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راه را گم کردند...
زندگینامهخودنوشتاکبرهاشمیرفسنجانی/درنخستینزادروزبدونآیتاهلل

پس از ریاست جمهوری در سمت ریاست مجمع تشخیص مصلحت به 
خدمت ادامه دادم و با انتخاباتی سالم و آزاد جریان اصالح طلب دولت 
را گرفت. متأسفانه با نمك نشناسی راه را گم كرد.

آیتاهللهاشمیرفسنجانی،درطیسالهای
اخیروبهمناسبتهایمختلفچندزندگینامه
خودنوشت،داشتهاندوبنابرضرورتها،در
هرزندگینامه،برنکتهیانکاتخاصیتأكید
مینمودهانــد.بههمیندلیلوبــرایتهیه
زندگینامهایكهبتــواندركتابحاضراز
آناســتفادهكرد،زندگینامهمنتشرنشدهای
كهایشاندرسال1384بهمناسبتنامزدی
درنهمیندورهانتخاباتریاســتجمهوری،
نوشتهبودندباآخرینزندگینامهایكهایشان
درســال1392،نوشــتهاند،تركیبومتن
پیشروحاصلشدهاســت.اینزندگینامه
بهلطفدفترنشــرمعارفانقالب،مهندس
محسنهاشمیوپیگیریخانمزینبصفری
بهمناســبتسومشــهریورماهاولینزادروز
بدونحضورآیتاهللبهصورتاختصاصی
دراختیارهفتهنامهیسازندگیقرارگرفته

است.

بسماهللالرحمنالرحیم
در سوم شهریور سال 1313 در روستای 
كوچكــی به نام بهرمــان در جلگه نوق 
رفسنجان درخانواده ای مركب از 9 فرزند 
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 

می شد تأمین می گردید.
در 5 سالگی وارد مكتب خانه روستا شدم 
و خواندن و نوشتن آموختم. تحصیلم را در 
روستا و تا سطح كالس شش آن زمان و در 
مكتب خانه ادامه دادم و تا سن 14سالگی از 

روستا بیرون نرفتم.
در سال 1327 شمســی، در حالی كه 
14 سال بیشتر نداشتم با تشویق پدر برای 

تحصیل علوم دینی، به قم رفتم. 
در منزل آیات اخوان مرعشــی كه از 
خویشــاوندی  به خاطر  بودند  قم  علمای 
مستقر شــدم و تحصیل علوم دینی را از 
جامع المقدمات كه متن ابتدایی تحصیل بود 

شروع نمودم.
در اثــر تربیت در خانواده و ســپس 
در فضای حــوزه علمیه قم و بهره مندی از 
سرپرستی آیتین اخوان مرعشی، هدفم علوم 

دینی و خدمت به مردم و كشور بود.
آن زمان هفت ســالی از شهریور 20 
می گذشــت و دوران خفقــان رضاخان 
برای نســل ما به فراموشی سپرده می شد و 
جریان های سیاسی در كشور شكل گرفته 
بود. در قم جبهه ملی و فدائیان اســالم و 
توده ای هــا 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 عام التقلید آیت اهلل 
اصفهانی و اســتقبال از آیت اهلل بروجردی 
در قم، حوزه علمیه به ســرعت رشد  كرد 
بسیار زیادی  بروجردی قدرت  و آیت اهلل 
همراه با تقدس روزافزونی، پیدا كردند و در 
سراسر كشور مساجد و حسینیه ها 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 
جریان های سیاســی و علمی آشنا شدم. 
جامع المقدمــات 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 رسیده ام و ضمناً گاهی خود 
به جدیدالورودها درس می دادم، تابستان و 

زمستان و تعطیلی و... فرقی نمی كرد.
در ایــن ایام جبهه ملــی به حكومت 
رسید آیت اهلل كاشانی كه از زندان و تبعید 
انگلیس ها رها شدند، با محبوبیت زیاد توده 
مردم اســالمی را با جبهه اسالمی همراه 
كرده و فدائیان اســالم كه روح شهامت و 
شــجاعت را به جوانان هدیه كرده بودند 
هــم راه صاف كن بودنــد و حوزه را هم 
متمایل به سیاست كرده بودند البته آیت اهلل 
بروجردی كه اولویت را تقویت حوزه و 
جبران كمبــود آموزش های دینی عصر 
پهلوی می دیدند، موافق اقدامات سیاسی در 

حوزه نبودند. 
پس از سه سال تحصیل مداوم، تابستان 
به بهرمان برگشــتم و مردم را روشن تر از 
گذشته یافتم وعظ و خطابه را آغاز كردم. 
دریافتم كه ســفرهای تبلیغی طالب، هم 
مردم را می سازد و هم خود آنان را در متن 
جامعه می برد و در مراجعت روی حوزه اثر 

می  گذارد.
در این مدت با آیــت اهلل خمینی كه 
منزلشان روبه روی مسكن ما بود به خوبی 
آشنا شــدم و روح جدیدی در كالبد خود 
احساس كردم. همســایه  شدن 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 شبهه های 
زیادی كه به جوانان تزریق می شود، پاك 
شود. با همكاری شهید باهنر و... انتشارات 
مكتب تشیع را تأسیس و اداره كردیم كه 
برای خودمان و خواننده هایمان سازنده و از 

درس های خارج امام خیلی آموختم.
دولت مصدق در اثر تفرقه اركانش و 
رفتار نامناسب با آیت اهلل كاشانی و فدائیان 
اسالم، پشتوانه مردمی را از دست داد و در 
28 مرداد ســال 1328 سقوط كرد و دربار 
با كمك غرب ســلطه خود را بسط داد و 
به سیاست ســركوب روی آورد و بعد از 
رحلت آیت اهلل بروجردی به فكر تضعیف 
حوزه قم و ملوك الطوایفی 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 صمیمی ام در این حركت نقش 

اساسی داشتیم و تا امروز ادامه دادم.
در آن مدت دریافته بــودم كه عامل 
اساسی فالكت و عقب ماندگی 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 می شود.
برای بیداری مردم كتاب القضیه الفلسطینیه 
اكرم زعیتر را به نام سرگذشت فلسطین یا 
كارنامه سیاه استعمار ترجمه كردم و یك 

مقدمه جانانه ای در توضیح آن نوشتم.
چون در آن هر خواننده ای نقش مخرب 
آن دو عامــل را بالعیان می دید و در همان 
شــرایط خفقان، خود مردم ده ها بار آن را 

مخفیانه چاپ و منتشر كردند و خوراك 
بحث های جلسات مبارزان شد.

به خاطر آن، مصائب زندان و شكنجه های 
غیرقابل توصیف را، توســط اســتبداد و 
به فرمان استعمار، تحمل كردم و آبدیده تر 
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 می كــرد و آن هم با چاپ های 
بی شــمار 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 نشریه های ساالنه و سه ماهه 
مكتب تشیع، نوشــتن كتاب امیركبیر و 
ترجمه سرگذشت فلسطین از مواردی بود 
كه در این ایام با همفكری طلبه های جوان 
حوزه و راهنمایی  هــای امام در زمینه های 
دینی، تاریخی، اجتماعی و جهان اســالم 

نوشتم. 
در دوران مبــارزه، بارها به زندان  رفتم 
و شكنجه شــدم و تقریباً نیمی از دوران 

زندگی ام در زندان ها و آوارگی گذشت. 
 آخرین باری كه به زندان افتادم در سال 

55 بود كه پس از دستگیری، محكوم به سه 
سال حبس شــدم. در این دوران خداوند، 
بهترین توفیق تمام عمــرم را عطا فرمود 
به طوری كه با استفاده از این فرصت طرحی  
را كه از قبل در ذهن داشتم، اجرایی كردم 
مجموعه ای  برای  به فیش برداری  و شروع 
تحت عنوان »كلید قــرآن كریم« كردم 
كه اكنون با نام های »تفسیر راهنما« در 20 
جلد و »فرهنگ قرآن« در 33 جلد منتشر 
شده است و به دنبال آن تفسیر موضوعی 
قرآن و بانك جامــع اطالعات قرآنی و 
دایره المعارف قرآن به وجود خواهد آمد. 
این آثار اكنون در لبنان و پاكستان در حال 
ترجمه به عربی و اُردو است و چند جلدی 

از آن ها هم منتشر شده است.
سه ماه مانده به پیروزی انقالب زندانم 
تمام شــد و وارد اقیانــوس مردم مصمم 
به ریشه كن كردن استبداد و استعمار شدم. 
چند ماه قبل از پیروزی انقالب اســالمی 
به پیشنهاد امام )ره( عضو شورای انقالب و 
كمیته حل مشكل سوخت مردم در زمستان 

سرد 1357 شدم.
 انقــالب در 22 بهمن مــاه 57 پیروز 
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 اّولین انتخابات 
ریاست جمهوری را برگزار كردم  و حزب 
جمهوری اسالمی و سپس در وزارت كشور 
و در سمت ریاســت مجلس و فرماندهی 
ادامه جنگ و نهایتاً 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 ریاست جمهوری، با كسب اجازه از 
امام )ره( به كمك دوســتانی چون شهید 
مظلوم دكتر بهشتی و آیت اهلل خامنه ای و 
آیت اهلل موسوی اردبیلی و شهید دكتر باهنر 
حزب جمهوری را تأســیس كردیم و در 
سه دوره انتخابات 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 62 با حكمی 
از امام راحل برای فرماندهی جنگ به جبهه 
رفتم و امام با عنایت ویژه خویش در سال 
1367 مرا به عنوان جانشینی فرماندهی كل 
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 598 و 
پذیــرش آن تمام كردیم. به طوری 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.
پسازرحلتامامراحلنقشاساسیدر
مجلسخبرگانبرایادامهراهامامدرحفظ

جایگاهوالیتفقیهایفاكردم...
پس از رحلت امام و پایان افتخارآمیز 
جنگ، به پیشنهاد بســیاری از دوستان و 
بزرگان در شرایطی حساس نامزد انتخابات 
ریاست جمهوری شدم و دولــتسازندگی
راتشــکیلدادمودرســایهكاروتــالش
مدیراندلســوزخدماتوكارهایبزرگ
زیربناییانجامشــد.خرابیهــایجنگرا
ترمیــموســاختاردولــترادرجهتكم
كــردنتصدیگــریدولــتتــاحدودی
اصالحكردیــم كه منجر به قطع حلقه های 
وابستگی كشورمان به بیگانگان در بسیاری 
از زمینه ها شــد و زیربناهای كشور را در 

دوره ریاست جمهوری نسبتاً ساختم.
و پس از ریاســت جمهوری در سمت 
ریاست مجمع تشخیص مصلحت خدمت 
ادامه دادم و باانتخاباتیســالموآزادجریان
اصالحطلــبدولتراگرفت.متأســفانهبا

نمكنشناسیراهراگمكرد.
 پس از اینكه  امانت مسئولیت اجرایی را 
در انتخاباتی سالم و آزاد و با حضور بیش 
از 30 میلیــون 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 
نظام، به همراه جمعی از چهره های  مجّرب 
و دلســوز نظام از طیف هــای  مختلف و 
در فضایی  كاماًل صمیمی و كارشناســانه، 
پرداختیم  نظام  سیاست های كلی  به تدوین 
كه ضمن حل برخی اختالفات شــورای 
نگهبان و مجلس شــورای اسالمی، تدوین 
برخی سیاست ها و تصویب سند چشم انداز 
20 ساله نظام نیز از دستاوردهای این دوره  

است.
اكبرهاشمیرفسنجانی

یـاد

اختصاصی سازندگی



با رای باالی مجلس دهم به ریاست علی 
الریجانی به دولت دوازدهم به ریاست حسن 
روحانی روشن شد كه زیر پوست دو جبهه ی 
اصلی كشور، دو جناح سیاسی جدید در حال 
تكوین اســت: اكنون نه تنها اصالح طلبان 
رادیكال معتقدنــد روحانی در حال عبور از 
اصالح طلبان است بلكه نباید فراموش كرد 
كه الریجانی در حال عبور از اصول گرایان 
)رادیكال( بلكه اصول گرایان اســت و این 

واقعیتی مهم تر از گزاره اول است.
برآمدن حســن روحانی از درون اجماع 
اصالح طلبان خود به معنــای عبور آنان از 
رادیكالیسم بود. رادیكالیسمی كه در جریان 
انتخابات سال 1388 شكل گرفت و جنبش 
اصالحات را به جنبش سبز تبدیل كرد. رنگ 
ســبز كه تا قبل از انتخابات سال 1388 تنها 
یك نشــان انتخاباتی بود و به سبب هویت 
مذهبی خود )به عنوان نماد سیادت( نشانه ای 
سنت گرایانه برای جذب بدنه ی حزب اللهی 
اصول گرایان با یادآوری خاطرات دهه ی 60 
بود بعد از انتخابات به سرعت رادیكالیزه شد 
و با گذر از آموزه های چپ سنتی و چپ خط 
امامی به چپ جدید و چپ رادیكال نزدیك 
شــد و »رنگ« ســبز را به »جنبش« سبز 
بدل كرد و از كمپینی تبلیغاتی / انتخاباتی 
به پویشــی اعتراضی/ خیابانی بدل شد. این 
حركت رادیكال تا انتخابات مجلس نهم هم 
ادامه یافت و طرفداران جنبش اصالحات كه 
در جنبش سبز مستحیل شده بودند علی رغم 
ماهیت انتخاباتی حركــت خود، انتخابات 
مجلس نهم را تحریم كردند و البته در نهایت 
از فــرط »انفعال رادیكالی« كه به آن دچار 
شده بودند خســته و دلزده به صندوق رای 
بازگشتند و تحت نفوذ اكبر هاشمی رفسنجانی 
و با هدایت سیدمحمد خاتمی به حسن روحانی 
رای دادند. روحانی هرگز یك اصالح طلب 
تشكیالتی نبود )یعنی عضو هیچ گروه موسوم 
به اصالح طلب نبود( اما اصالح طلبی گفتمانی 
بود )یعنــی از برنامه های اصالح طلبانه دفاع 
می كرد( در حالی كه عارف بدون آنكه الزاما 
از لحاظ گفتمانی اصالح طلب باشد؛ از لحاظ 
تشكیالتی اصالح طلب بود. از این رو ترجیح 
روحانِی مصلح و معتدل بر عارِف اصالح طلب 
اوج پراگماتیسم در میان اصالح طلبان بود. 
آنان به جای آنكه به فرد رای دهند؛ به فكر 
رای دادند و به جای انتخاب ژنتیك به انتخابی 
پراگماتیك تن دادند. روحانی؛ سیاستمداری 
معتدل و مصلح از الیه های میانی جناح راست 
بود كه هرگز تن به رادیكالیسم راست نداد 
و آن قدر منتظر ماند تا در فترت رادیكالیسم 
چپ به انتخاب اصلی جناح چپ ســابق و 
اصالح طلب كنونی بدل شــود. دولت اول 
روحانی با بازگشت وزرایی مانند زنگنه و 
حجتی و نجفی و نیلی فوق انتظار اصالح طلبانی 
بود كه یا از حاكمیت قهر كرده بودند یا از 
حاكمیت اخراج شده بودند. آنان عملگرا شده 
پراگماتیست  چهره های  بازگشت  و  بودند 
و تكنوكرات های اصالح طلب به قدرت را 
آن قدر مهم می دانستند كه در پی بازگشت 
چهره های ایدئولوژیــك و ایدئولوگ های 
اصالح طلب به دولت نباشــند. حتی سعید 
حجاریان مهمترین ماموریت دولت یازدهم را 
»عادی سازی« اوضاع )نرمالیزاسیون( عنوان 
كرد. اما انتخابات سال 1392 و صف آرایی 
اصول گرایان رادیكال در برابر حسن روحانی 
آثار منفی خــود را بــر اصالح طلبان نیز 
گذاشت. اصالح طلبان از تنهایی روحانی در 

