به تدریج
این سرکردگی را بر هم زد .دیدگاههای کینز
از جناحهای مختلف مــورد حمله نظری قرار
گرفت .پولگرایان ،نئوکالسیکها و طرفداران
دیدگاههای «عرضهمحور» هر کدام از جانبی
دیدگاههای کینز را مورد ســوال قرار دادند و
جایگزینی برای آن پیشنهاد کردند .در واکنش
به همین انتقادهاســت که شاهد شکلگیری
جریان «کینزیهای جدید» در اقتصاد هستیم.
کینزیهای جدید به ویژه با طرح دیدگاههایی
در توضیح شــکلگیری انتظــارات و تعیین
قیمتها و دستمزدها کوشیدند تا دیدگاههای
نئوکالســیکی را که با تمهید مقدمات نظری
بر خنثی و بیاثر بودن خط مشیهای اقتصادی
دولت حکم میکردند ،رد کنند.
از میان تالشهای نظری انجام شده پس از
کینز ،میانه جدید کوشیده است تا از دو جریان
بهره بســیار گیرد ،یکی دیدگاههای «کینزی
جدید» و دیگری دیدگاههای «عرضهمحور» (یا
طرفدار عرضه یا از زاویه عرضه) .برای پرهیز
از ورود به بحثهای طوالنی و تخصصی تنها
به دیدگاههای عرضهمحور اشاره میکنیم .پذیره
اصلی دیدگاههای عرضهمحور این است که باید

در جهت سریعتر کردن روند رشد اقتصادی و
افزودن بر افزایش بهرهوری حرکت کرد .برای
رســیدن به این هدف آنها تاکید بر انگیزهها
و حمایــت از کاهش چشــمگیر مالیات را
کارآمدترین ابزارها ارزیابی میکنند .خط مشی
پیشنهادی آنها نیز آزادسازی بازارهای اقتصادی
و مقرراتزدایــی همراه با افزایش انگیزهها از
طریق کاهش مالیاتها است .متون نوشته شده
توسط میانه جدید حاکی از تالش این جریان
برای بهرهگیری از این دیدگاهها در تدوین و
پیشنهاد خط مشیهای اقتصادی خود است.
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دیدگاه در مورد مدیریت بخش
عمومی
برای مدیریت بخش عمومی سه الگوی مختلف
ارائه شده است .یک الگو« ،الگوی کهن» است
که در آن اداره امور ،شخصی است و قائم به فرد.
مبنای گزینش افراد در آن خویشاوندمداری و
رابطهمداری است و هر شغل حکومتی مجرایی
است برای کسب درآمد افراد و امتیازی است
که از جانب زمامداران به آنها داده میشــود.
در این الگو ،تمایزی میان شــکلدهی ،اجرا و
ارزیابی خط مشــیهای عمومی وجود ندارد و
قدرت غالب هر سه نقش را خود ایفا کرده یا
برعهده نزدیکانش میگذارد .الگوی دوم ،الگوی
اداره امور عمومــی ()Public Administrotion
نامیده میشــود .در این الگو که الگویی مدرن
است ،اداره امور ،غیرشخصی است ،سلسلهمراتب
خشــک و غیرقابل انعطافی وجود دارد ،مبنای
گزینش افراد در آن شایستهساالری است و هر
پست یک حرفه و نه یک امتیاز محسوب شده
و انتظار میرود که افراد در پســتهای اداری
کامال حرفهای عمل کنند .تالش طراحان این
الگو این اســت که در آن میان شکلدهی و
ارزیابی خط مشــیهای عمومی با اجرای خط
مشیهای عمومی تفاوت گذاشته شود .برخی
از پستها و موقعیتهای اداری وظیفه اجرای
خط مشیها را برعهده دارند اما شکلدهی به این
خط مشیها و ارزیابی آنها بر عهده آنها نیست.
در تحوالت سیاسی ،حزب و جریان پیروز تنها
حق دارد که پستهای شکلدهنده به خط مشی
(پستهای سیاسی) را تغییر دهد و پستهای
اجرایی (پســتهای اداره) تابع قواعد خاص
دیوانساالریهستند.
طی سالهای اخیر الگوی سومی به نام مدیریت
دولتی نویــن ()New Public Management
به عنوان جایگزین الگوی اداره عمومی مطرح
شده اســت .در این الگوی جدید تالش میشود
تا ارائه خدمات از طریق واحدهای نیمهمستقل
(شبیه مغازهها) انجام شود و نه واحدهای سازمانی
دیوانساالر و متمرکز .کنترل سازمانهای دولتی
در این الگو توســط مدیران حرفهای صورت
میگیرد کــه اهداف مشــخصی را با مقیاس
عملکردی مشخص دنبال میکنند و از کنترل
دفتر مرکزی مبتنی بر سلسلهمراتب خبری نیست.
در این الگو به جای حساسیت بر دروندادهای
سازمان (مانند نیروی انسانی استخدامشده ،منابع
مالی ،مواد اولیه و )...و فرآیندهای درونی سازمان،

حساسیت بر نتایج و بروندادهای (محصوالت)
سازمان متمرکز میشود .هر کس میتواند سبک
مدیریتی خاص خود را داشته باشد و لزومی به
اطاعت از رویههای استاندارد در سراسر سازمان
وجود ندارد .تصمیمگیری در مورد بهرهگیری از
منابع و شیوههای این بهرهگیری نیز به جای آنکه
تابع فرآیندهای رسمی سازمانی و الزامات سیاسی
باشد تابع تالش برای هر چه کمتر کردن هزینه
و هر چه بیشتر کردن ارائه خدمات و محصوالت
است و حداکثر بر تامین برخی حداقلها تاکید
میشود.
در مجموع همانطور کــه از نامهای دیگر
الگوی سوم (مانند مدیریتگرایی ،اداره عمومی
مبتنی بر بازار ،دولت کارآفرین) نیز بر میآید
هدف این الگو تعمیم شــیوههای رفتار مبتنی
بر بازار به بخش عمومــی و درس گرفتن از
شیوههای رفتاری بخش خصوصی است .تاکید
بر مواردی چون رقابتگرایی در بخش دولتی،
آزاد گذاردن دســت مدیران بخش دولتی و
مشتریمداری حاصل چنین تمایلی است.
در حالی که میانه قدیم بیشتر بر روش اداره
امور عمومی تاکید داشت ،میانه جدید خود را
ملزم به بهکارگیری مدیریت نوین میداند.
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جهتگیری نسبت به سازوکار بازار
طرفداران اقتصاد نئوکالســیک تالش
بسیار کردهاند تا نشان دهند که تحت «شرایط
معینی» تخصیص منابع و توزیع محصوالت در
نظام اقتصادی متکی بر سازوکار بازار و مبادله
آزاد ،دارای سه خصوصیت عمده «کارآیی»،
«بهینگی» و «آزادی» است .به این معنا که اوال
نمیتوان در این نظام تولید کاالیی را افزایش
داد ،بدون آنکه حداقل تولید یک کاالی دیگر
کاهش یابد (کارآیی) ،ثانیا نمیتوان هیچیک
از خانوارها را در ســطح باالتری از مطلوبیت
قرار داد ،بدون آنکه حداقل سطح مطلوبیت یک
خانوار دیگر کاهش یابد (بهینگی) و ثالثا عدم
تمرکز در تصمیمگیری اقتصادی موجب توزیع
قدرت اقتصادی و گسترش دایره انتخاب فردی
در این نظام میشــود .میانه قدیم با زیر سوال
بردن امکان وجود «شرایط معین» الزم امکان
کارکرد بهینه سازوکار بازار را در دنیای واقعی
مورد ســوال قرار میداد و برای حل مشکالت
اقتصادی و دستیابی به اهداف مورد نظر خویش
خط مشیهایی را پیشنهاد میکرد که جایگزین
ســازوکار بازار شده و جای آن را میگرفتند.
به طور مثال هنگامی که از دســتمزد دریافتی
کارگران راضی نبــود و آن را کمتر از میزان
استحقاق آنها میدانست ،اقدام به تعیین «حداقل
دســتمزد» میکرد .اما میانه جدید با پذیرش
مباحث مطرح شده در مورد درماندگی دولت در
پر کردن موارد درماندگی بازار کم و بیش نقش
سازوکار بازار را پذیرفته است و برای دستیابی به
اهداف خویش میکوشد تا راهحلهایی همسو با
بازار (و نه جایگزین آن) ارائه کند .به طور مثال
اگر میخواهد سطح دستمزد کارگران را افزایش
دهد به جای تعیین حداقل دستمزد میکوشد تا با
افزایش بهرهوری کارگران (از طریق آموزش)

نوعیسرمشق
میانهقدیم

میانهجدید

دو طرف مقایسه

مارکسیسم انقالبی (کمونیسم) در برابر سرمایهداری رهاشده

سوسیال دموکراسی (متعارف) در برابر راست نو (نئولیبرالیسم)

منابع الهام ایدئولوژیک

سوسیالیسم دموکراتیک و لیبرالیسم اجتماعی

لیبرالیسم اجتماعی تعدیل شده

نظریه راهنمای خط مشیگذاری اقتصادی

نظریه اقتصاد کالن کینز

نظریههای اقتصاد طرفدار عرضه و کینزیهای جدید

دیدگاه در مورد مدیریت بخش عمومی

دیدگاه اداره امور عمومی

دیدگاه مدیریت عمومی نوین – اداره امور عمومی مبتنی بر بازار

جهتگیری نسبت به سازوکار بازار

خط مشیهای جایگزین بازار

خط مشیهای همسو با بازار

چارچوب تحلیل نابرابریهای اجتماعی

تحلیل بر مبنای ستیز طبقاتی

تحلیل بر مبنای طرد و حاشیهای شدن

پایه اجتماعی خط مشیگذاری

گسترش بخش عمومی

تکیه بر جماعت مدنی

دستاورد اصلی

حکومتهای رفاهی

حکومت فعالکننده یا حکومت سرمایهگذار

و آزاد گذاشتن بازار نیروی کار دستمزد آنها
را افزایش دهد .به نظر میرسد که میانه جدید
کم و بیش اســتداللهای له سازوکار بازار و
علیه سازوکار برنامهریزی دستوری مرکزی را
پذیرفته است و در جهت انطباق پیشنهادهای
خویش با این سازوکار حرکت میکند.

5

چارچوبتحلیلنابرابریهای
اجتماعی
چپ به طور سنتی با تحلیل جوامع سرمایهداری
بــه عنوان جوامع طبقاتی میکوشــید تا علل
نابرابریهای اجتماعــی موجود در این جوامع
را توضیح دهد .اگر چه مفهوم «طبقه» بیشتر
نابرابریهای اقتصادی (آن هم در بُعد مالکیت
و جایگاه در تولید) را توضیح میداد اما کم و
بیش تبیینکننده انواع دیگر نابرابری نیز شمرده
میشــد .اما چپهای جدیدتر کوشیدهاند تا از
متغیرهای دیگری نیز برای توضیح نابرابریهای
اجتماعی بهره گیرند .نکته مهم این اســت که
هر یک از این تحلیلها پیامدهای خط مشــی
خاص خود را دارد .اگر ریشه نابرابریها را در
نظام طبقاتی جستوجو کنیم ،آنگاه مهمترین
گام برای ایجاد برابری از میان بردن نظامهای
طبقاتــی خواهد بود .به روشــنی میدانیم که
همه حکومتهای رفاهــی متعارف اگر چه
سلسلهمراتب طبقات را به درجاتی تغییر دادهاند
همگی آنها در چارچوب یک ساختار طبقاتی
عمل کردهاند .یعنی اگرچه در نظریه به دنبال
از میان بردن منشأ نابرابریها بودهاند در عمل
با آن کنار آمدهاند! امــا دیدگاههای جدیدتر
دلمشغولیهای بیشــتری در زمینه نابرابری
دارد و از این رو خط مشیهای متنوعتری نیز
پیشنهاد میکند .به طور مثال پذیرش «جنسیت»
به عنوان یکی از علل نابرابری مستلزم تعهد به
خط مشیهایی متفاوت از خط مشیهای متعارف
خواهد بود.
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پایههای اجتماعی خط مشیگذاری
میانه جدید خود را با مفهوم «جماعت
مدنی» پیوند میزنــد .همانطور که میانه قدیم
خود را با «بخش عمومی» مرتبط میدانست و
راست جدید خود را بر مبنای «فردگرایی بازار»
تعریف میکند .بــرای میانه جدید «جماعت
مدنی» شبکهای اســت که خود زمینهساز و
الزمه «جامعه مدنی» اســت .شبکهای که در
آن «سرمایه اجتماعی» و تعهدات متقابل وجود
دارد و از همین رو مانند ســایر سرمایهها برای
دارندگانش جریانی از عایدات تولید میکند.
شبکهای که در عین ارتباط با حکومت و بازار
قابل تقلیل به هیچیک از این دو نیســت .در
ذهنیت میانه جدید مفهوم جماعت مدنی بر نوعی
از انعطافپذیری اقتصادی و سیاسی داللت دارد
که به طور همزمان امکان بهرهگیری از نقاط
قوتبخش عمومی و خصوصی ،ســطح ملی و
محلی ،همبستگی اجتماعی و پویایی ناشی از
عملکرد بــازار را فراهم میآورد .مفهومی که
اگرچه هنوز کامال تعریف شده نیست بر نوعی
تالش همهجانبه داللت دارد .در مجموع همانطور
که مشخص است ،میانه جدید در مقایسه با میانه
قدیم نوعی گرایش به راست است! پسوند قدیم
و جدید نباید نوعی ترجیــح و ارزشگذاری
تلقی شود .چه بسا بخشــی از پاسخهای میانه
قدیم را بتوان معتبرتر و مدللتر از مفاهیم مبهم
پیشــنهادی توسط میانه جدید تلقی کرد .میانه
قدیم آزمایش طوالنی را پشت سر گذاشته است
اما میانه جدید هنوز در مرحله آزمایشی است
و شاید هنوز جمعبندی نتایج آن ممکن نباشد.
در پایان به عنوان موضوعی برای تامل میتوان
این پرسش را مطرح کرد که تا چه حد میتوان
برخی چالشهــای درونی میان اصالحطلبان و
تحولخواهان ایران امروز را بر مبنای طبقهبندی
میانه قدیم و میانه جدید توضیح داد؟
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سیاست
درس-گفتارهای اندیشه سیاسی

جرمی بنتام در دفاع از نظریه خود رادیکال و انقالبی بود و محافظهکاری معمول انگلیسی را نداشت .در عین حال او را از پایههای محکم
لیبرالیسم غربی برمیشمرند و حتی از او به عنوان آغاز کننده سنت لیبرالی که با شاگردش جیمز میل و فرزند او جان استوارت ادامه مییابد نام
میبرند .هر چند برخی از مفسران تاریخ اندیشه سیاسی او را نه لیبرالی همانند جان الک ،بلکه شبهلیبرالی نظیر توماس هابز مینامند.
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تقدیس سود
بازخوانی آثار و آراء پدران بنیانگذار لیبرالیسم :مورد جرمی بنتام
حامد زارع

روزنامهنگار فلسفه و الهیات

فایدهگرایی با نام جان استوارت میل گره
خورده ،اما او قدم در راهی گذاشته است که
پیشتر توسط پدرش جیمز میل و مهمتر از آن
جرمی بنتام گشوده شده است .البته خود میل نیز
به این فضل تقدم آگاه است و همواره در دفاع
از نظریات پدرش و بنتام پیشــرو بوده است.
یکی از پرشورترین دفاعیات جان استوارت
میل از جرمی بنتام در خانه توماس کارالیل
و زمانی که همه مفتون سخنرانی صاحبخانه
بودند روی داد .در واقع «هنگامی که کارالیل
از نظریه بنتام سخن میگفت و آن نظریه را
فرومایهترین و کاذبتریــن بینش درباره
بشر دانســت ،میل از جای خودش برخاست
و ســخن کارالیل را قطع کرد و به توصیف
او از نظریه بنتام اعتراض کرد( ».ارنســت
کاســیرر .1382 .صفحه  )300اما مگر بنتام
صاحب چه نظریهای بود که برخی میتوانند
از آن به عنوان فرومایهترین نظریه درباره بشر
یاد کنند؟ نظریهای که او از آن دفاع میکرد،
سودمندگرایی یا اصل سودمندی بود که در
کتاب مشهورش به آن پرداخته است .عالوه
بر کتاب مشهور «مقدمهای بر اصول اخالق
و قانونگذاری» که پراهمیتترین رساله بنتام
به شمار میرود« ،گفتارهایی در باب دولت»،
«دفاع از رباخواری»« ،عرضه بدون هزینه»
و «منطق شــواهد قضایی» نیز از دیگر آثار
فیلسوف بریتانیایی محسوب میشوند .جالب
اســت بدانید که کتاب مشهور جرمی بنتام
که مهمترین اثر او نیز به شــمار میرود ،در
سالی نوشته شد که انقالب کبیر فرانسه روی
داد .شاید به همین خاطر هم باشد که بنتام با
اینکه متفکری بریتانیایی است سلحشوری و
آرمانگرایی متفکران فرانسوی را دارد .بنتام
در کتاب «مقدمهای بــر اصول اخالقیات و
قانونگذاری» از نظریه مشــهور خود درباره
ســودمندگرایی دفاع میکند و از این نکته
سخن میگوید که هدف قانونگذار باید این
باشد تا حداکثر خوشی را برای حداکثر افراد
تأمین کند .بنتام در توصیف «اصل سودمندی»
میگوید که در هر اســتداللی ،اساس کار ما
باید محاسبه و مقایسه دردها و لذتها باشد و
هیچ اندیشه دیگری را نباید در استدالل خود
دخالت دهیــم .جرمی بنتام در توضیح نظریه
خود میافزاید« :غایت و هدف یک قانونگذار
باید سعادت مردم باشد ،در امور قانونگذاری،
اصل راهنما باید ســودمندی همگان باشد.
اما برای اینکه ایــن اصل را با کارایی کامل
اجرا کنیم ،سه شرط باید رعایت شود .نخست
آنکه ،باید مفهوم مشخص و دقیقی برای واژه
سودمندی قائل شویم .دوم آنکه باید حاکمیت
عالی و تقسیمناپذیر این اصل را با نفی مطلق
هر اصل دیگــر ،اعالم کنیم و در اجرای این
اصل نیز هیچ اســتثنایی را در هیچ مورد قائل
نشویم .سوم اینکه باید نوعی روش محاسبه یا
«حساب اخالقی» را کشف کنیم که به وسیله
آن بتوانیم به نتایجی یکسان برسیم( ».ویلیام
تامس جونز .1370 .صفحه  )484بدین ترتیب
نظریه اصالت سود زاده شد.
جرمی بنتام فلسفه اخالق را بر مدار اصالت
سود برمیسازد .منطبق بر این مدار تازهتاسیس،
عمل صحیح ،عملی است که لذت و سعادت
کلی را به بیشترین حد ممکن گسترش دهد.
بنتام ســعادت را لذت و لذت را غیاب درد و
رنج توصیف میکند .هر چه این لذت افزونتر
باشد ،فلسفه اخالق بنتام بیشتر توجیه شده است.
به عبارت بهتر سودمندی و اصالت لذت مرکز
ثقل اندیشه اخالقی و حتی سیاسی جرمی بنتام
است و نظریه فایدهگرایی او را سامان میدهد.

Q

Qلیبرال مثل الک یا فردگرا مثل هابز؟

جرمی بنتام در دفاع از نظریه خود رادیکال
و انقالبی بود و محافظهکاری معمول انگلیسی
را نداشــت .در عین حــال او را از پایههای
محکم لیبرالیســم غربی برمیشمرند و حتی
از او به عنــوان آغاز کننده ســنت لیبرالی
که با شــاگردش جیمز میل و فرزند او جان
اســتوارت ادامه مییابد نام میبرند .هر چند
برخی از مفســران تاریخ اندیشه سیاسی او را
نه لیبرالی همانند جان الک ،بلکه شبهلیبرالی
نظیر توماس هابز مینامند .به هر حال نمیتوان
این نکته را انکار کرد که بنتام ارزیابی اخالقی
فایدهگرایانه را تبدیل به ایدهای نظاممند کرد
و از این حیث به لیبرالیســم به عنوان مکتب
فردمحور خدمت شــایانی کرده است .با این
همه مفسرانی نظیر جانگری معتقدند که بنتام
در نظریه خود از مهماتی تغافل ورزید که راه
نفوذ ایدههای غیرلیبرالی را در نظام فکری او
باز کرد.گری در کتابی که درباره لیبرالیسم
نوشته درباره جرمی بنتام مینویسد« :از بسیاری
جهات بنتام همواره یک لیبرال کالسیک باقی
میماند .او مدافع سرسخت اقتصاد آزاد در خط
مشی اقتصادی و عدم دخالت در امور خارجی
بود و در هواداری از اصالحات قانونی همیشه
جانب آزادی فردی را گرفت .در عین حال
فلسفه اخالقی و فلســفه سیاسی فایدهگرای
بنتام در تعهد به آنچه که هایک آن را مغالطه
سازنده مینامید ،عذر موجهی را برای سیاست
مداخلهگرایانه غیر لیبرالی بعد از خود فراهم
آورد( ».جان گری .1381 .صفحه  )47احتماال
منظور نویسنده از مغالطه سازنده هایک ناظر
بر اذعان به بازسازی نهادهای اجتماعی توسط
قانونهای عقالنی است .گری در ادامه توضیح
خود میافزایــد« :در حالی که اصل فایده در
مکتب اســکاتلندی ،به طور عمده به عنوان
اصلی تبیینی برای درک پیدایش خودجوش
نهادهای اجتماعی به کار برده شده و از جهت
ارزشیابی صرفا برای ارزیابی کل نظام اجتماعی
مورد استفاده قرار گرفته بود ،بنتام آن را برای
ارزشیابی معیارهای خاص سیاستگذاری به کار
گرفت( ».همان) جانگری بر آن است که
جرمی بنتام همانند توماس هابز مفهوم آزادی
منفی را در کاربــردی غیرلیبرالی و کامال
سازشناپذیر به کار برده است و حتی نتیجه
میگیرد که پیوندی ضروری میان پایبندی
بــه آزادی منفی و اصول لیبرالیســم برقرار
نیســت ،حتی اگر هواداری از آزادی مثبت
مقارن با مخالفت با لیبرالیسم باشد.

Q

Qاصالت تجربی یا فلسفه سیاسی؟

جرمی بنتام به اقتفاء تومــاس هابز در
طرحی که در اندیشه سیاسی خویش دنبال
میکرد ،رویکرد رواشناختی به طبیعت بشر
را کانون تامالت خود قرار داد .بنتام همانند
هابز بر آن بود که نظریه سیاسی واقعبینانه
آن است که به طبع و ذات انسان توجه کند.
نتیجه تامالت بنتام در زمینه اندیشه سیاسی
و یا به عبارت بهتر نظریه سیاســی برجسته
کردن خوشی و ناخوشی به عنوان انگیزههای
هدایتگر انســان بود .به عبارت دیگر او در
طرح کلیای که از نظریه سیاسی ارائه میدهد
پیگیری خوشی و دوری جستن از ناخوشی
را به عنوان بنیاد عمل مدنی انســان در نظر
میگیرد .به عبارت دیگر «بنتام از این نقطه
عزیمت میکند که نیروی برانگیزاننده فرد،
جســتوجوی لذت و خرسندی و دوری از
درد و رنج است .بنتام جستوجوی خرسندی
و دوری از درد را نهتنها محرک رفتار انسان،
بلکه معیار اخالق و مالک درست و نادرست
نیز به شمار میآورد .آنچه انسان را با جامعه
و نظم سیاسی پیوند میزند ،فایده و سودمندی
جامعه در رابطه با انگیزه فوق است .در جامعه
هر کس به جستوجوی نفع خود مشغول
است و از جســتوجوی نفع شخصی ،نفع
کل جامعه نیز به دســت میآید .با این حال
همانطــور که فرد منافعــی دارد ،کل نظام
جامعه نیز منافعی دارد .نفع کل نظام جامعه
عبارت است از بیشترین نفع بیشترین تعداد
افراد جامعــه .هماهنگ کردن نفع فردی با
بیشترین نفع بیشترین تعداد افراد جامعه باید
شالوده سیاست عمومی باشد .مالک ارزیابی
دولت و شیوه ساماندهی امور و نهادها باید

بر همین اصل اتکا داشــته باشد( ».کمال
پوالدی .1386 .صفحــه  )83بدین ترتیب
به نظر میرســد بنتام بیش از آنکه دارای
اندیشه سیاســی مبتنی بر خرد فلسفی باشد،
ارائهدهنده نظریه سیاسی و اجتماعی مبتنی بر
اصالت تجربه است .او خود را ملزم نمیبیند
که در طرح سیاســی خود درباره مدنیالطبع
بودن انسان بنویسد و یا اینکه درباره آزادی
تبیینی فلسفی به دســت دهد .اصوال جرمی
بنتام در تعریف هیچ مفهومی از جمله مفاهیم
کانونی لذت و رنج نیازی به نازکاندیشی و
متافیزیک نمیبیند .خود بنتام میگوید الزم
نیســت به آثار افالطون یا ارسطو مراجعه
و اســتناد کنیم .لذت و رنج همان چیزهایی
هســتند که هر کس احساسشان میکند.
بنتام هفت ویژگی را بــرای لذت مطلوب
مطرح میکند .ایــن ویژگیها عبارتند از:
شدت ،مدت ،قطعیت یا عدم قطعیت ،دوری
و نزدیکی (نقد ونســیه) ،باروری (به دنبال
خود لذتهای دیگر را نیز بیاورد) ،خلوص
(فراغت از احساسهای مخالف لذت .یعنی
بیالم یا کم الم بودن) و دامنه شــمول یعنی
بیشــترین افراد جامعه را در حیطه خود قرار
دهد .اساسا از نظر او فلسفه سیاسی میتواند و
باید به یک نظریه سیاسی مبتنی بر عاملیت
لذت فروکاهیده شود .به همین خاطر برخی
از پژوهشگران اندیشه سیاسی غرب معتقدند
نظریه سیاسی بنتام بســیار موجزتر از بقیه
نظریات است« .در مورد بنتام مسئله سیاسی
از ریشه ساده شــده است .به نظر او ما یک
غایت روشن و تردیدناپذیر داریم و آن لذت
است .هر چیز دیگری صرفا محاسبهای است
از اینکه چگونه میتوان به این غایت دست

یافت .بنابراین تمامی مسائل سیاسی ،همانا
مسائل مربوط به طرق و وسایل هستند .حل
این مسائل به دانشــی درست درباره جریان
واقعی زندگی سیاسی و اجتماعی و اقتصادی
بستگی دارد .بدین ترتیب بنتام نظریه سیاسی
را در مقایسه با علم سیاست بیاهمیت میداند.
زیرا به عقیده او هر مسئله سیاسی خود به خود
به شکلی تبدیل میشود که مستلزم تحقیق
تجربی بیواسطه است( ».ویلیام تامس جونز.
 .1370صفحه  )500بدین ترتیب جرمی بنتام
به این نتیجه میرسد که نظریه سیاسی باید
توصیه به شکلگیری حکومتی کند که در
آن شادی و خرسندی حکومتکنندگان و
حکومتشوندگان یکی باشد .بنابراین از نظر
بنتام «بیشترین شادی بیشترین شمار مردم
فقط در دموکراسی نمایندگی ممکن است».
(عبدالرحمــن عالــم .1384 .صفحه )434
اینگونه است بنتام به جای عبور از مسیر پر
رفتوآمد فلسفه سیاسی و تاریخ درازدامن
آن ،مســیر کمرونق اصالت تجربی را برای
رسیدن به دموکراسی نمایندگی به مثابه نظریه
سیاسی مطلوب خود انتخاب میکند.
Q Qاخالق فایدهگرایانه یا مکتب
سودمندگرایی؟

جرمی بنتام در میانه طیفی از متفکران در
سیر تاریخ اندیشه غربی قرار دارد که هر یک
به نحوی به اصالت فایده معتقد بودهاند .قبل از
جرمی بنتام کسانی مثل جوزف پریستلی در
رسالهای در باب حکومت ،هاچسون در بحث
از اخالق ،چزاره بکاریا در پیشگفتار رساله خود
به نام در باب جرائم و مجازاتها و دیوید هیوم
در رساله در طبیعت آدمی بحث فایدهگرایی
را در بحثهای خود دربارهی اخالق ،قانون،
نهادهای حکومتی ،حکومت و عدالت مطرح
کرده بودند .بعد از جرمی بنتام نیز جان استوارت
میل توانست فایدهگرایی را صورتبندی نهایی
کند .البته میل بر خالف بنتام ترجیح داد تا از
سعادت سخن بگوید .به عبارت دیگر او فایده
را مترادف ســعادت قرار داد .آنچه مهم است
این اســت که در میان همــه این چهرههای
مهم مکتب فایدهگرایــی که معتقدند عملی
صحیح و الزامآور است که پیامدهای بهتر و
پربارتری را به بار آورد ،جایگاه ویژه از آن
جرمی بنتام است .چه اینکه «بنتام مبتکر اصل
«فایدهبخشی» نبود :کاری که او کرد این بود
که آن را به شــیوهای صریح و جامع شرح و
بر مبانی اساسی اخالق و قانونگذاری منطبق

کرد( ».فردریک کاپلســتون 1376 .صفحه
 )19اما چرا جرمی بنتام توانســت جایگاهی
منحصربهفرد در تاریخ اندیشــه فایدهگرایی
داشته باشد؟ باید اذعان کرد که «او فردگرا،
عملگرا ،ماتریالیســت و سکوالریست بود.
به اعتقــاد او اگر چه مردم تابع قواعد اخالقی
و اعتقادات دینی متداول هستند ،اما این قواعد
و اعتقادات از صافی نگرش منفعتجویانه آنان
در قبال زندگی گذشــته است ...فایدهباوری
بنتام نهتنها زیرکانــه در کارکرد اخالقیات
متداول تردید میکند ،بلکــه آن را در مقام
موضوعی تجربی در نظر میآورد( ».وارن جی.
سیموئلز و اســتیون جی .مدما .1391 .صفحه
 )332بســیاری از جرمی بنتام به عنوان مبدع
سودمندگرایی و یا اصالت سود یاد میکنند.
واقعیت این اســت که او هرچند نقش مهمی
در تبیین علمی سودمندگرایی داشته است اما
مایههای اولیه طرح این نظریه را از متفكران
پیش از خــودش نظیر دیوید هیوم اخذ کرده
اســت .بنتام پس از مطالعه رســالهای درباره
طبیعت بشر اثر مشــهور دیوید هیوم متوجه
میشود که فایدهمندی آزمون و معیار سنجش
هر فضیلتی است .البته او در تاسیس این اصل
تنها از هیوم متاثر نبوده اســت بلکه به گفته
خودش اندیشههای فیلسوفان دیگری مانند جان
الک ،مونتسکیو ،بارینگتون ،بکاریا و از همه
بیشتر هلوسیوس او را به سوی اصل سودمندی
راهنمایی کردهاند .به هر حال همانطور که ذکر
شد وجوهی از فایدهگرایی پیش از جرمی بنتام
نیز در تفکر سیاسی مغربزمین وجود داشت،
هر چند شاخصههای آن متفات بود .چه اینکه
فایدهگراییای که پیش از بنتام مطرح میشد،
با سنجه مصلحت عمومی در نظر گرفته میشد
و مقارن با مفهوم خیر همگانی معنا میشد .اما
«بنتام فایدهمندی را یکسره به جستوجوی
خرسندی و دوری از درد تقلیل داد .بنتام فایده
یا مصلحت را به مفهوم خوشایند و لذتآفرین
معنا کرد .خیر از منظر بنتام آن چیزی است
که شادیآفرین باشد( ».کمال پوالدی.1386 .
صفحه  )85یکی از تمایزات ســودمندگرایی
مطرحشده توسط جرمی بنتام عطف به اقتصادی
بودن نظریه اوست .به عبارت بهتر «سهم اصلی
بنتام احیای نظریه ســودمندگرایی در تجزیه
و تحلیل علم اقتصاد اســت .این مفهوم ،یک
انسانیت است که انسان نیز
دیدگاه فلسفی از
ّ
همانند بسیاری از جانداران ،بهفکر سود و زیان
است؛ بهطوری که هرکس در پی افزونی ل ّذت
خویش اســت( ».رابرت هایل برونر.1370 .
صفحه  )196البته پرپیدا است که جرمی بنتام
بیشتر یک فیلسوف بود تا اقتصاددان .با این
حال کاربرد ابعادی از عقاید فلسفی او در علم
اقتصاد باعث شده است تا نام جرمی بنتام در
جرگه اقتصاددانانی نظیر آدام اسمیت نیز قرار
داده شود.
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الهیات

تفاوت و تمایز شیخ فضلاهلل نوری با میرزای نائینی و مهمتر از آن آخوند خراسانی را میتوان در امتناع گفتوگو با اندیشههای جدید و خطر کردن به اجتهاد
در عرصههایی که تا پیش از این موضوعیت نداشت ،دانست .عرصههایی که به خوبی توسط آخوند خراسانی به رسمیت شناخته شد و توسط شاگردش
میرزای نائینی به خوبی کاویده شد .کاوشی که حاصل آن نگارش رساله «تنبیهاالمه و تنزیهالمله» به عنوان نخستین رساله منظم در اندیشه سیاسی شیعی بود.