میان اصول گرایان به این دریافت و رهیافت 
رسیدند كه روحانی جز آنان كسی را ندارد 
و ناگزیر اســت كه به ایشــان تكیه كند. 
پیروزیهاینسبیاصالحطلباندرانتخابات
مجلسدهموشوراهایشهرنیزبراین»تکبر
سیاسی«برخیاصالحطلبانافزودهاستو
متاســفانهســازنامیمونرادیکالیسمدوباره

كوکشدهاست.
اكنون اصالح طلبــان كه یك بار دیگر 
در پناه یك دولت معتدل )مانند دولت های 
هاشمی و خاتمی( در تعیین دولت و مجلس و 
شورا و شهرداری نقش آفرین شده اند فهرستی 
از مطالبات حداكثری خود را ردیف كرده اند: 
حاكمیت یكپارچه اصالح طلبان، در اختیار 
گرفتن همه ی پســت های دولتی، راه ندادن 
حتی یك اصولگرا به شــورای شهر، تاكید 
بر مطالبه ی بر حق اما نابهنگام وزارت زنان، 

راندن همه ی اصولگرایان از كابینه و...
نتیجــهاینتکبرسیاســیبدونشــك،
شکســتاســت. در دامن زدن به این تكبر 
می توان ردپای رسانه های خارجی را به خوبی 
دید: گروهی از اصالح طلبان سابق كه جالی 
وطن كرده و »دوركاری سیاسی« می كنند 
آواری از مطالبــات و خرواری از انتظارات 
را بر ســر دولت دوازدهم می ریزند. انتشار 
اخبار كذب از طریق شبكه های ماهواره ای و 
اجتماعی و تخریب دولت تنها راه ادامه حیات 
این اصالح طلبان سابق است كه از دور دستی 
بر آتش دارند و در عمل آب به آســیاب 
اصولگرایان می ریزند. این دوســتان سابق 
فراموش كرده اند كه تا اطالع ثانوی مسئله ی 
اصلی در ایران نه مطالبــات اجتماعی كه 
معادالت سیاسی است. نهاد دولت در ایران از 
مشكالتی مانند تنازع قوا، حاكمیت موازی، 
كارشــكنی نهادی و نبرد درون دستگاهی 
رنج می برد و قبل از هر اصالح اجتماعی باید 
این بحران سیاســی را اصالح كند. ایران در 
شرایطی قرار ندارد كه توان ملی خود را در 
نزاع های سیاسی فرسوده سازد. اگر در زمان 
انتخابات پاره ای نزاع های سیاسی برای ایجاد 
نشــاط انتخاباتی و فهم ضرورت مشاركت 
سیاســی ضروری بود؛ اگر برای دفع خطر 
می شد آستانه تحریك جامعه را به حركت 
واداشت؛ اگر برای انتخاب رئیس جمهور به 
یك رای بــاال در یك رقابت واقعی نیازی 
وجود داشــت در زمان تشكیل دولت هر 
نوع نزاع سیاسی، مبارزه انتخاباتی و رقابت 
هیجانی غیرضروری بلكه مضر است. معنای 
این حرف اســتفاده ابزاری از مردم نیست. 
واقعا خطر نزدیك بود و ضرورت داشت كه 
یك نیروی اجتماعی پشت سر دولت قرار 
گیرد. ضمن آنكه منازعه انتخاباتی را حسن 
روحانی شروع نكرد و این به طور مشخص 
محمدباقر قالیباف و نیز سیدابراهیم رئیسی 
بودند كه حسن روحانی و اسحاق جهانگیری 
را به واكنش های صریــح برانگیختند. اما 
انتخابات تمام شده و اتفاقا اصالحات پیروز 
شده است. جناح پیروز اكنون باید آرام تر از 
جناح شكست خورده باشد. پیش از این نیز 
گفته ایم كه جزباچپنمیتوانتحولایجاد
كردوجزباراستنمیتوانثباتآفرید.با
چپبایدبرخاستوباراستبایدنشست.با
چپمیتوانانقالبكردوباراستمیتوان
حکومتكردواینهمانكاریاســتكه

روحانیمیكند:
ائتالف تاكتیكــی روحانی با الریجانی 
نمادی از همین قاعده است و هر حكومتی 
و هر دولتی برای تاسیس خویش نیازمند رای 
و اقبال مردم است اما برای تثبیت خود باید 
از عناصر دیگری در عرصه ی سیاسی بهره 
بگیرد كه به رای مردم و سرمایه ی اجتماعی 

برآمــده از آن قدرت حركت می دهد. این 
قاعده نه تنها در ایران كه در همه جای جهان 
مرسوم اســت.بیرونازقواعددموكراسی
افــرادواركانیازقــدرتوجوددارندكه
قدرتخودراازرابطــهیاكثریت/اقلیت
انجمنهای اتحادیههایصنفی، نمیگیرند.
نهادهای روشــنفکری،البیهایسیاســی،
جنســیتی،نیروهایمذهبــیوهویتهای
قومــیبخشــیازاینقدرتهــایعمومی
هستندكهتکلیفآنهادرپایصندوقرای
مشخصنمیشود. اتحادیه های كارگری در 
انگلیس، فارغ التحصیالن سوربون در فرانسه، 
گروه تی پارتی درآمریكا، پاپ و كاردینال ها 
در ایتالیا و یهودیان در سراسر اروپا و آمریكا 
نمونه ای از این قــوای موازی یا قدرت های 
افقی هستند كه در برابر قدرت های عمودی 
احزاب سیاسی یا قوای حكومتی قرار دارند. به 
عنوان نمونه - و جدیدترین نمونه - رای منفی 
مجلس دهم به حبیب اهلل بی طرف آمیزه ای از 
ائتالف این قدرت های عمودی و افقی بود. 
فراكسیون زاگرس نشینان و اتحاد نمایندگان 
جنوبی علیه نمایندگان مركــزی ایران و 
احزاب سیاســی برآمده از آنان مانع از رای 

اعتماد به وزیر پیشنهادی نیرو شد.
در چنین شــرایطی روحانــیراهیجز
توافقباقدرتهایافقیوعمودیپیرامون
خــودنــداردكهروشــنترینآنــانجناح
علیالریجانــیاســت. الریجانی نماینده ی 
اصول گرایان معتدل اســت كه درســت 
برعكس اصالح طلبان در همان نقطه ای قرار 
گرفته اند كه اصالح طلبان در سال 1392 قرار 

گرفتند: پراگماتیسم.
علیالریجانینمادعبورازاصولگرایی
وگــذاربهعملگراییاســت. الریجانی به 
عنوان سیاســتمداری حرفه ای از خاستگاه 
راست سنتی برخاســت و چندی با راست 
رادیكال همراهی كرد. امــا با گذر زمان 
و هم نشــینی با ریش ســفیدان محافظه كار 
مانند علی اكبر ناطق نوری دریافت كه هر 
گونه تفســیر ایدئولوژیك از راست گرایی 

بینش  )بــه عنوان  تبدیل محافظه كاری  و 
سیاسی انسان های عاقل و معتدل( به نوعی 
از بنیادگرایی هالك كننده یك سیاستمدار 
واقعی اســت. الریجانی در گــذار از دو 
شكل پوپولیســتی )محمود احمدی نژاد( و 
رادیكالیستی )سعید جلیلی( محافظه كاری و 
راســت روی اكنون منجی واقعی میانه روی 
و واقع گرایی در جناح راســت اســت كه 
در غیاب بــزرگان محافظه كار )مانند ناطق 
نوری و عســگراوالدی( به سرعت در حال 
رادیكالیزه شــدن اســت. بالیی كه بر سر 
محمدباقر قالیباف آمد و او را از تكنوكراتی 
اصولگرا بــه اصول گرایــی رادیكال بدل 
كرد پیش روی علی الریجانی اســت. علی 
الریجانی به فراســت دریافته اســت كه 
البتههمالریجانیو خیراالمور اوسطها... و 
همروحانیدریافتهاندكهبهجایسودایراه
سوموایجادیكجناحجدیدبایددردرون
همان»نظِمدوجناحی«موجودوممکندر
همهیجهانسیاســتبازیكنند: الریجانی 
از اصول گرایــان و روحانی از اصالح طلبان 
نیرو می گیرد و هژمونی خود را در این دو 
جناح اصلی ایجاد می كنند همان طور كه در 
روزگاری ناطق نوری در میان محافظه كاران 
و ســیدمحمد خاتمی در میان اصالح طلبان 

چنین می كردند:
رای اعتماد به دولت دوازدهم برگ برنده 

الریجانی در تعامل سیاسی با روحانی بود.
روحانی به خوبی اهمیتقدرتاستدالل
الریجانیدراعالمنتایجانتخاباتسال1392
رامیدانــد آن جا كه الریجانی از تفســیر 
اكثریــت آرای مردم به 50 درصد به اضافه 
حتی یك تك رای دفاع كرد و راه را برای 
به رسمیت شناختن پیروزی روحانی گشود و 
این یك رای الریجانی در درون حاكمیت 
با آن 18 میلیون رای مــردم به روحانی نه 
از نظر حقوقی كه از نظر حقیقی و تاریخی 

هم داستان شد.
روحانی به خوبی اهمیت دفاعالریجانی
ازبرجاموایفاینقشاودرتصویبتوافق

هستهای را می داند تا جایی كه امروزه نیز در 
برابر تمدید تحریم های تكراری آمریكا علیه 
ایران این تنها علی الریجانی است كه ضمن 
تقبیح رفتار زشــت »آمریكای ترامپ« در 
برابر موج سازی از این تحریم های تكراری 
و خبرآفرینی در صداوسیما هشدار می دهد و 

آن را تعدیل می كند.
روحانی به خوبی اهمیتنقشالریجانی
درشکســتنائتالفاصولگرایانوسکوت
همراهباهمدلیاودركنارحســنروحانی
در انتخابات اخیــر را درك می كند. آنجا 
كه الریجانی وعده قالیباف - رئیســی در 
افزایش میزان یارانه ها را زیر سوال برد و آن 
را ناممكن دانست و تاكید كرد كه نامزدها 

وعده های خیال پردازانه ندهند.
روحانی به خوبی اهمیتبرنامهالریجانی
برایبرگزاریمراســمباشــکوهتحلیفبا
حضــورمقامــاتخارجــیوبینالمللی را 
درك می كند. شاید اصول گرایان و برخی 
اصالح طلبان )متاســفانه بیش از حد شوخ( 
نام برخی سران كشورهای حاضر در مراسم 
تحلیف را اسباب مطایبه كنند اما تنها حضور 
خانم موگرینی به عنوان ضامن برجام در برابر 
رقص عربــی ترامپ در حجاز ارزش آن را 
دارد كه به این ابتكار ملی احترام بگذاریم و 
از كنار سخنرانی فالن مقام یا عدم دعوت از 
مولوی عبدالحمید یا عدم حضور رئیس دولت 
اصالحات عبور كنیم و فراموش نكنیم كه 
یك بی سلیقه گی سیاسی از سوی چند نماینده 
مجلس اسباب چه مضحكه سیاسی برای زیر 

سوال بردن این گردهمایی ملی شد.
روحانی بــه خوبی اهمیــتنقشعلی
الریجانــیدررایاعتمــادبــاالبــهدولت
دوازدهــمرا می داند. در حالی كهمحمدرضا
عارفنتوانستبراییك»وزیِراصالحطلب
همشهریخویش«رایجمعكند. ما همان 
گونه كه گفتیم دولــت دوازدهم را دولتی 
معتدل و مصلح می دانیم و فكر می كنیم افرادی 
مانند وزیر كشــور، وزیر فرهنگ و وزیر 
اطالعات این دولت )كه از میان اصولگرایان 
معتدل هســتند( »خیرالموجودین« بلكه از 
برخی اصالح طلبان همتای خود بهتر هستند 
و نیز اگر رئیس جمهور موفق شــود میان 
معاون اول، معاون اقتصادی، دستیار اقتصادی، 
وزیــر اقتصاد و صنعــت و راه در كابینه 
دوازدهم »هماهنگی« ایجاد كند می توان به 
چشــم انداز اقتصادی كابینه نیز امیدوار بود. 
كابینهدوازدهممحصــولپیونددوجریان
پراگماتیســتدردولتومجلساست.هم
ایدئولوژیك ازاصولگرایــی الریجانــی
فاصلهگرفتهاســتوهمروحانینسبتیبا
اصالحطلبیایدئولوژیكندارد. از نظر آنان 
اصول گرایی و اصالح طلبی مفاهیمی گفتمانی 
و برنامه هایی سیاسی اند كه در نهایت می توانند 
به صورت استراتژی هایی برای اداره كشور 
درآیند. آنان اصالح طلبی و اصول گرایی را 
ایدئولوژی های بســته ای نمی دانند كه برای 
ایدئولوگ های  استخدام  به  نیاز  آنها  اجرای 
حرفه ای باشــد. می توان یك شــخصیت 
اصول گرا را به اجرای برنامه ای اصالح طلبانه 
گماشت )آن گونه كه روحانی با وزیر كشور 
یا اطالعات می كند( و می توان یك چهره 
اصالح طلب را به رفتاری اصول گرایانه وادار 
كرد )كاری كه الریجانی با برخی اعضای 
فراكســیون امید می كند!( روحانی هرگز 
اصول گرا نبوده است. با وجود عضویت او 
در شورای مركزی جامعه روحانیت مبارز )به 
عنوان پدر معنوی اصول گرایان( و حضور در 
فهرست های انتخاباتی این تشكیالت روحانی، 
همیشه سیاستمداری میانه  و معتدل بود كه 
سرانجام با غلبه میانه روی و اعتدال گرایی در 