سگفتا رهای فقیهان شیعه
در 
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رسالهنویس نهضت
معرفی و بررسی مجتهدان بزرگ ایران :مورد میرزای نائینی
حامد زارع

روزنامهنگار فلسفه و الهیات

میــرزای نائینی پس از آخوند خراســانی
مهمتریــن و تاثیرگذارتریــن مجتهد دوران
مشروطهخواهی اســت و جایگاهی ارجمند در
صدر تاریخ جدید ایران دارد .طبق تفسیرهای
جدید از متون فقهی خراسانی و نائینی در دوران
مشروطه ،اصول فقه و احکام شرع بیشترین امکان
را برای تبدیل شدن به مجموعههای حقوق جدید
داشته و به همین خاطر اجتهاد امثال خراسانی و
نائینی آغازگر نوعی تجدد در ایران بوده است.
این تحلیل باعث شد تا بار دیگر نگاهها از سمت
روشنفکران مشروطهخواه ،به سوی مجتهدین
مشروطهطلب بازگردد .در همین روند است که
در سالهای اخیر توجه به نائینی و رساله او بیشتر
شده است .عالمهمیرزا محمدحسین نائینی غروی
که با عنوان میرزای نائینی شهرت دارد ،یكی از
برجستهترین چهرههای اصولی و فقهی در قرن
اخیر است .او در سال  1265هجری قمری به دنیا
آمد .نائینی تحصیالت نخستین را در نائین انجام
داد و ســپس در سال  1293به اصفهان رفت و
هفت سال در آن جا زیست و تحصیل كرد .آن
گاه در سال  1303به عراق رفت و تا سال 1313
در سامرا نزد میرزای شیرازی مجتهد بزرگ شیعه
و دیگر مجتهدان به تحصیل ادامه داد .نائینی در
اواخر زندگی خود در سامرا ،منشی میرزا بود .در
همین دوران است كه نائینی با اندیشههای سیاسی
میرزای شیرازی و سیدجمالالدین اسدآبادی آشنا
شد .پس از مرگ میرزای شیرازی در سال ،1312
نائینی درس و تحقیقات خود را زیر نظر مرحوم
آیتاهلل سیداسماعیل صدر دنبال كرد .در سال
 1314همراه او به كربال رفت و پس از دو سال
به نجف بازگشت و به حوزه درسی مخصوص
آخوند خراسانی پیوست .میرزای نائینی در سال
 1355هجری قمری درگذشــت .اگر نائینی از
محضر خراســانی درس آموخت ،خراسانی نیز
دانشآموخته محضر شیخ انصاری بود .حضور
این فقیهان در مدرسه نجف ،باعث شده بود تا
هر چه بیشتر مباحث عقلی در اصول فقه مطرح
شود .به عبارت دیگر«ورود مباحث عقلی به علم
اصول توسط شاگرد نامدار شیخ انصاری ،مرحوم
آخوند مالمحمد کاظم خراسانی به شدت اوج
گرفت و پس از ایشــان در آثار شاگردانش
به ویژه اصولی بزرگ قرن معاصر مرحوم حاج
میرزاحسین نائینی جریان یافت( ».سیدمصطفی
محقق داماد .1382 .صفحه  )66میرزای نائینی
از فقیهان مشهور مشروطهطلبی بود که شاگرد
آخوند خراسانی در حوزه علمیه نجف به حساب
میآمد .وی در مدرســه نجف «هر روز دو بار
تدریــس میکرد؛ در بامداد فقه و در بعدازظهر
اصول میآموخت( ».عبدالهادی حائری.1381 .
صفحه  )197این فقیه اصولی که پس از امضای
فرمان مشروطیت توسط مظفرالدینشاه قاجار و
تاســیس مجلس شورای ملی و همچنین صدور
حرمت مشروطه توسط شــیخ فضلاهلل نوری
وارد کارزار مشروطه شد ،با کتاب «تنبیهاالمه
و تنزیهالمله» خویش سعی در پاسخ دادن فقهی
به صدور حکم حرمت مشروطه شیخ فضلاهلل
نوری و تایید مشروطیت داشت.
Q

Qتنبی هاالمه و تنزی هالمله

میرزای نائینی كتاب «تنبیهاالمه و تنزیهالمله»
را در سال ١٩٠٥میالدی ١٢٨٥ /خورشیدی١٣٢٤/
قمری نوشته اســت .کتاب ،نخست به وسیله
چاپخانه والیت ،در سال  1909میالدی1327 /
قمری در بغداد و به صورت چاپ سربی منتشر
شــد .برای بار دوم ،چاپ سنگی آن ،در سال
 1910میالدی  1328 /قمری در مشــهد عرضه
شــد و برای بار سوم ،همان نسخه چاپ سنگی
مشهد ،همراه با مقدمه و توضیحات گوناگون،

به قلم آیتاهلل سیدمحمود طالقانی در سال 1334
شمســی 1374 /قمری در تهران انتشار یافت.
کتاب از زمان نشــرش محل دعاوی فقهی و
مباحث دینی و فکری بوده اســت و به همین
دلیل چند بار اصالح و چاپ شده است .در برخی
منابع ازجمله کتاب عبدالهادی حائری ذکر شده
که نائینی پس از مشاهده گرفتاریهایی که پس
از مشروطه بر مردم رفت ،كتاب را جمعآوری
كرده است .شــیخ مهدی غروی نائینی ،پسر
دوم نائینی که در دادن شــهریه ،ثبت و ضبط
وجوه شرعی و ،...و به طور کلی ،مسئول ثبت
هزینههای میرزای نائینی بوده است ،جمعآوری
کتاب را از داســتانهای شگفت تاریخ معاصر
میداند و معتقد اســت که دستانی در کار بوده
که چهره میــرزای نائینی را مخدوش کنند اما
امروزه خبر واحدی دربــاره اینکه آیا کتاب
توســط مرحوم نائینی جمعآوری شده یا خیر
نداریم .تنبیه االمه و تنزیهالمله در مرکز مناقشات
معاصر ما درباره استبداد و مردمساالری از یک
سو و نوگرایی مذهبی و سکوالر از سوی دیگر
نشسته اســت .این رساله نوشــتهای اساسی و
پراهمیت در محدوده نظریه شیعی حکومت جور
در دوره غیبت و در دفاع از حکومت انتخابی و
مخالفت با سلطنت مطلقه و حکومت استبدادی
است که پس از به توپ بستن مجلس شورای
ملی و پیش از فتح تهران توسط مشروطهخواهان
نوشته شده است .نائینی در این کتاب مساعی آن
را دارد که با رویکردی مبتنی بر دانش اصول،
توجیهی فقهی برای جواز مشروطه فراهم آورد.
گفته میشود که نائینی ،نوشتههای شیخ فضلاهلل
نوری را بیآنکه به نام او اشاره کند ،مورد تجزیه
و تحلیل قرار داده و به آنها پاســخ داده است.
نائینی در این کتاب آفتهای اســتبداد و لزوم
وجود حکومت مبتنی بر قانون و اصول مشروطه
را بیان کرده است.
Q Qاز سیدمحمود طالقانی تا سیدجواد
طباطبایی

جالب اینکه رساله تنبیهاالمه و تنزیهالمله هم
توسط اســامگرایانی نظیر سیدمحمود طالقانی
مورد توجه قرار گرفتــه و جهت آگاهی در
مسیر مبارزه با رژیم محمدرضا شاه تجدیدچاپ
شده است و هم مورد تمجید فیلسوف متجددی
نظیر جواد طباطبایی قرار میگیرد .در واقع پنجاه
سال بعد از انتشار رساله تنبیهاالمه و تنزیهالمله
یعنی در سال ١٣٣٤خورشیدی آیتاهلل طالقانی
تلخیص و تصحیحــی از کتاب عرضه میکند.
سالهایی که در ایران ایدههایی معطوف به تغییر
حكومت و همچنین حكومت اسالمی مطرح شده
بود .آیتاهلل طالقانی نیز بر اساس همین ایدهها و
دیدگاهها ،اقدام به تلخیص و تشریح تنبیهاالمه و
تنزیهالمله نائینی میکند .صد سال پس از انتشار
رساله نیز ســیدجواد طباطبایی آن را نمونهای
مبرهن و موفق از توفیق مجتهدان ایرانی در فهم
مشروطیت به عنوان یک نظام حقوقی ارزیابی
میکند .او در یک گفتوگوی مطبوعاتی در
باب علت توجه به نائینی در تاریخ اندیشه سیاسی
ایران میگوید« :من اگر به نائینی ارجاع میدهم
و به او استناد میکنم ،از آن بابت است که نائینی
بیشتر از روشــنفکران عرفی در جهت تدوین
مشروعیت حکومت مشروطه و یک حکومت
عرفی جدید قدم برداشت .این نائینی است که
مخصوص ًا از همه امکانات اصول فقه خود استفاده
میکند ،تا توضیح بدهــد که چگونه قدم اول
را باید برداشــت( ».سیدجواد طباطبایی.1382.
صفحه  )24از دیدگاه سیدجواد طباطبایی که با
یک نگرش حقوقی معطوف به تاسیس حکومت
قانون در عصر مشروطه به مثابه زایشگاه تجدد
در تاریخ اندیشــه سیاسی ایران زمین مینگرد،
مستشارالدوله پیش از مشروطه و نائینی پس از
وقوع مشروطه ،از جمله کسانی بودند که با نگاه
حقوقی به مشروطه مینگریستند .البته طباطبایی

به نائینی بیشتر عنایت دارد و از او و استادش،
آخوندخراسانی ،به عنوان اهل شریعتی نام میبرد
که تنها کســانی بودند که معنای مشروطه را
به درســتی در چارچوب یک نظام حقوقی ،با
توجه به دستگاه اصول فقه درمییافتند .او تا آنجا
به پیش میرود که معتقد میشود« :مبنای اصولی
اهل شریعتی که از مشروطیت دفاع کردند ،در
آن زمان ،تنها مبنایی بود که میتوانســت نظر
جدیدی مطرح کند( ».ســیدجواد طباطبایی.
 .1387صفحــه  )108اگر میرزا یوســفخان
مستشــارالدوله در آستانه فراهم آمدن مقدمات
جنبش مشروطهخواهی به فراست دریافته بود
که باید دیدگاهی جدی در نظام حقوقی اتخاذ
کرد ،میرزای نائینی در کوران حوادث مشروطه
و در پاسخ به مناقشههایی که شیخفضلاهلل نوری
بر مشروطه وارد کرده بود ،به این نتیجه رسید
که باید با تجدید نظری در مبانی نظری فهم دینی
شیخ فضلاهلل نوری به میدان آمد.
Q Qمیرزای نائینی و تحول در اندیشه
سیاسی شیعه

از نظر ســیدجواد طباطبایی «تنبیهاالمه و
تنزیهالمله» صرفا یک بیانیه سیاســی در دفاع
از مشروطه نبود ،بلکه نخستین رساله منظم در
اندیشه سیاسی شیعی بود .رساله میرزای نائینی
بر خالف رســالههای فقهای مخالف مشروطه،
عالوه بر دفاع از مشــروعیت نظام مشروطه،
ناظر بر اصول و مبادی مباحث فقه شیعی است.
نائینی کوشش کرده با استفاده از دستگاه اصول
فقه ،وجوه فساد نظرات شیخ فضلاهلل را یادآور
شود .ابتکار طباطبایی این است که جدال میان
شیخ فضلاهلل نوری و میرزای نائینی را از یک
بحث فقهی که میتواند درون حوزهها و مدارس
دینی مطرح شــود ،به بحثی در مبانی فهم دینی
ارتقا میدهد .از نظر طباطبایی «تفسیر حقوقی
اسالم» توســط نائینی در برابر اصالح دینی یا
«پروتستانتیسم اسالمی» که روشنفکرانی نظیر
میرزافتحعلی آخوندزاده مطرح میکردند را نیز
باید در همین راستا ارزیابی کرد و مورد توجه
قــرار داد .با این توضیح کــه جواد طباطبایی
«اصالح دینی» را در چارچوب شریعت اسالمی
ســخنی بیمعنی ارزیابی میكند ،زیرا مضمون
مفهوم اصالح دینی با مواد دینی كه عمدت ًا شرعی
است ،متباین و ناسازگار است و به نظر او هنر
فقهای عصر مشروطه این بود كه «تفسیر حقوقی
اسالم» را كه مفهومی قابل فهم است ،به جای
مفاهیمی غیرقابل تبیین مثل اصالح دینی نشاندند
و به این شكل نشان دادند كه ماهیت آنچه در
ایران میگذرد ،با غرب مسیحی متفاوت است.
جواد طباطبایی ،میرزای نائینی را در جایگاهی
باالتر از فقیهــان دیگر قرار میدهد .چه اینکه
معتقد است هیچکس مانند میرزای نائینی از همه
امکانات زبان علمی ،فقهی و اصولی برای توجیه
اندیشه مشروطه استفاده نکرده است .طباطبایی
با بررسی رساله«تنبیهاالمه و تنزیهالمله» نائینی
نتیجه میگیرد که «تنبیهاالمه رسالهای سیاسی
در محدوده نظریه شیعی حکومت جور در دوره
غیبت است( ».سیدجواد طباطبایی .1386 .صفحه
 )493او همچنین معتقد است که نائینی و دیگر
فقیهان مشروطهطلب ،معنای مشروطه را بهتر از
روشنفکران دریافتند .طباطبایی در یک سخنرانی
به مناسبت صدمین سالگرد مشروطه در ایران
زمین میگوید« :اتفاقا تنها کســانی که معنای
جدید مشــروطه را متوجه شدهاند علما بودهاند.
روشنفکران ما مطلع به مقدمات این بحثها هم
نبودهاند .اطالعات ملکم خان از اندیشه سیاسی
جدید در حد درسهای دبیرستانی بود .در مقابل
او علمایی چون آخوند خراسانی ،نائینی و محالتی
تمام مقدمات فکری و اصول بحثهای سیاسی را
میدانستند و اگر کار اساسی انجام شده باشد آنها
انجام دادهاند ...آخوند خراسانی ،نائینی و محالتی
به بحث اندیشه سیاسی جدید نزدیک میشوند

و نظریه مصالــح عمومی را طرح میکنند .این
بحث ،نظریه دیگــری را باز میکند که همان
مشروطیت است( ».سیدجواد طباطبایی.1385 .
صفحه  )22طباطبایی ذیل عنوان «میرزای نائینی
و نظریه مشــروطیت ایران» در کتاب «نظریه
حکومت قانون در ایــران» به این جمعبندی
میرسد« :به نظر میرســد که میرزای نائینی،
که به عنوان فقیه و مرجع دینی به نیابت فقیهان
اعتقاد داشت ،بر این گمان بود که با پیروزی
مشروطیت و تشکیل مجلس شورای ملی ،و در
شرایطی که اهل شریعت از بسط ید برخوردار
نیستند ،گامی بزرگ برای ایجاد دولت ملی در
ایران برداشته شده و با تدوین تنبیهاالمه کوشش
کرد ،در محدوده نظریه حکومت جور شیعی،
طرحی از توجیه شرعی اندیشه مشروطهخواهی
عرضه کند .از این دیدگاه ،رساله میرزای نائینی
نهتنها اثری مهم در اندیشــه مشروطهخواهی و
حکومت قانون به شمار میرود ،بلکه نخستین
گام در تحولی بیسابقه در اندیشه سیاسی نظریه
جور نیز هســت( ».سیدجواد طباطبایی.1386 .
صفحه  )524البته عبارت «اندیشه سیاسی نظریه
جور» شــاید مبهم باشد .نکته اینجاست که آیا
یک نظریه میتواند اندیشــه سیاسی مستقلی را
تدوین کند یا خیر؛ اما به نظر میرسد که منظور
ســیدجواد طباطبایی از عبارت «اندیشه سیاسی
نظریه جور» ،آرا و افکاری اســت که ذیل این
دیدگاه عمومی تشیع سامان مییابند که در عدم
حضور معصوم ،هر حکومتی که بر سر کار آید،
جائر و همچنین غاصــب حق والیت معصوم
است .میرزای نائینی با این استدالل که با روی
کارآمدن مشروطه ،اگر چه در حق «خداوند»
و «معصوم» ،ظلم روا داشــته میشود اما حق
«مردم» محفوظ میماند ،ذیل نظریه جور ،اقدام
به جواز مشروطه میکند و از باب «تراجیح» و
همچنین قاعده فقهی «دفع افسد به فاسد» ،برپایی
حکومت مشروطه را واجب میداند.
Q Qمیرزای نائینی و عدم شناخت مشروطه
غربی

سرنوشت رســاله میرزای نائینی البته کمی
غبار بود .چراکه بعدها ظاهرا توســط خودش

جمعآوری شد .امری که موجب برداشتها و
تفاسیر متفاوتی شد .یک تفسیر محافظهکارانه بر
آن است که «صرف نظر از اینکه مرحوم نائینی
خود به جمعآوری نسخ چاپی کتاب خود اقدام
کرد ،این نکته نیز مهم است که تلقی علمای
دین از آزادی و دموکراســی با آنچه از آثار و
آرای غربی مستفاد میشد تفاوت داشت( ».رضا
داوری اردکانــی .1387 .صفحه  )172فارغ از
تفسیر محافظهکارانهای که در برابر تفسیر جواد
طباطبایی قرار دارد ،نمیتوان از وجوه تخالف
و تناقض مدرنیته سیاســی و فقه سیاسی سخن
به میان نیاورد .امری که پژوهشــگران زیادی
درباره آن ســخن گفتهاند .اگــر رضا داوری
اردکانی بر تفاوت تلقی علمای دین از آزادی
و دموکراســی با تلقی علمای تفکر سیاســی
مغرب زمین تاکید میکند ،ماشاءهلل آجودانی
بر تناقض آنها انگشــت میگذارد .البته برخی
از پژوهشگران نیز حد وسط را میگیرند و از
بومیســازی مفهوم آزادی توسط نائینی سخن
به میان میآورند« .نائینی وقتی در برابر پرسش
غیر قرار گرفت نه مثل دموکراتها که زنجانی
و اردبیلی هم در بین آنها بودند سپر انداخت و
نه مثل شیخ فضلاهلل نوری با آن یکسره از در
مخالفــت درآمد .او وضعیتی را ایجاد کرد که
ما آن را وضعیت هم این و هم آن میخوانیم.
نائینی میخواست اثبات کند مضامینی که از
طرف مشروطهخواهان تبلیغ میشود مغایرتی با
شرع ندارد ،سهل است آن مضامین عین شریعت
است .اگر گفته میشد مشروطه با شرع مغایرتی
ندارد ،راه بر تدوین نظامی نوآئین از ســنت
فراهم میآمد که شــرع و عرف را در جایگاه
حقیقی خود قرار میداد .اما وقتی گفته میشد
مشروطه عین شریعت است ،در این وضعیت
نه نقد مشــروطه ممکن بود ،زیرا نقد آن عین
نقد دیانت به شــمار میآمد ،و نه بحث جدی
در باب سیاست جدید ممکن و میسر میشد»
(حســین آبادیان .1388 .صفحه  )234اگر چه
در این دیدگاه نقد نائینی نیز مطرح شده است
اما بر این نکته نیز تاکید گذاشته شده است که
نخستین تالش بزرگ برای گفتوگوی عقل
شرع یا مشــروطیت و دیانت با انتشار رساله

میرزای نائینی فراهم آمــد .حال میتوان این
پرسش را مطمح نظر قرار داد که چرا بزرگترین
رسالهنویس نهضت مشــروطه که در اهمیت
مفردات و فقرات رســاله او هیچ کسی تردید
نمیکند از میان مجتهــدان و نه منورالفکران
است؟ پاسخ این ســوال همان نکتهای است
که مورد اشاره جواد طباطبایی نیز قرار گرفته
است و آن اهمیت دانش اصول و نیز علم فقه
به عنوان نظامات حقوقی است که سالح مهمی
در دست مجتهدان موافق مشروطه قرار داد تا
به وسیله آن فهم صحیحتری از نظام مشروطه
پیدا کنند .اما در این صورت تکلیف مجتهدان
مخالف مشروطه نظیر شیخ فضلاهلل نوری چه
میشود که به مدد همین نظامات حقوقی فقهی،
سهمگینترین حمالت را علیه مشروطیت سامان
دادند؟ به نظر میرســد تفاوت و تمایز شیخ
فضلاهلل نوری با میرزای نائینی و مهمتر از آن
آخوند خراسانی را میتوان در امتناع گفتوگو
با اندیشــههای جدید و خطر کردن به اجتهاد
در عرصههایی که تا پیش از این موضوعیت
نداشت دانست .عرصههایی که به خوبی توسط
آخوند خراسانی به رسمیت شناخته شد و توسط
شاگردش میرزای نائینی به خوبی کاویده شد.
کاوشی که حاصل آن نگارش رساله «تنبیهاالمه
و تنزیهالمله» به عنوان نخستین رساله منظم در
اندیشه سیاسی شیعی بود.
منابع و مآخذ

تشــیع و مشــروطیت در ایران و نقش ایرانیان مقیم عراق،
عبدالهادی حائری ،چاپ سوم ،تهران ،انتشارات امیرکبیر1381 ،
اصول فقه شــیعه و مکتبهای آن ،سید مصطفی محقق
داماد ،نامه فرهنگ ،شماره  ،48تابستان 1382
کارم نسخه پیچیدن نیست ،سیدجوادطباطبایی ،روزنامه
همشهری ،شماره  5 ،3088تیر 1382
علما و نظریه مشروطه ،سیدجواد طباطبایی ،روزنامه شرق،
شماره  16 ،928مرداد 1385
نظریه حکومت قانون در ایران ،سیدجواد طباطبایی ،تبریز.
انتشارات ستوده1386 ،
تجدد سیاسی یعنی حکومت قانون ،سیدجواد طباطبایی،
شهروند امروز ،شماره  15 ،45اردیبهشت 1387
رضا داوری اردکانی ،سیاست ،تاریخ ،تفکر ،تهران ،نشر
ساقی1387 ،
مفاهیم قدیم و اندیشه جدید؛ درآمدی نظری بر مشروطه
ایران ،حسین آبادیان ،تهران ،انتشارات کویر1388 ،
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احزاب

یکی از مهمترین و جالبترین مسائل مربوط به حزب دموکرات ،ارگان مرکزی آن ،روزنامه ایران نو است
دموکراتها در طول ایام فعالیت خود ،روزنامهها و جراید مختلفی را در سراسر ایران چاپ و منتشر کردند
که مهمترین آنها ،روزنامه ایران نو است.

درس-گفتارهای تاریخ احزاب ایران

دیدگاه

احزاب و
فراکسیونهای حزبی
در دوره دوم مجلس
زمینهها و بسترهای فعالیت احزاب
در ایران

از جمله مهمترین دستاوردهای
مشروطیت (تابستان 1327 / 1288
قمری) گشوده شدن فصل نوینی در
فعالیت احزاب و گروههای سیاسی
در ایــران بود .یکــی از مهمترین
ویژگیهای فعالیت احزاب در این
دوره جدید که تا سال 1329/ 1290
قمری به طول انجامید ،ارتباط تعریف
شــده آنها با مراکز رسمی قدرت
سیاسی در کشور است .وجهی از این
ارتباط را میتوان در تالش احزاب
برای مشارکت در حاکمیت و دولت
از طریق حضور در نهاد حاکمیتی
انتخابی توســط مردم یعنی مجلس
شورای ملی یافت .با توجه به اهمیت
این موضوع و تکرار الگوی برآمده
از چنین رابطهای بــه طور ناقص،
کمدی و تراژیک در طی دهههای
بعد در ایران ،کمی بیشتر چگونگی
شکلگیری و نیز ابعاد مختلف آن
الگــو در دوره تاریخی مورد نظر
( )1290 - 1288را مورد توجه قرار
خواهیم داد.
در یک حالت کلــی برآمدن،
تشــکیل و فعالیت فراکسیونهای
حزبی در دوره دوم مجلس شــورای
ملی ،حاصل توافق و همفکری نانوشته
میان ســه مولفه مردم ،حاکمیت و
احزاب است .در اینجا ما با یک رابطه
چند سوی ه مواجه هستیم .قانون و متمم
قانون اساسی مشــروطیت به عنوان
سندی اساســی و بنا به ذات و بنیان
تکثرپذیر و مشــارکتجوی خود،
امکان و بستر الزم جهت تجلی رای
و اراده سیاسی مردم را در حاکمیت
فراهم کرده و قوانین ثانوی (از جمله
قانون انتخابات) نیز مغایرت و ممانعتی
برای تحقق این وجه از قانون و متمم
قانون اساسی ایجاد نکردند.
از ســوی دیگر مردم و صاحبان
رای به ایــن باور رســیدند که از
طریق احزاب و گروههای سیاســی
به شکل مناســبتری میتوانند به
تحقق ارادهشان در حاکمیت کشور
امیدوار باشند .بر همین اساس مردم
و رایدهنــدگان بــه دادن رای به
افراد سیاســی شــناخته شدهای که
دارای پیشینه فعالیتهای گروهی و
تشــکیالتی بودند و یا به افرادی که
از سوی احزاب و گروههای سیاسی
برای احراز مقام نمایندگی مجلس به
آنان معرفی میشــدند و یا از سوی
احزاب مورد حمایت قرار میگرفتند،
روی میآوردند.
امــا از آن مهمتر این بود که در
ادامه کار و پس از پایان انتخابات و
شروع به کار دوره دوم مجلس شورای
ملی ،نمایندگان عضو فراکسیونهای
حزبی میدانستند که در کشاکشهای
سیاســی درونحاکمیتی از حمایت
مســتمر مردمی که بــه آنها رای
دادهانــد ،برخوردارند .حمایت مردم
نیز عمدتا از طریق حوزههای حزبی
در سراســر کشور شکل گرفته و به
طریق مقتضی (ارسال تلگرافهای
حمایتی بــه مجلس و مراکز دولتی،
برگــزاری همایشها و میتینگها،
انجام تظاهرات) به نمایش در میآمد.
مــوارد و نمونههای فراوانی از چنین
وقایعی را در ایران سالهای - 1290
 1288شاهد هستیم که مجال بیان حتی
نمونههایی از آنها در یادداشتهای
حاضر نیست.

5

فرزند خلف اجتماعیون
فرقه (حزب) دموکرات ایران  /دوره اول1288 - 1290 :
مسعودکوهستانینژاد
پژوهشگر تاریخ معاصر

تصــرف تهــران توســط مجاهدین
مشروطهطلب در جمادی الثانی  1327قمری/
تیر  1288و اعاده مشروطیت ،فصل جدیدی
در فعالیت گروهها و احزاب سیاسی در ایران
گشود .در فضای نسبت ًا باز سیاسی به وجود
آمده نخستین حزب فراگیر ایرانی تأسیس
و شــروع به کار کرد .تا قبل از آن علیرغم
فعالیت گســترده حزب اجتماعیون عامیون
(مجاهدین) و شــاخههای آن در شهرهای
شــمالی ایران ،به دلیل تشــکیل آن حزب
در قفقاز و حضور کمیتــه مرکزیاش در
آن منطقه ،آن حــزب را نمیتوان به عنوان
یک حزب ایرانی قلمداد کــرد .اما بعد از
اعاده مشــروطیت و در اواسط سال /1288
 1327قمری فرقه (حزب) دموکرات ایران
(عامیــون) قدم به عرصــه فعالیت نهاد .از
مهمترین موسسین و فعالین آن حزب میتوان
به سیدحسن تقیزاده ،حیدرخان عمواوغلی،
حسینقلیخان نواب ،سیدمحمدرضا مساوات،
شیخ ابراهیم زنجانی و سلیمان میرزا اسکندری
اشاره کرد .البته باید بالفاصله اذعان کرد که
چند تن از روشــنفکران سوسیال دموکرات
ارمنی تبریز نیز در تأسیس این حزب نقش
داشتند.
Q

Qزمینه و منشاء تأسیس

حزب دموکرات ایران را میباید فرزند
خلف حزب اجتماعیون عامیون قلمداد کرد.
به دالیل مختلفی همچون :ایجاد حساسیتهای
وسیع در بین گروههای مختلف جامعه نسبت
به فعالیت اجتماعیــون و بهویژه مجاهدین
وابسته به آنها در طول سالهای قبل از آن،
حضور تعداد زیادی از سوسیالیســتهای
قفقازی در داخل صفوف آن حزب در ایران،
کنترل بیش از پیش دســتگاههای نظامی و
امنیتی روسیه بر قفقاز در طول سال  1908و
 1909و همچنین تسلط کامل نیروهای روسی
بر مناطق شمالی ایران و بهویژه آذربایجان
توآمد فرســتادگان و
و ممانعت آنها از رف 
نیروهای حزب اجتماعیون از قفقاز به ایران و
در نتیجه مسدود شدن مسیر قفقاز به ایران ،از
جمله علل و عواملی به شمار میآید که حزب
اجتماعیون عامیون نه تنها امکان و توانایی
الزم برای فعالیت در ایران را از دست بدهد،
بلکه حتی در قفقاز نیز دچار ضربات مهلک و
ویرانگری بشود.
از سویی دیگر همزمان با ایران در عثمانی
نیز حزب اتحاد و ترقی فعالیت گســترده و
همهجانبه خــود را از طریق راههای قانونی
و مشــارکت در انتخابات مجلس و حضور
نمایندگان آن حــزب در مجلس ،به پیش
میبرد .امکان الگوبــرداری از آنچه که در
عثمانی میگذشــت در ایران ،برای حزب
اجتماعیون عامیون به دلیــل ایرانی نبودن
آن حزب وجود نداشــت .این نقیصه تنها
میتوانست با تأسیس نسخه ایرانی شده آن،
برطرف شود و چنین هم شد .فرقه (حزب)
دموکرات ایران (عامیون) در هنگام تأسیس
و تا مدتها پس از شــروع به کار ،عم ً
ال از
یک ساختار مشابه با حزب اجتماعیون عامیون
برخوردار بود .این ســاختار از دو قسمت
سیاسی (شامل کمیته مرکزی ،ارگان حزب و
فراکسیون مجلس و ردههای مختلف حزبی)
و بخش نظامی تشکیل میشد .بخش نظامی
وابسته به حزب دموکرات به طور غیررسمی
فعال بوده و شامل تعدادی از مجاهدین فاتح
تهران و از جمله مجاهدین گیالن و کمیته
ستار به سرکردگی حیدرخان عمواوغلی و
علیمحمدخان تربیت میشــد .آنها کسانی
بودند که در بسیاری از حوادث و رویدادهای

شیخ ابراهیم زنجانی

یخاننواب
حسینقل 

سیدحسنتقیزاده

خشونتبار یک ساله بین رجب  1327قمری
تا  1328قمری /تابســتان  1288تا تابستان
 1289در تهــران و از جمله ترور چند تن از
مخالفین دموکراتها نقش داشته و بهویژه
در جریان محاصره پــارک اتابک و حمله
به ستارخان و مجاهدین تبریزی در تابستان
 1289نقش مهمی ایفا کردند.
پس از آشنایی با چگونگی شکلگیری
حزب دموکرات ،بحث خود را با مروری بر
اسناد اصلی آن حزب پی میگیریم.

(اصول اقتصادی) مرامنامه میخوانیم« :کلیه
موقوفات در تحت نظارت و اداره دولت بوده
و عایدات موقوفات عمومی صرف معارف
عمومی و امور خیریه خواهد شد ».همچنین در
ماده دوم شرایط عضویت در حوزههای حزب
(مندرج در قواعــد و نظامنامه حزب) مقرر
میشود فردی که خواهان عضویت در حوزه
است «محترف به کسب روحانی نبوده» .سند
پایهای دیگر فرقه (حزب) دموکرات قواعد
و نظامنامه آن حزب اســت که بر طبق آن
سازماندهی داخلی حزب مشخص میشود .در
یک حالت کلی ردهبندی تشکیالتی حزب
بر مبنای «حوزهها ،مجالس محلی ،کمیتههای
داوری ،کنفرانسهــای ایالتی ،کمیتههای
ایالتی ،کنگره عمومــی ،کمیته مرکزی و
شعبه پارلمانی» تعیین میشود .کمیته مرکزی
برای مدت یک سال از سوی کنگره حزب
انتخاب میشــد( .ماده نهم بخش کنگره) و
دارای اختیارات بسیار وسیعی بود .بر اساس
مندرجات نظامنامه حزب« ،حوزه پارلمانی
ســاعی و جاهد خواهد بود به اجرا و پیش
بردن افکار دموکراتیک فرقه».
در مجمــوع مرامنامــه و نظامنامه فرقه
(حزب) دموکرات ایران (عامیون) آنگونه
که در ســال  1328قمری 1289 /انتشــار
یافت ،آن تشکیالت را یک حزب تمامعیار
سوسیالیست و پیرو و ادامهدهنده تفکر و راه
حزب اجتماعیون عامیون (مجاهدین) معرفی
میکند.

گرداننده واقعی روزنامه ایران نو ارگان فرقه
(حزب) دموکرات ایران (عامیون) کســی
نیست جز محمدامین رســولزاده از اعضاء
مورد اعتماد حزب سوسیالیست همت باکو
و یکی از بنیانگذاران جمهوری آذربایجان
در دهههای بعدی .در شــماره اول و نیز در
تعدادی از شمارههای بعدی روزنامه به هیچ
وجه اشــارهای به حزب ،اهداف ،آرمانهای
تاســیس و وابستگی روزنامه ایران نو به آن
حزب نمیشود.
عالوه بر نویســندگان مسلمان ،تعدادی
از روشنفکران سوســیال دموکرات ارمنی
نیز بــا روزنامه ایران نو همکاری داشــتند
که از جمله آنان میتوان به «پیلو سیانتز»،
«تر-هاکوپیان» و «تیگران درویش» اشاره
کرد .ارتباط ارمنیان با روزنامه ایران نو تنها
به نگارش و ارســال مقاله برای آن روزنامه
خالصه نمیشــود .احتماال بودجه چاپ و
انتشــار آن روزنامه توســط یکی از ارامنه
ثروتمند به نام ژوزف باســیل تامین میشد.
الزم به یادآوری است که اغلب گردانندگان
و سوســیال دموکراتهــای مذکور (در
ردههای تصمیمگیری حزبی و روزنامه) به
طور مستقیم یا غیرمستقیم با حزب سوسیال
دموکرات کارگری روسیه در ارتباط بودند.
صرف نظر از ساختار مدیریتی ،روزنامه ایران
نو به عنوان یک ارگان حزبی و مروج یک
تفکر خاص سیاسی و عقیدتی ،نمونه کامل
و منحصر به فردی در نشریات و مطبوعات
عصر مشروطیت به شمار میآید .عالوه بر
آن ،شــیوههای ارائه خبــر ،صفحهآرایی و
چاپ و انتشار روزنامه نیز از کیفیت بسیار
باالیی نسبت به دیگر نشریات همزمان خود
برخوردار بود.

Q

Qمرامنامه و نظامنامه

اسناد و پروتکلهای اصلی فرقه (حزب)
دموکرات ایران (عامیــون) در دو بخش:
«مرامنامه» و «قواعد و نظامنامه» به تفصیل
شرح داده شده اســت .سند پایهای مرامنامه
حزب اســت که در ذیل هشــت بخش به
ترتیب :مقدمه ،ترتیب سیاسی ،حقوق مدنیه،
قانون انتخابات ،قضــاوت ،امور روحانی و
معارف ،دفاع ملی و اصول اقتصادی ،اصول
آن ارائه میشود .مواد مرامنامه حزب تجلی
اصول مارکسیستی اســت؛ در این رابطه در
فرازی از مقدمه آن میخوانیم« :سیل ترقی
عمومی که معنیاش در ظهور کاپیتالیســم
(سرمایهداری) بوده و از اروپا شروع کرده،
ســدهای فئودالیزم (ملوک الطوایفی) را که
در راه جریانــش مقاومت میکرد ،چنانچه
تاریخ تمدن شهادت میدهد ،شکسته با یک
ســرعت فوق تصوری که مظفریت خود را
به تمام عالم نشان میداد ،به جریان آمد .به
حدی که مشرق زمین نیز با آن گرفتاری در
چنگال آهنین استبداد و سرگرمی به خواب
گران فئودالیزم و هرج و مرج از آن سرایت
خودداری نتوانست».
فرقه دموکــرات مقصد خود در ترتیب
سیاســی را «محافظت اصول مشــروطیت
عامیه مبنی بر ترتیب انتخاب عمومی و الغاء
امتیازات ممتازه بین ملــت و ابطال اصول
مذمومه تشــخصات» اعالم میکند .از منظر
واضعیــن مرامنامه مورد بحث ،حقوق مدنیه
به معنای:
 تساوی همه ملت در مقابل دولت و قانونبدون فرق نژاد ،مذهب و ملیت
 مصونیت شخص و مسکن از هر نوع تعرض آزادی کالم ،مطبوعــات ،اجتماعــات،جمعیتها و تعطیل [اعتصاب]
 حریت اقامت و مسافرتاست .همچنان که در مورد « قضاوت»
اعالم میکنند« :قــوه قضائیه از قوه اجرائیه
مجزا و منفک اســت ».نکته مهمی که در
دیدگاه و مانیفست فرقه (حزب) دموکرات
وجود دارد ،نگاه آنان به روحانیت است .در
ماده اول بخش پنجــم مرامنامه به صراحت
بر لزوم «انفکاک کامل قوه سیاســیه از قوه
روحانیت» و یا به تعبیر دیگر جدایی دین از
سیاست تأکید میشود .همین معنا را میتوان
در موضوع موقوفات که یکی از شاخههای
تحت ید روحانیــت در آن زمان بود نیز به
وضوح مشاهده کرد .در ماده پنجم بخش هفتم

Q

Qارگان حزب؛ روزنامه ایران نو

یکی از مهمترین و جالبترین مســائل
مربوط به حزب دموکرات ،ارگان مرکزی
آن ،روزنامه ایران نو است .دموکراتها در
طول ایام فعالیت خــود ،روزنامهها و جراید
مختلفی را در سراســر ایران چاپ و منتشر
کردند که مهمترین آنهــا ،روزنامه ایران
نو اســت .نخستین شــماره آن روزنامه در
روز سهشنبه  7شــعبان  1327قمری برابر با
 7شــهریور ( 1288دقیقا  98سال پیش) و
در اوج تبلیغــات انتخابات دوره دوم مجلس
شورای ملی چاپ و منتشر شد .در صفحه اول
آن شماره متن بلندباالی «اعالن اداره جلیله
نظمیه و امنیه» چاپ شده و تنها در گوشهای
از پایین صفحه اول ،یادداشتی با عنوان «افاده
مرام» وجود دارد که در آن هدف از انتشار
روزنامه به این ترتیب اعالم میشود« :روزنامه
یار و مددکار یگانه دارالشــورای ملی است
که احتیاج جماعت را به راستی و درستی به
پارلمان عرضه مینماید».
شــماره اول روزنامه ایــران نو فاقد نام
مدیرمسئول و ســردبیر است .ولی در کادر
کوچکی در انتهای صفحه آخر شماره دوم
روزنامه «م  -ابوالضیاء» به عنوان مدیرمسئول
معرفی شــده است .او کسی نیست جز سید
محمد شبستری ســردبیر جریده مجاهد که
در ماههای قبل از آن در تبریز منتشــر شده
و جزء نشریات طیف سوسیال دموکراتهای
آذربایجانی محسوب میشــود .سردبیر و

Q

Qفراکسیون حزبی

ارزش و اهمیت مجلس شــورای ملی و
حضور در آن مجلس برای تأثیرگذاری بر
روند قانونگذاری و اجرای قوانین در کشور،
جزئی از اصول اولیه فرقه (حزب) دموکرات
بود .در همین راســتا در ماده اول بخش اول
مرامنامه ،یکی از اهداف اصلی تشکیل حزب
با این عبارات بیان میشــود« :قدرت عالیه
دولت جمع خواهد شــد در دست مجلس
شــورای ملی که فقط آن حق وضع قوانین
را خواهد داشــت ».با چنین نگرشی طبیعی
است حزب دموکرات برای تشکیل و فعالیت
فراکســیونی از نمایندگان طرفدار خود در
مجلس ،تالش و کوشش کند .در ماده سوم
بخش شعبه پارلمانی نظامنامه حزب پیرامون
آن بخش آمده اســت« :در افتتاح هر دوره
اجالســیه مجلس ملی یک اجتماع از کمیته
مرکزی و شعبه پارلمانی منعقد میشود برای
تعین خطوط مهمه و اصلیه سیاست عمومی
که شــعبه پارلمانی تعقیب خواهد کرد در
آن دوره اجالســیه عالوه بر خطوطی که به
واسطه کنگره رسم شده است ».نکته بسیار
جالب در این میان ،این اســت که تشکیل
فراکســیون حزب دموکرات در مجلس،

رهاورد تبلیغات حزب دموکرات نبود .بدین
معنا که کســانی که در انتخابات دوره دوم
مجلس شورای ملی به سیدحسن تقیزاده و یا
دیگر نمایندگان عضو فراکسیون آن حزب
رای دادند ،در زمان انتخابات نمیدانســتند
تقیزاده از سوی حزب دموکرات به عنوان
کاندیدای نمایندگی مجلس معرفی شــده و
یا عضو آن حزب اســت و اساس ًا در زمان
برگزاری انتخابات هنوز آن حزب رسم ًا اعالم
موجودیت نکرده بود .از جمله معروفترین
نمایندگان عضو فراکسیون حزبی که از آنها
به عنوان دموکراتها در دوره دوم مجلس یاد
میکردند ،سلیمانمیرزا اسکندری ،محمدطاهر
تنکابنی ،ابراهیــم حکیمی (حکیمالملک)
و شــیخ ابراهیم زنجانی بودند .آنها در زمان
حضور در جلســات مجلس ،تالش زیادی
برای تصویب و اجرای قوانین مترقی در ابعاد
مختلف سیاسی ،اجتماعی ،فرهنگی ،اقتصادی
و قضایی انجام دادند که در بسیاری از موارد،
تالشهایشان مثمر ثمر واقع شد.
Q Qفرجام نخستین دوره فعالیت حزب
دموکرات)1288-1290( :

با چنین سازوکاری حزب دموکرات ایران
وارد فعالیتهای گسترده سیاسی ،اجتماعی و
فرهنگی در یکی از بحرانیترین ادوار تاریخ
معاصر ایران شــد .در فاصله تابستان سال
( 1288رجــب  1327قمری) تا پائیز 1290
(ذیالقعده  1329قمری) و در طول حدود دو
و نیم سال ،انواع بالیا و بحرانهای عظیم ،ایران
و موجودیت آن را تهدید میکرد .تهاجمات
خارجی ،شورشها و عصیانهای سرکشان
داخلی (با حمایت نیروهای خارجی) همچون
ساالرالدوله و محمدعلی میرزا (شاه مخلوع)
و منازعات و درگیریهای پایانناپذیر بین
جناحها و گروههای سیاسی و هیات حاکمه
در تهران چالشها و مخاطرات عظیم فراروی
حزب دموکرات به شــمار میرفتند .اعضاء
آن حــزب به طور کام ً
ال مشــخص هدف
ثابت نیروهای خارجــی و به ویژه روسها
در هنگام تهاجم به ایران ،محسوب میشدند.
هفتهای نبود که خبرهــا و گزارشهایی از
دستگیری و زندانی شدن و حتی قتل تعدادی
از دموکراتها در شــهرهای شمالی و بعض ًا
جنوبی کشور توســط نیروهای خارجی و
یا عوامل داخلیشــان منتشر نشود .در داخل
کشــور نیز ،درگیری دموکراتها با برخی
از گروهها و احزاب سیاسی مخالفشان (از
جمله مجاهدین تبریزی و یا اعتدالیون) هزینه
سنگینی را برای آنها به بار آورد.
از ســوی دیگر و شــاید مهمتر از همه
آنها ،انتشار مرامنامه حزب دموکرات و نیز
چاپ مقاالت متعــدد در ارگان آن حزب،
روزنامه ایران نو ،پرده از ماهیت سوسیالیستی
و مارکسیســتی آن حزب برداشت و این
امر حساســیتهای شدیدی را نسبت به آن
حــزب و اعضایش در میان طبقات مختلف
اجتماعی ،گروهها و احزاب دیگر و بهویژه
نیروهای مذهبی ،مراجــع و علمای بالد و
عتبات برانگیخت .دستاورد چنین وضعیتی
برای دموکراتها ،تنگتر شدن هر چه بیشتر
دایره فعالیتشان و افزون شدن فشار بر آنها
بود .در چنین اوضــاع و احوالی بود که در
پائیز سال ( 1290ذی قعده  1329قمری) به
دنبال اولتیماتوم روسیه مبنی بر اخراج مستشار
مالیــه ایران (مورگان شوســتر) و تعطیلی
مجلس ،به دســتور دولت وقت (به ریاست
صمصامالسلطنه بختیاری) مجلس منحل شد.
متعاقب آن ،فشــار بر حزب دموکرات به
قدری زیاد شد که سبب فروپاشی آن حزب و
پراکنده شدن اعضاء و گردانندگان اصلیاش
شد .بدین ترتیب نخستین دوره فعالیت فرقه
(حزب) دموکرات ایران (عامیون) در پائیز
سال  1290به پایان رسید.
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اندیشه

اما چرا باید رضا داوری اردکانی را فیلسوف نامید؟ میگوئیم فیلسوف ،چون او برای مسائل معاصرش و تاریخ اندیشه پیشرویاش،
پرسش دارد .برخی از افرادی که در دهههای گذشته روبهروی داوری ایستادند ،در مقام متكلم ،متاله ،خطیب ،عارف و شاعر بر پرسشهای
داوری كه با مبنای فلسفی طرح میشدند ،خدشه وارد میكردند.

متفکران امروز ایران
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فرهنگ به روایت فلسفه
بازخوانی آثار و آراء اندیشمندان تاریخ جدید ایران :مورد رضا داوری اردکانی
حامد زارع

زارعهنگار فلسفه و الهیات
روزنام

Q

Qانقالب اسالمی

Q

Qعلوم انسانی

در مورد نظریات رضــا داوری اردكانی
درباره انقالب اسالمی باید گفت تصوراتاش
در صدر انقالب بــا آنچه امروز بیان میدارد،
دچار تحوالتی شده است .او در ابتدای انقالب
كه به اذعان خودش فضای سیاسی روزگار بر
نوشتههایش نیز اثرگذار بود ،در كتاب «انقالب
اسالمی و وضع كنونی عالم» باورمند به تحول
اسالمی در روزگار کنونی و بالتبع علوم انسانی
بوده است« :ما نباید صرفا در بند این باشیم كه
علوم اجتماعی و انسانی به چه درد ما میخورد،
بلكه باید بپرسیم كه این علوم از كجا آمده و
چه شــانی در عالم كنونی دارد ما با آنها چه
نسبتی میتوانیم داشته باشیم» .ناگفته نماند كه
در آن دوران نیز پایگاه تحلیل داوری اردكانی
«فلسفه» بوده و وی به نحوی فلسفی كه بیشتر
بر وجوه اگزیستانسیالیستی قابل انطباق است،
قائل به گسســت از فلســفه غربی و رجوع
به تفكر اصیلی است كه دوران آن با رخداد
انقالب اسالمی میتواند شروع شده باشد« .علوم
انسانی» نیز در این تحلیل باید از انگارههایی
كه در خدمت تمدن غربی است ،مورد پرسش
واقع شود .داوری مساعی این را داشته که در
همه ادوار فكری خویش این موضع «پرسش
از غرب» را دنبال كند.
اما امروز داوری به مقام خود به مثابه یک
فیلسوف در جهان توسعهنیافته اذعان دارد .او
میداند که «در جهان توســعهنیافته به بعضی
رشتههای علمی بیشتر وقع گذاشته میشود و
کارهای سیاسی و فرهنگی را هم به صاحبان
آن رشــتهها میســپارند و چه بسا که رای
غیر تحقیقی آنها ،سیاست علم کشور شود» .او
در عین آگاهی به وضعیت موجود ،پیگیر راه
وصال به وضعیت مطلوب نیز هست و با چراغ
فلسفه در مسیر تاریخ قدم میگذارد و اینجاست
که به اهمیت علم انسانی تاکید میکند« .من
نســبت به هیچ علمی و حتی نسبت به فلسفه
تعصب ندارم ،اما نظرم این است که بیفلسفه
و علوم انسانی و اجتماعی در راه آینده نمیتوان
قدم گذاشت» .اما این علوم انسانی از چه جنسی
اســت؟ آیا همانی است که در غرب شروع
شده و شیوع داشته است؟ آیا با معیارهای شرع

عکس :رضا معطریان

رضــا داوری اردکانــی یکــی از
بحثبرانگیزتریــن متفکــران ایران معاصر
به شمار میرود .اگر چه او استاد فلسفه است
و بیشــترین کتبی که تالیف کرده در حوزه
خرد فلســفی طبقهبندی میشــوند ،فلسفه و
تاریخ فلســفه ،تنها یکی از عرصههای ورود
رضا داوری اردکانی به حافظه تاریخ معاصر
ماست .چراکه او از کانون فلسفه به محیط علوم
انسانی نیز نظر میکند .داوری مترصد اندیشیدن
به امور مستحدثه در عالم نظر است و به همین
مناسبت یك فیلسوف به معنای واقعی كلمه در
دورانی از تاریخ ما است كه آیندهاش ،گذشته
غرب است .او همواره با اصالتدهی به فلسفه،
از مقام آن در اندیشه انسانی سخن میگوید و
البته با رویکردی انضمامی در پی این پرسش
است كه امروزه فلسفه چه كاركردی میتواند
داشــته باشــد؟ داوری اردکانی به اعتباری
نسبتاندیش «ما و غرب» و «تاریخ و تجدد»
نیز هست و در پی تدوین مسئله و مشکل ما از
مجرای فلسفه ما است .به زعم وی ،اگر ندانیم
چرا فلسف ه میخوانی م و چرا باید بخوانیم ،ممکن
ت فلسف ه ببرد و از
ت ما را به سم 
ت سیاس 
اســ 
ی استفاده شود و
ی توجی ه ایدئولوژ 
فلسف ه برا 
ن ظل م به فلسف ه است.
البته ای 
اسالمی همخوان است؟ از نظر او «علم جدید
در اروپا مسبوق به تغییر در بینش آدمی نسبت
به خود و به وجود موجودات بود و متناسب با
تحولی که در نحوه زندگی و روابط و مناسبات
مردمان در سیاســت و اقتصاد پدید میآمد،
پیشرفت کرد».
Q

Qغرب شناسی

رضــا داوری اردکانی هر جا ســخن از
علوم انسانی میکند ،به دور از التقاط و آگاه
به کجراهههایی که در این مسیر آفریده شده،
همان علوم انسانی غربی را در نظر خود دارد.
«علوم انسانی با اوصافی شناخته میشود که نه
فقط معنی آنها روشــن نیست ،بلکه اساس و
مبنایی هم برای آنها نمیتوان پیدا کرد .چنانکه
مثال علوم انسانی را علم ارزشها میدانند و این
علوم را در اصل و اساس با علوم دیگر متفاوت
میانگارند و میگویند که این علوم بر مبنای
الهی بنا شده است .این هم نادرست نیست ،ولی
میتوان و باید پرسید که مگر علوم دیگر مبنای
الهی دارند؟ هیچ یک از علوم جدید مبنای الهی
ندارند ...اما وقتی میگوئیم علوم انسانی جدید
مبنای غیر الهی دارد و این علوم را در کنار فقه
و شعر و عرفان و کالم میگذاریم ،جمع ناجور
و ناهمواری را گرد میآوریم» .بدین ترتیب
باید در نظر داشت که علوم انسانی که داوری از
آن سخن میگوید نهتنها مستعد التقاط نیست،
بلکــه از آن تقلید نیز نمیتوان کرد .او چون
جایگاه علوم انسانی را در غرب فلسفی میبیند،
محل اخذ آن را نیز از غرب و به وسیله ترجمه
مهیا میداند« .علوم اجتماعی و انسانی جدید را
ما تاسیس نکردهایم و هر چه از این علوم داریم
از راه ترجمه به دســت آوردهایم .هنوز هم از
ترجمه بینیاز نشدهایم و باید ترجمه کنیم تا این
علوم کم کم در زبان ما بومی شوند و جایی پیدا
کنند» .البته داوری به مثابه متفکری که تاریخ
را فرونمیگذارد و فرهنگها را نیز میشناسد،
در غرب توقف نمیکند ،بلکه خواهان تذکر
وضعیت معاصر است .تذکری که تنها با تفکر
راهگشا میشود .وی اگر چه راه محتوم را راهی
که از غرب میگذرد نمیداند ،اذعان دارد که
«کوشــش برای رسیدن به مراحلی که جهان
توسعهیافته بدان رسیده است مغتنم و ضروری
است و در شــرایط کنونی که مالک و راه

دیگری برای پیشرفت علم نمیشناسیم ،نباید از
آن رو بگردانیم».
Q

Qساحت تفکر

استاد دانشگاه تهران سنجه نهایی را تفکر
میداند و علم را نیز در تفکر میجوید .تفکری
که وی آن را سالیانی است تذکر میدهد« .ما
باید به تفکر فراخوانده شویم و در این راه است
که به علم و تحقیق نافع میرسیم و از آزادی
و هم زبانی و هم داستانی برخوردار میشویم».
از این رو اســت که اندیشهاش بهره کمی از
تناقض دارد و منظومه فکریاش برخوردار از
یکپارچگی است.
Q

Qفیلسوف و فلسفه

اما چرا باید رضا داوری اردکانی را فیلسوف
نامید؟ میگوئیم فیلسوف ،چون او برای مسائل
معاصرش و تاریخ اندیشه پیشرویاش ،پرسش
دارد .برخی از افرادی که در دهههای گذشته
روبهروی داوری ایستادند ،در مقام متكلم ،متاله،
خطیب ،عارف و شاعر بر پرسشهای داوری
كه با مبنای فلسفی طرح میشدند ،خدشه وارد
میكردند .ناگفته پیدا است که به سبب اینکه
در درازمدت و در بســتری به دور از هیجان،
همیشه فلســفه ،پرســش و تفكر بر شائبه،
ســطحیانگاری و هیجانزدگی پیروز است،
صدق ســخن داوری در برابر مدعیاناش نیز
اثبات شده است .نمونه این اثبات را میتوان
در نقادی او از مبنا و وضع روشنفکری دینی
در دورانی که این ســنخ از لغتبازی مخالف
و منتقدی نداشت ،رصد کرد .هر چند اذهان
تلمبار شده از تکرار کلیشههای روشنفکری،
داوری را ذیل اردوگاه انحصارگرایی دستهبندی
میکنند ،برای ترک انداختن در این کلیشه
کهنه ،مراجعه دوبــاره به آثار و آراء رئیس
فرهنگستان علوم ،آســانترین گزینه است.
هر چند آنان که در پی هیجانافزایی از مسیر
تشبث به مولوی و سخنسرایی هستند ،از این
مراجعه گریزاناند .داستان حب و بغض نسبت
به رضا داوری اردكانی در ایران نیز باید روی
دیگر حب و بغض نسبت به فلسفه در ایران
معاصر دیده شــود .چه اینكه به نظر میرسد
او هیچگاه فلسفه را به موضع سیاسی موکول
نکرده اســت و هماره تامل فلســفی درباره

تاریخ را ســرلوحه كار خود قرار داده است.
اما آیا تامل فلسفی و مدد گرفتن از فالسفهای
بزرگ همانند هایدگر ناخوشایند است؟ رضا
داوری اردکانی در چندین موضع توجه خود
را به هایدگر و نقدی که هایدگر از عقالنیت
ابزاری ،علم جدیــد ،تکنولوژی و تکیه او بر
تفکر به جای فلسفه دارد نشان داده است .در
واقع داوری متفكری است كه با رجوع خود
به هایدگر و سنت فلسفه اسالمی ،دست به نقد
غرب و الزامــات و اقتضائات آن میزند .بعد
آنتولوژیك مباحث او در ایران معاصر باعث
آن شده از معرفتشناســی به هستیشناسی
تمایل پیدا شــود و این از اثرات فكر داوری
در ایران امروز اســت .اگر همین یك اثر را
مترتب بر اندیشه داوری بدانیم ،به نظر میرسد
در فیلسوف خواندن او نباید شك كنیم.