جبهه مقابل، متحد این جناح شد.
الریجانی نیز گرچه در مقطعی اصول گرا 
بوده است اما از زمانی كه ریاست مجلس را 
از غالمعلی حدادعادل گرفت به سرعت به 
ســوی عمل گرایی پیش رفته است. اكنون 
این دوسیاســتمدارحرفــهایازدوجناح،
راستوچپحاكمیتایرانراپراگماتیزه
میكننــد.دیگردگمهــایایدئولوژیكو
سابقهیتشکیالتیافرادمهمنیست.مهماین
استكهچگونهمیتوانیكبرنامهمعتدلو
معقولدرادارهكشورراپیشبرد. روحانی 
كه در دهه ی 60 لیدر مجمع عقالی مجلس 
از هر دو جناح راســت و چپ بود اكنون 
در دولت نیز چنین كرده است. مجمع عقال 
حزبی است كه به قدرت رسیده است اتحاد
روحانی-الریجانیالبتهاتحادیدر»روش«
یعنیتکنیکــیوتاكتیکیاســت.چراكه
الریجانــیعمالتولیدگفتمــاننمیكندو
بیشتربهكارسیاسیمیپردازد.درحالیكه
اتحادروحانی-خاتمیاتحادیدر»بینش«
یعنیگفتمانیواستراتژیكاست. روحانی 
با وجود عمل گرایی به عنوان نماد »راســت
مــدرن« از مبانی اندیشــه ی آزادیخواهی، 
توسعه گرایی و فن ســاالری در ایران دفاع 
می كند همچنان كه ســیدمحمد خاتمی از 
ـ طلبی و  مبانی اندیشه مردم ســاالری، عدالت
روشــنفكری به عنوان نماد »چپمدرن«
دفاع می كند. این دو متحد طبیعی یكدیگرند. 
اگر اصالح طلبان بخواهند استراتژی را فدای 
تاكتیك كنند و گفتمان را در برابر تكنیك 
واگذارند و بر سر یكی - دو وزیر چانه زنی 
كنند و سهم خواهی؛ بازی را برای همیشه به 
الریجانی واگذار می كنند. بی هیچ تردیدی در 
این كابینه وزرایی وجود دارند كه نه تنها از 
دولت سابق كه از دولت اسبق هم الیق ترند 
و بی هیچ تردیدی امكان این وجود داشــت 
كه از وزرایی بهتر در كابینه اســتفاده شود. 
اما این كابینه روحانی با توجه به شرایط سال 
1396 است. وزارتخانه ها در ایران تابع برنامه 
رئیس جمهورند و برنامه رئیس جمهور امروز 
ایران اصالح طلبانه است. بهجایمجادلهبرسر
سهماصالحاتوجنگقدرتمحلاصلی
منازعهراكشــفكنیمواصالحــاترابه
جنگهایتکنیکیوتاكتیکیفرونکاهیم. 
»تكبر سیاسی« چیزی است كه یك بار ما را 
در سال های 84-1376 فرا گرفت و در نهایت 
با وجود آنكه فكــر می كردیم اصالحات 
برگشت ناپذیر است؛ محافظه كاران با چهره 
اصول گرایانه بازگشــتند. معلوم نیست سال 
1400 آنان در چه چهره ای مقابل اصالح طلبان 

بازگردند.
ما اما فكر می كنیم تنهابدیــلواقعیدر
برابــراصولگرایــی)وهرنــوعنابگرایی
اصالحطلبــی جملــه از ایدئولوژیــك
ایدئولوژیك(فقطوفقطعملگراییاســت.
پراگماتیســم به عنوان جلوه ای از رئالیســم 
سیاسی در برابر هر نوع ایده آلیسم سیاسی قرار 
دارد و اساس آن بر این نكته استوار است كه 
»حقیقتدرعملكشفمیشــودودرراهبه
دســتمیآیدنــهدرمبدأونــهدرمقصد.«
حقیقــتآنچیزیاســتكــهآنراتجربه
میكنیموباكاستیهایخوددردستیابیبهآن
آشــنامیشویم. اگر در دهه ی 60 چپ روی و 
در دهه ی 80 راست روی، ایران را به افراط و 
تفریط كشاند ناشی از همین ایده آلیسم سیاسی 
بود و اكنون كه در سیاست خارجی به رئالیسم 
سیاســی روی آورده ایم دریغ اســت كه در 
سیاست داخلی دوباره رو به رادیكالیسم آوریم.
ایــران1400ازآنعملگرایانخواهدبودنه
اصولگرایانراســتیاچپ.ماازایدئولوژی
عبوركردهایماكنونزمانهیاستراتژیاست.

ایدئولوژی بر  استراتژی  تقدم 
چراازاتحاد»روحانی-الریجانی«حمایتمیکنیم؟

محمد قوچانی
سردبیر

6چه باید کرد؟

راهـبـرد فصل 1:  جامعه و سیاست
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با رای اعتماد مجلس به وزرای پیشنهادی 
حسن روحانی، دولت دوازدهم رسما كار 
خود را آغاز كرد. وزرایی كه سر كار بودند، 
همان خط را ادامه می دهند و وزرای جدید 
نیز با اتخاذ یك برنامه چهارساله، به پیش 
خواهند رفت. بعید است با این مجلس و این 
نمایندگان، مشكلی پیش روی آنها باشد. از 
ابتدا نیز قابل پیش بینی بود كه اعضای دولت 
به راحتی از پیچ بهارســتان بگذرند. حتی 
و  درباره آذری جهرمی  پیش آمده  حواشی 
علی ربیعی نیز با البی آنها حل شد. این اتفاق 
نشان داد كه بین نمایندگان مجلس و مردمی 
كه به آنها رای داده اند، كم و بیش فاصله ای 
جدی افتاده اســت. بیشترین مخالفت ها با 
جهرمی و علی ربیعی و ســپس حبیب اهلل 
بی طرف بود. مصلحت گرایی نمایندگان از 
یك سو و البی پرقدرت جهرمی و ربیعی 
از دیگر سو، آن دو را ماندگار كرد. افتادن 
حبیب اهلل بی طرف بیشتر از آن كه كاری 
از فراكسیون امید یا فراكسیون والیی باشد، 
رفتار قومیتی نمایندگان جنوب در اعتراض 
به رفتار 12 سال پیش  بی طرف بود و اصال 
یك كار تشكیالتی سیاسی نبود. در جریان 
بررسی صالحیت وزرا، نمایندگانی را دیدم 
كــه مخالف ثبت نام كردنــد اما به جای 
مخالفت با وزیر پیشنهادی، در موافقت با 

آنها سخن گفتند.
نهایتا نیز وكیل و وزیر به یكدیگر كه 
می رسیدند، یكدیگر را در آغوش می گرفتند 
كه یعنی نه تو آن سخنان را باور كن و نه 
من مخالفت تو را جدی گرفته ام. بحث سر 
این مجلس و آنچه كردند، گزارش و مطلب 
دیگری است. اما ابتدا باید دانست كه حسن 
روحانی چه كسانی را به مجلس معرفی كرد 
و آنها از چه جایگاه و خاستگاهی به دولت 
آمده اند. شاید برای بررسی این موضوع الزم 
باشد كمی به عقب برگردیم؛ از روزی كه 
حسن روحانی زعامت یك حزب سیاسی را 
پذیرفت تا زمانی كه زیر عبای او افرادی به 

نام »اعتدال و توسعه« گرد هم آمدند.
QQQ

ایران،  ســازندگی  كارگزاران  حزب 
انتخابات ریاســت جمهوری سال  پس از 
76، اگرچه بسیار موثر بود، هر چه از عمر 
دولت اول اصالحات گذشــت، ضعیف و 
ضعیف تر شــد. با این حال اعضای حزب 
نه تنها در مجلس پنجــم حاضر بودند، در 
دولت و حتی اولین شورای شهر نیز حاضر 

بودند. كارگــزاران صدای میانه ای بود كه 
ابتدای دولت اصالحات شــنیده نمی شد. 
حتی عطاءاهلل مهاجرانی عضو ارشد حزب 
ایران كه سخنگوی  كارگزاران سازندگی 
دولت سیدمحمد خاتمی بود، در یك جلسه 
رسمی اعالم كرد من در دولت سخنگوی 
دولت هستم نه سخنگوی كارگزاران. علت 
البته روشن و مشخص بود. جبهه مشاركت 
با مطالبات سیاسی تند و تیز تاسیس شده 
بــود و رئیس جمهور را بــه دنبال خود 
فشار  مانند  مختلفی  تئوری های  می كشید. 
از پایین، چانه زنی در باال، آرامش فعال و... 
از ســوی تئوریسین های اصالحات مطرح 
می شد و جامعه سیاسی و جامعه دانشگاهی  
تالش می كردند بــا طرح مطالبات دیگر، 

خواسته های خود را دنبال كنند.
در این میان حمله به هاشمی رفسنجانی، 
البته در اولویــت اول اصالح طلبان جوان 
بود. سال 78 رسیده بود و تب تند انتخابات 
آغاز شده بود. كارگزاران یكه و تنها افتاده 
بود و صدایش شنیده نمی شد. دبیركل آن، 
غالمحسین كرباســچی به علت حمایت 
از ســیدمحمد خاتمی در زندان تاوان پس 
می داد و دیگر اعضــای بلندپایه آن مانند 
فائزه هاشمی با بداقبالی روبه رو بودند. حتی 
اعضای این حزب در مجلس پنجم جنب و 

جوش سابق را نداشتند.
در همین حــال و هوا بود كه برخی از 
چهره های راســت  میانه یا محافظه كاران 
میانــه رو كه برخی از آنها مانند محمدباقر 
به  بودنــد،  مجلس  نماینــده  نوبخــت 
دیدار هاشمی رفســنجانی كــه زیر نقد 
قرار داشــت، رفتند.  تند اصالح طلبــان 
آنها كســانی ماننــد محمدباقر نوبخت، 
محمدرضا نعمت زاده، اكبر تركان، فاطمه 
حسین  واعظی،  محمود  هاشمی رفسنجانی، 
موســویان و چند چهره دیگر بودند. در 
آن ایام جز یكی دو نفر، بقیه ناشــناس یا 
چندان معروف نبودند اگرچه همه آنها در 
این سال ها از چهره ها و سلبریتی های سیاسی 
ایران شــده اند، در آن مقطع كسی آنها را 
چندان به جا نمی آورد. در آن دیدار آنها به 
اعالم كردند می خواهند  هاشمی رفسنجانی 
حزب جدیدی را راه اندازی كنند. هاشمی 
از این امر استقبال كرد و حسن روحانی را 
پیشنهاد داد كه این حزب تحت رهبری او 
فعالیت خود را پیش بگیرد. چنین نیز شد. 
حزب اعتدال و توســعه، كار خود را آغاز 
هاشمی رفســنجانی  دختران  اكنون  كرد. 
در دو حزب قرار داشــتند؛ فائزه در حزب 
كارگزاران و فاطمــه در حزب اعتدال و 

توسعه.

امید فاطمه هاشمی رفســنجانی این بود 
كه در زمان افول خواهرش و حزب متبوع 
او، بدرخشــد و حزبش پروبال بگیرد. از 
حزب اعتدال و توســعه به عنوان شــاخه 
راســت كارگزاران نام می بردند. اما همان 
كارگزاران نحیف در سال های اولیه دولت 
اصالحات، از حزب تازه تاسیس و تازه نفس 
اعتدال و توســعه برنده تر و پرنفوذتر بود. 
آنها آمده بودند تا در رقابت های انتخابات 
مجلس ششم، سهمی از دریای سیاست ایران 
بردارند. خاســتگاه آنها راست سنتی بود. 
اما تكنوكرات تر از راست ها به »توسعه« 
پای بند بودند و آن را سرمشق حزب خود 
می دانستند اما دولت اصالحات و افراد به 
قدرت رسیده، چپ تر از آن بودند كه در آن 
سال ها اهل توسعه باشند یا به چنین چیزی 
بیندیشند. اصالح طلبان كه عموما چپ های 
اسالمی بودند، آمده بودند تا موتور توسعه 
هاشمی را خاموش كنند نه آن كه بر آن 

بدمند.
بدین ترتیب، اعتدال و توسعه در انتخابات 
مجلس ششم، با راست سنتی پیمان بست و 
بیعت كرد و نهایتا نیز شكســت سنگینی 
خورد. آنها نه در دولت اول خاتمی سهمی 
دریافت كردند و نه توانستند در دولت دوم، 
یكی از وزارتخانه ها را دریافت كنند. عموما 
در حاشیه قرار گرفتند ولی به زیست سیاسی 
خود در مركز تحقیقات استراتژیك كه زیر 
نظر حســن روحانی بود ادامه دادند. بعدتر 
كه پرونده هســته ای ایران شكل گرفت 
و حسن روحانی مســئول آن شد، حسین 
موسویان به عنوان یكی از اعضای بلندپایه 

تیم مذاكره كننده هسته ای انتخاب شد.
دولت خاتمی كه به اتمام رسید و دولت 
احمدی نژاد سر كار آمد، اعتدال و توسعه 
چندان مجال كار نداشــت. آنها همچنان 
مجمع  اســتراتژیك  تحقیقات  مركز  در 
تشخیص مصلحت نظام ماندند تا دو دولت 
احمدی نژاد به پایان برســد. سال 92، سال 
آنها بود. حسن روحانی رئیس جمهور ایران 
شــد و حزب اعتدال و توسعه بخت آن را 
یافت كه به جای یك وزیر دریك دولت 
غیرخودی، چندین وزیر در دولت خودی 
داشته باشــد. ضمن آن كه آنها در 8 سال 
ریاست جمهوری احمدی نژاد، توانسته بودند 
مركز تحقیقات اســتراتژیك را به پایگاه 

اصالح طلبــان و دولتمردان میانه رویی كه 
احمدی نژاد آنها را بیكار كرده بود، تبدیل 

كنند.
QQQ

اما داستان یك بال دیگر نیز داشت؛ به 
موازات تالش های حزب اعتدال و توسعه 
بــرای ورود به قدرت، در ســال 78 یك 
حزب دیگر نیز كه تازه تاسیس شده بود، 
به راحتی، اغلب مناصب سیاسی را از آن 
خود كرد. حزب مشاركت ایران اسالمی، 
یك سال پس از خرداد 76 تاسیس شد و 
یك سال بعد نیز اغلب كرسی های مجلس 

ششم را از آن خود كرد.
اگر اعتدال و توسعه برای ورود به باشگاه 
سیاستمداران و قدرتمندان ناتوان بود، حزب 
اعتبار سیدمحمدرضا خاتمی  به  مشاركت 
كه برادر رئیس جمهــور وقت و دبیركل 
حزب مشاركت بود، توانست نه تنها برخی 
از پست های كابینه، بلكه اغلب كرسی های 
مجلــس را از آن خود كند و مهمترین و 
بزرگترین فراكســیون مجلس ششم را در 

دست بگیرد.
هشت سال ریاست جمهوری سیدمحمد 
خاتمی، برابر با 8 ســال نفــوذ و قدرت 
مشــاركت بود. آنها خط مشی دولت را 
مشــخص می كردند، طرح های مجلس را 
اگر می خواستند مصوب می كردند و اگر 
نمی خواستند به آن رای نمی دادند. مهمترین 
روزنامه ها و تریبون های سیاسی از آن آنها 
بود. شخصیت های سیاسی و اعضای حزب 
آنها بیشترین نفوذ را در بدنه اجتماعی دوم 