مجبور اســت گوش خود را به روی نصایح
فیلسوفانه ببندد .هر چند که به قول رضا داوری
اردکانی «اگر کســی دین را امر وجدانی و
شخصی و اخالقی بداند و در اعتقاد به اصول
هم تعمق نکند ،اعتقاد دینیاش با همه شئون
تجدد جمع میشود .روشنفکری دینی به این
امر نیندیشید و اگر میاندیشید میبایست پایان
کار خود را اعالم کند .شاید هم اکنون به این
درک رسیده اســت و دیگر کاری و طرحی
و حرفی برای گفتن ندارد ».در این بیسخنی
و درماندگی تنها بازگشت دوباره به مسئله و
تدوین آن راهگشا است .بازگشتی که بدون
راهبری فیلسوفان دشوار است و به همین دلیل
باید قدر تدوینگری و مسئلهنگاری رضا داوری
اردکانی را بیش از اینها دانست.
Q

Q

Qروشنفکری و منورالفکری

از ســوی دیگر رضــا داوری اردکانی
امــر «منورالفکــری»« ،روشــنفکری» و
«سیاستمداری» را از یکدیگر تفکیک میکند
و این انفکاک را در بستر تاریخ معاصر ایران
و تاریخ جدید جهان و با نگرشــی انضمامی
به تبیین میرساند .او که هماره دغدغه پرسش
فلســفی از امور و انگارهها را داشــته است،
تاریخی فکر کردن را از لوازم رسیدن به درکی
میداند که با وجود آن فراموشــی فکری و
گسیختگی تاریخی کمتری رخ میدهد .استاد
دانشگاه تهران پرســشهایی اساسی به میان
میآورد و میگوید« :جهان توسعهنیافته برنامه
ندارد و شرایط اجرای کارها را نمیشناسد .آیا
بد نیســت که این وضع روحی و اخالقی با
توسل به فلسفه توجیه شود؟» و پاسخ میدهد:
«اتمیسم پوپر توجیه بیاعتنایی به نظم تاریخی
و فرهنگی و مدنی و خودرأیی و گفتن و عمل
کردن بدون تأمل در وقت و جای آنهاست».
داوری ارکانی با توجه نشــان دادن به بحث
«عصری کردن دین» روشنفکری دینی را در
برابر بنیادگرایی دینی تعریف میکند و نتیجه
میگیرد که روشنفکری دینی بیش از آنکه
به روشنفکری به معنی کلی آن بازگردد یک
طرح پژوهشی سیاسی دشوار است .روشنفکری
دینی که نه خود را نقد میکرد و نه نقدها را
میپذیرفت ،اینک و در دوران عسرت خویش

Qفلسفه و آینده

از ســوی دیگر اگر بپذیریم شأن فلسفی
پیوندی ناگزیر با آیندهنگــری دارد ،رضا
داوری اردکانــی یک فیلســوف تمامعیار
است .او سی سال پیش و در جدال با مدعیان
روشنفکری دینی که آن روزها خود را تنها
متفکران صالح انقالب اســامی میدانستند،
مفردات تناقضآمیز آنها را برمیشمرد و خطر
تخطئه را گوشزد میکرد .اینکه کدام گوشها
استعداد شنیدن گوشزدهای فلسفی را دارند،
بحث دیگری است .چه اینکه سخن فیلسوف
اگر خالفآمد عادت باشد و جانهای وابسته
به روزمرگی را تکان ندهد ،از اعتبار و اصالت
نمیافتد و حقانیت خود را هر چند سالها بعد
به منصه ظهور میرساند .ماجرای مواجهه طیفی
از جوانان انقالبی پیرو عبدالکریم سروش که
تفکر علمی را در گرو دانستن فلسفه تحلیلی و
تبعیت از اندیشه کارل پوپر میدانستند با استاد
فلسفه دانشگاه تهران از آن دست ماجراهایی
اســت که هر چه بر قدمت آن افزودهشود،
واجد توجه بیشتری میشود .چه اینکه سروش
و هوادارانش با مشــارکت فعال در انقالب
فرهنگی و تعطیلی دانشگاهها در پی تاسیس
دانشگاه و چه بسا دانشی بودند که در عزل نظر
از سنت فکری و فلسفی تدوین میشد .در این
مسیر منتقدان خویش را مخالفان علم و آزادی
مینامیدند و خود را داعیهدار علم .در این میان
کمتر کسانی از بزرگان خطر درآویختن با

این نورســیدگان را به جان خریدند اما رضا
داوری اردکانی آنــان را به چالش طلبید و
پرســید« :مگر علم نیاز به تبلیغ دارد؟ مگر
پژوهندگان و علما پژوهش خود را متوقف
کرده و منتظر ماندهاند که از امثال پوپر درس
پژوهش بیاموزند؟» استاد فلسفه دانشگاه تهران
به جوانانی که گمشده خویش را در پردازش
انقالبی به فلسفه تحلیلی یافته بودند نهیب زد و
گفت« :من میخواهم به جوانان مسلمانی که
فکر میکنند اسالمشان به مدد بعضی مطالب
غیردینی مستحکم میشود ،عرض کنم که از
این سودا درگذرند .در عالم دین میتوان علوم
بسیار را فراگرفت اما دین را با عناصر خارجی
و غیردینی و ضد دینی نباید آمیخت که خلط
مبحث بدی است .مثال نمیتوان در عین حال
مسلمان انقالبی و پوپری بود ».رضا داوری
اردکانی سی ســال پیش و زمانی که کمتر
گوشی حاضر به شنیدن صدایی متفاوت بود
اذعان کرد که «شــخص پوپر از هیچ حیث
اهمیتی که متناسب با شهرت او در ایران باشد
ندارد» و اگر آن روزها فهم این مطلب دشوار
بود ،امروز به سادگی قابل فهم است و پوپر
در کنار هایک و نوزیک و فریدمن یکی از
اندیشمندان غربی قرن بیست است که آوازه
بیشــتر از نام او در ایران به سبب تالشهای
ســروش بوده اســت .آنها عامدانه تغافل
میورزیدند که «آرای پوپر در متدولوژی و
سیاست با بیاعتقادی او مالزمت دارد و اگر
کسانی بخواهند این آراء را با دین جمع کنند،
دچار التقاط میشوند ».جدال داوری اردکانی
با این مدعیان برای او کمهزینه نبود .اما مگر
داوری چه گفته بود که شایسته توهین ،تهمت
و اتهام بود؟ او معتقد بود روشنفکران دینی
«اگر بگویند اطالع از آرای پوپر به دین زیان
نمیرساند ،بحثی نیســت .اما اگر میگویند
که تعلیم این آراء شرط تحقق علم و آزادی
است میپرسیم که آیا پژوهندگان همه صبر
کردهاند که پوپر ظهور کند؟» رضا داوری
اردکانی در سخنان خود همواره سعی داشت
تجربه فلســفی خود را گواه گیرد و به مدد
آن راه و بیراه را به عالقهمندان فلســفه نشان
دهد .او خیرخواهی خود را اینگونه نشــان
میدهد و میگوید« :نصیحت من به جوانانی
که فلســفه میخوانند و به خصوص به آنها
که از دانشکدههای فنی و علوم بیرون آمده
و مقدمات نخوانده ،شــروع به تحصیل در
فلسفه علم میکنند این است که فلسفه را با
مشهورات اشتباه نگیرند ».البته نباید بیانصاف
بود و از تندی کالم داوری چشم پوشید .قطعا
جمالتی نظیر «پوپــر خدمتگزار بریتانیا
و غرب اســت و سلطنتطلبان با او سنخیت
دارند» و «پوپر ضدانقالب و مدافع غرب و
خادم امپراطوری بریتانیا است ».کارکردی
سیاسی برای طرد رقیب فکری دارد .اما این
را هم نباید از یاد برد که استاد دانشگاه تهران
به خاطر این لحن نگارش تلویحا عذرخواهی
کرده و از اینکه در فضای تند اوائل انقالب،
قلم در این فضا چرخانیده ،اظهار تاسف کرده
است .هر چند منتقدان داوری اردکانی بابت
مشارکت در رادیکالیزه کردن عرصه دانش
و دانشگاه هیچگاه عذرخواهی نکردهاند و با
کاربست هنر تخطئه ،از عرصه پاسخگویی
گریخت هاند.
منابع و مآخذ

فلسفه در دادگاه ایدئولوژی ،انتشارات سخن1390 ،
درباره غرب ،ویراست دوم ،انتشارات هرمس1390 ،
ما و تاریخ فلسفه اسالمی ،پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه
اسالمی1389 ،
فارابی ،فیلسوف فرهنگ ،انتشارات سخن1389 ،
ما و راه دشوار تجدد ،نشر رستا1389 ،
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کتاب

کتاب «زندگی خصوصی مائو تسهتونگ» خاطراتی از لی جیسویی ،یکی از پزشکان مائو زدونگ ،رئیس سابق حزب کمونیست چین
است که برای اولین بار در سال  1994منتشر شد .دکتر لی جزئیات متنوعی از شخصیت مائو ،امیال خاص او ،سیاست حزب ،شرایط و
جو حاکم بر چین و عادات شخصی مائو از زمانی که او به عنوان پزشک مائو شناخته میشود را به رشته تحریر درآورده است.

زندگی خصوصی آقای زدونگ
خاطرات پزشک مخصوص مائو ،نمایی نزدیک از زندگی راهبی بیکاله و بیآسمان است
حوادث ناگواری که به طور مستقیم یا غیرمستقیم
در آنها دست داشته ،سوءاســتفاده از قدرت،
بیتفاوتی نسبت به رنج مردم و همینطور به دلیل
سیاستهای شکستخورده او ،بیزار میشود .در
طول کتاب ،لی ،مائو را با امپراتورهای تاریخی
چینی در تاکتیکهایی که او برای کنترل افراد
در اطرافش به کار میبندد مقایسه و اشاره میکند
که مائو مکررا ً به خواندن تاری خ امپراتوریهای
چین میپرداخته است .این کتاب توسط محمد
امیدوارنیا به فارسی ترجمه شده .دکتر امیدوارنیا
در زمان حیات مائو سالها در چین زندگی کرده
و از نزدیک شاهد زندگی مردم چین بوده است.

روژین حسینی

روزنامه نگار

اواخر قرن نوزده چین به پوستهای از شکوه
گذشتهاش تبدیل شــده بود .سرزمینی پهناور و
ضعیف به رهبری چیانگکایشک که در تمام
طول جنگ جهانی دوم تســلیم و ملزم به انجام
آنچه قدرتهای غربــی و به ویژه آمریکاییان
میخواستند ،شده بود .دولت ناسیونالیستی چین
بهای چندانی به کمونیســتها نمیداد .مواجهه
ابتدایی مائو تســه تونــگ (زدونگ) (-1976
 )1893با مارکسیسم به زمانی برمیگردد که به
عنوان دستیار کتابخانه در دانشگاه پکن مشغول
به کار بود .او در ســال  1921حزب کمونیست
چین را تاسیس میکند و به مارکسیسم شمایل
جغرافیایی میبخشد .مائو احساس میکرد که در
یک جامعه آسیایی کمونیستها به جای تمرکز
بر شهرهای صنعتی باید بر روستاها تمرکز کنند.
در واقــع این یک باور منطقی بود چرا که چین
صنعت بسیار محدودی داشــت ،اما بسیاری از
میلیونها نفر جمعیت آن درگیر کشــاورزی
بودند .مائو معتقد بــود که نخبگان انقالبی فقط
میان دهقانان و نه میان کســانی که در شهرها
کار میکردند ،یافت میشوند .کمونیستها یک
دولت شــوروی (شورای حاکم کمونیستی) در
استان جیانسکی در جنوب چین تشکیل دادند که
خیلی زود توسط چیانگکای شک سرکوب شد.
اما در ژانویه سال  1935کمونیستها پیشروی
به سمت شــمال چین را آغاز کردند .آنها این
سفر خود را راهپیمایی طوالنی نامیدند .این واقعه
در نهایت سرنوشــت حزب کمونیست چین
را تعییــن کرد و موجب انتخاب مائو به رهبری
حزب شــد .با ورود کمونیستها به شانسکی
(شهر شمالی چین) مائو موفق به تشکیل پایگاه
قدرتمندی شد .مدتی بعد ناسیونالیستها به قلب
سرزمینهای کمونیستی شمال چین حمله بردند
و افراد مائو را مجبور به عقبنشینی کردند .مائو
یک بار دیگر ارتش را سازماندهی کرد و موفق
شــد در  1949پکن را تصرف کند .چیانگ و
پیروانش به تایوان رفتند و مائو تشکیل جمهوری
خلق چین را اعالم کرد .ابتدا روسها از پیروزی
مائو بر چیانگکایشک خوشحال شدند و این
در حالی بود که آمریکا به وحشــت افتاده بود.
واقعیت این است که به قدرت رسیدن مائو آغاز
بحرانهای سخت و تازهای بود .پدر کمونیست
چین صاحبان زمینها را به اتهام سوءاستفاده از
دهقانان به دادگاههای ویژه خلقی کشــاند و در
نهایت به کام مرگ فرستاد .مائو با تقلید از الگوی
صنعتی شدن پرشــتاب استالین ،سهمیه تولیدی
بسیار سنگینی وضع کرد .او روستاهای چین را
به مزارع اشتراکی بزرگی تبدیل کرد که دستور
کار خود را جزءبهجزء از پکن دریافت میکردند.
او همچون استالین هزاران نفر از مردم را با عنوان
پاکسازی کادرهای ضدانقالب اعدام کرد .عدهای
بین  500000تا  80000نفر در این پاکسازیها
کشته شدند .پزشک مخصوص مائو این شرایط را
اینگونه توصیف میکند« :پس از آنکه خودم
به مدت تنها دو هفته برای مشارکت در کارهای
سخت به یکی از این اردوگاهها رفتم معنای واقعی
زندگی در آنجا را دریافتم .انسانهایی که توان
حمل ده کیلو بار را داشتند مجبور به حمل بیست
کیلو میشدند و پس از مدتی که بدنشان از کار
میافتاد و مجروح و شکســته و بیپناه میشدند،
آنها را مجبور به اعتراف به جرمهای مرتکب
ناشده و نام بردن از دیگران میکردند .انسانها
در این اردوگاهها بیگناه میمردند و مرگ برای
آنها راحتتر از تحمل سیاستهای «اصالح»
بود».
به دلیل شــباهتهای مائو به اســتالین و
سیاستهایی که در سرمشق گرفتن از شوروی
در پیش گرفته بود ،تصــور بر این بود که این
دو کشــور همپیمانان نزدیکی خواهند شد .اما
اینگونه نشــد و در دهه  60میالدی این دو به
رقیبان ســخت یکدیگر تبدیل شدند .مشکالت

Q

البته با مرگ استالین در  1953آغاز شد .نیکیتا
خروشچف که توانسته بود با استفاده از موقعیت
خاص خود رقیبانش را از میدان بهدر کند ،به حمله
و نقد سیاستهای استالین پرداخت و این چیزی
بود که مائو را نگران میکرد« .مائو هیچگاه حمله
خروشچف به استالین را نبخشید».
Q

Qیک گام بزرگ؛ یک فاجعه بزرگتر

در سال  1958مائو از طرح جدیدی خبر داد
که به دنیا ثابت کند کشــورش بر اساس اصول
راستین مارکسیسم عمل کرده است .حرکتی که
طی آن هزاران کمون تشــکیل شد و فاجعهای
بزرگ را در تاریخ چیــن رقم زد .در این طرح
همه چیز کامال اشــتراکی بود و حتی ساعات
خواب نیز جیرهبندی شــده بود .دهقانان هر دو
روز یک بار ،شش ساعت اجازه خوابیدن داشتند

و باید طبق روشهای ایدهآلیستی چند فنساالر در
پکن یعنی «کشت فشرده ،شخم عمیق» زمینها
را شــخم میزدند .حاصل این روش محصوالتی
بسیار نامرغوب بود« .اما تبلیغات عقیدتی در زمینه
تضاد و مبارزه طبقاتی بین مالکان و کشاورزان و
فئودالیسم و سوسیالیسم ادامه داشت ...هر رویداد
کوچک ،برای مثال ،پیدا شــدن یک میخ فلزی
در آخــور حیوانات ،موجب بدبینی به مالکان و
روســتاییان مرفه گذشته میشد و آنها را مورد
بازجویی قرار میدادند».
Q

Qتحسینی که به نفرت تبدیل شد

کتاب «زندگی خصوصی مائو تســهتونگ،
خاطرات پزشک شخصی مائو» خاطراتی از لی
جیسویی ،یکی از پزشکان مائو زدونگ ،رئیس
سابق حزب کمونیســت چین است که برای

اولین بار در ســال  1994منتشر شد .دکتر لی
جزئیات متنوعی از شخصیت مائو ،امیال خاص
او ،سیاســت حزب ،شرایط و جو حاکم بر چین
و عادات شــخصی مائو از زمانی که او به عنوان
پزشک مائو شناخته میشود ،تا مرگ او در سال
 1976را به رشــته تحریر درآورده است .کتاب
توسط رســانههای غربی به خوبی پذیرفته شد و
با بررسیها و مطابقتهایی از سوی منابع دیگر
مورد تأیید قــرار گرفت ،اما در جمهوری خلق
چین با بحثها و واکنشهای تند بسیار زیادی
مواجه شد ،تا جایی که انتشار آن متوقف شد و
برخی از همقطاران مائو اظهار داشتند که ادعاهای
دکتر لی ســاخته و پرداخته خودش و مترجمان
انگلیســیزبان اســت .در این کتاب مشکالت
و ناامیدیها و درگیریهای شــخصی مائو چه
در روابط شــخصی و چه در ســطوح سیاسی و

اجتماعی از زبان دکتر لی بیان شــده است .این
کتاب همچنین رویدادهای سیاسی بزرگ چین
مانند «جهش بزرگ به جلو» ،انقالب فرهنگی و
خنثیسازیهای مختلف اعضای حزب کمونیست
را نیز شــرح میدهد و بخــش قابل توجهی از
روایتها شــامل درمان و وضعیت جســمی و
روانی مائو و ارزیابی شــخصی لی از چگونگی
رفتار او با دیگر شخصیتها و اختالفات اعضای
حزب و بحرانهایی اســت که مائو را محاصره
میکنند .میتوان گفت تمایز مهم کتاب نسبت
به دیگر روایتهای شرححالگونه و نیز آنچه بر
جذابیتش افزوده ،این است که لی صراحت ًا تغییر
دیدگاه تدریجیاش را ابراز کرده و ابایی ندارد از
اینکه بگوید چگونه تحسین ابتداییاش در مورد
مائو به انزجار ،تحقیر و حتی گاهی نفرت شخصی
بدل میشود .لی به تدریج از رهبر به دلیل بروز

پزشک مخصوص مائو که بود؟
در ســال  1931هنگامی که یازده ساله
بود ،ژاپن منچوری را در شمال شرقی چین
اشغال کرد .لی جیسویی هم مانند بسیاری
از مردم کشــورش ســقوط چین به دست
قدرتهای خارجی را که در چین مســتقر
شده بودند ،حاصل چیزی میدانست که بعدها
«امپریالیسم» خوانده شد .او در همان روزگار
به حزب کمونیست میگروید .خانوادهاش
در آوریــل  1949با فرســتادن نامهای به
جیسویی از او میخواهند که به کشورش
بازگردد .نامهای از ســوی رئیس برادرش،
دکتر فولیان جانگ نیز در همین خصوص به
دستش میرسد .دکتر فو تنها پزشک مسیحی
آموزشیافته در کشورهای غربی بود که در
«راهپیمایی بزرگ» حضور داشت و در سال
 1934ماالریای مائــو را درمان کرده بود و
در مقر فرماندهی حزب کمونیست به عنوان
پزشــک ویژه رهبر خدمت میکرد .دکتر
لی جیسویی در ســال  1952ار سوی دفتر
حزب کمونیســت چین به عضویت حزب
کمونیست درمیآید .او پیش از آن در حومه
غربی پکن زیر نظر دفتر مرکزی حزب ،در
درمانگاه ِ
ِ
اقامت بلندپایهترین رهبران حزب
و دولت و ارتش مشغول به کار بوده است.

لی مدتی نیز رئیس دفتر مرکزی بهداری بود
و ریاست بیمارستان  305ارتش چین را بر
عهده داشت .جیسویی در سال  1954بنا به
معرفی فرمانــده گارد رهبری و با موافقت
مدیر دفتر حزب کمونیست و نخستوزیر
وقت (جوئــن الی) به عنوان پزشــک
مخصوص مائو و ســپس سرپرست گروه
پزشــکی ویژه او منصوب شد .از آن زمان
به مدت  22ســال ،یعنی تا زمان درگذشت

زندگی خصوصی مائو تسهتونگ
دکتر لی جیسویی
ترجمه جواد امیدوارنیا
جهان کتاب
 ۲۴۴صفحه ۲۰۰۰۰ /تومان

مائو وظیفه حفظ سالمتی او را بر عهده داشته
است .لی همچنین سرپرست گروه پزشکی
 16نفرهای از عالیترین پزشکان و  24نفر
از بهترین پرســتاران بود« .احساس خوبی
یافتم .اینکه یــک مقام عالی از من بخواهد
به پکن بازگردم ،نشــانه آن بود که حزب
کمونیست واقعا پذیرای مردم تحصیلکرده
و آموزشدیده است و به طور حتم جایگاه
ویــژهای در چیــن برایم وجــود دارد».
در آن ایام نهضتی علیه ضدانقالب در حال
شــکلگیری بود و برخی از پزشکان ویژه
مقامات عالیرتبه کشــور به اتهام عضویت
در یک گروه ضد حزب کمونیست ،هدف
حمالت و انتقادها قرار داشتند« :من روزها
و هفتههای متمادی ،بهتزده در جلســات
«مبارزه» کــه هرروز  4تا  5ســاعت از
عصر تا شب به طول میانجامید ،مینشستم
و به انتقادها علیه همکارانم که روز به روز
بزرگتر جلوه داده میشد گوش فرامیدادم...
در جریان مبارزه علیه پزشکان مجبور شدم به
خاطر بقای خود و خانوادهام ،به انتقادکنندگان
بپیوندم .مجبور به دروغگویی شدم زیرا این
تنها راه ادامه کار و پیشرفت و باالتر از همه،
حفظ جانم بود».

Q

Qاولین دیدار

اولین مالقات دکتر لــی با مائو در بعداز
ِ
مارس  1955صورت گرفت؛ در استخر
ظهر
شنای سرپوشیده مائو که اغلب وقتش را آنجا
میگذراند و اتاق پذیرایی ،اتاق مطالعه و اتاق
خوابش را هم به آنجا انتقال داده بود .جایی که
محل اولین مالقاتش با ریچارد نیکسون ،رئیس
جمهور آمریکا و تاناکا نخستوزیر ژاپن و
بسیاری دیگر از رهبران خارجی نیز بود« .اجازه
و دستور مالقات من با صدر مائو رسید ...مائو
روی تختی چوبی دراز کشیده ،پیراهنی بر تن
و حولهای بر کمر و پاها داشت .در حال مطالعه
کتابی بود .تنومند و قوی مینمود .شــکمی
پهن و شانههای برآمده داشت .چهرهاش سالم
مینمود ».بعد از گفتوگوی کوتاهی مائو از
دکتر لی میخواهد که روز بعد در مراسم اول
ماه مه در ایوان میدان تیاآنمن(میدان بزرگ
شــهر پکن) همراه او باشــد .به مرور مائو،
دکتر لی را به عنوان همصحبت نزدیک خود
برمیگزیند؛ چه در زمانهای بیخوابی و چه
در مراسمهای سیاسی و سان دیدن از ارتش:
«از من میخواســت کتابهای تاریخی و
فلسفی مورد عالقهاش را مطالعه کنم و هر هفته
ساعتها را به گفتوگو با من میگذراند».

Qواقعیت یا خیالبافی؟

بســیاری از منتقدا ِن کتــاب معتقد بودند
که دستنوشــتههای لی از زندگی روزانه مائو
حاصل خیالبافیهای اوست .منتقدانی که اغلب
از نزدیکان مائو محســوب میشدند ،همچنین
ادعا میکردند که لــی خاطراتش را به کمک
مجالت و روزنامههایی که از آن زمان جمعآوری
کرده ،ســاخته و پرداخته است .یکی از منتقدان
چینی کارِ لی« ،چی بنوی» است که قب ًال عضو
رادیکالهای انقالب فرهنگی در پکن بود .چی
در سال  1968دستگیر و زندانی شد و پس از آن
هجده سال دیگر در زندان بهسر برد .او باوجود
آزار و اذیتهایی که از جانب مائو متحمل شده
بود ،توصیف دکتــر لی از چهره رهبر چینی را
مورد انتقاد قرار داد و ادعا کرد که «صرف نظر
از فعالیت او در حمایت از چپ که وی شخص ًا
در آنها شرکت میکرد ،بیشترین خاطرات لی از
انقالب فرهنگی متشکل از متون جمعآوریشده
از روزنامهها ،مجالت و نوشــتههای افراد دیگر
اســت .او برای جلب نظر خواننــدگان غربی
سناریوهایی با عنوان خاطراتش ساخته که در آن
دچار خطاهای بیشماری میشود ».به عنوان مثال
چی ادعا میکند که پس از ســالها زندگی در
نزدیکی مائو ،برخالف ادعای دکتر لی ،او هرگز
چیزی درخصوص روابط خارج از ازدواج درباره
او نشنیده؛ این در حالی است که چنین شایعاتی در
خصوص دیگر اعضای ارشد حزب وجود داشت،
اما مائو همواره از زنــان با عنوان «رفقای زن»
یاد میکرد و ادعــای روابط خارج از چارچوب
در خصوص او صادق نیســت .با توجه به این
دلیل و دالیل دیگر ،چی معتقد بود که ادعاهای
لی درباره امور شــخصی مائو دروغ است .با این
حال چی یک مائوئیســت بود و بعد از زندان به
شانگهای رفت و همچنان به حمایت از دکترین
مائوئیستی پرداخت .یهیونگلی ،نویسندهای که
بعدتر با چی دوســت شد ،با اشاره به مرگ چی
گفت« :چی تا زمان مرگش یک چپگرا باقی
ماند و هرگز از اصرار بر درستی مائو و ایدههایش
دست برنداشت».
Q

Qآغا ِز یک روایت

دکتر لی نوشــتن خاطراتش را از سال 1954
هنگامی که به عنوان پزشک مائو تعیین شد به
صورت یک سرگرمی آغازکرد ،اما با گذشت
زمان این کار برایش شامل ضبط تجربیات همشد:
«ابتدا تنها رویدادهای مهم را مینگاشتم ،اما پس از
مدتی به نوشتن مشاهداتم عالقه پیدا کردم .در عین
حال هیچ گاه تمایلی به انتشار نوشتههایم نداشتم.
چون مکان امنی برای نگهداری یادداشــتهایم
وجود نداشت تصمیم دردناک سوزاندن آنها را
گرفتم ».وقتی در سال  1976مائو درگذشت ،جو
سویی شروع به بازنویسی خاطراتشکرد و این
بار هرچه در ذهن داشت را با جزییات روی کاغذ
آورد .از اوایل  1977آغاز به نگاشــتن خاطرات
کرد و در ماه مارس  1989نوشتن کتاب از روی
یادداشتهایش را شروعکرد .او تا آخرین لحظه
حیات مائو کنار او حضور داشت و دقایق آخر
زندگی رهبر چین را نیز بــه دقت روی کاغذ
آورده اســت؛ تا ده دقیقه بعد از نیمه شبی که
قلب مائو از کار میایستد و نمودار ضربان قلب
روی دستگاه الکتروکاردیوگراف ناپدید میشود.
«رهبر از دنیا رفته بود».