خرداد و اصالحات داشتند.
هرچه مشاركت پرفروغ بود، اعتدال و 
توســعه كم فروغ و بلكه خاموش بود. هر 
چه آن می درخشید، این یكی كم سوتر و 

بی رنگ تر می شد.
اما پایــان دولت اصالحات، بی این كه 
آنها بدانند، پایان قدرت مشــاركت بود. 
چهار سال اول ریاست جمهوری احمدی نژاد 
درهای تمــام مناصب قــدرت به روی 
مشاركت بسته شد. اگرچه اعتدال و توسعه 
همچنان در مركز تحقیقات اســتراتژیك 
كورسووار به حیات خود ادامه می داد. هر 
چه می گذشت نیروی اعتدال و توسعه بیشتر 

می شد و قدرت مشاركت كمتر می شد.
سال 88 كه رســید، در واقع انتخابات 

ریاست جمهوری مهر پایانی بر فعالیت های 
حزب مشاركت بود. درهای حزب بسته و 
پلمب شد و اعضای رده اول آن یك به یك 
بازداشت شدند. مشاركت تاوان سیاست های 
اشتباه خود را می پرداخت. تاوان یكه تازی ها 
و گردن كلفتی. تاوان این كه خود را برتر 
از دیگر احزاب اصالح طلب دید و حاضر 
به اجماع ســر یك كاندیدا در سال 84 و 
سپس 88 نشــد. تاوان بی مهری به دیگر 
دوم  استخوان دار  و  ذی نفوذ  شخصیت های 

خرداد را می دید.
از سال 88 به بعد، حزب مشاركت عمال 
دیگر وجود خارجی نداشت اگر چه شعله 
حزب با پلمب و تهدید خاموش نشــد و 
اعضــای آن به محوریت محمد نعیمی پور 
جلســات خود را پی گرفتند اما فروغ شان 
بسیار كم شــده بود و ناامیدتر از همیشه 

بودند.
برعكس آنان این حزب اعتدال و توسعه 
بود كه پس از وقایع سال 88، اغلب اعضای 
آن از تیر غیب زندان و محرومیت ها سالم 

مانده بودند.
پس هر چه به 92 نزدیك تر شدیم، این 
بانشاط تر و فعال تر و آن یك كه مشاركت 
باشد محتاط تر قدم برداشت. در مقطعی حتی 
محمد موســوی خوئینی پدر معنوی حزب 
مشاركت اعالم كرد كه ممكن است ما در 
انتخابات ریاست جمهوری شركت نكنیم. 
شد  هاشمی رفسنجانی كه ردصالحیت  اما 
و اقبال عمومی به سمت روحانی و عارف 
سرازیر شد، اعضای مشاركت نیز پذیرفتند 
كه عصر جدید، عصــر روحانی میانه رو 
است؛ نه محمدرضا عارف. پس آنها نیز به 
كمك آمدند تا عارف به نفع حسن روحانی 

كناره گیری كند.
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روحانی كه رئیس جمهور شد، هم اعتدال 
و توسعه و هم مشاركت و نیز كارگزاران 
تمام تالش خود را به كار بستند افرادی را 
به روحانی معرفی كنند كه نه تنها مشكلی 
نداشته باشــند، بلكه بتوانند عصای دست 

رئیس جمهور نیز باشند.
حســن روحانی در مدت زمانی كه در 
مركز تحقیقات استراتژیك به سر می برد، 
نه تنها اعضای حزب اعتدال و توسعه را از 
گزند اتفاقات 88 در امان نگه داشــته بود، 
بلكه توانسته بود مدیران و چهره های میانه رو 
را نیــز جذب كند. چنین بود كه عالوه بر 
افرادی مانند نوبخت و واعظی، كسانی مانند 
علی جنتی و محمدجواد ظریف نیز در مركز 
تحقیقات دفتر و دستك داشتند و برنامه های 

خود را آنجا پیش می بردند.

بدیــن ترتیب دولــت اول روحانی با 
تركیب افرادی مانند نعمت زاده، محمدباقر 
تركان،  اكبر  واعظــی،  محمود  نوبخت، 
مرتضی بانــك كه از اعضای شــورای 
مركزی اعتدال و توسعه بودند، بسته شد و 
كنارش افرادی مانند بیژن زنگنه، محمدجواد 
ظریف، علی ربیعی، علی جنتی و... نیز به 

آن پیوستند.
دولت اول كه به پایان رسید، بیشترین 
تالش اصولگرایــان بر این نقطه متمركز 
شد تا حسن روحانی مجددا رئیس جمهور 
ایران نشود، اما خواســت اصولگرایان و 
مخالفان دولت به بار ننشست. روحانی با 
آرای باالتری رئیس جمهور دوره دوم شد 
و اكنــون دولت خود را كه اغلب اعضای 
آن از دو حزب »اعتدال و توسعه« و »اتحاد 

ایران اسالمی« هستند، تشكیل داده است.
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اگر از لیست حسن روحانی كه به مجلس 
معرفی شد، بگذریم، حتی بین معاونان نیز 
سهم حزب اعتدال و توسعه بیش از احزاب 
دیگر اســت. حزب كارگــزاران تقریبا 
هیچ ســهمی بین وزرا ندارد؛ جز اسحاق 
جهانگیری كه معاون اول رئیس جمهوری 

است.
با این حال نیم نگاهی به لیســت وزرا، 
رئیس جمهوری  ارشد  مشاوران  و  معاونان 
نشــان می دهد كه میانه روهای  اصولگرا 
نســبت به اصالح طلبان اكثریت كابینه را 
تشكیل داده و عضوی كه چهره ای میانه رو 

نباشد، در دولت دوازدهم به چشم نمی آید.
میانه روهای اصالح طلب را افرادی چون 
اســحاق جهانگیری، محمدجواد ظریف، 
قاضی زاده هاشمی، مسعود سلطانی فر، علی 
ربیعی، بیژن زنگنه، محمود حجتی، عیسی 
شــهین دخت  ابتكار،  معصومه  كالنتری، 

موالوردی و مسعود نیلی تشكیل داده اند.
دیگــر چهره های میانــه روی كابینه 
كه خاســتگاه اصلی آنهــا اصولگرایی 
از: محمود علوی، محمد  اســت عبارتند 
آخوندی،  عباس  نهاوندیان،رحمانی فضلی، 
محمد شریعتمداری، آذری جهرمی، مسعود 
كرباســیان، علیرضا آوایی، ســیدعباس 
صالحی، سیدمحمد بطحایی، علیرضا مونسان، 
محمدباقر نوبخت و محمود واعظی. بدین 
ترتیب گویی كابینه به دو نیمه مساوی بین 
میانه روهای اصالح طلب و اصولگرا تقسیم 
شده است. اگرچه در این میان سهم احزاب 
مختلف اســت. مثال حزب اسالمی كار و 
حــزب كارگزاران تنها با یك وزیر و دو 
حزب اعتدال و توسعه و اتحاد ایران اسالمی 

با چند وزیر و معاون در كابینه حاضرند.

وها میانه ر عصر 
کابینهدوازدهمدردستمیانهروهاقرارگرفت

نیم نگاهی به لیست وزرا، معاونان و مشاوران ارشد رئیس جمهوری نشان می دهد كه میانه روهای  
اصولگرا نسبت به اصالح طلبان اكثریت كابینه را تشکیل داده و عضوی كه چهره ای میانه رو 
نباشد، در دولت دوازدهم به چشم نمی آید.

دولت

اعضای حزبی کابینه یا افرادی که نزدیک به احزاب هستند

کارگزاران اعتدال و توسعه حزب اتحاد ایران اسالمی حزب کار

اسحاق جهانگیری محمود واعظی
محمدباقر نوبخت
مسعود سلطانی فر

محمود حجتی
معصومه ابتکار

شهیندخت موالوردی

علی ربیعی

اکبر منتجبی
دستیار سردبیر
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مجلس

یك شكســت مهم در كارنامه فراكسیون 
امیــد؛ عدم رای اعتمــاد مجلس به حبیب اهلل 
بیطــرف وزیر پیشــنهادی نیرو نشــان داد 
فراكسیون امید نه تنها نتوانست مانع از راهیابی 
وزرایی شــود كه نمی خواســت وارد دولت 
شــوند، بلكه حتی نتوانســت یكی از وزرای 
اصالح طلب و مورد حمایت خودش را هم در 
كابینه دوازدهم حفظ كند. البی های قدرتمند 
دو فراكسیون مستقلین و اصولگرایان والیی 
باز هم نمایندگان فراكسیون اكثریت مجلس 
)فراكســیون امید( را دســت خالی از میدان 
رقابت روانه صندلی های سبزشان در بهارستان 
كرد. اگرچه از ابتدا نام سه وزیر كشور، رفاه 
و ارتباطات به عنوان وزرایی كه راه سخت تری 
برای رســیدن به وزارت در پیش دارند بر سر 
زبان ها بود، در روزهای پایانی بررسی صالحیت 
وزرا در مجلس این تركیب دچار تغییراتی شد. 
كم كم خبر رسید كه اوضاع رای آوری رحمانی 
فضلی، بطحایی و ربیعی وزرای پیشنهادی كشور 
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 صالحیت ها در مجلس 
تغییر كرد. صبح روز رای اعتماد به وزرا زمزمه 
غالب در مجلس تالش اصولگرایان برای عدم 
اصالح طلب  پیشنهادی  وزیر  بیطرف  راهیابی 

به كابینه دوازدهم بود. 

QQQاتفاق روز آخر
فراكسیون های سیاسی مجلس رای و نظر 
نهایی خودشــان درباره كابینه را به آخرین 
اعتماد  بررســی صالحیت ها و رای  ساعات 
به وزرای پیشــنهادی موكــول كردند. یك 
ســاعت قبل از آغاز رای گیری فراكســیون 
مســتقلین در بیانیه ای كه در میان نمایندگان 
عضو این فراكسیون در صحن مجلس توزیع شد 
اعالم كرد كه از سه وزیر ارتباطات، كشاورزی 
و نیرو حمایت نخواهد كرد. فراكسیون مستقلین 
قرار بود بعــد از رای گیری مخفی از اعضای 
خودش تنها به وزرایی كه بیش از دوسوم آرا 
نمایندگان این فراكسیون را كسب كنند رای 
بدهد و جهرمی، حجتی و بیطرف سه وزیری 
بودند كه در این فراكسیون كمتر از 60 درصد 

آرا را به دست آوردند. 
زمزمه هایی كه از فراكســیون والیی هم 
شــنیده می شــد گویای این موضوع بود كه 
نمایندگان اصولگرای عضو این فراكســیون 
هم قرار اســت مانع از رسیدن بطحایی وزیر 
پیشنهادی آموزش و پرورش و همچنین چند 
وزیر پیشنهادی اصالح طلب به وزارت شوند. از 
جمله وزرای كشاورزی، نیرو و راه و شهرسازی 
در كنار وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش پنج 
وزیری بودند كه این فراكســیون به اعضای 
خود اعالم كرد قصد حمایت از آنها را نخواهد 

داشت. 
اما فراكسیون امید بنا بر تصمیم فراكسیونی 
خودشان كه آن هم یك ساعت پیش از آغاز 
رای گیری به اعضای فراكسیون اعالم شد عدم 
پیشنهادی  از جهرمی وزیر  حمایت خودشان 
ارتباطات را اعالم كردند و البته درباره بطحایی 
وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش هم اعالم 
كردند كه به نتیجه مشخصی برای حمایت از او 
نرسیده اند و اعضای فراكسیون می توانند در این 

مورد رای فردی بدهند. 
در مجلس دهم تركیب فراكســیون های 
سیاسی مجلس به گونه ای است كه برای رای 
نیاوردن یك وزیر دســت كم دو فراكسیون 
باید اتفاق نظر داشــته باشند. اگر چه تا پیش 
از آغاز رای گیری هر ســه فراكسیون سیاسی 

مجلس اعــالم كردند كه قرار نیســت در 
فرآیند رای گیری بــرای وزرا هیچ ائتالفی با 
یكدیگر داشته باشــند، بازی های فراكسیونی 
نقش خودشان را هم در رای نیاوردن بیطرف 
و هم در رای آوردن جهرمی به خوبی نشــان 
دادند. یك روز قبــل از رای گیری هم درباره 
ائتالف احتمالی فراكســیونی، بهروز نعمتی 
عضو فراكسیون مســتقلین در گفت وگو با 
سازندگی به طور تلویحی از ائتالف و هماهنگی 
دو فراكســیون مستقلین و والیی خبر داد. دو 
فراكسیون مستقلین و اصولگرایان والیی بر سر 
رای نیاوردن حبیب اهلل بیطرف اتفاق نظر داشتند. 
همانطور كه فراكسیون امید هم با فراكسیون 
مســتقلین درباره رای نیاوردن جهرمی وزیر 
پیشــنهادی ارتباطات هم نظر بود. با این حال 
ظاهرا اعضای هیات رئیسه دو فراكسیون والیی 
و مستقلین باز هم توانستند با ائتالف با یكدیگر 
این اتفاق نظر را در عمل هم به نمایش بگذارند 
و مانع از رسیدن وزیر اصالح طلب پیشنهادی 
بــه وزارت نیرو )آن هم تنها با 7 رای كمتر( 
شوند تا خاطره تلخ انتخابات هیات رئیسه دوم 
مجلس و از دست دادن سه كرسی فراكسیون 
امید در تركیب هیات رئیسه باز هم تكرار شود. 
فراكسیون امید عالوه بر این در ایجاد ائتالف با 
فراكسیون مستقلین بر سر گزینه مشتركی كه 
قصد حمایت از او را نداشتند یعنی جهرمی هم 

موفقیتی نداشت. 
آثار هماهنگی دو فراكســیون مستقلین و 
والیی در آرای سایر وزرا هم خودش را نشان 
داد. جایی كه محمود حجتی وزیر كشاورزی 
بــا 164 رای و عباس آخونــدی وزیر راه و 
شهرســازی با 188 رای موافق با میزان رای 
كمتری در میــان وزرای دولت یازدهم راهی 
وزارتخانه های خود شدند. فراكسیون امید هم 
البته رای فراكسیونی خودش را بیشتر از همه 
در آرای منفی جهرمی نشان داد. او 120 رای 
مخالف داشت كه تقریبا وزن فراكسیون امید 

در مجلس را نشان می دهد. 
QQQ

اما چه شد كه سه وزیری كه در گمانه زنی ها 
راه دشواری برای جلب رای نمایندگان داشتند 
در نهایت موفق شدند به وزارت برسند؟ چرا 
رحمانی فضلی با وجود انتقادات تند چهره هایی 
مانند علی مطهری با 250 رای موافق و تنها 25 
رای مخالف دوباره وزیر كشور شد؟ و رمز رای 
آوری آذری جهرمی و ربیعی با وجود حواشی 

زیاد درباره آنها چه بود؟

QQQعلی ربیعی، البی های گسترده
علی ربیعی جــزو آن دســته از وزرای 
پیشــنهادی روحانی بود كه ماجراهای زیادی 
درباره البی های سنگین او منتشر شد. البی هایی 
كــه او ناگزیر به انجام آنها بــود. چه آنكه 
اصالح طلبان بیرون مجلس از عملكرد 4 سال 
گذشــته او راضی نبودنــد و در ارزیابی های 
فراكســیون امید از وزرای كابینه یازدهم، نام 
او جزو 7 وزیر ی بود كه از فراكســیون امید 
نمره منفی گرفته و امیدی ها در رایزنی هایشان با 
رئیس جمهور خواهان حذف او از كابینه بودند. 
با این حال اما او در صحن علنی و هنگام بررسی 
صالحیتش هیچ مخالفی از فراكســیون امید 
نداشت. اینكه چرا با وجود همه این ها حتی یك 
نفر از فراكسیون امید حاضر به مخالفت با او 
نشد موضوعی است كه عارف و اعضای هیات 
رئیسه فراكسیون امید باید درباره آن توضیح 
بدهند اما خیلی ها البی های گسترده ربیعی را 

موثر می دانند.
خبری كه ســایت انتخــاب 25 مردادماه 
منتشر كرد و نشــان می داد كه مهدی وكیلی 
پســر دهه هفتادی محمدعلی وكیلی نماینده 
اصالح طلب تهران و عضو هیات رئیسه مجلس 
به عنوان مدیرعامل شركت كاوشگران صنعتی 
و معدنی آتیه صبا از شركت های تابعه وزارت 

كار منصوب شده است. خبری كه به سرعت 
منتشــر شــد و دو روز بعد ولــی آذروش 
مدیرعامل شركت آتیه صبا در واكنش به آن 
گفت: »انتصاب وی )مهدی وكیلی(به عنوان 
سرپرست این شركت، با توجه به سوابق وی در 
این شركت و تاكید رئیس جمهوری و مقامات 
عالی نظام درباره جوانگرایی در مدیریت انجام 
شــده اســت«. با این حال محمدعلی وكیلی 
بدون اینكه بخواهد توضیح روشنی درباره این 
موضوع بدهد در سرمقاله خودش در روزنامه 
ابتكار سعی كرد بگوید انتشار این قبیل خبرها و 
واكنش ها به آن تنها نشانه ای از سقوط اخالقی 

جامعه است. 
عالوه بر این درســت یــك روز قبل از 
رای گیــری پورابراهیمی رئیس كمیســیون 
اقتصادی متنی را در میان خبرنگاران منتشــر 
كرد و مدعی شــد كه ربیعی در ادامه اقدامات 
نامتعارف خودش برای جلب رای نمایندگان 
فقط در یك مــورد 40 نماینده از اقوام خاص 
را به شام دعوت كرده و به آنها كارت هدیه 

داده است. 
افزون بر این همان روز فایل صوتی منتسب 
تامین  پارلمانی ســازمان  معاون  به تاج الدین 
اجتماعی در كانال های تلگرامی منتشر شد كه 
ظاهرا مربوط به جلسه ای بود كه با موضوع رای 
اعتماد به ربیعی وزیر پیشنهادی كار، در جمع 
روسای اســتانی این سازمان، برگزار شده بود. 
در آن فایل تاج الدین جمالتی از این دست را 
خطاب به مدیران سازمان گفته بود: »التماس 
می كنم این دو هفته هیچ كاری كه یك نماینده 
را آزرده می كند، انجام ندهیــد.... ما از هفته 
گذشته كه دكتر نوربخش دستور داده اند ستادی 
تشكیل شده است هر روز صبح جلسه داشته ایم 
در این موارد و هر روز این مســائل را رصد و 
تك تك درخواست های مربوط به نمایندگان 
را پیگیری می كنیم. ولی این كفایت نمی كند. 
اطالعاتی كه من دارم خیلی صریح و شــفاف 
خدمتتان می گویم، هنوز ما را اقناع نكرده است 
كه بتوانیم مدعی این باشیم كه وزیر با رای باال 
و با اقتدار از صحن مجلس بیرون خواهد آمد. 
خواهش می كنم زنگ بزنید، استدعا می كنم این 
دو هفته نماینده هــا را ول نكنید. این 10 روز 
خیلی از اتفاق ها در مجلس ممكن است بیفتد...« 
با همه اینها اما در فراكســیون امید اوضاع 
به سود ربیعی پیش رفت و رویكرد فراكسیون 
آنطور كه از اظهــار نظرها و ارزیابی اعضای 
این فراكســیون بر می آمد به دلیل ســوابق 
اصالح طلبانه ربیعی نســبت به او مثبت بود. 
به عالوه خیلی از نمایندگان فراكسیون امید با 
این استدالل كه اگر به او رای ندهیم گزینه ای 
بدتر از او بر سر كار خواهد آمد ترجیح دادند 

كه به ربیعی رای بدهند. 

QQQ آذری جهرمی
دومین چهره پرحاشیه كابینه 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 بحث های حاشیه ای 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 بخش های فنی شنود مربوط بوده است.
فراكســیون امید در یك جلسه محرمانه با 
چهار نفر از كســانی كه مدعی بودند جهرمی 
در جریان دستگیری های سال 88 بازجوی 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 می رفــت. این موضوع 

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 
كرد: »هنگامی كه وزیر پیشنهادی ارتباطات 
از برنامه های خود دفــاع می كرد اتفاقی افتاد 
كه موجب ناراحتی برخی از نمایندگان شــد. 
نمایندگان سواالتی را به صورت كتبی مطرح 
كردند اما این سواالت از سوی وزیر پیشنهادی 
ارتباطات نه تنها پاســخ داده نشد بلكه آقای 
جهرمی پاسخ را به جوابگویی مكتوب حواله 

دادند كه اساساً در آیین نامه امكان ندارد.«
جعفرزاده ایمن آبادی نائب رئیس فراكسیون 
مستقلین هم با بیان اینكه پاسخ خیلی از سواالتش 
درباره جهرمی را دریافت نكرده اســت و چند 
ساعت مانده به آغاز رای گیری از او خواسته بود 
در جلسه ای 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 نماینــده ای بود كه از فراكســیون امید 
به عنوان مخالف سخن گفت. در شرایطی كه 
خیلی ها پای گیرنده های تلویزیون منتظر بودند 
تا نمایندگانی از فراكسیون امید به مباحث طرح 
شده در شــبكه های مجازی درباره  جهرمی 
بپردازنــد زرآبادی آن روز فقط به ســوابق 
جهرمی در شركت توسعه زیرساخت پرداخت. 
جالب اینكه سوابق جهرمی از سوی نمایندگان 
فراكســیون والیــی و چهره هایی همچون 

پورمختار مطرح شد. 
هر چه بود جهرمــی برخالف آیین نامه 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. 
از پاسخ هایش خطاب  زرآبادی در بخشی 
به جهرمی در واقع ســواالت تــازه و جدی 
دیگری را مطرح كرد: »بر اساس كدام پیشنهاد 
ترانزیت برآورد، 30 ترابیت بر ثانیه در برنامه 
ششــم دادید و مجوز یك شركت ترانزیت با 
مشاركت ســرمایه گذار خصوصی و خارجی 
گرفتید؟ ... چرا واحدهای نظارتی زیرساخت 
صوری حفظ شده و نیروهایش به جاهای دیگر 
منتقل شــده  اند؟ جمع ناظر و مجری در یك 
حوزه بسترســاز فساد و رانت است. چرا هاب 
ماهواره های بین المللی كه در سال 93 خریداری 
شده، در سال 94 نصب و افتتاح و در سال 95 
آزمایش و تحویل و آماده بهره برداری شد و در 

سال 96دستور جمع آوری صادر شد؟«
زرآبادی در بخشی از پاسخ هایش به جهرمی 
نوشت: »شركت زیرساخت تعرفه را كاهش 
داده و اپراتورها كه باید ملزم به كاهش تعرفه 
به همان میزان باشند این كار را انجام نداده اند 
... در نتیجه بخشــی از درآمد دولت به جیب 
اپراتورهــا رفته كه این مبلــغ بالغ بر 5 هزار 
میلیارد تومان در یك بازه زمانی بوده است... 
شاید هم علت حمایت همه جانبه اپراتورهای 
بخش خصوصی از وزیر پیشنهادی ارتباطات 

كه در نطقشان یاد كردند همین باشد...«. 
حواشی مربوط به جهرمی به همین جا ختم 
نشد. گذشته از بحث های تخصصی و سواالتی 
كه او درباره عملكردش در وزارت ارتباطات 
بی پاسخ گذاشــت، بحث ها درباره سوابق او 
همچنان در فضای مجازی ادامه داشت. تا آنجا 

كه وزارت اطالعات بیانیه ای منتشر كرد. 

خود این موضوع دست مایه بحث هایی در 
فضای مجازی شــد. ساعتی بعد بخش خبری 
20:30 هم 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 كرد: »فرآیند 
شكل گیری شخصیت آذری جهرمی و زوایای 
مبهم پیشــینه اش چنان اســت كه 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 می رفت به جای صدور اطالعیه 
ابهام انگیز گردش كارهــای مرتبط با آقای 
آذری جهرمی را برای قضاوت صحیح در اختیار 

نمایندگان قرار می داد.« 

QQQچه كسانی برای جهرمی البی كردند؟
همه این ها سبب شد تا آذری جهرمی تیم 
گسترده ای برای البی با نمایندگان ترتیب دهد. 
او فعاالنی واقعی در صحن و حتی بیرون صحن 
داشت كه تالش می كردند بر رای نمایندگان 
اثرگذار باشــند. در بین نمایندگان رمضانعلی 
سبحانی فر 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 تالش های گسترده ای برای رای آوری 
او انجام می دادند. اما از میان چهره های بیرون 
از مجلس هم شــهاب طباطبایی و حزب ندا و 
ابطحی و حتی  چهره هایی همچون محمدعلی 
برخی كاركنان مجلس البی های گسترده ای با 

نمایندگان برای رای آوری 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 كنار 
وزرای كاركشــته و بعضا خسته و یكی دو تا 
بی انگیزه یك جــوان به مجلس معرفی كرد. 
این روزها مورد حمله جدی قرار گرفته است 
و اطالعاتی از برخی سایت ها به جامعه منتقل 
تفتیش كننده  بازجو، مدیركل شنود،  می شود. 
منازل و .... در صحن هــم كه با برخی افراد 
صحبت می كنم می گوینــد خیلی توانمند و 
زبل است و هركسی كه با او صحبت می كند 
قانعش می كند و این چهره خطرناك است و 
شاید یك احمدی نژاد 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 كه می تواند در این 
حوزه موفق شود. از مراجع رسمی هم به طور 
دوستانه سوال كردم چیزی دریافت نكردم و 
اگر بخواهیم تمام حرف هــا را بپذیریم باید 
حرف هایی كه درباره خیلی از دوستان از جمله 
عارف زده می شود را هم بپذیریم. به نظر من 
حیف است كه او رای نیاورد. باید این ریسك 
را بپذیریم و ضمن مراقبت از توانش استفاده 
كنیم وگرنه اتفاقی نمی افتد و یك خسته دیگر 
به ما معرفی می شود و باید به او رای بدهیم. او 
جوان است و توانمند و مطابق شعارهای روحانی 
و فرامــوش نكنیم اگر مقاومت های واعظی و 
ایشان نبود شاید امروز من نمی توانستم از این 

فضا این حرف را با شما بزنم.«
با همه این ها آذری جهرمی كه هم در توئیتر 
و هم اینســتاگرام فعال است روز شنبه و یك 

روز قبل از رای گیری و در حالی كه نمایندگان 
معتقدند او از پاســخ دادن به سواالتشان طفره 
می رود در اینستاگرام خود نوشت: »آنقدر در 
این چند روز محتوای دروغ علیه من تولید شده 
كه فكر می كنم اگر عمر پیرترین عضو كابینه 
را هم داشتم نمی توانستم این كار ها را انجام دهم. 
متاسفانه ماشین دروغسازی علیه من وقتی شروع 
شــد كه فرصت دفاع من پایان یافته بود. فقط 

می توانم بگویم همه اش دروغ است.« 
هر چه هســت او با وجود آنكه نتوانست 
حمایت دو فراكسیون امید و مستقلین را داشته 
باشــد با كم ترین رای در میان اعضای كابینه 

به دولت دوازدهم راه یافت. 

QQQرحمانی فضلی
عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر كشور هم 
از آن چهر هایــی بود كه معرفی اش در دولت 
دوازدهم با واكنش های زیادی همراه شد. نام 
او هم همچــون ربیعی جزو 7 وزیری بود كه 
فراكســیون امید در ارزیابی های خودش به او 
نمره منفی داده و از رئیس جمهور خواســته 
بودند در كابینه دوازدهم نباشــد. او منتقدان 
جدی ای همچون علی مطهری داشت و به خاطر 
عملكردش بر سر ماجرای مینو خالقی، نحوه 
رای گیری 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 
می دانستند. در فراكسیون امید در كنار این ها 
خیلی ها او را گزینه علی الریجانی می دانستند 
كه قرار است زمینه رای آوری او را در انتخابات 

ریاست جمهوری بعدی فراهم كند. 
همه این ها گویای نــگاه نه چندان مثبت 
نسبت  امید  فراكسیون  به خصوص  نمایندگان 
به او بود. حتی محمــود صادقی از منتقدین 
اصلی او در فراكســیون امید یك روز قبل از 
بررســی صالحیت وزیر كشور در مجلس در 
صفحه توئیترش نوشــت: »برای خرید رای 
نماینده به نفع وزیر كشور فرماندار اصالح طلب 
مباركه را تغییر دادند اما ظاهرا او راضی نشده؛ 
می گفت خواســته من تغییر استاندار است.« 
اما وزیر كشــور در نشست های جداگانه ای 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 25 استاندار 
اصالح طلب منصــوب كرده ام 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 4 میلیون 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 می گردد. 
به گفته چند نفر از نمایندگان فراكسیون امید 
در ماجــرای مربوط به كروبی وزیر كشــور 
اقدامات مهمی انجام داده و گزارش های خیلی 
خوبی به فراكسیون امید داده و به دلیل اقدامات 
مهمی كه دراین باره در دست دارد فراكسیون 

امید تصمیم به حمایت از او گرفت. 

بی طرف عجیب  مورد 
کابینهدوازدهمبدونهیچمشکلیرایاعتمادگرفتوتنهاحبیباهللبیطرفافتاد

یك شکست مهم در كارنامه فراكسیون امید؛ عدم رای اعتماد مجلس به حبیب اهلل بیطرف وزیر پیشنهادی نیرو نشان داد 
فراكسیون امید نه تنها نتوانست مانع از راهیابی وزرایی شود كه نمی خواست وارد دولت شوند، بلکه حتی نتوانست یکی از 

وزرای اصالح طلب و مورد حمایت خودش را هم در كابینه دوازدهم حفظ كند.