فصل
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 :هنر و ادبیات

پرسـه

روشنفکر معتدل

اولِ شهریور سال ِ
مرگ پرویز ناتلِ خانلریست
ایراندوستی که یکی از نمادهای میانهروی بود
مهدی یزدانی ُخ ّرم

نویسنده و روزنامهنگار ادبی

هر ســال در اولین روز شهریور ترانه
خانلری به ایران میآیــد .تنها بازماندهی
پرویز ناتل خانلری و همس ِر با دانشاش زهرا
خانلری .در اولین روز شهریور پویا مراسمی
به یاد پدرِ از جانشدهاش برگزار میکند و
تاُمین
میرود به فرنگ .امسال بیست و هف 
ِ
درگذشت این مردِ تاثیرگذار فرهنگ
سا ِل
و ادبیات ایران اســت .و ما چه میدانیم از
خانلری؟ شــاید اغلبمان نامی غبارگرفته.
آنهایی که در دانشکدههای ادبیات فارسی
درس میخوانند کمی بیشتر و آنهایی که در
حوزهی تاری ِخ معاصر کار و تحقیق میکنند
نیز همچنین .هرچند دو سال پیش بود که
طی مقالهای که محمدرضا شفیعیکدکنی
نوشــت در ستایش از شعر خانلری و حمل
بر حمله شد به شع ِر نیما نامِ این مرد مدتی در
ِ
صفحات روزنامهها و فضای مجازی چرخید.
مقالهی شفیعی اشارهای داشت به یک دعوای
کهن و قدیمی که از سالهای دور بینِ این
دو خالهزاده در جریان بــود .بینِ دو مردِ
برآمده از مازندران .اما قصهی خانلری مملو
از فراز و نشیب است و همچنین نامهریای
که بر او رفت در ســالهای اول انقالب و
اگر نبود وساطت مرتضا مطهری شاید او نیز
به تی ِر اعدامِ خلخالی بی جان میشد .پرویز
ناتلخانلری نمونهایســت از روشنفکرا ِن
سنتی ایرانی که برآمده از آکادمی و از قضا
تکمیلکنندهی آکادمی بودند در حوزهی
زبان و فرهنگ .مــردی خوشپوش که
دوستان و دشــمنان فراوانی داشت و دارد.
قصهی ناتلخانلری قصهایست مدام...
Q

Qمردی در راه

پرویز ناتلخانلری در سال  1292به دنیا
آمده است .او که نسبت نزدیک با پدرِ شع ِر
نوی ایران؛ نیما یوشیج دارد ،خود نیز سودای
شاعری داشت و شعر نوشت تا ته عمر .اما
ِ
اهمیت واقعیاش در حضورِ متراکماش بود
ِ
در ساختنِ
فرهنگ ایرا ِن رو به مدرنرونده.
او که از محبوبترین شاگردا ِن بدیعالزما ِن
فروزانفر بود ،هم در ِ
لغت فارسی دانش و
طبعی فراخ داشت ،هم در زبان فرانسه .مانن ِد
نیما در سنلویی به دبیرستان رفته بود .در او ِل
ِ
قدرت یافتنِ محمدرضا پهلوی او که تازه به
ِ
کسوت دکتری ادبیات فارسی درآمده بود،
ِ
سنگ بنای گسترش دانشکدهی ادبیات را
گذاشت .مردی که پایاننامهی دکترایاش
را با ملکالشعرای بهار گذرانده بود ،هم دل
ِ
ادبیات نو .هم
در گر ِو سنت داشت هم رو به
با صاد ِق هدایت به کافه میرفت و دمخور
بود ،هم با رشید یاســمی و نفیسی و بهار
و ...گروه «سبعه» را ساخته بود برای گپ
ِ
ادبیات کهن ایران .خانلری
وگفت پیرامو ِن
در اوا ِن راه بیش از هر چیز به نوشتنِ تاری ِخ
زبان عالقهمند بود .کاری که در نهایت نیز
انجاماش داد .او که در فرانســه آواشناسی
خوانده بود ،به ساختارِ تاریخی و فنی فارسی
توجه ویژهای داشت و اصلن کرسی تاری ِخ
زبا ِن فارسی را او در دانشگاه ِ تهران تاسیس
کرد .در همین دوران او مجلهی مه ِم «سخن»
را میسازد و تا سا ِل  1357منتشرش میکند.
مجلهای با نامهای بزرگ .نامهایی که میانهرو
بودند و دور از رادیکالیس ِم ادبی و این خود
ِ
ادبیات
جریانی مهم بود که همواره در تاری ِخ
ما کمتر دیده شــد .جریانی که دور بود از
مارکسیسم ،شورانگیزی انقالبی نداشت و
ِ
شناخت جدی
از ســویی برای ورود به آن

ادبیات نیاز بود .خانلــری در تمامِ عم ِر تا
حدودی بلندش بر اصو ِل فکری و ادبی خود
پایدار ماند .او در جریا ِن برگزاری کنگرهی
نویسندهگا ِن ایران در سا ِل  1325شع ِر بلن ِد
عقاب را خواند .در جایی که به گمانام نیما
بع ِد قط ِع برق ســالن «مر ِغ آمین» را خواند
زی ِر نور شــمع .خانلری خود را وابسته به
سمبولیستهای فرانســوی میپنداشت و
نوآوری انقالبی در شعر را در راستای تحقیق
بیشتر در ساختارِ عروضی شع ِر فارسی .چه
او رساالت و کتابهای بسیار مهمی هم در
این حوزه نوشت .مث ِل «تحقیق انتقادی در
عروض و قافیه و چگونگی تحول اوزان غزل
ِ
عکس نیما معتقد بود که هنوز
فارسی» .او
میشود با دستیازیدن به قابلیتهای مختلفِ
عروض فارســی شع ِر موزون نوشت و کارِ
نو انجام داد.
قصههای زیادی دربارهی اختالفهای او
با نیما نوشته و گفته شده .هرچند خودِ نیما نیز
بر این قضیه دامن میزد و در یادداشتهای
روزانهاش اشاراتی کرده به این اختالفها.
اینکه خانلری دوست داشت نامِ «پدرِ شع ِر
نو»ی فارسی به او داده شود امریست که
باید از زوایای مختلف آن را بررسی کرد .بی
تردید خانلری به نظ ِر من از منظ ِر جها ِن شعری
هوای تازهی نیما را ندارد و محافظهکار است
و البته نه چندان تاثیرگذار .او آن قدر جریان
ســاخته که میتوان نسبت به این اختالف
درونخانوادهگیاش بی توجه بود .چه او از
سالهای دههی سی شروع کرد به ترجمه
و حمایت از مترجمان برای انتشار ادبیات
جدید جهان .از سویی چشم به مدرنیستها
داشت و از سویی به اعما ِق دستنخوردهی
تاری ِخ ادبیات ایران مینگریست و این میان
ناگهان واردِ کار سیاست شد...
Q

Qسناتو ِر ادیب یا ادیبی که سناتور شد

پرویز ناتلخانلری دو سال بع ِد ماجرای
سا ِل  1332به دولت نزدیک شد .او که در
همین دوران سناتورِ انتصابی مازندران شد
و معاون اسداهلل علم در وزارت کشور .این
جاست که باید به خانلری از نگاهی وسیعتر
نگریســت .او در حالی که در کارِ اجرایی
سیاســت ورود کرده به شدت در دانشگاه
تهران مشغول است .کالسهایاش را دارد
و حامی شــاگردا ِن خود است .در همین
زمان او یکی از مهمترین طرحهای فرهنگی
ایران را پیشــنهاد میکند که به تصویب و
اجرا میرسد؛ تاسیس«سپاه ِ دانش» ...تمامِ
زندهگینامهنویســان خانلری بر این نکته
ِ
اهداف او در
اتفاق نظر دارند که یکــی از
زیستن نابودی بیسوادی در ایران بود .این
بیسوادی در وهلهی نخســت به خواندن
و نوشــتن بازمیگشــت و در مراح ِل بعد
بارورکرد ِن شهرها و روستاها با کتابخانهها
و انتشار آثاری برای شناســاند ِن ایران و
فرهنگاش .وقتی طر ِح سپاه ِ دانش اجرایی
شد ،کمی بعد سازما ِن «پیکار با بیسوادی»
به دستورِ محمدرضا پهلوی تاسیس شد که
ِ
شــخص خانلری بود.
از مجریا ِن اصلیاش
درواقع کاری کــه خانلری انجام داد و پیِ
آن بود برای بسیاری روشنفکرا ِن آن زمانه
چیزی به چشم آمدنی نبود .آنها در دههی
بعد اسطورهای به نامِ صمد بهرنگی را ساختند
که به عنوا ِن معلمی شــریف در روستاهای
دورافتاده به کار مشغول بود و هیچوقت به
خود زحمت ندادند که دریابند مجری طرحی
که درش صمد بهرنگی به معلمی رسید چه
کسی بوده اســت! خانلری در کنارِ کار
سوادآموزی که بع ِد انقالب ناماش تغییر کرد
به «نهضت سوادآموزی» بنیادِ
ِ
فرهنگ ایران

را پایه گذاشت که کارش انتشارِ کتاب بود
در رابطه بــا تاریخ و ادبیات ایران .از جمله
کتابهایی که با عنوا ِن «گنجینهی ادبیات
فارسی» منتشر شدند و تا امروز هم از منابع
ِ
شناخت شاعران و
درجه اول هســتند برای
ادبیات فارسی .کارِ بنیاد فرهنگ چندسویه
ِ
قدرت سیاســیاش
بود و خانلری به خاطر
توانست بودجهی خوبی برایاش از دولتها
بگیرد و جوانهــای فراوانی را در آنجا به
کار بگمــارد .در اوایــ ِل دههی چهل و با
نخستوزیری اســداهلل علم ،خانلری نیز به
ِ
ِ
وزارت فرهنگ رسید .مقامی که
ســمت
برای برخی نمایانگ ِر شباهتهایی بود بینِ
او و آندره مالرو .شخصیتی که خانلری به
شدت به او عالقه داشت .خانلری از زمانی
که به وزارت فرهنگ رسید طرحهای مهمی
چون سوادآموزی و بنیاد فرهنگ را اجرایی
کرد و گسترش داد .او همچنین به ریاست
فرهنگستا ِن ادب و هنر فارسی رسید که تا
بروز انقالب آن را بر عهده داشت .در تمامِ
این ســالها هرچند او در کارِ سیاست بود
ولی نمیتوان از او به عنوا ِن یک سیاستمدار
نام برد .خانلری عملن در حوزهی سیاست
بیش از هر چیز پیِ به دستآوردن منابعی
بود که بتواند تحوالت اساسی در آکادمی
ِ
مدارس ایــران به وجود بیــاورد .او از
و
ِ
جنس روشــنفکرانی ســنتی چون بهار یا
نفیســی و دهخدا بود .مردانی که برای کارِ
آگاهیبخش به سوی زبا ِن فارسی و سابقهی
فرهنگی ایران نظر کردند .هرچند خانلری با
نوگرایانی چون هدایت و فرزاد و گلستان
هم دوستی داشت اما ساختارِ فکریاش به
نحوی دگر بود .او در مقاالتاش هم اشاره
میکند به بــرآورد ِن مفهومِ ایران به عنوا ِن
امری وحدتبخش و فرهنگــی .و عام ِل
ِ
ادبیات فارسی میدانست و رو ِح
این امر را
داستان ِ
گوی آن .چه او یکی از مشهورترین
ِ
ادبیات ایرا ِن قرن ششــم؛ یعنی
متو ِن تاری ِخ
ِ
«سمک عیار» را تصحیح میکند و به بازار
میفرستد .داستانی مطول و حماسی که به نثر
نوشته شده.هم اوست که تصحیحی مشهور
ِ
غزلیات حافظ منتشــر میکند و
و مهم از
هماوست که «مخارجالحروف» را از ابنسینا
به فارسی برمیگرداند .خانلری در نگاهی
کلی عملن پروژهی نظاممند کرد ِن تاریخ
و ساختارِ زبان فارسی را در سر میپروراند.
و بیشترین آثارِ منتشرشدهاش نیز در همین
ِ
کتاب مهمی چون «تاریخ زبان
حوزه هستند.
فارسی» هنوز اثری کمنظیر است که حاص ِل
ِ
تحقیقات گستردهی اوست بر پیشینهی این
زبانُ .طرفه اینکــه او در همین دوران در
مجلهی سخن نیز مقاالتی فراوان مینویسد
دربــارهی وجوه ِ
ِ
مختلف زبا ِن فارســی .از
ِ
کتاب بســیار مه ِم آرتور پوپ را
ســویی
ترجمه میکند دربارهی تاری ِخ هنر ایران و
از سویی «دســتور زبا ِن فارسی» را در او ِل
دههی پنجاه بیــرون میدهد که بحثهای
مهمیبرمیانگیزاند.
ِ
جنس کار او در همهمــهی نوگرایان،
مدرنیســتهای هنری و ادبی و روشنفکرا ِن
متعهدچندان به چشم نمیآید .او چون به قدرت
نزدیک است حتا موردِ ِ
نفرت بسیاری از همین
نویسندهگان و شاعران هم قرار دارد .هر چند
بســیاری از مترجما ِن مهم آن دورا ِن ادبیات
ایران و ســالهای بعد در نشریهی سخنِ او
مشغول به کار هستند( مانند ابوالحسن نجفی)
ولی خانلری در درگیری قدرت با نویسندهگان
ناراضی میانهروی را برمیگزیند .او به ِ
سنت
تمامِ آکادمیسینها در دانشگاه و بنیادِ فرهنگ
میماند و سعی میکند از ج ِو زمانه خود را دور
نگه دارد .از ســویی نو ِع کارِ تخصصی او در

حوزهی زبا ِن فارسی و تاری ِخ آن مخاطبا ِن انبوه
ندارد و تا حدودی تخصصیست .شع ِر او نیز در
مواجهه با شاعرا ِن مه ِم سالهای دههی چهل و
پنجاه چیزی برای گفتن ندارد و همین خانلری
ِ
را از فضای روزِ
ادبیات ایران دور میکند .چیزی
که خودِ او نیز چندان عالقهای به آن نداشت .او
دلبستهیزیرساختهایفرهنگیوزبانیبودو
ِ
شورِ
ادبیات روز نمیتوانست به او در این زمینه
ِ
کمک خاصی کند .پس نات ِل خانلری آکادمی
را انتخاب کرد و فرهنگستان را...
Q

Qسالهای سختی و تنهایی

پرویز ناتــل خانلری کمی بع ِد پیروزی
انقالب دستگیر میشود .او که سالها سناتور
انتصابی اســتان مازندران بود و پستهای
ِ
مختلف سیاسی داشت چیزی نزدیک به صد
روز را در زندان میگذراند .شواهد و قرائن
نشان میدهند که دادگاه ِ وقت نگاه تندی به
او داشته است و ِ
بحث داد ِن حک ِم اعدام نیز
برایاش دور از تصور نبوده اســت .اما این
میان مرتضا مطهریست که پیگی ِر وضعیت
او میشود و اشاره میکند که این مرد چهقدر
ِ
فرهنگ ایران زحمت کشیده است .به
برای
گفته ی رضا سیدحسینی که چندین سال در
نشریهی سخن با خانلری همکاری داشت،
دکتر خانلری بع ِد آزادی از زندان بســیار
تکیده و غمگین شده بود .شاید بی شباهت
نباشد ماجرای زندا ِن او و امیرهوشنگ ابتهاج
که در هر دو نوعی دلشکســتهگی عمیق
برای زندانــی باقی ماند .هرچند جایگاه ِ این
دو کاملن متفاوت و مجزاســت .در دوازده
ســالی که خانلری بع ِد انقالب زنده است
عمدتن در خانه به ســر میبرد و با بیماری
دست و پنجه نرم میکند .هرچند دوستان و
شاگرداناش مدام به دید ِن او میروند اما آن
ِ
کتاب که اکثرشان
مردِ پر کار جز دو سه
مجموعهمقاالتاش اســت چیزی منتشر
نمیکند .طیِ حادثهای دچارِ شکستهگی لگن
میشود و کاملن خانهنشین تا اینکه در روزِ
اول شهریور سال  1369از دنیا میرود .دکتر
شفیعیکدکنی در جایی روایت میکند که

چگونه این مرگ آنها را در غم و ماتم فرو
برده بود که سه روز بعدش مهدی اخوانثالث
از دنیا میرود و این بُهت دوچندان میشود.
درواقع دو مرگ که نمایندهگانشان برآمده
از د ِل سنت بودند و به سنت نیز خو داشتند...
خانلری در تمامِ عمرش توج ِه عمیقی به آثارِ
و جها ِن کالسیک داشــت .این امر هم در
ادبیات ایران برای او متصور شــده بود ،هم
در ادبیات غــرب .چه مثلن در ترجمههای
او میتوان «ترســتان و ایزولد» یا «دختر
سروان» از پوشکین را دید که با همین نگاه
به فارسی برگرداندشان .ام ِر کالسیک یعنی
بازگشت به ریشههای فرهنگی و زبانی .با
نگاهی روایی میتوانیم دریابیم که کسانی که
خانلری به آنها استعانت فکری و نزدیکی
کاری داشت نیز چنین دیدگاهی داشتند .این
که برای تحول و تغییر باید زبان و تاریخ را
به درستی «آموزش» داد و وجوه ِ
ِ
مختلف آن
را ضبط کرد .خانلری در راستای همین هدف
مدیریت انتشارمجموعهکتابهایی را بر عهده
گرفت که میتوانستند انبوهی از متو ِن ادبیات
ایران را به سادهگی و دور از قواع ِد مرسوم
به دست مخاطبا ِن جوانتر برسانند .از سویی
بنیاد فرهنگ ایران به مدیریت او نه تنها در
حوزهی چاپِ این آثار که فعالیتی گسترده
داشت در ک ِل تاریخ و فرهنگ و هنر ایران.
ِ
وظایف این بنیاد پر دامنه و گوناگون بود و
به تدریج گسترش یافت و امروز در کسوتِ
پژوهشگاه علوم انسانی مشغول به کار است.
انبوه آثاری که در بنیاد تصحیح ،ترجمه و
منتشر شــد چنان به غنای فرهنگی ایران
افزودند و مناب ِع دست اولی در اختیار ادبیات و
هنر ایران گذاشتند که کمنظیر است .در عینِ
حال این یکی از ابعادِ کارِ بیوقفهی خانلری
بود و تالش او برای تروی ِج رشتهی ادبیات
فارسی و همچنین جریا ِن زبانشناسی فارسی
کمنظیر است...تمام این فعالیتها کنارِ هم
از او تصویری متفاوت میسازد .مردی آرام
که از ســویی با بهار حشر و نشر داشت و
از ســویی دیگر در کافهی « ُرزنوار» نبش
میدان فردوســی با هدایت و بزرگ علوی

ناهار میخورد و گپ میزد .هم به شع ِر نو
ِ
قوالب کهن میسرود
عالقه داشــت اما در
و مینوشــت .او در میانه ایستاده بود و این
میانهرویاش بود کــه در نهایت چهرهای
چندسویه از او ساخت .هرچند کارِ سیاسی
ِ
جنس این کار
کرد در ســاختارِ دولت اما
برآمده بود از فرهنگدوستی او و تالشاش
برای ترسی ِم تصویری عمیقتر و زبانیتر از
ایران .او ناسیونالیست یا ملیگرایی دوآتشه
نبود ،بلکه بیش از هر چیز شیفتهی باورهای
زبانی مختلف ،از فولکلورهای محلی تا دستور
زبا ِن مدرن شده بود .خانلری در نگاه ِ دیگران
شخصیتیســت که با بسیاری قواع ِد فکری
زمانهاش نمیسازد .یعنی ِ
خط سیاسیِ روشنی
ِ
ِ
کسوت
دولت پهلوی در
نداشت هرچند با
وزیر هم کار کرد .او بیش از هر چیز متمایل
بود به تکثی ِر وجود خودش به عنوا ِن مردی
که مدام کار میکند .از شاعری تا کارِ نشر و
استادی .از وزارت تا کارِ مجله و تصحیح متن.
منظومهای هیوالوار ...مملو از آفرینندهگی
فرهنگی .و چنین است روایت قصه ی پرویز
ناتل خانلری .قصهای که هرچند در ســا ِل
 1369به پایان رسید اما آثارش مدام زندهتر
میشوند و قاب ِل بحثتر ،چه دغدغهی زبان و
مسالهی نگاه ِ «ایرانشهری» امروز به شدت
در بافت فضای فکری ایران دنبال میشــود
و موافقان و مخالفا ِن خود را دارد .امری که
ِ
روایت زبانیاش تاثیری
خانلری به نحوی در
مهم داشت .برای همین است که او را باید
ِ
جنس روشنفکرا ِن سنتیای دانست که به
از
ریشههایی بازگشتند که به زعمشان باید بیش
از پیش درک میشد .این بازگشت تفاوت
داشــت با آنچه مثلن ســنتگرایی چون
اخوانثالث پیِ آن بود .این حرکتی تاریخی
بود بیشــتر تا ادبی و خانلری تاریخ را نیاز
داشت تا شک ِل دقیقتری از ایران بسازد در
هیات و هویت زبان و هنرش ...او این کار
را انجام داد و بی تردید یکی از جدیترین
چهرههاییست که زبا ِن فارسی به او مدیون
مانده اســت.یک مردِ آرام که میخواست
عقاب باشد.
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فرمهای موسیقی که انتخاب کردیم و فرمهای نمایشی همه در این راستا بودند که افراد مختلف با سنین و عالیق مختلف لذت
ببرند و این لذت بردن و مجموعه اتفاقات باعث میشود به شاهنامه نگاهی متفاوت داشته باشند و با این گنجینه فارسی بیشتر آشنا
شوند .شاید به این واسطه بتوانیم سالیق امروز که شاهنامه برایشان ثقیل است را ترغیب کنیم تا این کتاب را دنبال کنند.

مرا پشت از آزادگان است راست...
همایون شجریان و سهراب پورناظری در جدیدترین همکاری خود «سی» را روی صحنه بردند
«مرقوم فرموده بودید که فردوســی
«پاترون» ایران اســت .بنده هم وقتی با
خود فکر میکردم ،دیدم ایران در تاریخ
پیش از اســام خود یک رهبر سیاسی
داشته و یک رهبر معنوی .رهبری سیاسی
آن ،کوروش و رهبر معنوی آن ،زردشت
بود .پس از اسالم اگر یعقوب لیث پیروز
شده بود ،احتماال به جای کوروش ،رهبر
سیاســی این دوره از تاریخ ایران میشد؛
ولی با شکســت او ،هر دو این وظایف
به گردن فردوســی افتاد .فردوسی رهبر
سیاسی و معنوی این دوره از تاریخ ایران
است و به قول جنابعالی «پاترون» ایران
اســت و دکتر صفا او را پدر ملت ایران
نامیده است».
اینها را «جالل خالقی مطلق» در نامهای
در پاســخ به دعوت «محمدعلی اسالمی
ندوشن» برای راهاندازی بنیاد ایران سرای
فردوسی نوشته و «فردوسی» را پاترو ِن
ایران خوانده است؛ اما آیا همانطور که
دکتر صفا اشاره کرده است؛ باید فردوسی
را پدرِ ِ
ملت ایران دانست ؟ با وجود آنکه
میگویند «شاهنامه» شناسنامهی ما ایرانیان
و یکی از مهمترین آثاری اســت که در
ِ
اهمیت
ادبیات ایران خلق شده است؛ اما
ِ
ضرورت خلقِ
واقعی آن در چیســت ؟
آثار هنری به زبا ِن امروز و با مقتضیات
کنونی کدام اســت؟ اینها پرسشهایی
اســت که نمیتــوان در یک گزارش
ساده به آنها پاسخ داد و بدون شک نیاز
به تالیف صدها کتاب ،مستند و مقالهی
تحقیقی دارد که تاکنون نیز انجام شــده
اســت؛ اما «امیرحســین ماحوزی» که
به عنوان دراماتورژ کنســرت -نمایش
«سی» فعالیت کرده و سالهاست مشغو ِل
تحقیق درباره این اثر است ،دربارهی این
موضوع میگوید« :شاهنامه فردوسی یک
اثر حماسی است که بیشترین تأثیر را در
دوره خودش و دورههای بعد از فردوسی
داشت .این کتاب در دوره خودش روند
گمشدن زبان فارسی را قطع کرد و نهتنها
باعث شد زبان فارسی تثبیت شود و باقی
بماند ،یک فرهنگ افتخارآمیز را برای
تاریــخ این مرز و بــوم به وجود آورد.
تقریب ًا تمامی آثار حماسی بعد از شاهنامه
تحت تأثیر این کتــاب قرار گرفتند و
شعرا به تأثیر از فردوسی حماسه تاریخی
و مذهبی ســرودند .هیچکدام از آن آثار
هم در طول زمان به شکوه شاهنامه نشدند.
هیچ ادیبی در ایران وجود ندارد که به هر
نحوی یک تلمیحی به داستانهای شاهنامه
نداشته باشد .شعرایی چون سنایی ،عطار
و موالنا به شــکلی نمادین ،داستانهای
شــاهنامه را بازتعریف کردند و شعرای
دیگری چون حافظ و خاقانی هم بیشترین
ح را به شاهنامه دارند .شاهنامه در عهد
تلمی 
معاصر هم در میان ادبا خیلی زنده است.
شاهنامه جایگاه مهمی در زبان و ادبیات
فارسی دارد و لزوم معرفی آن به نسلهای
آتی کام ً
ال حس میشود».
از آن طرف به نظر میرسد تاریخنگاری
شاهنامه اگرچه با افسانهسرایی همراه است؛
ِ
ِ
اطالعات
مطالب موجود در آن
همچنان
دقیقی دربارهی این دوران میدهد .هیچ
منبعی نمیتواند چون شــاهنامه دربارهی
رسوم کشــورداری و آیینهای اداری و
درباری در ایران پیش از اسالم چون اخذ
مالیات ،سکه زدن ،نوشتن نامههای دولتی،
فرستادن و پذیرفتن سفیر ،تشکیالت سپاه،
سالحهای جنگی ،رسم تاجگذاری ،آیین
باردادن و غیره و حتی زندگانی روزمرهی
ایرانیان در آن مقطع چنان تصویر دقیقی
را ارائــه دهد .ضمن آنکه فردوســی با
شاهنامهی فردوسی ،ترجمهی شاعرانهای

از خداینامه و آثاری چون اردشیر بابکان
و یادگار زریران و یادگار بزرگمهر ارائه
داده است .او همچنین توانست از عربی
شــد ِن زبان رایج فارسی جلوگیری کند.
«شــاهنامه» به خاطر گنجینهی بزرگ
واژههای فارســی آن ،برای موجودیت
زبان فارسی اهمیت بســیاری دارد؛ این
اثر کهنترین اثر شعر فارسی است که
به طور کامل به دســت ما رسیده است،
میتوان تاثیر بــزرگ این کتاب را بر
آثار هنرمندانی چون شــیخ فریدالدین
عطار ،عمر خیام ،شیخ اشراق سهروردی،
موالنا ،ســعدی و حافظ مشاهده کرد .اما
مهمترین داستانهای شاهنامه عبارتند از
داســتان زال و رودابه ،داستان هفتخان
رستم ،داستان رســتم و هفت گردان در
شــکارگاه افراسیاب ،داســتان رستم و
سهراب ،داستان سیاوخش ،داستان رفتن
گیو به ترکستان ،داستان فرود سیاوحش،
داستان اکوان دیو ،داستان بیژن و منیژه،
داستان رزم یازده رخ ،داستان گشتاسب
تخان اسفندیار،
و کتایون ،داســتان هف 
داستان رستم و اسفندیار و داستان رستم
و شغاد که هماکنون سه داستان از آن -
زال و رودابه ،رستم و سهراب و رستم و
اسفندیار -در فضای بازِ کا ِخ نیاوران هر
شب میا ِن جمعیتی حدود چهار هزار نفر
روی صحنه میرود.
Q

ِ
روایت امروزی از شاهنامه
Q

«مرا پشت از آزادگان است راست....
روزگار بر این سان گذشت که نق ِد عمر،
خر ِج تالش برای آشتی دوبارهی مردمانم
با فرهنگشان شــود ،نهتنها از راه و رس ِم
ِ
درک
هنرمندی بلکه از راه مردمداری و
روزگاری که در آنیم که اگر میزان ،تنها
ِ
تفاوت دیگری
خلق اث ِر هنری بود ،راه،
داشت؛ اما من و همراه ِ بزرگم «همایون»
روزگار و توانمان را در مسیری هدایت
کردهایم که از دلش کودکان و بزرگانی
در پیوند با نغمههای سرزمینشــان عمر
سپری کنند؛ از این روی بود که تهمورس
و من« ،چرا رفتی»هــا و «کولی»ها و
«آرایش غلیظ»هــا و «رگ خواب»ها
و ...را بــا صدای آســمانی «همایون»
ِ
گوش بســیاری رساندیم .آری هم او
به