زینب صفری
خبرنگار سازندگی
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روز شنبه، 28 مرداد گرچه هنوز زمان تا 
رسمیت یافتن شورای شهر پنجم تهران باقی 
بود اما رئیس شورا مشخص شد. كمتر از یك 
هفته تا آغاز فعالیت رســمی پنجمین دوره 
شورای شهر تهران، اكثریت مطلق شورا سر 
انتخاب محسن هاشمی به عنوان رئیس شورا 

توافق كردند.
پسر ارشد آیت اهلل هاشمی رفسنجانی البته 
در این انتخاب بدون رقیب نبود. از مرتضی 
الویــری و احمد مســجد جامعی به عنوان 
رقبای محسن هاشمی برای كرسی ریاست 
بر پارلمان شهری نام می بردند، دو چهره ای 
كه ســابقه عضویت در شورا را دارند اما هر 
دو به نفع نفر اول تهران كه موفق شده بود 
یك میلیون و 750 هــزار رای تهرانی ها را 
به خود اختصاص دهد كنار كشیده و برای 
حفظ این وحدت بازیافته در شورای شهر از 

كاندیداتوری انصراف دادند. 
از محسن هاشمی به واسطه سال ها حضور 
در شهرداری ابتدا به عنوان گزینه ریاست بر 
این نهاد مدیریتی شــهری یاد می شد. با این 
حال پس از انتخابات، منتخبان مدعی شدند 
كه یكی از شــروط قرار گرفتن در لیست 
امید شورا امضای میثاق نامه بوده است. در این 
میثاق نامه ذكر شده بود كه اعضای منتخب 
شــورای شهر حق ندارند مسئولیتی خارج از 
شورا را برعهده بگیرند. با  این كه از گوشه 
و كنار صحبت از این بود كه محسن هاشمی 
از ابتدا هم حاضر به امضای میثاق نامه نشده اما 
كم كم تب درخواست از حضور او بر مسند 
ریاست شــهرداری تهران فروكش كرد و 
محسن هاشمی هم با سكوت به شهردار شدن 

محمدعلی نجفی رای داد. 
با آغاز  حضور هاشمی در شــهرداری 
فعالیت غالمحسین كرباسچی در تهران همراه 
بود. او در دوران ریاست كرباسچی بر تهران 
به عنوان مدیرعامل شركت مترو انتخاب شد 
و حتی در دوره اول ریاست جمهوری محمود 
احمدی نژاد هم در این سمت ابقا شد اما سال 

89 استعفا داد و از این سمت كنار رفت.
انتخاب محسن هاشمی به عنوان عضوی 
از حزب كارگزاران سازندگی برای ریاست 
پارلمان شهری به ریاست 14ساله اصولگرایان 
بر هیات رئیسه پایان داد، گرچه در شورای 
شهر چهارم تنها یك سال احمد مسجدجامعی 
برای این سمت انتخاب شد، باالخره مهدی 
چمران كه از شورای شــهر دوم تا چهارم 
رئیس بالمنــازع این پارلمان بود، با صندلی 
ریاست خداحافظی كرد تا شهریورماه محسن 
هاشــمی بر آن تكیه زند. پیش از محسن 
هاشمی هم محمدعلی نجفی با وجود حضور 
رقبای دیگری چون حســین مرعشی و الهه 
كوالیی رای قاطع منتخبان شورای پنجم را 

برای شهرداری تهران به دست آورده بود.
شــاید برای اولین بار است كه پیش از 
رسمیت یافتن شورای شهر هیات رئیسه آن 
مشخص می شود. چراكه 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 كرده است.

QQQ انتخاب آرام، رهاوردی از شورای اول
بر اســاس فصل هفتم قانون اساسی كه 
شــامل اصل 100 تا 106 می شــود، »برای 
پیشبرد سریع برنامه های اجتماعی، اقتصادی، 

و  آموزشی  فرهنگی،  بهداشــتی،  عمرانی، 
ســایر امور رفاهی از طریق همكاری 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 می گیرد 
كه اعضــای آن را مردم همان محل انتخاب 
می كنند....« این مهم اما سال ها بعد از تدوین 
قانون اساسی جمهوری اسالمی و حتی اصالح 

آن در دولت اصالحات محقق شد.
اولین انتخابات شوراهای شهر و روستا 7 
اسفند 77 برگزار شد تا با این انتخابات تازه 
از راه رسیده، »توسعه سیاسی« كه سیدمحمد 
خاتمی بر آن تاكید و اصرار داشت، تكمیل 
شود و به قول ســعید حجاریان سنگ بنای 

جمهوریت نظام باشد. 
در نهایت حدود 750 شورای شهر و بیش 
از 32 هزار شورای روستایی در ایران تشكیل 
شد و با شروع به كار حدود 5 هزار نفر نماینده 
شورای شهر و 107 هزار نفر اعضای شوراهای 
روستایی مردم تجربه مشاركت برای مدیریت 
محلی را تجربه كردند؛ دستاوردی مهم برای 
دولت دوم خرداد كه توسعه دموكراتیك را 
دنبال می كرد و در پی تغییری بلندمدت بود؛ 
تغییری كه در نگرش مردم نسبت به نقش 

خود در اداره جامعه محلی موثر بود.
از فضای  شورای شــهر پایتخت متاثر 
اصالح طلبانه كشــور و پیروزی سیدمحمد 
با جــوی پرهیجــان و اجتماعی  خاتمی 
تجربه  اولین  شــد.  اصالح طلب  یك دست 
انتخابات شــوراهای شهر و روستا در مركز 
سیاسی ایران چندان سرانجام خوشی نداشت. 
در واقع اولین تجربــه، اصالح طلبان را در 
ارتباط با دولــت و تعریف و تبیین حقوق 
و وظایف با ســردرگمی مواجه كرد. این 
سردرگمی به چالشی سیاسی تبدیل شد و در 

نهایت به انحالل شورای شهر اول انجامید.
شورای شهر اول از 9 اردیبهشت سال 78 
رسمیت یافت. عبداهلل نوری ریاست پارلمان 
شهری را برعهده گرفت و سعید حجاریان 
نایب او در شورا شــد. انتخابی كه چندان 
بی دردســر و بدون مخالفت نبود و طیفی از 
اصالح طلبان در شورای اول با ریاست نوری 

مخالف بودند. 
این اختالفات دامنه دار شــد و 

به انتخاب شــهردار هم رسید. 
قاعدتا اولین دستوركار شورای 
شهر پس از رسمیت یافتن، 
انتخاب شهردار برای پایتخت 
بود. اعضای شورا برای طی 
دموكراتیك  روندی  شدن 
فراخــوان دادنــد تا مردم 
اسامی كسانی كه می توانند 
مسئولیت كالن شهر تهران 
به شورا  بگیرند  برعهده  را 
نهایت  معرفی كننــد. در 
شــورا به نام 74 نفر رسید 
و قرار شد كه هر نامزدی 
كه  بتوانــد در رای گیری 
در  بیاورد،  رای  مقدماتی 5 

و  گیرد  قرار  نهایی  فهرست 
با این سازوكار 9 نفر به لیست 

نهایی راه یافتند.
از  دانش آشــتیانی  فخرالدیــن 

گزینه هایی بــود كه رای باالیی داشــت 
امــا به دلیل اختالف دیــدگاه دو طیف از 
اصالح طلبان 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 
كه با اختالف همراه بود.

اختالفات پس از آغاز به كار اولین شهردار 
منتخب شورای شــهر روزبه روز 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 كه دولت 
در ارتباط شورا و شهرداری دخالت می كند. 
پس از گذران روزهای شورا با همه اختالفات 
الویری اســتعفا داد و محمدحسن ملك مدنی 
به جــای او نشســت. با این حــال ارتباط 
ملك مدنی و شــورا هم چندان خوب پیش 
نرفت. اختالف سر فروش تراكم باال گرفت 
تا به هیات حل اختالف اســتان و پس از آن 
به هیات حل اختالف مركزی رسید. چند ماه 
مانده به انتخابات دومین دوره شوراهای شهر و 
روستا، اعضا تصمیم گرفتند برای جلوگیری از 
انحالل رایزنی كنند. در نهایت این اختالفات 
كه گاهی رنگ و بوی سیاسی می داد با رای 

هیات حل اختالف منحل شد.
اولیــن تجربه شــورا با حضــور قاطع 
اصالح طلبان چنــدان مطلوب نبود. از همین 
روی در دوره دوم بــا برنامه ریزی ائتالف 
قرار  اختیار اصولگرایان  آبادگران شورا در 
گرفت. این روند در دوره ســوم هم تكرار 
شد. دوره چهارم شورا همزمان با برگزاری 
انتخابات 92 تغییرات محسوسی در تركیب 
شورای شهر تهران ایجاد شد و اصالح طلبان 
حضور پررنگ تری داشتند تا جایی كه تك 

رای الهه راستگو حضور قالیباف در شهرداری 
را تمدید كرد.

تجربه تلخ شــورای اول، از دست دادن 
شوراهای دوم و سوم و رفتار غیرتشكیالتی 
برخی اعضای شورای چهارم اما یك خروجی 
مهم داشت؛ شورای پنجم، دستاورد مهم همه 
این سال های اصالح طلبان در شوراهای شهر 
و روستا بود كه آنان را به این نهاد مدنی و 

نظارتی شهری بازگرداند. 
منتخبان شــوراهای شهر و روستا پیش 
از رســمیت یافتن كار را آغاز كردند. آنها 
انتخاب شهردار را در دستوركار قرار دادند 
و با روندی دموكراتیك حكومت 12ســاله 

قالیباف را پایان دادند. 
همین روند در انتخاب هیات رئیســه 
شورای شهر تهران تكرار شد. اعضا پس از 
رایزنی های مختلف محسن هاشمی را برای 
ریاست شورای شهر تهران برگزیدند. حال 
این سواالت مطرح است كه روند انتخاب 
رئیس شورای شهر به چه شكل بوده است؟ 
آیا وعده اصالح طلبان در مورد شیشــه ای 
بودن شــورا در روند انتخاب رئیس محقق 
شده است؟ و اما سوال دیگر این كه چرا از 
میان همه گزینه های 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 
تكرارشدنی است و موفقیت شورای جدید 

چقدر در اعتماد مردم به جریان اصالحات 
موثر خواهد بود؟

QQQانتخاب رئیس در اتاق شیشه ای
پس از انتخاب محسن هاشمی به عنوان 
رئیس شورای شهر این سوال مطرح شد كه 
انتخاب رئیس شــورا با چه سازوكاری رخ 
داده اســت و آیا همان شیوه دموكراتیك 
انتخاب شهردار در انتخاب رئیس شورا هم 

به كار گرفته شده است یا خیر؟
محمود میرلوحی، منتخب شورای پنجم 
معتقد اســت روند انتخاب ریاست شورای 
شهر همچون انتخاب شهردار تهران كامال 
شفاف است. او به سازندگی گفت ساختار 
شورای پنجم بسیار هماهنگ است. از سویی 
میثاق نامه ای كه اعضا امضا كرده  و قول هایی 
كه اعضا در مقابل مــردم متعهد به انجام 
شده اند در شیوه تصمیم گیری هم موثر بوده 
است. از همین روی تمام تصمیم گیری ها با 
گفت وگــو، تفاهم و مبتنی بر خرد جمعی 
انجام می شود. او حتی معتقد است كه شورای 
پنجم در تصمیم گیری هــا چنان به اجماع 
رسیده است كه یك پله فراتر از دموكراسی 
و اعمال نظر اكثریت بر اقلیت است چراكه 
گزینه شهرداری و ریاست شورای شهر با 

اجماع كامل انتخاب شده است.
میرلوحــی توضیح داد كــه منتخبان 
شورای پنجم گفت وگو و مذاكرات زیادی 
با یكدیگر داشــتند، اولویت های شورای 
پنجم را بررســی كردند و مصر بودند در 
تمام تصمیم گیری ها مصالح شــهروندان، 
شــهر و جبهه پشتیبان شورا در نظر گرفته 
شــود. در نهایت به این جمع بندی رسیدند 
كه مناصب شورا كامال توزیع شود و همه 
اعضا مشاركت فعال داشته باشند. در واقع 
اعضا موافق نبودند الگوی شوراهای قبلی با 
ریاست چمران و ایفای نقش اصولگرایان 

تكرار شود.
این منتخب شورای شهر پنجم معتقد است 
كه آسیب شناسی چهار دوره شورای شهر 
توسط منتخبان، به عنوان الگوی مناسب اداره 
شورا طراحی و 18 جایگاه در شورا مشخص 
شد. بر این اســاس هر كدام از اعضا عالوه 
بر حضور در هیات رئیسه در مناصبی چون 
ریاست كمیســیون ها، نمایندگی شورا در 
شورای عالی استان ها، سمن ها، شورایاری ها 

و... هم حضور فعال خواهند داشت.
میرلوحی همچنیــن تاكید دارد كه 
روند انتخاب هیات رئیسه هم شفاف و 
كامال مبتنی بر خرد جمعی بوده و البته 
حضور و كارآمدی صددرصدی هم 

درنظر گرفته شده است.
این منتخب شــورای شــهر 
توضیح می دهد كه برای ریاست 
شورای شــهر پس از بحث و 
بررسی های انجام شده، با توجه 
به چارچوب ها و ویژگی های 
الزم و بر اساس نظر منتخبان 
شورا، سه نفر در نظر گرفته 
الویری،  مرتضی  شــدند. 
احمد مسجدجامعی و محسن 
هاشمی، سه گزینه ریاست 
بودند كه البته مسجدجامعی 
اعالم انصراف كرد. پس از آن 
اعضا با رای قاطع محسن هاشمی 
قاطع  انتخاب كردند. همین رای  را 
نشان داد كه اجماع میان اعضا وجود دارد. 
میرلوحی معتقد است كه روند انتخاب 
كامال شفاف و مبتنی بر اتاق شیشه ای  بوده 
اســت كه اصالح طلبان وعده داده بودند؛ 
از همین روی اگر تمــام مذاكرات اعضا 

از رســانه ملی هم پخش می شد، همین روند 
طی شده نشــان داده می شد و منتج به همین 

نتیجه می شد.