اســتادِ آواز ایرانی است و هم ما توانمان
در خلقِ نواهای موسیقیِ ردیف کم نبود؛
ِ
حیات
اما به گمانم این راه تنها راه ِ ادامه
ِ
درخت کهنسال در باغ ایرانی امروز
این
است و اما «ســی» :این رویای دیروز و
ِ
حقیقت امروز از دل صدها روز عشقبازی
و پیوندم با شــاهکار فردوســی بزرگ
شــکل گرفت .آری شاهنامه را بخوانید
تا بدانید چه بر ما گذشــت که نتوانستيم
تاب بیاوریم و رستم و اسفندیار و زال و
رودابه و سهراب را به روی صحنه کارمان
کشاندیم« .شــاهنامه» شناسنامه راستین
ما ایرانیهاســت .اگر با آن آشنا شوید،
شــما هم با ما همرای میشوید .روزی با
«همایون»جان بودیم کــه خیال ،ما را
به ســفری برد؛ به خانهای که «فردوسی
طوسی» در حال سپری کردن سی سال
رنجش بود .به هم گفتیم« :چه کســی
جز یک عاشــق نیروی آن را دارد که
از تمامِ هســتیاش در راه ِ حفظ فرهنگ
سرزمینش بگذرد؟ از فرزند و همسر و
دستمایه و سرمایه؟ از دار و ندار بگذرد
تا به عشقاش برسد؟ و چه عشقی پاکتر
از عشق به فرهنگ و سرزمینی که مادر
فرهنگها و تمدن و زادگاه ِ اولین ملت
روی کره خاک است؟ «سی» در رویایم
بود؛ اما از آن روز «سی» برایم حقیقتی
شــد که اگر از این پس با «تنبور»م در
گوشه یک خیابان بنشینم و عمرم را برای
شناســاند ِن دوباره فرهنگ ایران عزیزم
صرف کنم زمان مرگ بدهکار قلب و
احساس و روانم نیستم و از آن روی که
خداوند در این سی و چهار سال ،لحظهای
ِ
دست مرا رها نکرده ،با یاری «همایون
شجریان»  -حنجره گویای ایران زمین-
این رویا محقق شد تا راهمان را با زایش
«سی» پی بگیریم که الحق کاری بود و
هست بس دشوار».
اینها را «سهراب پورناظری» دربارهی
انگیزهاش از اجرای «سی» نوشته است.
داســتان به مدتی قبل بــاز میگردد.
به آشــنایی عمیقت ِر آهنگســازِ اثر -
سهراب پورناظری -با شاهنامه و مطرح
کرد ِن این ایده با «همایون شــجریان»
خواننــده .خودش دربــارهی این اتفاق
چنین توضیح داده است« :ما به واسطهی

حرفهمان  -موسیقی -از کودکی با شعر
ســر و کار داشتهایم ،از حافظ و موالنا و
سعدی گرفته تا بسیاری دیگر از شاعران؛
اما من خودم به شــکلِ شخصی آشنایی
چندانی با «فردوســی» نداشتم تا اینکه
حدودِ دو سا ِل قبل فرصتی دست داد تا با
این شاعر بزرگ و همچنین اث ِر شگرفش
 شاهنامه -آشنا شوم .این اتفا ِق بزرگیدر زندگی من بود .اینکه چرا شــاعری
ِ
هویت ما
که تا این اندازه در فرهنگ و
ایرانیان مهم است و چنین تاثیرات عظیمی
ِ
فرهنگ ما گذاشته
در موسیقی و همچنین
تا این اندازه ناشناخته باقی مانده است؟ این
دغدغه مدتها فک ِر مرا به خود مشغول
کرد تا روزی با «همایون» عزیز دربارهی
این ماجرا صحبت کردم و دیدم که ایشان
هم چنین دغدغهای دارد و نطفهی اولیهی
روی صحنه رفتنِ این اثر شکل گرفت.
با خودمان فکر کردیم باید کاری انجام
شود تا شــاید تلنگری به جوانانی باشد
که خوشبختانه در این سالها توانستهاند
با موسیقی ما ارتباط برقرار کنند و حاال
از همین فرصت میتوان بهره گرفت تا
شاید آشنایی بیشــتری با «فردوسی» و
«شاهنامه» پیدا کنند .هیچکس نمیتواند
این مســاله را نادیده بگیرد که مردما ِن
ما در ایــن روزها به خصوص جوانان از
ریشههایشان فاصلهی بسیاری گرفتهاند.
ِ
هویــت خویش چیزی
از گذشــته و
نمیدانند؛ جز چیزهایی ســاده و ابتدایی
که به همان هم افتخار میکنند؛ اما مگر
میشود به امروز و آیندهی کشور فکر
کرد بیآنکه از گذشتهاش چیزی دانست؟
ضمن اینکه منظور من از شناخت ،شناختی
ِ
اطالعات نادرستی که
عمیق اســت نه
آدمها این روزها از شبکههای اجتماعی
کسب میکنند .در حالی که دستگاههای
دولتی  -در تمامِ ســالهایی که گذشته
است -توجهی به این مساله نداشتهاند و
نمیتوان امیــدوار بود که به عنوان یک
دغدغهی جدی برایشان مطرح باشد؛ این
ِ
دوش هنرمندان
وظیفه خواهناخواه بــر
قرار میگیرد تا به سه ِم خود کاری انجام
دهند که جوانان نگاهی به گذشتهی خود
داشته باشند« .شاهنامه» شناسنامهی راستینِ
ما ایرانیان اســت .اگر بخواهید تاریخ،

فرهنگ ،نگــرش و زندگی مردمان این
ِ
شناخت
سرزمین را بشناسید ،چارهای جز
شاهنامه ندارید».
«موســیقی» این اثر تنهــا محدود
به بخشهای باکالم نیســت و در تمامِ
ِ
مدت نمایش حضــور دارد و مخاطب
ِ
کالسیک
بخشهایی از موسیقی ایرانی،
غربی و نواحی را میشنود؛ به نظر میرسد
«پورناظری» به موســیقی در «ســی»
به عنوان یک موسیقی متنِ اثر تصویری
نگاه کرده است و برای همین تصانیف
و قطعاتی در اثر اســتفاده میشود که در
خدمت متن نمایشــی باشد؛ بدون آنکه
ِ
ساحت موســیقی و بهخصوص آواز
به
خللی وارد شده باشد؛ او ایدهی خودش را
هم در استفاده از اشعار داشته است و در
عین آنکه از اشعار فردوسی بهره گرفته
شده است؛ از اشــعاری بهره برده که بر
ِ
ِ
فرهنگ شاهنامه خلق شدهاند؛ او
اساس
سناریویی از شــاهنامه را در ذهن داشته
ِ
اســاس آن را با شاعران مطرح کرده
و
و اشــعار بر این اساس خلق شدهاند« :ما
نگاهی امروزی به شاهنامه داشتهایم .این
را هم در شعرها میتوان مشاهده کرد و
هم در نمایشنامهای که خانم ثمینی آن را
خلق کرده است .اما اصوال استفاده از اشعارِ
شاهنامه در موسیقی ایران کمتر از دیگر
شــاعران مورد توجه قرار گرفته است.
اشعارِ فردوســی با هدف دیگری خلق
شــدهاند و به همین خاطر گذاشتنِ آواز
یا تصویر روی آنان مشــکل است .این
اثر یک موسیقی حماسی است و چندان
مطابقتی با موسیقی ردیف -دستگاهی ما
ندارد .البتــه ما در این اثر هم قطعهای بر
اساس شعر فردوســی داریم که از الحا ِن
نواحی بهره بردهایم .با تمامِ این احواالت
فراموش نکنید که هدف ما این بود که
اثری خلق کنیم که یــک جوا ِن امروزِ
ایران بتواند با آن ارتباط برقرار کند».
پیش از این «همایون شــجریان» نیز
دربارهی این مساله چنین توضیح داده بود:
«نقطه مرکز این پروژه شاهنامه فردوسی
اســت .چه در اشعاری که برای موسیقی
انتخاب میشــود و چه در متنی که خانم
ثمینی زحمت کشیدند؛ اما تمام اشعار ما از
شاهنامه نیست .ما موسیقیهای مختلف و

تصانیف مختلفی اجرا میکنیم ،چون هدف
اصلی من و ســهراب پورناظری در این
پروژه این بود که بتوانیم نسلهای مختلف
را در این کنســرت کنار هم بنشانیم و
کاری را خلق کنیم که از چند نسل بتوانیم
شنونده و بیننده داشته باشیم و پیام شاهنامه
را به آنها برسانیم .فرمهای موسیقی که
انتخاب کردیم و فرمهای نمایشی همه در
این راستا بودند که افراد مختلف با سنین
و عالیق مختلف لذت ببرند و این لذت
بردن و مجموعه اتفاقات باعث میشود
به شاهنامه نگاهی متفاوت داشته باشند و
با این گنجینه فارسی بیشتر آشنا شوند.
شاید به این واسطه بتوانیم سالیق امروز
که شاهنامه برایشان ثقیل است را ترغیب
کنیم تا این کتاب را دنبال کنند».
بعد از شــکلگیری ایده صحبتهای
اولیه با «حمید نعمتاهلل» انجام میشود.
ابتدا تصور میشــود که از مدیوم سینما
نیز بهره گرفته شــود؛ امــا در نهایت
گروه به فکر اجرای نمایش میرســد و
ویدیومپینگ .بعد از آن هم بخش نمایش
شکل میگیرد و «نغمه ثمینی» به عنوا ِن
نویسندهی نمایش تالش میکند تا اقتباسی
امروزی از داستانهای شاهنامه را داشته
باشد و در این میان یکی از عاشقانهترین
داستانهای شــاهنامه  -زال و رودابه -را
به همراه دو داستان دیگر انتخاب میکند.
«ثمینی»نمایشنامهنویسوفیلمنامه ِ
نویس
فعالی اســت و همین روزها هم سریال
شهرزاد با قل ِم او در شبکهی نمایش خانگی
در حا ِل پخش اســت« .ثمینی» در این
سالها ،آثاری برگرفته از «اسطورهها»
را خلق کرده اســت؛ او پیش از این نیز
«اسبهای آسمان خاکستری میبارند» را
با برداشتی آزاد از داستا ِن «سیاوش» نوشته
بود که البته به قو ِل خودش نتیجهی کار،
ِ
شباهت چندانی با داستا ِن اصلی شاهنامه
نداشــت .او در این نمایشنامه اما عشق
ِ
محوریت داستا ِن خود
«زال و رودابه» را
قرار میدهد و دیگر داستانهای شاهنامه را
به عنوا ِن مکملی برای آن در نظر میگیرد؛
او دربارهی این رویداد میگوید« :وقتی
پروژه «سی» به من پیشنهاد شد ،تصورم
این بود که از پس متن بر نمیآیم چون
یک آدمی که عاشق شاهنامه است باید
این متن را بنویســد .اما به مرور متوجه
شدم که فکرم اشتباه است و در وضعیت
فعلی من چالشی با خودم ندارم و تمرکزم
میرود روی نوشتن متن».
او و دراماتور ِژ اثر ،روزها با هم بحث
میکنند تا ســرانجام ایدههایی را از د ِل
شاهنامه بیرون میآورند .برای همین است
که آنچه در صحنهی کنسرت -نمایش
ِ
روایت نعل به نعلِ
«ســی» رخ میدهد
شاهنامه نیســت و برای مثال «پری»ای
وجــود دارد که نمونــهاش را نمیتوان
در شــاهنامه مشــاهده کرد؛ اگرچه در
اسطورههای ایرانی وجود دارد ،آنطور که
ماحوزی میگوید« :در قصه اسطورهها،
شخصیت گرشاسب با دختری به نام پری
ازدواج میکند .احتما ً
ال گرشاسب همان
سام اســت و مادر زال هم همان پری».
در بخش نمایشی این اثر بازیگرانی چون
بهرام رادان ،ســحر دولتشاهی ،صابر ابر،
مهدی پاکدل ،حسین صوفیان و بانیپال
شومون حضور دارند.
کنســرت -نمایش «ســی» حاال از
شانزدهم مرداد ماه در فضای باز مجموعهی
فرهنگی -هنری ســعدآباد روی صحنه
است و همین اســتقبا ِل مخاطبان نشان
ِ
هدف اولیهی خالقا ِن آن که
میدهد که
همان آشنایی بیشتر مخاطب با شاهنامه
است؛ محقق شده است.
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سینما

درست مثل «پيرمرد و دريا»ي ارنست همينگوي
«كوه» نادري هم كوه يخي است با بخش پيداي اندك و بخش ناپيداي عظيم.
گفتيم كه ،فيلم اگرچه رئاليستي جلوه ميكند به مرور از واقعيت منتزع ميشود.

سينمای رنج

چطور فيلم كوه ميتواند يك فيلم انقالبي محسوب شود
كريم نيكونظر

منتقد

در مواجهه با هر فيلم از امير نادري ما با دو
معضل روبهروييم :به قول خسرو دهقان از يك
طرف با فيلمي از اسطورهاي به نام امير نادري و
از طرف ديگر ،خودِ فيلم جدا از كارگردانش.
اولي كه محصول ذهــن خالق و توش و توان
كارگرداني اســطورهاي است تحسين همه را
برميانگيزد .افسانهي امير نادري آنقدر بزرگ،
جذاب و تكاندهنده است كه هر عالقهمند به
سينما ،از منتقد تا تماشاگر و فيلمساز ،را جذب و
خلعسالح ميكند .سينماگر پرشوري كه از دل
فقر و فالكت بيرون ميآيد ،فيلم ميسازد و بعد
مسيرش را در سينما تغيير ميدهد و چنان روي
زبان و لحن و بيان سينمايياش كار ميكند كه هر
فيلمش تجربهاي منحصربهفرد در زمينهي كاربرد
ِ
نادري عكاس وقتي به
تصوير و صدا ميشود.
ِ
نادري فيلمساز بدل شد با تحسين و تقدير مواجه
شد .اما اين نادري فيلمساز بود كه همه را شوكه
كرد .او بود كه در اوج قهرمانپروري سينماي
ايران ،در زمانهي تقديس «قيصر» ،ضدقهرمان
توپناهش را در خيابان آواره كرد تا براي
بيپش 
 400تومان پول جانش را از دست بدهد .تراژدي
زندگي شــخصيتهاي اصلي فيلمهاي نادري،
كنار چرك و پليدي روح شهر هر تماشاگري
را تحت تأثير قرار ميداد .تنهايي عذابآور و
بيكسي زجردهندهي آدمهاي فيلمهاي نادري
تابوتحمــل را از بيننــده ميگرفت ،آنهم
چه بينندهاي؛ كســي كه هر روز در سينما با
فيلمفارسي مواجه بود و طرب و رقص و كافه و
كالهمخملي بخشي از هويت بصرياش را شكل
ميداد .اين زهري كه نادري به گلوي تماشاگر
ميريخت معلوم بود كه بيشتر آنها را درگير
نميكند .به همين دليل هم مجبور شــد سمت
قهرمانپروري برود« .سازدهني» اولين مبارزهي
او با تقدير بود :رودررويي با تحقير و تالش براي
نابودي هرآنچه كه قهرمانش را خوار ميكرد .و
بعد آن« ،تنگسير» بود كه حماسهي تندوتيز عليه
استعمار بود .اين يكي قرار بود يك فيلم وسترن
باشــد ولي باز هم به تراژدي تنهايي بدل شد و
پس از آن ،انگار نادري به ته خط رسيد« :انتظار»
و «مرثيه» تغيير ماهيت كارگرداني بود كه از
كوچه و خيابان ،از پرسهزني در فالكت به سمت
شعر حركت كرد .او شاعر زبالهها شد ،مردي
كه ميتوانست قهرمانش را در اوج بدبياري و
تنگدستي با موقعيتهاي عاشقانه همراه كند ،او

را قوي ،مصمم و كوشا نشان دهد و مثل كوه،
بااراده به تصوير بكشد .اين تغيير فقط محتوايي
نبود و نادري مثل هر شــاعري ،بهدنبال كشف
واژهها و عبارات (اينجا تصاوير) ويژهاي براي
بيان كارش گشت .دستور زبان او بهآرامي ،از
دل نقاشيهاي امپرسيونيستی و كوالژها ،بيرون
زد .از گــدار «جامپ كات» را ياد گرفت و از
آنتونيوني «عمق بخشيدن به فضا» را .فيلمبهفيلم
دســتور زبان خاص خودش را سروشكل داد و
چنان سختگيرانه و با نوعي مازوخيسم پيگير
شكلدهي به ســازوكار فيلمسازياش شد كه
كمكم به ايجاز رســيد .حاال او در محدودهي
معمول سينماي ايران نميگنجيد و ميخواست
در همهجاي عالم ،از غرب تا شرق ،فيل م بسازد،
فيلمهايي كه «همه» بفهمند و مثل يك شعر،
شيفتهي تكتك واژهها ،احساس و فضاي آن
ِ
نادري اسطورهاي است ،كسي
بشوند .اين امير
كه هر چند ســال يكبار در گوشهاي از دنيا
سروكلهاش پيدا ميشود و به اسطورهاش پروبال
ميدهد؛ با فيلمهايي كه ميسازد ،با حرفهايي
كه ميزند و كارهايي كه ميكند .ميگويند او
در مصاحبهاي گفته كه ميتواند در يك لحظه از
همهي چيزهايي كه دوست دارد دل بكند .نادري
همانجا به قهوهاش اشاره ميكند و ميگويد كه
عاشق قهوه است اما از االن ديگر نميخورد! او
نوشيدن قهوه را ترك ميكند تا نشان دهد كه
چقدر خودساخته است .ميگويند زمان ساخت
«آب ،باد ،خاك» گاو مردهي ورمكردهاي را
ميخواست تا شكمش را بدرد .همهي آدمهاي

سرصحنه حالشــان از اين حيوان گنديده بههم
ميخورد .ولي اين نادري بود كه انگار متوجه بو
و كثافت نميشد و حيوان را ميدريد .ميگويند
كه او از ايران عازم انگلستان شد تا فيلم «:2001
اديسهي فضايي» استنلي كوبريك را روي پرده
ببيند و با كارگردان حرف بزند .خب ،چه كسي
اين جنون و عشق را ستايش نميكند؟ چه كسي
چنين آدمــي را ارج نمينهد؟ اين امير نادري،
اسطوره است و هر فيلمش ،ناگزير تكاندهنده،
بزرگ و حيرتانگيز است.
اما فيلمها حيات مســتقلي دارند و بدون نام
و عنوان كارگردانها هم در تاريخ ميمانند يا
حذف ميشــوند .فيلمهاي امير نادري هم مثل
هر اثر هنري ديگري جدا از او بررسي ميشود.
هنوز نقدهاي تندوتيز منتقدان روي فيلم «دونده»
را ميشود بهياد آورد كه فيلم را سردرگم ،بد،
فاقد صميميت و صداقت ميدانستند و فيلمساز
را هم بيســواد و اُ ّمي به حساب ميآوردند كه
با نام ونگوگ و گوگن و آنتونيوني و هاكس
تصويري جذاب از خودش ميسازد .اين نقدها
ميگفــت كه فيلمهاي او نــه در دورهي اول
(خداحافظ رفيق ،تنگنا ،تنگسير) و نه در دورهي
بعد (انتظار ،مرثيه ،جســتوجو 1و  ،2دونده)
ربطي به نقاشان و سينماگرانبنام ندارد و بيشتر
كوالژي ناشي از بيســوادي است .فيلمها را
بيهويت ميدانستند و ميگفتند چنان در روايت
قصهي صاف و سادهاش عاجز است كه بهناچار
به ضدقصه پناه بــرده« .دونده» و بعدها «آب،
باد ،خاك» فيلمهاي منحــط و قالبي ارزيابي

شــدند كه نه چيزي از درام در آنها هست نه
نشاني از سينما .اين امير نادري ،نه جذاب بود نه
هيجانانگيز .محصول ذهن نقاد منتقداني بود كه
از تماشاي تجربههاي او عصباني بودند و گمان
ميكردند كه به او بيش از حد بها داده شــده.
پس َعلَم مبارزه با او را در دست گرفتند .مبارزه
با چه كسي؟ آنها خواهان شكست امير نادري
اسطورهاي بودند تا نادري ضعيف ،بيسواد ،امي
و بازنــده را جايگزين آن كنند .آيا اين دومي
حقيقت داشت؟ و آيا اين بازي برندهاي داشت؟
راستش حتي اگر نادري بيسواد واقعيت ماجرا
بود (كه نبود و نيست) باز هم افسانه و اسطوره
از هر واقعيت ديگري مؤثرتر بود .حقيقت اين
است كه نادري همان يكهســواري بود كه از
اواخر دههي پنجاه شمسي تا همين االن يكتنه
فيلمهاي محبوب خودش را ميسازد و بيتوجه به
خواست باقي مردم راه خودش را ميرود .چنين
آدمي قطعا افسانهاي است.
Q
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Qفيلم كوه چهجور فيلمي است

ما در «كوه» با فضايي رئاليســتي ،آدمي
تنها و تكافتــاده در اوج فقر و فالكت
مواجهيم .در اين فيلم هم مثل «آب ،باد ،خاك»
مســئلهي اصلي ايســتادگي طبيعت در برابر
قهرمان مطرح است ،قهرماني كه نميخواهد به
سرنوشت تن بدهد .زورآزمايي بين اين دو مهم
است :يكي تقدير محتوم بشر و ديگري تالش
براي شكســت آن .اگر در «دونده» و «آب،
باد ،خاك» سختيهاي سفر قهرمانها را مقاوم

و سرســختتر ميكرد و ابزار فرهنگ (سواد،
وســائل كشــاورزي) به آنها كمك ميكرد
ِ
ِ
سرنوشــت بشر را
طبيعت بيتفاوت به
تا اين
تسليم خود كنند در «كوه» ما با موقعيتي ايستا
روبهروييم ،با كوهي كه نميگذارد آفتاب ديده
شود و هيچ آگاهيای (فرهنگي) وجود ندارد
جز اينكه اين عنصر طبيعي خواهان شكست
و فروپاشــي آدم و تسليم اوست .نقطهي اصلي
درام مواجههي آگوستينو با كوهي است كه هيچ
حركتي نميكند اما چنان سايهي سنگيني دارد
كه اجازهي زيست به كسي نميدهد.
فيلم تازهي نــادري مثل «دونده»« ،آب،
باد ،خاك»« ،ديوار صوتي»« ،كات» و
حتي «وگاس ،يك داستان واقعي» تحت تأثير
هنر امپرسيونيستها به نوعي برداشت ذهني از
واقعيت بدل ميشود .همهي اين فيلمها به آرامي
از فضاي واقعي و رئال فاصله ميگيرند و توهمي
ميشوند .آنچه كه در انتهاي اين فيلمها ميبينم
حركت به سمت دنياي وهمآلود ،ترسناك و
آكنده از رنجي است كه قهرمان فيلم لجوجانه
وارد آن ميشود تا پيروز ميدان شود .در «آب،
باد ،خاك» جوشــش آب ،بيــش از آنكه
معجزهاي باشــد پاداش سرسختي قهرمان فيلم
اســت كه ديوانهوار زمين را خراش ميدهد تا
از دلاش آب را ،مايهي حيات را ،بيرون بكشد.
در «كوه» ضربات پياپي آگوستينو و جيوواني
به كوه سنگي و طنين ترسناك آن كه با صداي
زوزهي گرگها آميخته ميشود در نگاه اول،
تالشــي طنزآلود بهنظر ميرسد ولي كمكم

2

مكالمهی فيلم با تماشاگر
آيا «كوه» فيلمي استعاري است؟ اين
نكته به سادگي قابل فهم است :زندگي زير
سايهي كوه ،تأكيدهاي بيحدوحصر روي
صليبها ،پچپچهايي كه مــدام دربارهي
مرتد شــدن آگوستينو شــنيده ميشود و
حضور غيرمنتظرهي آگوستينو در سقاخانه
و خاموش كردن شمع ،همگي ما را به اين
نتيجه ميرســاند كه فيلم ،از ايمان حرف
ميزند و هر آن چه كه هســت آنچيزي
نيست كه ديده ميشود .اين كوه ،فقط يك
كوه نيست .همانطور كه سايهي آن روي
زمين هم ســايهاي معمولي نيست .درست
مثل «پيرمرد و دريا»ي ارنست همينگوي،
«كوه» نادري هم كوه يخي است با بخش

29

پيداي اندك و بخش ناپيداي عظيم .گفتيم
كه ،فيلم اگرچه رئاليســتي جلوه ميكند
به مرور از واقعيت منتزع ميشــود .كافي
است سكانس رويابيني آگوستينو را به ياد
بياوريم كه به آوازخواني همسرش ميرسد
و انگار در دنيايي خارج از جهان مادي اتفاق
ميافتد يا صحنهي پاياني را كه آگوستينوي
جوان را كنار جيوواني نابالغ ميبينيم .در اين
جهان است كه ما شاهد تالش گناهآلود و
داستايوفســكيوار قهرمان براي رهايي از
چنبرهي قدرت هســتيم ،آنهم نه به مدد
نيروي ايمان كليسايي كه به كمك ايمان
به انسان .نادري انگار با شرح داستان خود
در پــاي كوه التمار ايتاليــا و مواجهه با

تسليمشدگان كليسا و باورهاي خرافي ،در
نهايت بــه نفع عقل عمل ميكند و ابرمرد
نيچهاياش را در مواجهه با شيوهي زندگي
مؤمنانهي آنها نشــان ميدهد .اينجاست
كه اومانيسم لختوعور او خودش را نشان
ميدهد :مثل «دونده» و «آب ،باد ،خاك»
انسان عامليت پيدا ميكند و با یاری گرفتن
از تواناییهای انســانی میتواند بر آشوب
جهان برتری يابد .فیلمهاي نادري همگي
با صحنههای درخشا ِن پیروزی شکوهمند
انسان بر طبیعت به پایان میرسند و به قول
دكتر اميرعلي نجوميان يادآور سمفوني نهم
بتهوون ،بهخصوص چكامهي شــادي آن،
هستند .ايمان به انسان و مقابلهي او با قدرت

قاهر سرنوشت (طبيعت) و هر آن چه كه
بخواهد او را به زير بكشد همان اميدي است
كه انسان مدرن به آن نياز دارد .نادري وقتي
در ايران بود از ابزار تمدن غرب (هواپيما،
قطار ،ابزار كشاورزي) براي آگاهي بهره
ميبرد و به فيلمها معنايي شرقي و راهحلي
جهانسومي براي مبارزه با جهل ارائه ميداد.
ولي حاال در غرب افسارگسيخته ،ابزار مهم
نيستند ،خواست بشر مهم است .هيچكس در
برابر ارادهي آدمي كه ميخواهد تغيير كند
تاب مقاومت نــدارد و از اين نظر« ،كوه»
فيلمي انقالبي است ،فيلمي است دربارهي
ايمان و نگريستن به جهان از منظر ابرمردي
كه خودش را باور ميكند.

مقاومت مرد و خســتگيناپذيرياش در برابر
رنج ،تماشاگر را اسير ميكند .اين رنج ،رنجي
كه همهي قهرمانهاي فيلمهاي نادري ميبرند
(از پسربچهي ناشنواي فيلم «ديوار صوتي» تا
دختر «ماراتن» كه بيوقفه جدول حل ميكند
تا پسر ژاپني فيلم «كات» كه زير مشتولگد
ياكوزاها خرد و خمير ميشــود) تماشــاگر
را ميآزارد ،او را وسوســه ميكند كه فيلم را
رها كند و به جنون شخصيتها ايمان بياورد.
و نادري درست در همينجاست كه سرسختي
ميخواهد .تماشــاي فيلمهاي او مثل عبور از
مسيري برهوتی اما سنگالخي است ،تجربهاي
كه با رنج به دســت ميآيد و همذاتپنداري،
انگار ،درســت در لحظهي رســيدن به اين
كالفهگي ايجاد ميشود ،درست در جايي كه
تماشاگر بايد تصميم بگيرد در سالن بماند يا فيلم
را رها كند .معجزهي پاياني ،پاداش اين صبر
و استقامت و تالش ،در انتها نصيب قهرمان /
تماشاگر ميشود.
اين دنياي وهمآلود تنها با تالش يكسرهي
قهرمان به آخر ميرســد ،سينماي جهان
عبور از داالن توهم را بارها نشان داده؛ مث ً
ال هري
كال در «مكالمه» و تراويس بيكل در «رانندهي
تاكسي» همين مسير را ميروند و به دو نتيجهي
مختلف ميرسند .نادري توهم قهرمان تنهايش را
به مبارزهاي جانفرسا براي نجات بدل ميكند.
از نظر فرم ،عبور از مرحلهي واقعيت و سير در
دنيايي غيرواقعي همان ايدهاي است كه نادري
سالهاي سال به دنبال آن است :كوششي براي
رها كردن روايت قصه و نزديك شدن به شعر.
كاري كه شــاعر با واژهها و عبارات ميكند
تالش براي آشناييزدايي از مفهوم معمول آنها
و ساخت يك دنياي تازه است .نادري ميكوشد
كه در ســينما با فضاســازي ،حذف عناصر
دراماتيك و دوري از عادات مرسوم سينما به آن
برسد .تالش او دو جنبهي كام ً
ال فيزيكي دارد:
كار روي تصاوير بــه مثابهي نزديكي به بيان
امپرسيونيستي واقعيت و پرداختن به جلوههاي
صوتي براي ســاخت دنياي واقعي و بعد ،عبور
از آن .اينكه او تا چه موفق اســت به بررسي
فيلمبهفيلم بستگي دارد :در «دونده» موفق است
اما در «آب ،باد ،خاك» افراطي عمل ميكند.
در «كوه» مؤثر اســت اما در «ديوار صوتي»
و «ماراتن» شــكنجهگر و ساديستي است .در
«وگاس ،يك داســتان واقعي» تكاندهنده و
پرمعناست اما در «كات» تكراري است .با اين
همه او مدام در حال شرح و بسط دنيايي است كه
به آن ايمان دارد.
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سریال

«خانهي پوشالي» سريالي است دربارهي قدرت و ثروت؛ دربارهي فروختن روح آدمي به شيطان و رشد و پيشرفت مادي با
رهاسازي جنبههاي شرورانهي آدمي .موضوع اصلي شيوههاي به قدرت رسيدن شخصيتهايي است كه هدفشان هيچ چيز
متعالي نيست ،كه بيش از هر هدف عالي و شگفتانگيزي ،دستيابي به قدرت خواست اصليشان است.