QQQ محسن هاشمی؛ احترام به رای مردم
اما سوال بعدی این است كه چرا محسن 
هاشــمی؟ آیا بازماندن او از شهرداری تنها 
دلیل این انتخاب است یا سابقه مدیریتی او؟ 
از سویی همچنان این دغدغه وجود دارد كه 
تكرار 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 كه 
پیش از رسمیت یافتن شورای شهر، شهردار و 
هیات رئیسه شورا مشخص شود اما برای نقل 
و انتقاالت سریع میان شورای چهارم و پنجم 
اقدامات چنین تصمیمی  و همچنین تسریع 

گرفته شد. 
فراهانی همچنین در مورد احتمال تكرار 
اتفاقات شــورای اول می گوید كه فضای 
شورای پنجم بسیار همدالنه تر از شورای اول 
است و مصادیق آن را انتخاب همراه با اجماع 
شهردار و هیات رئیسه شورای شهر می داند. 
همچنین معتقد اســت چهار دوره فعالیت 
شوراها این نهاد نظارتی شهری را به سطحی 
از بالندگی رسانده كه مشكالت شورای اول 

دوباره تكرار نشود.
این عضو شورای شــهر انتخاب محسن 
هاشمی به عنوان رئیس شورای شهر تهران 
را احترام به رای مردم می داند. او معتقد است 
كه محسن هاشمی از محبوبیت ویژه ای میان 
شهروندان تهرانی برخوردار است و ریاست 
او بر شــورا كامال 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 آیت اهلل 
هاشمی رفسنجانی و حضور محسن هاشمی در 

قامت رئیس را یادآور آیت اهلل می داند.
این منتخب شورای شهر سابقه مدیریتی 
هاشمی در شهرداری و شركت متروی تهران 
را یكی دیگر از عواملی دانست كه در انتخاب 
هاشمی به عنوان رئیس شورا از سوی اعضا 
دخیل بود. چهره ای نسبتا جوان كه با انگیزه 
متعهد شده اســت تمام وقت در اختیار شورا 

باشد.

QQQ عملکرد شورای پنجم و نتیجه
انتخابات پیش رو 

برخی معتقدند كه عملكرد شورای پنجم 
كه تماما در اختیار اصالح طلبان قرار گرفت 
و همچنین شهردار اصالح طلب تهران، در سبد 
رای آنان برای انتخابات مجلس و ریاســت 

جمهوری تاثیر به سزایی دارد.
ابراهیم امینی نایب رئیس شــورای شهر 
هم عملكرد شورای پنجم را در اعتماد مردم 
به جریان اصالح طلبی موثر می داند. او معتقد 
است كه قطعا عملكرد شورای شهر پنجم در 
اقبال مردم به این جریان هم در انتخابات سال 
98 مجلس و هم انتخابات ریاست جمهوری 

سال 1400 تاثیر خواهد گذاشت.
امینی می گوید اگر شورای شهر پنجم و 
شهردار تهران بتوانند به مطالبات مردم پاسخ 
دهند و از حاشیه ها به دور بمانند، مورد اقبال 
قرار خواهند گرفت كه البته اعضای شورای 
شــهر هم به این موضوع واقف هستند و در 
تمام تصمیم گیری ها به این نكته توجه دارند.

این منتخب شــورای شهر وفاق و اجماع 
را مهم ترین رویكرد شــورای پنجم می داند 
و معتقد اســت اعضا نباید دچار انشقاق و 
جبهه بندی داخلی شوند چراكه این موضوع در 

افكار عمومی تاثیر به سزایی دارد.

احترام به رای تهران
محسنهاشمیرفسنجانیازسویاعضایپنجمیندورهشورایشهرتهرانبهعنوانرئیسانتخابشد

امینی می گوید اگر شورای شهر پنجم و شهردار تهران بتوانند به مطالبات مردم پاسخ دهند و از حاشیه ها 
به دور بمانند، مورد اقبال قرار خواهند گرفت كه البته اعضای شورای شهر هم به این موضوع واقف 
هستند و در تمام تصمیم گیری ها به این نکته توجه دارند. تهران

مرجان زهرانی
خبرنگار سیاسی سازندگی
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ایران

لیست امید شــورای شهر در مشهد هم 
رای دهندگان را سربلند كرد. اعضای پنجمین 
دوره شورای شهر مشهد كه هر پانزده نفر 
از لیست امید بودند، 24 مرداد قاسم تقی زاده 
خامسی را به عنوان پنجاه و هشتمین شهردار 
پایتخت مذهبی كشــور انتخاب كردند. 
شهری كه بعد از تهران یكی از مهم ترین 
كالنشهرهایی است كه مدیریتش مهم و 
البته پردردسر است. مشهد عالوه بر مسائل 
و مشكالتی كه همه كالنشهرها با آن دست 
و پنجه نرم می كنند، به واسطه وجود حرم 
علی بن موسی الرضا)ع(، ساالنه پذیرای بیش 
از 27 میلیون زائر از داخل و دو میلیون زائر 
از خارج از كشور است. افزایش روزافزون 
حاشیه نشینی و همین طور چالش مصوباتی 
كه در گذشته سبب شهرفروشی و فقدان 
درآمدزایی پایدار برای مشــهد شده است، 
تنها بخشی از مصائب پیش روی تقی زاده 

خامسی است. 

QQQ از صولت مرتضوی تا تقی زاده
خامسی

مشهد از سال 1392 تا چند روز پیش، 
از نظر مدیریت و خاستگاه سیاسی تقریبا 
چیزی شبیه تهران بود، مدیریتی اصول گرا 
و مهره ای برای بازی های سیاسی با مدیریت 
سیدصولت مرتضوی. فردی كه رابطه خونی 
یا خویشاوندی با مشــهد نداشت و زاده 
چهارمحال و بختیاری بود. او معاون سیاسی 
وزارت كشور در دوران ریاست جمهوری 
محمود احمدی نژاد و تا همین چند ماه پیش 
هم یكی از اعضای اصلی ســتاد انتخاباتی 
ابراهیم رئیسی تولیت آستان قدس رضوی و 
كاندیدای دوازدهمین دوره انتخابات ریاست 
جمهوری بود. شاید به همین دلیل است كه 
مرتضوی را سیاســی ترین شهردار مشهد 
می نامند. رویه مدیریتی او بر این كالنشهر 
ادامه داشــت تا اینكه 29 اردیبهشت رای 
مردم مشهد همگان را شگفت زده كرد. 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 می دادند. آنان پس از بررسی و پایلوت 
انتخاب شهردار  برای  تعداد زیادی گزینه 
در نهایت به 6 گزینه رســیدند. حســین 
قربانی،  انصاری، وحید  انصاری، غالمرضا 
قاسم تقی زاده خامسی، محمدرضا كالیی و 
حمیدرضا مسعودی، شش نفری بودند كه 
به مرحله ماقبل پایانی انتخاب شهردار مشهد 
راه یافتنــد. از این میان غالمرضا انصاری 
و قاســم تقی زاده خامسی به مرحله نهایی 
رسیدند. در نشست تعیین شهردار در شورای 
شهر مشهد، انصاری از ادامه رقابت انصراف 
داد و در نهایت تقی زاده توانست با پانزده 
رای اعضای پنجم شورای شهر، شهرداری 

مشهد را از آن خود كند. 
اما در نشست انتخاب شهردار در مشهد 
چه گذشــت؟ غالمرضا انصاری به سود 
اجماع اصالح طلبان كنار كشید. او در آن 
نشست از انتظارات مردم مشهد و همینطور 
راه دشــوار پیش روی شهردار آینده سخن 
گفت. انصاری پیش از اعالم انصرافش بیان 
كرد كه »روشــی كه شورای پنجم مشهد 
انجام داد مردم ساالری را به صورت واقعی 
محقق كرد، برنامه هــا و اهداف خوبی از 
سوی همه كاندیداها مطرح شد و شهردار 
آینــده باید از برنامه همه افراد اســتفاده 

كند. قطعا شــهرداری تحت نظر این شورا 
و اصالح طلبان باید نهادی شــود پاسخگو 
و عاری از فســاد همچنین باید در خدمت 

به مردم پیشگام باشد.« 
تقی زاده خامسی، هم در آخرین  قاسم 
نشست شورای شــهر مشهد برای انتخاب 
شهردار، از برنامه هایش رونمایی و از آنها 
دفاع كرد. او گفت كه »12 سال است كه 
هیچ پست دولتی نداشته ام و به خاطر دفاع 
از حقوق مردم از آخرین پست خود استعفا 
داده ام، اما در همه این سال ها بیكار نبوده ام و 

مشغول به فعالیت اقتصادی هستم.«
خامســی وعده داد كه »برای اولین بار 
پارك لوجستیك را راه اندازی خواهیم كرد 
و ایده راه اندازی این پارك را به دولت ارائه 

كرده ام.«
تقی زاده خامســی این را هم گفت كه 
»انسان شفافی هســتم و تمام فعالیت ها و 
عملكرد من روشــن است، من تابع قانون 
هســتم و می خواهم به شهرم خدمت كنم، 
از همه مردم، جوانان و زنان اســتفاده كنم 
از نیروهــای الیق و جناح های مختلف بر 
اساس شایسته ساالری در شهرداری استفاده 

خواهد شد.«
او با بیان اینكه از اداره شــهر شناخت 
كامــل دارم، توضیــح داد: »از موضــع 
جای  شهرداری  كه  می گویم  اصالح طلبی 
فعالیت سیاسی نیســت، شهردار باید فقط 
دغدغه حل مشكالت مردم و پیشرفت شهر 
را داشته باشد. با راه اندازی بانك ایده در سه 
ماه اول و دسته بندی آنها شورا و شهرداری 
می تواند از نظرات كارشناسان استفاده كند.«
برای  بیان كرد كه »تقاضا  خامســی 
ســرمایه گذاری در شهر مشهد زیاد است؛ 
ما باید تسهیل گر باشــیم. در حال حاضر 
شهرداری مانع تراش است، اگر بانك ایده 
راه اندازی شود قطعا نیازها مشخص خواهد 
شد. ما باید از طریق فضای مجازی ارتباط 
نزدیك با مردم داشــته باشیم و مردم را در 
جریان امور قرار دهیم؛ نباید فضای مجازی 
را فرامــوش كرد، قطعا ما از این فضا برای 

ارتباط با مردم استفاده خواهیم كرد.«
او با بیان اینكه شــهرداری ها شفافیت 
درستی ندارند و مردم عموما ناراضی هستند، 
گفت كه »شــهرداری عاری از فساد باید 
تمامی قراردادها و مناقصات را به صورت 
مكتوب از طریق ســایت ها به اطالع مردم 
برساند. در حال حاضر موضوع هنر در مشهد 
مغفول مانده و باید به هنرمندان توجه شود.«
تقی زاده خامسی این وعده را هم داد كه 
»من شهرآرا را تعطیل می كنم، با روزنامه 
مشــكلی ندارم، اما با روزنامه ای كه از پول 
بیت المال به نفع جریانی خاص اســتفاده 
كند مشكل دارم، این روزنامه در این مدت 
هیچ وقت اخبار منتخبان شــورا را پوشش 
نداده اســت و باید همچنین روزنامه ای را 

تعطیل كرد.« 
»شــهرآرا« روزنامــه ای اســت كه 
مدت هاست محل مناقشــه بوده است. این 
روزنامه در گذشته از سال 1376 به صورت 
هفته نامه و به طور رایگان با تیراژ 400 هزار 
نسخه برای شهروندان مشهدی منتشر می شد 
اما در 3 خرداد 1388 و همزمان با بیســت 
و هفتمین سالروز آزادسازی خرمشهر انتشار 
آن به صورت روزنامه و با قیمت 100 تومان 
آغاز شد و از تاریخ اردیبهشت 1392 قیمت 
روزنامه به 200 تومان افزایش یافت. مسئوالن 
اطالع رسانی  را  این روزنامه، رســالت آن 
مناسب شــهری در مشهد و احیای فرهنگ 
اصیل شهری عنوان كردند و معتقدند سعی 
دارند دستگاه تبلیغاتی شهرداری مشهد نباشند. 

این در شرایطی است كه پیشتر محمدرضا 
دیمه كار عضو شــورای چهارم شهر مشهد 
گفته بود »ایــن روزنامه به جای پرداختن 
به مسایل شهری رویكرد سیاسی پیدا كرده 
اســت. همینك اخبار شورا و شهر مشهد را 
باید در سایر روزنامه ها و رسانه ها جست وجو 
كرد. پیش از این هم برخی اعضای شورای 
به سیاسی بودن روزنامه  شهر مشهد نسبت 
شــهرآرا، افزایش 60 درصدی حقوق، 75 
درصــدی كارانه و 60 درصــدی مزایای 
مدیرعامل این موسسه انتقاد كرده بودند. حاال 
تقی زاده خامسی شاید قصد دارد امپراتوری 
این موسسه را از بین ببرد و به گفته خودش 

پول بیت المال بیش از این هدر نرود. 
او گرچــه در توضیح برنامه های خود از 
موضع اصالح طلبی بیان كرد كه شــهر را 
نباید سیاسی اداره كرد، تلویحا شیوه مدیریتی 
اصالح طلبــان را به عنوان الگوی خود بیان 
كرد. آنجا كه تاكیــد كرد »در افق 1404 
مشهد باید شهری پویا، هوشمند، مشاركت جو 
و ایمن باشد«، اضافه كرد: »همچنین باید با 
آرمان های اصالح طلبانه مشهد به شهری در 
تراز جهانی با مولفه های ایرانی تبدیل شود.« 

QQQ روایتی از 25 سال مدیریت و خدمت
حاال تقی زاده خامسی شهردار منتخب شهر 
مشهد فردی است كه به گفته خودش دوازده 
سال به دور از كارهای مدیریتی دولتی بوده 
است، اما ســابقه ای 25 ساله در سمت های 
اجرایــی و مدیریتی دارد. قاســم تقی زاده 
خامسی متولد 1336 در مشهد مقدس است و 
در دهه 60، معاونت استاندار خراسان بزرگ 
را بر عهده داشــت. دارای تجربه ای 25ساله 
در مدیریت شهری. شهردار جدید مشهد 6 
معاون خدمات شهری غالمحسین  سال هم 
كرباسچی در دوره حضورش در شهرداری 
تهران بوده اســت. تقی زاده خامسی در دهه 
70 معاون غالمحســین كرباسچی، شهردار 
تهران بوده و در سمت های معاونت فنی و 
عمرانی و همچنین معاونت خدمات شهری 
شــهرداری پایتخت مشغول به فعالیت بوده 

است. فروشــگاه های زنجیره ای شهروند در 
دوران كرباســچی تاسیس شدند و موسس 
»شهروند«، معاون او یعنی تقی زاده خامسی 
بوده اســت. عالوه بر این تقی زاده، از سال 
82 تــا 83 به عنوان مدیر فرهنگی و هنری 
منطقه 15تهران و رئیس فرهنگسرای خاوران 
مشغول به كار بود. طرح اجرایی برج میالد 
نیز از سوی او در سال 1370 ارائه شده است. 
او پس از ســال 79 و در زمان شــهرداری 
ملك مدنی، به وزارت نیرو رفت و مدیركل 
ســازمان آب و فاضالب استان تهران شد. 
ســمتی كه تقی زاده خامسی تا پایان دولت 
اصالحات در آن باقی مانــد و پس از آن 
دوران در سمت مشاور اتاق بازرگانی تهران 
فعالیت كرد. او با اینكه سمت های زیادی در 
تهران داشت؛ سال هاست كه در جلسات منظم 
خراسانی های مقیم تهران رفت وآمد دارد و 
با اصالح طلبان تهران نیز رابطه نزدیكی دارد. 
در انتخابات سوم شــوراها به عنوان نامزد 
اصالح طلبان حضور یافت كه البته لیســت 
چمران برنده شد و خامسی موفق به حضور 

در شورای شهر نشد. 