فراسوی نيك و بد
فصل پنجم خانهي پوشالي دربارهي استقرار و امتداد قدرت است
زوج فرانك و كلر آندروود چهچيزي دارند
كه تا اين اندازه مخاطبان را سرگرم ميكنند؟
چه نيروي شگفتانگيزي در وجودشان هست
كه هر تماشاگري را به دنبال خود ميكشند؟
«خانهي پوشــالي» چرا تا اين اندازه مهم است
و چطور بعد  5فصل همچنان مهمترين سريال
سياســي روز جهان به حساب ميآيد؟ جواب
همهي اين سواالت در خود سريال هست!
«خانهي پوشالي» سريالي است دربارهي
قدرت و ثــروت؛ دربارهي فروختن روح
آدمي به شــيطان و رشــد و پيشرفت مادي با
رهاسازي جنبههاي شرورانهي آدمي .موضوع
اصلي شيوههاي به قدرت رسيدن شخصيتهايي
است كه هدفشــان هيچ چيز متعالي نيست،
كه بيش از هر هدف عالي و شــگفتانگيزي،
دستيابي به قدرت خواســت اصليشان است.
فرانك و كلر آنــدروود از هيچكار خبيثانهاي
پرهيز نميكننــد و هر جنبندهاي را كه جلوي
راهشان قرار بگيرد سربهنيست ميكنند .آنها
از جلوههاي شر نميترسند بنابراين يكسره در
حال معامله ،توطئهچيني و حذف رقيباند .آن
چيزي كه تماشاگر را جلب ميكند جنبههاي
شيطاني كار است ،تالشي كه هيچ محدوديتي
را نميپذيرد و جز با رســيدن به هدف دست
از كوشش برنميدارد .چرا اين جنبهي شرورانه
تماشاگر را جذب ميكند؟ شايد چون مثل هر
درام بزرگي ،مسير تســلط نيروي شيطاني بر
قدرت سياسي بخشي از نظريات دربارهي سياست
را تأييد ميكند و در عين حال به ارادهي معطوف
به قدرت آدمي هم تنه ميزند .انگار كه خواست
قلبي مردم را در خود دارد و نيروي شر خفتهي
تماشاگر را آزاد ميكند.
اما «خانهي پوشالي» يك درام درست و
دقيق است .اعمال فرانك و كلر آندروود
هوشــمندانه ،گاهي آميخته به نبوغ و گاهي با
اســتفاده از خلل قانوني است .تماشاگر شاهد
رفتار منطقي و عقاليي آنهاســت و ميبيند
كه توطئهچيني آنها با چه چشماندازي شكل
ميگيرد .پس طراحي قصه به گونهاي اســت
كه هوش شــخصيتها را نمايــان ميكند و
آدمهاي اصلي و قطبهاي مخالف آنها همگي
باهــوش و تيزبيناند و در عين حال قادرند كه
بازي را به نفع خودشان تغيير دهند .مهمتر ،نوع
شخصيتپردازي است :ما در «خانهي پوشالي» با
جبههي مثبت روبهرو نيستيم ،همهچيز در جبههي
شر ميگذرد و اتفاق ًا برخي از افراد شرورتر از
آندروودند .بنابراين در لحظاتي اين زوج شيطاني
برجســتهتر از افراد ديگر بــه نظر ميآيند و
تماشاگر دوستشــان ميدارد .هوشمندي در
طراحي شــخصيتها و قصه ،كار را به جايي
ميرساند كه ما نگران اين جنايتكاران دلنشين
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ميشويم!
و مهمتر اينكه سريال «خانهي پوشالي»
دربارهي موضوع سياســت است ،آنهم
در كاخ سفيد .جايي كه بهنظر ميرسد قدرتي
عظيم در آن نهفته اســت و هر تصميمش بر
كشورهاي مختلف جهان تأثير ميگذارد .آنچه
كه موضوع را جذاب ميكند زدوبندهايي است
كه به اسم قانون ،مذاكره ،مصالحه و ...به مردم
عرضه ميشود اما در عمقش چيزي جز زدوبند
به چشم نميخورد .ماهيت مبتذل ،غيرمردمي و
سودجويانهي اقدامات سياستمداران تماشاگر را
به اين نتيج ه ميرساند كه سياست ،نفرتانگيز،
آسيبزننده و غيرانســاني است و چيزي جز
حقهبازي و كلك در آن ديده نميشود .همان
نظر ســطحي دربارهي سياستورزي به سبك
ماكياوللي در سريال جا ميافتد و تأييد ميشود
و قرائت ســاده از نظام سياسي و اصطالحات
بازتوليد ميشود .سادهســازي مفاهيم سياسي
و تبديل سياســت به نوعــي معاملهي تجاري
براي كسب درآمد بيشتر اسپانسرها و حاميان
احزاب ،همنفس با ايدهي تماشاگران دربارهي
ماهيت تبهكاري سياستمداران است .در واقع،
از كليشههاي ذهني تماشــاگر به نفع سريال
اســتفاده ميشود و هم او را خشنود ميكند هم
نشان ميدهد كه ســازندگان در مسير درستي
حركت كردهاند .نكتهي مهم اينجاســت :قصه
از خود واقعيت جذابتر اســت .به همين دليل
هم اوباما بعد تماشاي «خانهي پوشالي» ميگفت
كه اي كاش اقدامات كاخ ســفيد تا اين اندازه
هيجانانگيزميبود!
جذابترين وجه «خانهي پوشالي» پيچهاي
داستاني است كه مدام تماشاگر را غافلگير
ميكند .داستان تا حد غيرقابلانتظاري گسترده
ميشــود و از واقعيت بهــره ميگيرد تا يك
داستان وابسته به زمان بسازد .طرح بيمهي اوباما
را به شكل انتقادي وارد سريال ميكند ،رابطهي
سياسي با روسيه را مطرح ميكند ،نامزد بيفكر
جمهوريخواهــان را وارد معركه ميكند ،به
انتخابات عجيب آمريكا طعنه ميزند و به روابط
غيراخالقي سياستمداران اشاره ميكند .اما سريال
محدود به اين واقعيات نميشود ،چارچوب آن را
ميشكند و به قصهاش فكر ميكند .بنابراين در
عين وابستگي به واقعيت از آن جدا ميشود .به
زبان سادهتر واقعيت نقطهي عزيمت و حركت
پيچهاي داستاني ميشود« .خانهي پوشالي» هر
فصل به مسائل يكي دوسال گذشتهي آمريكا
و مواجههي كاخ سفيد با وقايع داخل كشور و
بيرون آن ميپردازد و قصهاش را قوام ميبخشد.
به همين دليل هم تماشاگران زيادي منتظر فصل
پنجم آن بودند و ميخواستند ببينند كه ترامپ
چگونه در سريال منعكس ميشود.
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فصل پنجم از چه حرف میزند
در فصل چهارم ماجراي رابطهي كلر و
فرانك به اوج خود رسيد :وقتي كلر ،فرانك را
تهديد كرد كه يا مقام معاون رئيسجمهوري
را به او بدهد يا منتظر اعالم رسمي جدايياش
باشــد همهچيز تغيير كرد .ترور فرانك و
ســكانس انتهايي فصل كه نقطهي عطف
«خانهي پوشــالي» هم بود وعدهي اتفاقات
هيجانانگيزي را ميداد .وقتي كلر و فرانك
رو به دوربين به تماشاگر میگفتند« :ما تسلیم

ترور نخواهیم شد .ما خود ترور میکنیم»،
وعدهي يك فصل پرتنش را ميدادند .فصل
پنجم هم پرماجرا شروع ميشود .نميخواهيم
قصه را لو بدهيم ولي بد نيســت بدانيد كه
آندروودهــا باز هم يك بــرگ برنده رو
ميكنند و مثل سياســتمداران دنياي واقعي
اياالت متحده با اســتفاده از ترس مردم از
ترور ،بازي را به نفع خودشان تغيير ميدهند.
مسئله ،در استفاده از سازمان «آيكو»ست؛

فصل پنجم سياسیتر است
احتما ًال ميدانيد که شبکهي «نتفليكس»
زمان انتشــار فصل جدیــد را كمي ديرتر
از هميشــه اعالم کرد .برخــی از عوامل
سازنده این سریال ،علت تأخیر را انتخابات
ریاستجمهوری ایاالت متحده عنوان کردند.
يعني چه؟ بهنظر ميرســد كه نویسندگان
«خانهي پوشــالی» منتظر نتیجه انتخابات

بودهاند تا با توجه به آن داســتان سریال را
ادامه دهند .اگرچه خيلي از عوامل ســريال
حاضر نيستند تا نسبت ســريال با واقعيت
را بپذيرند اما واقعيت چيز ديگري را ثابت
ميكند .كوين اسپیسی گفته« :ما هیچ وقت
نگران این نبودیم که براساس اتفاقهاي روز
جلو برویم .اص ًال دغدغهي آن را هم نداریم.
تنها ســعیمان بر این است که به هدفمان
وفادار بمانیم .یکی از مهمترین وجوه قضیه
برای من شخص ًا این است که خالف حدس

بینندگان پیش برویم و به پیشبرد سریال در
مسیرهای مختلف و گشودن درهای متفاوت
ادامه دهیم و اجازه ندهیم دستمان به راحتی
رو شود و قابل پیشبینی شویم ».با اين همه
نميشود انكار كرد كه سياست روز يكي از
دستمايههاي نويسندگان سريال است .نكتهي
مهم اين است كه فصل تازه «خانهي پوشالي»
سياســيتر از باقي فصلهاست:
اينجا با خود سياست و شگردهايي
براي كنترل قدرت مواجهيم ،با اين
موضوع كه چطور ميشود قدرت
را حفظ كرد« .خانهي پوشالي» از
فصل چهارم تالش ميكند تا اين
قدرت را نزد خاندان آندروود حفظ
كند و براي اين كار انواع توطئهها
و معاملهها را مطرح ميكند .اعمال خبيثانهي
فصلهاي قبل تالشي براي به قدرت رسيدن
بود ولي فصل پنجم ،بايد ردپاي خيانتها،
دروغها ،تبهكاريها و ...پاك شود .در ضمن
دشمنان بيشتر شدهاند و همهچيز شبيه يك
بازي شــطرنج به نظر ميرسد .راهحلهاي
آندروودهــا تكاندهنده و خالقانه اســت،
سياســتورزي پيچيده و بهموقعي كه خطر
نابودي قدرت را از ميــان برميدارد .فصل
پنجم ،پرشتاب ،پرتعليق و پرماجراست.

يك سازمان تروريســتي شبيه داعش كه
ميتواند مردم آمريكا را نگران كند .فرانك
آندروود با هوشــمندي اقدامــات آنها را
برجسته ميكند و با اين كار ،بازي را عوض
ميكند .اما اين تنها نكتهي مهم سريال نيست:
اگر ماجراي ترامپ و دست داشتن روسها
در انتخابات را پيگيري ميكنيد ،ميدانيد كه
اگر اسنادي اين دخالت را تأييد كنند ترامپ
استيضاح ميشود« .خانهي پوشالي» به نوعي

اين ماجرا را پيشبينــي ميكند اما به طرز
خالقانهاي از آن ميگذرد .جالبتر دعواي
انتخاباتي و اعتراضهــاي مردمي به نتايج
است كه در «خانهي پوشالي» با قصهپردازي
نويسندگان خالقش به نوعي درگيري قانوني
بدل ميشود .ميبينيد؟ سريال مدام به مسائل
روز اشاره ميكند و تماشاگرش ،بهخصوص
تماشاگر آمريكايي مشتاق ميشود تا سريال
را دنبال كند.

چه كسانی فصل تازه را ساختهاند
تا فصل چهارم جمعي از مشهورترين
كارگردانها در ساخت سريال مشارکت
كردند؛ از ديويد فينچــر تا جيمز فولي،
جوئل شوماخر و جودي فاستر .و جالبتر
حضور رابين رايت بين سازندگان سريال
بود .با اين حال فصــل پنجم از اين نظر
شگفتيساز است :اولين نام مهم در فهرست
كارگردانها حضــور آنيژكا
هوالند ،كارگردان بنام لهستاني
اســت كه شــاگرد و دستيار
آندري وايدا بوده و فيلمهاي ژانر
ميسازد .او دو اپيزود سريال را
كارگرداني كرده و لحن و رنگ
و طعم و بوي كارهاي خودش
را وارد آنها كرده اســت .اگر
فيلم تازهي هوالنــد به نام «ردپا» را ديده
باشــيد ،ميتوانيد حدس بزنيد كه چطور
فضاســازيهاي منحصربهفرد او به درد
درامي مثل «خانهي پوشــالي» ميخورد.
اما جز او آليك ساخاروف هم در ساخت
سريال نقش داشته ،كارگردان اهل روسيه
(يا درستتر اهل اتحاد جماهير شوروي)
كه چند اپيزود از سريال «بازي تاجوتخت»
را هم كارگرداني كرده اســت .او هم دو
اپيزود از فصل تازه را جلوي دوربين برده،

درست مثل رابين رايت كه يكبار ديگر
پشــت دوربين رفته آنهم در حاليكه
نقشش از هميشه پررنگتر شده .او بايد
جلوي دوربين كلر آندروود را مرموزتر از
هميشه نشان ميداد و در عين حال پشت
دوربين حواسش به طراحي فضا و وقايع
ميبود .اجراي او مثــل كارگردانياش

در فصلهاي قبل قابل توجه اســت .نفر
چهارم ،مايكل موريس است ،تهيهكننده
و كارگرداني كه همين روزها سريالي به
نام «حيوانات سياســي» را دربارهي كاخ
ســفيد در حال پخش دارد .در كنار اين
جمع نبايد نام روكسان دوسن را فراموش
كرد كه بازيگر اســت و بهنسبت ديگر
سازندگان سريال كمتجربهتر .اين تركيب،
فصل پنجم را پرشتابتر و خوشريتمتر از
فصلهاي ديگر ساختهاند.
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سريال

سه سال بعد از توليد «ارتش سري» در سال  1981جرارد گليستر به بيبيسي پيشنهاد كرد قصهي كسلر را بسازد.
ايدهي او براساس ماجراي جستوجوي گروههاي مختلف سياسي و قضايي در اروپا بود
آنهايي كه براي كشف جنايتكاران جنگي تحقيق ميكردند.

معمای جنگ

سريال كسلر كه ادامهي مجموعهي بهيادماندني ارتش سري است در شبكهي خانگي توزيع شده
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آيا «ارتش سري» سريالي درجهيك،
تأثيرگذار ،جذاب و تكاندهنده بود؟
آيا اين نوستالژي تماشاگر ايراني نيست كه
به سريال انگليسي ابهت بخشيده؟ راستش نه،
«ارتش سري» هنوز هم ديدني است و در
تماشا و ارزيابي مجدد هنوز هم تأثيرگذار،
پرتعليق و احساســي است .تالش گروهي
از مردم عادي براي نجات ســربازان ارتش
متفقين تكاندهنده است ،به خصوص كه
اين گروه بدون شعار و گاه با در نظر گرفتن
منفعت شخصي مشغول كمك به خارجيان
گرفتار هستند .گاه بيرحم ميشوند و براي
نجات عدهاي از ســربازها و مردم از جان
يك نفــر ميگذرند و گاه چنان براي زنده
ماندن و فرار يــك خلبان تالش ميكنند
كه تماشــاگر را متأثر ميكنند .اين نگاه
چندبعدي ،انساني و نهچندان عاري از خطا
كمك كرده تا تماشاگر با احساس اشخاص
سريال همراه شود ،آنها را آدمهايي ساده
اما شجاع در نظر بگيرد كه وطنپرستيشان
قابل ستايش است .بله ،حتم ًا پخش سريال در
دههي شصت ،بعد تجربهي جنگ تحميلي و
احساس عمومي نسبت به جنايتهاي حزب
بعث در تأثيرگذاري «ارتش سري» نقش
داشــته ،حتم ًا كمبود سريالهاي درخشان،
تفريحات متنــوع و محدوديت برنامههاي
تلويزيوني ،رمان ،فيلم و ...در جذب مخاطب
تأثير بهسزايي داشته ولي اينها از ارزشهاي
«ارتش سري» كم نميكند .تماشاگراني كه
پخش اول سريال را ديدهاند هنوز موسيقي
رعبآور تيتراژ آن را فراموش نكردهاند،
همانطور شخصيتهايش از هانس ديتريخ
راينهارت تا آلبر فوآره را از ياد نميبرند.
نكتهي جالب در «ارتش سري» دو
شخصيت مثبت و منفي سريال بودند
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كــه از قضا هر دو هم منفور به حســاب
ميآمدند :آلبر فوآره و سرگرد كسلر ،در
دو جبههي مقابل هم ،خونســرد ،بيرحم،
بدبين ،تلخ و البته باهوش بودند .هر چقدر
كه مونيك (در نســخهي ايراني ،همسر
آلبر!) جذاب و گرم و پرانرژي است ،آلبر
محاسبهگر ،مطيع ،طرفدار منافع شخصي و
محافظه كار است .آلبر نه تنها به اندازهي
فرماندهي قبلي «خط نجات» ،ليزا ،جسور
نيســت كه بيشــتر اوقات تصميمهايش
مخالف نظر اعضاي گروه است .او مرموز

و نچسب است و تماشاگر هميشه نسبت
بــه اعمالش بدبين اســت .اما بدنامترين
شخصيت «ارتش سري» مردي خونسرد،
بيرحم ،تلخ و آرام است به نام كسلر كه
بعد از بازپسگيري بلژيك به وســيلهي
ارتش متفقين متواري ميشود ،يك افسر
گشتاپو كه در واقع افسر ارشد نازيها در
بروكسل تحت اشغال است و مدت زيادي
است كه به كافهي كانديدا مشكوك شده.
كســلر اگرچه از نظر تماشاگران منفي
است اما بهدليل قدرت استنتاج ،هوش باال

و خصلتهاي شرورانه تماشاگر را جذب
ميكند .جالب است كه كنار او شخصيتي
به نام راينهارت حضور دارد كه در نهايت
اعدام ميشود اما او مردي است كه نسبت
به آرمان نازيها شــك كرده و با مردم،
مهربانتر برخورد ميكند« .ارتش سري»
مجموعهي رنگارنگي از شخصيتهاست كه
كنار هم گروهي متعادل از آدمهاي خوب و
بد و خاكستري را ميسازند.
از عجايب پخش اين سريال اين بود
كه هم در نسخهي پخششده در ايران
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بازيگران سريال كسلر
سريال «كســلر» يك مينيسريال شش
قسمتي است كه كليفورد ُرز نقش كسلر را
در آن بازي ميكند؛ همان نقشي كه قبلتر در
«ارتش سري» بازي كرده بود .او كه از 1967
در سينما فعال است بيشتر بهخاطر حضور در
مجموعههاي تلويزيوني است كه مشهور شده.
با اين همه اگر تماشاگر فيلمهاي سينمايي،
بخصوص فيلمهاي سياســي و زندگينامهاي
باشــيد حتما فيلم «بانوي آهنين» را به ياد

ميآوريد؛ فيلمي دربارهي مارگارت تاچرُ .رز
در آن فيلم نقش جيمز آر را بازي ميكرد.
او كه دو ســريال موفق «ارتش سري» و
«كسلر» را در كارنامه دارد يكي از ستارگان
مجموعهي «جنگ و يادبود» هم بود ،سريالي
با حضــور رابرت ميچام .اما هيچكدام از اين
نقشها شهرتي همپاي كســلر براي او به
ارمغان نياوردهاند .مردي تودار ،سرد كه خيلي
كم ولي به شكل ناگهاني خشمگين ميشود.

كند و گليستر براي نگارش فيلمنامه از
خلبانها و بازماندگان خط نجات كمك
گرفت .ولي او ميدانســت كه يكي
از جذابترين شــخصيتهاي سريال
كسلر اســت .بنابراين سه سال بعد از
توليد «ارتش سري» در سال  1981به
بيبيسي پيشــنهاد كرد قصهي كسلر
را بســازد .ايدهي او براساس ماجراي
جستوجوي گروههاي مختلف سياسي
و قضايي در اروپا بــود ،آنهايي كه
براي كشف جنايتكاران جنگي تحقيق
ميكردند .داســتان او دربارهي يك
خبرنگار و يــك كارآگاه بود كه به
دنبال جنايتكاران زمان جنگ دوم جهاني
بودند .آنها به مردي برميخوردند به نام
مانفرد دورف كه خصوصيات لودويك
كسلر را داشت اما ميگويد چنين كسي
را نميشناسد .خبرنگار از سه شخصيت
آلبر فوآره ،مونيــك و ناتالي دعوت
ميكند تا با دورف مالقات و تأييد كنند
كه او همان كسلر معروف است .ولي
ماجرا به اين سادگي جلو نميرود!

و هم در انگلستان ،دست برده شده بود .در
ايران طبع ًا براي ايجاد امكان پخش تغييراتي
در داســتان و روابط آدمها ايجاد شده بود.
مثال آلبر همســري معلول داشت كه در
ســريال از او به عنوان خواهر آلبر نام برده
ميشد ،همانطور كه مونيك ،هرگز همسر
آلبر نبود! اما جالب اينجاست كه قسمت
آخر سريال ،هرگز از تلويزيون بيبيسي
پخش نشــد :اين قســمت ،به ماجراهاي
بيســتوپنج ســال بعد از داستان «ارتش
سري» ميپرداخت و سرنوشت شخصيتها

كسلر در ايران
او در سريال «كسلر» در موضع انكار است و
تالش ميكند تا كسي هويتش را متوجه نشود.
بنابراين ،با كمترين دستكاري در ظاهرش ،با
اعتمادبهنفس ،سعي ميكند مخاطبان را گيج
كند .جز او برنارد هپتون بازيگر نقش آلبر و
ژوليت هموند هيل ،بازيگر نقش ناتالي هم در
اين سريال حضور دارند ،ستارگاني تلويزيوني
و تئاتري كه در ســريال گليستر نقشهاي
بهيادماندني بازي كردهاند.

كسلر چطور ساخته شد
اين خالقيت جرارد گليستر بود كه
سرگرد كســلر را به ماجرا بازگرداند.
گليســتر كه از چهرههاي مشــهور
تلويزيون انگليس است سالهاي سال
خلبان نيروي هوايي انگلســتان بود .او
ماجراي «خط نجات» را به چشم ديده
بود و ميدانســت كه در دوران جنگ
جهانی دوم بخشی از نیروهای مقاومت
در بلژیک بهوســيلهي انگلیســیها
مســئولیت نجات خلبانان و فرار آنها
را از بلژیک به بریتانیا عهدهدار شدند.
این نیروها خلبانان را قبل از دستگیری
بهوســيلهي نیروهای آلمانی شناسایی
کرده و از مرز فراری میدادند .خلبانان
نیز از راه فرانســه به اسپانیا رفته و از
آنجا با هلیکوپتر به بریتانیا میرفتند تا
مجددا در پروازها شرکت کنند .گفته
شــده که خط نجات بلژیک در زمان
جنگ امــكان فرار  3000نفر را فراهم
کرد .گليستر كه قبلتر سريال محبوب
«بازداشتگاه ُكلديتز» را ساخته بود موفق
شد بيبيسي را راضي به توليد سريال

را دنبال ميكرد .این قسمت که «پدر! شما
در جنگ چه کار کردید؟» نام داشت ،در
مورد گروه سازندهي برنامهاي تلویزیونی بود
که مستندی در مورد خطوط نجات در دوران
جنگ میسازند .آنها به سراغ شخصیتهای
داستان میروند .معلوم ميشود كه مونیک
به کاندیدا برگشــته و ناتالی در ویتنام با
کمونیستها مبارزه میکند .این قسمت از
ح این سوال از بازماندگان خط
سریال با طر 
نجات آغاز میشود .ولي مديران تلويزيون
بيبيسي آن را مناسب پخش ندانستند :اول
از همه به دليل فضاي ضد كمونيستي آن و
دوم ،به دليل خشونتي كه مناسب تماشاگر
نبود .مميزي در هر دو طرف جهان منجر
به عدم نمايش قســمتي مهم از سريال شد.
با اين همه در كتاب «ارتش ســري» كه
بعدها منتشر شد ،فصل مجزايي به داستان اين
قسمت اختصاص داده شده بود.
اما «ارتش ســري» سريالي معمولي
نبــود ،در ســال  1981كلي جايزه
دريافت كرد و خيلي زود سازندگانش را به
فكر ساخت ادامهي آن انداخت .در قسمت
آخر سريال ،به سرنوشت بازماندگان اشاره
شده بود ولي يكي از مهمترينها در آن نبود:
كسلر ،غايب سريال بود .سازندهها تصميم
گرفتند كه در يك مينيسريال ،به ماجراي
او بپردازند« .كســلر» يكجور ادامهي
«ارتش ســري» شد ،داستان جستوجو و
كشف افسر بيرحم گشتاپو كه با هويتي
جديد زندگي ميكرد .جالب اينجاست كه
دو سازندهي اصلي «ارتش سري» طراحي
و ساخت «كسلر» را برعهده گرفتند :جان
بريستون و جرارد گليستر .بازيگران «ارتش
سري» كموبيش در اين سريال حاضر شدند
و ماجراي پيدا شدن كسلر را دنبال كردند.

در حاليكــه «ارتــش ســري» از
محبوبترين ســريالهاي خارجي در ايران
اســت ،طرفداران ويژهاي دارد و سايتهاي
مختلف نســخههاي دوبله يا زبان اصلي آن
را به شــكل قاچاق براي دوبله گذاشتهاند،
شبكههاي متعدد صداوســيما از پخش آن
ســر باز ميزنند .جالب اينجاست كه در
سالهاي قبل ،برخي شبكههاي استاني سريال
را پخش كردهاند اما شبكهاي مثل «تماشا»

كه سريالهاي تكراري خارجي را روي آنتن
ميبرد تا االن «ارتش سري» را پخش نكرده.
و درست به همين دليل پخش نشدن سريال
«كسلر» از تلويزيون هم قابل توجيه است.
بههر حال اين سريال مؤخرهاي بر آن سريال
مفصل است و تماشاگري كه  42قسمت از
آن مجموعه را ديده مشــتاق تماشاي شش
قسمت باقيمانده هم ميشود .ولي «كسلر»
با دوبلهي همان دوبلورها فعال در دســترس

قرار گرفته و در شبكهي ُمجاز خانگي عرضه
شده .جالب است كه كيفيت دوبله و تصوير
تماشاگر را به اين فكر مياندازد كه احتما ًال
سريال همان سالها خريداری و دوبله شده اما
به داليلي كه معلوم نيست روي آنتن نرفته
است .با اين همه اين فرصت طاليي است كه
شبكههاي مجاز براي دانلود نسخهي تروتميز
و دوبلهي سريال فراهم كردهاند ،بهخصوص
كه اين يكي تعليق بيشتري دارد.

شخصيتهای سريال
لودویککسلر
رئیس واحد گشتاپو در بروکسل
او را بــا صداي ناصر طهماســب بهجا
ميآوريم؛ مردي شق و رق و روباهصفت
با موهای نقرهای و کمپشت ،عینک پنسی
گرد و بسيار مصمم و یکدنده .در چهره
و حركات او هيچ احساسی ديده نميشود.
جالب اينجاســت كه در نسخهي ايراني
ويژگيهاي شــخصيتي او پررنگ شده
است .کسلر با اين مشخصات همه را قانع
ميكند كه پایبند به آرمانهای آلمان نازی
و آمادهی فــداکاری در راه ايدهآلهاي
هيتلر است؛ اما مواجههي او با مادلین و
راینهارت او را لو ميدهد :از اينجاســت
كه حسادت ،حقارت و حسابگری کسلر
بهتدریج مشخص ميشود .این ماجرا هنگام
اعدام راینهارت -که هویتش را میداند-
معلوم ميشود.
هانس دیتریخ راینهارت
جانشین برانت در پلیس نیروی هوایی
عطاءاهلل کاملی جاي او حرف زده است.
مردي است واقعبین ،مغرور ،روراست و

خســته كه بهجاي آرمانگرايي كاذب،
عاشق حقايق است .او دشمن و مخالف
كسلر در ارتش آلمان است و ميداند كه
ريشــهي رفتار تند و قهرآميز كسلر در
چيست .مثل كارآگاهي باهوش تالش
ميكند «خط نجات» را كشــف كند.
اما بعد از شناســايي رهبر آنها ،آلبر ،از
کشتنش صرفنظر ميكند .بعد از صدور

مونیک دوشام
شخدمت
پی 
زهره شــکوفنده او را برايمان جاوداني
كرده .مونیک دقیق و باهوش اســت اما
بيشــتر اوقات زودرنج است و از کوره
درمیرود .اگرچه در نسخهي اصلي ،بهدليل
نوع رفتــار آلبر با او و جايگاه متزلزلش
در ايــن رابطهي عاطفي توجيهپذيرتر از

رأی دادگاه نظامی زندان ،هیچ تالشی برای
نجات خودش نمیکند و در برابر پیشنهاد
فرار نگهبانش میگوید که ترجیح میدهد
مثل یک سرباز بمیرد.

تصويري اســت كه در نسخهي ايراني
ميبينيــم .مونیک به شــكل پيچيدهاي
مجبور اســت كه هويتش را مخفي نگه
دارد و سرنوشــت تراژيكش بيننده را

متأثر ميكند .با مرگ لیزا و زندانیشدن
آلبر هموطنانش پاداش ســختيهايي را
كه كشيده با بریدن موهایش میدهند.
در قسمت آخر به سرباز کانادایی جواب
مثبت ميدهد .يادتان ميآيد در نسخهي
ايراني در چه وضعي قرار ميگرفت؟
آلبر فوآره
مدیر کافه کاندیدا
ایرج رضایی با گرفتگي و لحن خاصش
جاي او حرف زده است .او مردي مرموز
است .بهظاهر عضو قاطع نيروي مقاومت
است اما وقتي قصه جلو ميرود ،جنبههاي
شــخصي فعاليت او مشخص ميشود و
تماشاگر ميفهمد كه او در عين مبارزه
در حال ســودجويي هم هست .مردي
است كه بيشــتر اوقاتچندان دلچسب
نیست و همدلي تماشاگر را برنميانگيزد.
ولي يك هدف مشخص دارد :به دست
آوردن كافهاي كه در آن كار ميكند .او
به همان اندازه كه در زندگي شخصياش
پيچيده عمل ميكند ،در فعاليت سياسياش
هم غافلگيركننده و گاه غيرمنطقي است.
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خبرچین
شنید هها
شــنیده میشــود انتخاب محسن
هاشمی به ریاست شورای پنجم شهر
تهران با وجــود مخالفت یک نفر
مورد تایید اکثریت قاطع شــورای
شهر و جبهه اصالحات بوده است.
مرتضی الویری شــهردار اســبق و
رئیس موقت شورای پنجم و احمد
مســجدجامعی رئیس اسبق شورای
شــهر تهــران در یکســالهی اول
شــورای چهارم به احترام رای اول
محسن هاشمی از نامزدی انصراف
دادنــد و ابراهیم امینی عضو حزب
اعتماد ملی و نماینده مجلس ششــم
نیز تنها برای نایب رئیسی نامزد شد
که به اتفاق آرا انتخاب شد .محسن
هاشمی به شورای پنجم گفته از همه
مســئولیتهای اجرایی دیگر خود
اســتعفا خواهد داد و خود را وقف
شورای شــهر خواهد کرد .محسن
هاشــمی رئیــس شــورای مرکزی
حزب کارگزاران سازندگی ایران
است.
شــنیده میشود یکی از علل رای
منفــی اصولگرایان مجلس دهم به
وزارت حبیباهلل بیطرف به عنوان
وزیر پیشــنهادی نیرو این بوده که
بیطرف گفته اســت در پاســخ به
دعوت دکتر روحانی ســه شــرط
برای پذیرش وزارت گذاشته است:
اول موافقت همســر ،دوم موافقت
پزشــک و ســوم موافقــت رئیس
دولت اصالحات.
شنیده میشود قرار بوده در آغاز
ماه رمضان امســال پــس از پخش
گفتوگویی با همایون شــجریان
دربــارهی رابطــهی هنــر و جامعه
و شــرایط عمومی کشــور ،نوای
ربنای اســتاد محمدرضا شجریان از
صداوســیما پخش میشود که این
اتفاق رخ نداد.
شنیده میشــود ماموریت صدها
مشــاور شــورای شــهر تهران در
 1396/5/31خاتمــه یافته اســت.
قــرارداد ایــن افراد طبــق احکام
جداگانه تا این تاریخ بوده است اما
رئیس جدید شــورا اعالم کرده که
این احکام را تمدید نخواهد کرد.
شنیده میشود رئیس دفتر رئیس
جدیــد مجمع تشــخیص مصلحت
نظام ،آیتاهلل هاشمیشــاهرودی از
میان اعضای مجمع انتخاب خواهد
شــد .خبرها حکایت از کوچکتر
شدن تشکیالت این مجمع دارد.
شــنیده میشــود تیم محمدعلی
نجفی در شــهرداری تهران به هیچ
وجه حزبی نخواهد بــود .انتخاب
کســری نــوری از روزنامهنگاران
جنــاح چــپ (ســام و ایــران در
دوره خاتمــی) بــه مدیریــت
روزنامه همشــهری و علیرضا تابش
(خواهرزاده سیدمحمد خاتمی) به
مدیریت روابط عمومی شهرداری
تهران نشانهی وفاداری نجفی به این
سخن است که او هیچ معیار حزبی
در انتخــاب مدیران خــود ندارد.
نجفی عضــو موســس کارگزاران
سازندگی ایران است.
شــنیده میشــود شــخص
رئیسجمهور دکتر روحانی و معاون
اول رئیسجمهور اسحاق جهانگیری
پیگیر شهردار شدن محمدعلی نجفی
شدهاند و به وزارت کشور گفتهاند
در اســرع وقت حکم نجفی را پس
از انتخاب شورای شهر صادر کند.
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هفتهنامه سازندگی بررسی میکند

فرمانده اقتصادی دولت جدید کیست؟
ما پیشبینی میکنیم از نفوذ اسحاق جهانگیری در کابینه کاسته نخواهد شد
شادی اقتصاددانان آزادیخواه از انتخاب مسعود
نیلی به عنوان «دستیار ویژهی رئیسجمهور در امور
اقتصادی و دبیر ستاد هماهنگی اقتصادی» دولت
دوازدهم هنوز شروع نشده بود که رئیسجمهور
روحانــی با انتصاب محمد نهاوندیــان به عنوان
«معاون اقتصادی رئیسجمهور» این خوشــحالی
را به آمیزهای از شــگفتی و سردرگمی در میان
اقتصاددانان تبدیل کرد .اما ماجرا چیســت؟ آیا
دولت دوازدهم جهتگیری اقتصادی روشنی ندارد
و گیج و گنگ میان گرایشهای اقتصاد سیاسی
متفاوت و متضاد است؟ سازندگی این داستان را
تعریفمیکند:
مســعود نیلی اقتصاددانی آزادیخواه یعنی
 1مدافع بازار آزاد اســت که از جمع برنامه
توسعه و نهاد بازار دفاع میکند .در واقع فهم اهمیت
نهاد دولت در توســعه او را از راستگرایان و فهم
اهمیت نهاد بازار در اقتصاد او را از چپگرایان جدا
میکنــد و به همیــن علت گذشــته از لیبرالها و
تکنوکراتهــا ،نهادگرایــان نیــز بــه او احترام
میگذارنــد و کارنامهی چهارســاله او در دولت
یازدهم را تا اندازهای معتدل و قابل دفاع میدانند که
معتقد بودند نیلی در مقام ریاســت سازمان برنامه و
بودجه یا وزیر امور اقتصادی و دارایی دولت جدید
میتوانســت منشأ اثرات بیشتری شــود .اسحاق
جهانگیری معاون اول رئیسجمهور به عنوان نماد
این طرز تفکر تالش بسیاری برای تصدی این امور
در دولت دوازدهم از ســوی نیلــی کرد اما ظاهرا
تالشهای وی بــه همین حکم اخیر دربارهی نیلی
محدود شد .با وجود این عمال دکتر نیلی ارتقا یافته
است و از مشاور رئیسجمهور و رئیس موسسهی
عالی پژوهش در برنامهریزی و توسعه (معروف به
موسسهی نیاوران) به دســتیاری روحانی در امور
اقتصادی و از آن مهمتر مسئول هماهنگی نهادهای
اقتصادی دولت منصوب شده است .نکته مهم این
است که نیلی تنها اقتصاددان دولت دوازدهم است و
این سبب میشــود که ما فکر کنیم بار تئوریک
دولت کامال بر دوش نیلی خواهد بود که مهمترین
ابتکارش کنترل تورم در دولت یازدهم بود .نیلی نه
چون اقتصاددانان راست سنتی «بازار» را همهکاره
میداند و نه چون اقتصاددانان چپ جدید «توسعه»
را فقــط بر عهــده نهاد دولت میداند .اندیشــهی
اقتصــادی او آمیــزهای از بــازار و دولــت و
آزادیخواهی و برنامهریزی اســت .از این جهت
نیلی در نقطه اتصال لیبرالهای کالســیک (مانند
موســی غنینژاد) و چپهای سنت ی (مانند فرشاد
مومنی) و حتی راست سنتی (مانند یحیی آلاسحاق)
قرار میگیرد .نیلــی در مقام جدید بر جای رئیس
سابقش در ســازمان برنامه و بودجه نشسته است.
ش از این برعهده محمدعلی نجفی
مسئولیتی که پی 
بود هرچند که نجفــی از این موقعیت خود چندان
استفاده نکرد .شــاید نیلی نیز همچون نجفی دچار
همین مشکل شود .مشکلی که با انتخاب غیرمنتظره
محمد نهاوندیان به معاونت اقتصادی رئیسجمهور
دوچندان شده اســت .برای طرح مسئله بهتر است
ببینیم تیم اقتصادی دولــت دوازدهم چه ترکیب
پیچیدهای دارد:
در رأس ایــن تیــم اقتصادی اســحاق
 2جهانگیــری قــرار دارد .معــاون اول
رئیسجمهور که مهمترین مقام اقتصادی او پیش از
این در دولت ســیدمحمد خاتمی تصدی وزارت
صنایــع و معادن بود که از ادغــام دو وزارتخانه
«صنایــع» و «معادن و فلزات» بــه وجود آمد.
جهانگیری کارنامهای درخشــان از خود در مقام
متولی توسعه صنعتی کشور بر جای گذاشت و به
موازات جایگاه سیاسی خود در میان اقتصاددانان به
عنوان یک مدیر ملی درخشــید .از این جهت او
برخالف دیگر معاونان اول رئیسجمهور که در
سایهی رئیسشان بودند در آفتاب قرار گرفت .اوج
ایــن موقعیت در نامزدی ریاســتجمهوری در
انتخابات  1396بود اما از نظر اقتصادی جهانگیری با
نظر مثبت مقام رهبری و رئیسجمهوری فرمانده
ســتاد اقتصاد مقاومتی شد که نهادی فرابخشی و
فراقوهای است .این جایگاه موقعیت جهانگیری را از
هیئت دولت هم فراتر برده است و بعید است کسی
(بهخصوص مانند محمد نهاوندیان) بتواند جایگزین
این مقام شود .جهانگیری به علت سابقهی وزارت
صنایع و معادن ورود روشنی به این حوزه هم دارد
که ســبب میشــود دکتر روحانی به او در امور

اقتصادی و صنعتی کابینه اعتماد کند.
شــبکهی اصلــی جهانگیــری البتــه از میان
اقتصاددانان آزادیخواه اســت .نجفی و نیلی در
رأس ایــن حلقه قرار دارنــد و افرادی مانند رضا
ویســه نیز در همین مجموعه هســتند که نامزد
جهانگیری برای وزارت صنعت بود.
محمد نهاوندیان عضو تازه تیم اقتصادی
 3دولت اســت .ظاهرا در آغاز قرار بود او
رئیس ســازمان برنامه و بودجه یا وزیر اقتصاد و
دارایی بشــود که مانع اول برای ریاست سازمان
برنامه از سوی جناح تکنوکرات دولت ایجاد شد و
مانع دوم به اســتمزاج رئیس مجلــس از وضع
نهاوندیان در کمیســیون اقتصــادی پارلمان باز
میگشــت .ارزیابی علی الریجانــی از وضعیت
نهاوندیان این بود که رای الزم برای تصدی مقام
وزارت را ندارد .هرچند که از نظر رئیس مجلس
نهاوندیان به عنوان چهرهای نزدیک به او برای این
مقام مناسب بود.
محمد نهاوندیان برخالف اسحاق جهانگیری
خاستگاهی راســتگرایانه دارد اما در میان جناح
راســت هم چهرهای معتدل به حســاب میآید.
او ســالها از مدیران وزارت بازرگانی بود و این
موقعیت را در دولت ســیدمحمد خاتمی هم حفظ
کرد .سپس رئیس اتاق بازرگانی شد که با توجه به
جایگزینی او بر جای رئیس چندین و چند ساله اتاق
بازرگانی ابوالحسن خاموشی  -عضو حزب موتلفه
اسالمی  -نوعی تحول به حساب میآمد .نهاوندیان
همچنین در شورای عالی امنیت ملی معاون اقتصادی
الریجانی شــد و در انتخابات سال  1392با وجود
حضور در فیلم انتخاباتی حسن روحانی عضو ستاد
انتخاباتی علیاکبر والیتی بود .بنابراین میتوان او را
اصولگرایی میانهرو یا محافظهکاری معتدل خواند.
نهاوندیــان البتــه مثل همــهی محافظهکاران
مدافع جدی اقتصاد بازار اســت و این مسئله جدا
از مسائل تشــکیالتی نهاوندیان را به جهانگیری
در حوزه گفتمانی نزدیــک میکند اما به لحاظ
اجرایی سابقه تشکیالتی و جناحی دو نفر متفاوت
است .نهاوندیان در چهار سال گذشته رئیس دفتر
رئیسجمهور بــود و گاه فراتر از این مقام ظاهر
میشد .مثل زمانی که برای جذب سرمایهگذاری
خارجی به لندن رفت و اعتراض اصولگرایان را
برانگیخت .اکنون اما این سمت به محمود واعظی
سپرده شده است .تا آخرین لحظه این شایعه وجود
داشت که نهاوندیان معاون اجرایی رئیسجمهور
میشــود این معاونت متولی ســفرهای استانی
رئیسجمهور است و قبال این سمت بر عهده محمد
شریعتمداری بود که اکنون وزیر صنعت و تجارت
شده اســت اما سرانجام نهاوندیان معاون اقتصادی
رئیسجمهور شد.
معاونت اقتصادی موقعیت و مقامی تازه است
که در گذشــته جز به هنگام حیات مرحوم دکتر
محسن نوربخش ســابقه نداشت .نوربخش پس از
آنکــه در کابینه دوم آیتاهلل هاشمیرفســنجانی
از ســوی رئیسجمهور به عنوان معاون اقتصادی
منصوب شد ،یکی از مدیران او؛ مرتضی محمدخان
وزیر اقتصاد و دارایی شد .چندی بعد اما نوربخش
رئیــس بانک مرکزی شــد و معاونت اقتصادی
رئیسجمهور هم به کسی سپرده نشد .معلوم نیست
نهاوندیان این معاونت را چگونه تاســیس خواهد
کــرد و آیا این موقعیــت ،مقامی موقتی خواهد
بود؟ به نظر میرســد نوربخش به علت نفوذ خود
در عمل وزیر وقت اقتصاد را تحت سلطه داشت اما
آیا نهاوندیان میتواند چنین کاری کند؟ به نظر ما
چنین امکانی وجود ندارد!
مسعود کرباســیان تکنوکراتی میانهرو
 4است که به نهادگرایان بیش از مدافعان
اقتصاد آزاد نزدیک است اما انتخاب او نشان میدهد
رئیسجمهور بیش از هر چیز در پی یک مدیر و
مجری اقتصــادی وفادار و باانگیزه بوده اســت.
کرباسیان اقتصاد نخوانده است اما آثار زیادی را در
علم اقتصاد و اقتصاد سیاســی ترجمه کرده است.
ترجمههایی از ژوزف استیگلیتز برنده جایزه نوبل
اقتصاد معروفترین آنهاســت .محور این آثار
اهمیت نهاد دولت در توسعه جامعه است و از این
جهت بدون شک کرباسیان زیر بلیت نهاوندیان
نخواهد رفت.
موضع کرباسیان بهخصوص درباره ضرورت
توسعه در مجموع به موضع جهانگیری نزدیکتر

خواهد بود و در نتیجــه میتوان او را با نیلی نیز
هماهنگ دانست .کرباسیان گرچه از لحاظ سیاسی
رابطه خوبی بــا هر دو جناح دارد اما از لحاظ تبار
سیاسی به اصالحطلبان نزدیکتر است هرچند که
در دورهای مدیر محمدباقر قالیباف هم بود.
محمد شــریعتمداری هم مدیری معتدل
 5است .از گرایش اقتصادی او چیز زیادی
نمیدانیم بنا به سابقه عضو موسس جمعیت دفاع از
ارزشها بود که در ســالهای دههی  70به عنوان
حزب محمد محمدیریشــهری مشــهور بود و
سازمان مجاهدین انقالب اسالمی آن را چپ جدید
میخواند .در این جمعیت از یک سو افرادی مانند
احمد پورنجاتی و علی ربیعی حضور داشتند و از
سوی دیگر عباس سلیمینمین و روحاهلل حسینیان
عضو آن بودند .شــریعتمداری پس از شکست
ریشهری در انتخابات به دولت خاتمی پیوست و
وزیــر بازرگانی شــد .در وزارت بازرگانی او از
چهرههایی مانند فیضاهلل عربسرخی استفاده کرد
که در مجموع روابط شریعتمداری را با اصالحطلبان
مستحکم کرد تا جایی که اصالحطلبان از تصدی
وزارت کشور در دولت دوم روحانی توسط او به
عنوان جایگزین عبدالرضا رحمانیفضلی حمایت
میکردند .اما در نهایت معاون اجرایی رئیسجمهور
در دولت یازدهــم وزیر صنعت و تجارت دولت
دوازدهم شد .شریعتمداری در مجموع به جهانگیری
نزدیکتر است و با وجود ابهام مواضع اقتصادی او
میتوان استقبال صاحبان صنعت و تجارت از وزیر
جدید را به معنای تقویت تیم اول دولت دانست.
محمدباقر نوبخت نیز سرانجام در ریاست
 6ســازمان برنامه و بودجه تثبیت شــد.
تکنوکراتهای دولت دوست داشتند نوبخت به
جایی مانند وزارت آمــوزش و پرورش برود اما
ظاهرا رئیسجمهور در پی فــرد معتمدی برای
سازمان برنامه و بودجه بود و به همین علت دبیرکل
حزب اعتدال و توســعه  -نزدیکترین حزب به
رئیسجمهــور  -را در این مقام ابقا کرد .نوبخت
خاستگاهی دســت راستی دارد اما به راست میانه
گرایش دارد .او از جدیترین عالقهمندان آیتاهلل
هاشمیرفســنجانی بود و از نظر اقتصادی نیز به
نهادگرایی نزدیکتــر از آزادیخواهی اقتصادی
است .نوبخت تجربه نمایندگی مجلس هم دارد و با
وجود حمایت از ناطق نوری در انتخابات سال 1376
در انتخابات ســال  1388خــود او و حزبش از
میرحسین موسوی حمایت کرد .نوبخت طبیعتا در
تیم جهانگیری نیست اما بعید است در تیم نهاوندیان
هم قرار بگیرد .او احتماال به عنوان خزانهدار معتمد
رئیسجمهور در دولت تکنوازی خواهد کرد اما
مقام سخنگویی دولت (که هنوز در دولت دوازدهم
به نوبخت سپرده نشده) به او جایگاهی در عرض
مقامات عالیه دولت خواهد داد.
عباس آخوندی جدیترین مدافع اقتصاد
 7آزاد در دولت روحانی اســت .خاستگاه
آخوندی هم دســت راســتی اســت اما او هرگز
اصولگرا نبوده اســت هرچند کــه اصالحطلب
تشــکیالتی هم نیســت .آخوندی به عنوان مدیر
وزارتخانهای که بسیاری از امور عمرانی و زیربنایی
کشــور در دست اوست (مســکن ،راه ،ترابری،
شهرســازی) میتواند کلیددار رونق اقتصادی در
دولت باشد و از این جهت تکنوکراتهای دولت
از او به علت عدم تزریق پول به پروژههای بزرگ
انتقاد میکنند اما آخوندی به عنوان مدافع آزادسازی
اقتصادی آن را از ســوداگری اقتصادی تفکیک
میکند و همچون مسعود نیلی کنترل تورم را بر
رشد ترجیح میدهد .آخوندی رابطه محکمی با ناطق
نوری دارد اما عضو جناح راست سنتی هم نیست
چنان که در انتخابات سال  1388از زمرهی حامیان
جدی میرحسین موســوی در اردوگاهی بیرون از
چپ بود .آخوندی را میتوان یک راســت مدرن
واقعی خواند اما بعید است او زیر بلیت هیچ یک از
دو تیم اقتصادی دولت برود.
عیســی کالنتــری در مقــام معــاون
 8رئیسجمهور و ریاست سازمان حفاظت
از محیط زیســت دیدگاهی مشابه آخوندی دارد.
آخوندی و کالنتری با هم نسبت خانوادگی دارند.
کالنتری که ســالها وزیر کشاورزی و دبیرکل
خانه کشــاورز بود با ادغــام دو وزارتخانه جهاد
سازندگی و کشــاورزی از وزارت کنار رفت اما
اختالف دو دیدگاه بر جا ماند .کالنتری بر خالف

حجتی اولویت را به کاشت گندم نمیدهد و این
نحوه تولید گندم در ایران را قاتل آب میداند که
جنگ آینده را در جهان و خاورمیانه رقم میزند.
شکاف کالنتری  -حجتی در دولت احتماال جدی
خواهد بــود و نمیدانیم با توجه به تاکید نظام بر
خودکفایی گندم این اختالف به کجا منتهی میشود
اما اگر بتوانیم کالنتری را در جناح لیبرال کابینه
قلمداد کنیم به نظر میرسد حجتی در جناح چپ
کابینه با او مشکل جدی خواهد داشت.
علی ربیعی شاخص جناح چپ کابینه است
 9که پیش از محمــود حجتی امکان مانور
اقتصادی در دولت را دارد .وزارتخانه او مرکب از
چند وزارتخانه است :وزارت کار و امور اجتماعی،
وزارت رفاه و تامین اجتماعــی و وزارت تعاون.
رئیسجمهور در نطق دفاع از وزرا اعالم کرد چه در
مورد وزارت صنعت و تجارت و چه در مورد وزارت
کار و تامین اجتماعی از تفکیک وزارتخانهها استقبال
میکند اما در وزارت کار ظاهرا قرار است این ماجرا
زودتــر و ســریعتر رخ دهد .انتصــاب احتمالی
محمدرضا نعمتزاده وزیر قدیمی کابینه به ریاست
شســتا قدرت ربیعی چپگــرا در تصدی بنگاههای
اقتصادی تحت امرش را از بین میبرد و او را تنها
بــه وزیر کار بدل میکنــد .ربیعی به عنوان عضو
موســس خانه کارگر و حزب کار همچنان مدافع
نهادگرایان اســت و گروهی از چهرههای ارشــد
نهادگرا مانند احمد میدری را همراه خود دارد .ربیعی
با وجود اصالحطلبی بعید است در تیم جهانگیری
باشد هر چند که به گروه مقابل هم نخواهد رفت.
بیژن زنگنه وزیــر نفت خزانهدار اصلی
 10کابینه است .زنگنه که در زمره  16نفر
اول امضاکننده بیانیه کارگزاران سازندگی ایران در
انتخابات مجلس پنجم ( )1374بوده شیخالوزرای
جمهوری اســامی اســت .او معتمد میرحسین
موسوی ،هاشمیرفســنجانی ،سیدمحمد خاتمی و
حســن روحانی بوده اســت .زنگنه در ماجرای
خوراک شــرکتهای پتروشیمی یک تنه مقابل
وزرای کار ،اقتصاد و صنعت ایستاد و این اقتدار او
در کابینه را نشان میدهد .زنگنه به علل تشکیالتی
و گفتمانی بدون شک در فراکسیون جهانگیری
قرار خواهد گرفت.
ولــیاهلل ســیف که بیش از بانکداری به
 11حسابداری مشهور است و اقتصاددان هم
نیست در ریاست بانک مرکزی تا یک سال دیگر
باقی خواهد ماند .اما به نظر میرســد با توجه به
تحوالت کابینه بعید نیســت فردی مانند محمد
نهاوندیان که جایگاه روشــنی در دولت ندارد به
ریاســت بانک مرکزی به عنوان نهادی اجرایی
برسد.
روشن است که نهاوندیان نمیتواند یارگیری
جدیای در کابینه داشته باشد و اتکای او تنها به
شخص رئیسجمهور خواهد بود .از سوی دیگر
گفتمــان اقتصاد آزاد سرمشــق همهی جناحهای
دولت اســت و در واقع دولــت از نظر فکری در
مجموع به سوی اقتصاد آزاد حرکت خواهد کرد.
در واقع وحدت فکــری و گفتمانی در دولت
دوازدهم وجــود دارد آنچه وجــود ندارد وحدت
شخصیتی اســت .دولت دوازدهم پر از ژنرالهایی
اســت که ارشــدیت مقامهای موازی را نخواهند
پذیرفت اما برخالف شایعات به نظر میرسد اسحاق
جهانگیری که در این انتخابات در مقام یک مدعی
ریاستجمهوری درخشــید همچنان نفوذ خود را
در کابینــه حذف کنــد .از این جهت ما پیشبینی
میکنیم که اســحاق جهانگیری فرمانده اقتصادی
دولت ،مسعود نیلی مغز متفکر آن ،محمدباقر نوبخت
خزانهدار دولت و مســعود کرباسیان مدیر اجرایی
کابینه خواهد شــد .بیژن زنگنه و عباس آخوندی
و عیســی کالنتری ،محمد شریعتمداری هم به این
ترکیب کمک میکنند .به نظر میرسد با افزایش
ماموریتهــای اقتصادی وزارت امــور خارجه با
دیدگاههای محمدجواد ظریف این تیم بیشتر تقویت
خواهد شــد .علی ربیعی قدرت خود را با محمدرضا
نعمتزاده تقسیم میکند و از وزارتخانهای اقتصادی
به وزارتخانهای اجتماعی بدل خواهد شد و سرانجام
محمد نهاوندیان نیز در مقام رئیس آتی بانک مرکزی
نقشی مشابه محمدباقر نوبخت خواهد یافت .نکته مهم
اینجاســت که دولت دوازدهم دولتی اقتصادیتر
خواهد شد؛ دولتی که فرماندهی اقتصادی آن همچنان
در دست اسحاق جهانگیری باقی خواهد ماند.

گفتهها

ســردار قاســم ســلیمانی (فرمانده
ســپاه قدس) :چرا دائمــا از القاب
بیحجاب ،بدحجــاب ،اصولگرا یا
اصالحطلب استفاده میکنید؟ پس
چه کسی میماند؟ تمام بچهها یکی
نیستند بلکه این پدر خانواده است که
آنهــا را گردهم جمع میکند ...چرا
دائما از القاب بیحجاب ،بدحجاب،
اصولگــرا یا اصالحطلب اســتفاده
میکنید؟ پس چه کســی میماند؟
اعتماد 30 ،مرداد 96
یک نفر گفــت یعنی مــا برویم و
از دیکتاتــور دفاع کنیــم که رهبر
فرمودند وقتی به کشــورهایی که
بــا آنها ارتباط داریــم نگاه میکنیم
چــه کســی دیکتاتور اســت و چه
کســی نیســت؟ ما مصالــح را نگاه
میکنیم ...ایران هیچوقت بحرانساز
و پرورشدهنــده تکفیــر نیســت.
گروههایی همچون جیشاالســام،
جیشالحر را ســعودیها ساختند اما
ما منشــأ نبات در ســوریه شدیم .ما
بــا مذهب جلوی جنــگ مذهبی را
گرفتیم نه با قــدرت نظامی ...ما به
خاطر منافع شیعی به فلسطین کمک
نمیکنیــم بلکــه اگر کســی اظهار
شیعی کند با او کاری نداریم چراکه
 99/99درصد فلســطین اهل تسنن
هستند ولی ما از آنها دفاع میکنیم.
اعتماد 30 ،مرداد 96

سعید حجاریان (نظریهپرداز سیاسی):
روحانــی نیرویی بهتر از این وزرای
پیشنهادی نداشت اگر داشت معرفی
میکرد .مسئله این است که کفگیر
به تــه دیگ خورده و نه کســی را
باقی گذاشتهایم و نه نیرویی تربیت
کردهایم ...بضاعت روحانی در مقطع
فعلی در همین حد است چراکه ما از
اول انقالب تا به امروز کادرســازی
نکردهایم 30 .مرداد1396 ،

محسن هاشمی (رئیس شورای شهر
تهــران) :بــدون تردیــد کارنامهی
محمدباقر قالیباف همانند هر مسئول
دیگری توأم با نقاط قوت و ضعف
هســت که باید منصفانــه ارزیابی
شود...

غالمحســین کرباســچی (دبیرکل
حزب کارگزاران سازندگی ایران):
دوســتانی که در فراکســیون امید
حضور دارند همکاری و هماهنگی
الزم را در ایــن خصــوص انجــام
ندادند ،من حتی شــنیدهام برخی از
اعضای این فراکســیون به بیطرف
رأی ندادند که اگر اینگونه باشــد
ورای این موضوع کــه رأی ندادن
حق نمایندگان است چنین برخوردی
نوعی بیتوجهی به تصمیم دولت و
مجموعه فراکســیون امید مبنی بر
استفاده از افراد معرفیشده است.
دوستان باید کمی هماهنگی و تالش
بیشــتری میکردند تا آقای بیطرف
که جــزء نیروهای توانمند و صادق
در کار کشور است رأی بیاورد.