QQQواکنش ها نسبت به یک انتخاب
انتخاب تقی زاده خامسی از سوی منتخبان 
شورای شهر مشهد، بی حاشیه هم نبود. آن هم 
در شهری كه پس از سال ها سلطه اصولگرایی 
در مدیریت شــهری حاال با نامی روبه رو 
شده اند كه بیشتر با عنوان معاون كرباسچی 
شناخته می شــود. همزمان با این انتخاب در 
یك كانال تلگرامی با عنوان كمپین پویش 
نه به دروغگویی و رانت خواری عده ای كه 
معرفی كردند  را اصالح طلبان مستقل  خود 
با اعتراض نسبت به عملكرد و فعالیت های 
اقتصادی خامسی در طول این سال ها نسبت 
به انتخاب او به عنوان شهردار مشهد مخالفت 
كردند. كسانی كه هیچ نام و نشانی از آنها 
نیســت و فقط خود را اصالح طلب مستقل 
معرفی كردند. این در شرایطی است كه روز 
شنبه 28 مرداد، اصالح طلبان خراسان رضوی 
با اعالم بیانیه ای حمایت خود را از این انتخاب 

اعالم كردند. 
در بخشــی از این بیانیه آمده اســت: 
»به منظور آماده ســازی بســتر خدمت و 
سكانداری پایتخت فرهنگی و معنوی ایران 
و جهان اسالم، توسط آقای مهندس تقی زاده، 
مدیری كارآزمــوده، متخصص و صاحب 
ایده های جدید بر اساس شهروندمحوری و 
از همه گروه های  توانمندسازی شهروندان، 
اجتماعی، سرمایه گذاران، انجمن های صنفی و 
تخصصی مرتبط با مدیریت و عمران شهری، 
احزاب سیاسی، ســازمان های 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 كه یكی از 
مهم ترین نهادها در مشهد محسوب می شود؛ 
 اما تاكنون واكنشــی به این انتخاب نداشته 
اســت. از آنجایی كه مدیریت شهر مشهد 
مهم و اســتراتژیك است، تجربه سال های 
اخیر نشــان داده كه فقط شهردار نبوده كه 
مسئولیت اداره شهر را بر عهده داشته و برخی 
به مسائل مدیریت شهری ورود  نهادها هم 
كرده اند. نمونه بــارزش هم ماجرای پاك 
كردن نقاشــی های دیواری بلوار فردوسی 
مشهد بود كه به محل اختالف میان آستان 
قدس رضوی و شــهرداری وقت كه در آن 
زمان بر عهده محمد پژمان بود، تبدیل شد. در 
نهایت اما، حاصل ساعت ها نقاشی هنرمندان 
خراسانی به فاصله یك شب تا صبح با رنگ 

سفید پوشانده شد. 

QQQچالش های آقای شهردار
تقریبا آخرین مصاحبه مطبوعاتی تقی زاده 
خامسی به سال 1385 باز می گردد. بررسی 
اظهارات او درباره نحوه چگونگی اداره شهر 
گواه این موضوع است كه مشهد در آغاز راه 
تحولی تازه قرار گرفته است. آنجا كه او در 
آن گفت وگو تاكید كرده بود: »ما به هیچ 
وجه دنبال فعالیت سیاســی نیستیم. تجربه 
نشــان داده كه من 25 سال مدیر عالی رتبه 

جمهوری اســالمی بودم. با اینكه من جزء 
موسسین روزنامه همشهری و روزنامه نگارم 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 
دموكراسی از اینجاها شروع می شود. ما اول 
باید مسائل مردم را حل كنیم بعد خود مردم 

به دنبال دموكراسی خواهند رفت.«
شهردار جدید مشهد به اجازه ورود بخش 
خصوصی به طرح ها و پروژه های عمرانی 
هم اشــاره كرده بود، چراكه به عقیده او 
»شهر الكترونیك در كشور ما یك شعار 
اســت، از نظر سخت افزاری كشور ما هیچ 
چیزی كم ندارد، همه مدیران كامپیوتر و 
نوت بوك دارند ولی وقتی به استفاده آنها 
از این وسایل دقت می كنیم می بینیم استفاده 
درســتی از آنها انجام نمی دهند و استفاده 
مدیریتی از این وسایل صورت نمی گیرد، 
این كار باید توسط بخش خصوصی صورت 
بگیرد، این كارها كار شهرداری نیست؛ باید 
بخش خصوصی این كار را با حمایت دولت 

انجام دهد.« 
امــا حاال بیش از 10 ســال از آن زمان 
درباره  او  اظهارات  اســت. گرچه  گذشته 
اداره شهر، در بسیاری از كالنشهرها به آمال 
و آرزو بدل شده؛  مشــكالت جدیدی هم 
به معضالت گذشته افزوده شده است. افزایش 
بافت های  حاشیه نشینی در مشــهد، وجود 
فرســوده در اطراف حرم مطهر رضوی كه 
به همین حاشیه نشینی دامن زده است، حمل 
و نقل و ترافیك، نبود درآمدهای پایدار برای 
شفافیت  فقدان  توسعه ای،  طرح های  اجرای 
مالی و بدهی 4 هزار و 200 میلیارد تومانی 
كــه ارثیه مدیران قبلی ســت و همین طور 
رسیدگی به مسائل فرهنگی شهر مشهد در 
كنار مشكالت گذشته، پیش روی تقی زاده 

خامسی قرار دارد. 
بررسی سوابق و شیوه مدیریتی شهردار 
جدید مشهد، نشان می دهد، پایتخت مذهبی 
كشور در آســتانه تحولی تازه قرار خواهد 

گرفت. 

مشهد شهر امید شد
قاسمتقیزادهخامسیازسویاعضایپنجمیندورهشورایشهرمشهدبهعنوانشهرداراینشهرانتخابشد

فریبا رحمانی
خبرنگار سیاسی سازندگی

خامسی :تقاضا برای سرمایه گذاری در شهر مشهد زیاد است؛ ما باید تسهیل گر باشیم. در حال حاضر شهرداری مانع تراش است، اگر 
بانك ایده راه اندازی شود قطعا نیازها مشخص خواهد شد. ما باید از طریق فضای مجازی ارتباط نزدیك با مردم داشته باشیم و مردم را 

در جریان امور قرار دهیم؛ نباید فضای مجازی را فراموش كرد، قطعا ما از این فضا برای ارتباط با مردم استفاده خواهیم كرد.
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حزب

»پاســدار قانون  اساسی باشید و از آزادی  
و حرمت  اشــخاص  و حقوقی  كــه  قانون  
اساسی  برای  ملت  شــناخته  است ، حمایت  
كنید.« حزب اعتمادملــی در نامه ای كتبی 
به حســن روحانی، رئیس جمهوری كشور 
خواســتار پیگیری و حل پرونده حصر شد. 
اعتمادملی از حسن روحانی یك درخواست 
دبیركل  پیگیری وضعیت  دارد؛ درخواست 
محصورش كه چندی است به دلیل عارضه 
قلبی در بیمارستان بستری و تحت مراقبت 
است. كمتر از یك دهه از عمر سیاسی حزب 
اعتمادملی می گذرد و اگرچه این حزب همانند 
دیگر احزاب اصالح طلب متحمل سختی های 
بسیار شده است، به رغم موانع بسیار همچون 
تعطیلی دفتر این حزب و بازداشت گسترده 
اعضا، توانســته در نبود دبیركل  آهسته و 
پیوســته به حیات سیاسی اش 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 روبه رو بود، 
از ایدئولوژی هایش عقب نشینی نكرد. اكنون 
پایبندی اعتمادملی ها به اصول شان ثمره داده 
است؛ رسانه غیرمســتقیم و نمایندگانی در 
مجلس شورای اسالمی دارند و توانسته اند در 
نهادی همچون شورای شهر كه بیش از یك 
دهه در اختیار اصولگرایان بود، موفق ظاهر 

شوند. 

QQQتولد اعتمادملی
سال 1384 برای سیاستمدارانی كه بعدها 
توانستند حزب اعتمادملی را تاسیس كنند، 
از اهمیت ویژه ای برخوردار است؛ انتخابات 
ریاست جمهوری سال 84 و تحوالتی كه در 
عرصه سیاسی كشور رخ داد، زمینه را برای 
شــكل گیری حزب اعتمادملی فراهم كرد. 
در  ریاست جمهوری  انتخابات  دوره  نهمین 
حالی برگزار شد كه هر دو جناح قدرتمند 
كشــور با ســه كاندیدا به میدان آمدند و 
آیت اهلل هاشمی رفسنجانی نیز مستقل به این 
كارزار قدم گذاشت. مهدی كروبی، رئیس 
به عنوان كاندیدای  مبارز  مجمع روحانیون 
ریاســت جمهوری و با تكیــه بر حمایت 
اصالح طلبان وارد میدان رقابت شد اما تعدد 
كاندیداها و انشــقاق در هــر دو جناح در 
نهایت به شكســت اصالح طلبان و پیروزی 
اصولگرایان در مرحله دوم ختم شد. از سوی 
دیگر اصالح طلبان در هفتمین دوره انتخابات 
مجلس شورای اســالمی و سومین دوره از 
شورای شهر با ردصالحیت هاي گسترده از 
سوی شورای نگهبان روبه رو شده و قافیه را 
به حریف باختند. تمامی این رخدادها نشان 
از آن داشت كه جریان اصالح طلبی نیازمند 
نوعی انسجام میان رهبران سیاسی و احزاب 
اصالح طلب است تا بتواند با تكیه بر وحدت، 
جایگاه از دســت رفته اش را احیا كند. پس 
از ردصالحیت  هاي گسترده سران اصالحات، 
جریان اصالح طلبی دیگر قادر به پیروی از 
سیاست های پیشین اش نبود و برای بازگشتن 

به دنیای سیاســت به استراتژی و تاكتیك 
جدیدی نیاز داشــت. با وجود چندصدایی 
و فضــای چندقطبی حاكم بر جامعه و بروز 
مهدی  نهایت  در  اختالفات درون حزبــی، 
كروبی با شكســت در انتخابات برآن شد 
تا با همكاری اعضاي ســتاد انتخاباتی اش و 
بعضی دیگر از سیاسیون حزب اعتمادملی را 
بنا گذارد؛ حزب سراسری اعتمادملی با 14 
عضو، تابستان 84 مجوزش را كسب كرد. 
به باور هسته اصلی حزب و ستاد اعتمادملی 
براساس بحث انتقال قدرت كروبی صالحیت 
سكانداری كشور را داشت اما بازی سیاست به 
گونه دیگری رقم خورد و محمود احمدی نژاد 
توانســت در قامت ریاست جمهوری راهی 

پاستور شود. 
شورای مركزی حزب اعتمادملی معتقد 
است كه اصالح طلبان در انتخابات سال 84 
تحلیل مناســبی از امور نداشتند و همین امر 
موجب شكست شان شده است. اگرچه این 
حــزب در آن دوران نتوانســت به رویای 
سیاســی اش جامه عمل بپوشــاند، اوضاع 
سیاســی ســال 84 آغازی بود بر فعالیت 
حزبی كه كماكان در عرصه سیاسی كشور 
نقش آفرینی می كند و تاكنون توانســته به 
ســطوح باالی مدیریتی دســت یابد. پس 
از تاســیس حزب اعتمادملی در سال 84، 
اجتماعی  سیاسی،  كمیته  های  استانی،  دفاتر 
و اقتصادی آن در كمتر از یك ســال در 
سراسر كشور راه اندازی شد. روزنامه اعتماد، 
از دستاوردهای حزب اعتماد ملی و ارگان آن 
است كه اگرچه فرازونشیب های بسیاری را 

از سر گذرانده، همچنان منتشر می شود. 

QQQبازی سیاست
پس از انتخابات 88، ورق برگشــت و 
با چالش هایی جدی  این حزب  فعالیت های 
مواجه شد. بســیاری از رویدادهای آن زمان 
به اختالفات داخلی نیــز دامن زد؛  از جمله 
این اختالفات می توان به حضور كروبی در 
كارزار انتخاباتی، تداوم سیاست های حزبی و 
قائم مقامی حزب اشاره كرد. نتیجه انتخابات 
سال 88 و حوادث پس از آن گریبان حزب 
و رســانه اش را گرفت؛ فعالیت های حزب 
برای مدت زمانی طوالنی متوقف و روزنامه 
اعتمادملی توقیف شد. مهدی كروبی، نامزد 
اصالح طلــب انتخابات ریاســت جمهوری 
و دبیــركل حزب اعتمادملی از ســال 88 
تاكنون در حصر به ســر می برد و اگرچه در 
غیاب دبیركل، رســول منتجب نیا به عنوان 
قائم مقام سكان امور را به دست دارد، فضای 
داخلی حزب دوقطبی شده است. بسیاری از 
سیاسیون نیز عضویت شان را منحل كرده و 
از فعالیت های حزبی كناره گیری كرده اند؛ با 
این وجود اعتمادملی دست به عصا توانست 
سازوكارهایش را سروسامان دهد. انتخابات 
ســال 88 و رخدادهای پــس از آن زنگ 
خطری برای اصالح طلبان بــود تا با تغییر 
تاكتیك های شان رویای وحدت را به حقیقت 
بدل كرده و بستر را برای انتخابات بعدی فراهم 
كنند؛ از همین رو شورایعالی سیاستگذاری 
اصالح طلبان راه اندازی شد. بسیاری از احزاب 
اصالح طلب به این شــورا پیوستند اما حزب 

اعتمادملی از این امر سر باز زد و تمایلی به 
همكاری با ســایر جریان های اصالح طلب 
از خود نشــان نداد. برخی علت مسئله را در 
سبقه تاریخی این حزب و تجربیات گذشته 
رهبرانش جســت و جو می كنند اما شورای 
مركزی حــزب اعتمادملی اختالف ســر 
سازوكارها و معادالت جدید اصالح طلبی را 
عامل اصلی عنوان كرده است؛ این در حالی 
اســت كه حزب اعتمادملی در سال 92 با 
دعوت شورای هماهنگی جبهه اصالحات به 
این نهاد پیوست تا گامی در راستای وحدت 

میان اصالح طلبان برداشته باشد. 

QQQ فصلی تازه در فعالیت های حزبی
اعتمادملی

احزاب سیاسی اصالح طلب در برهه ای از 
زمان با بی مهری بسیار مواجه شدند؛ حزب 
اعتمادملی هم از این قاعده مســتثنی نبود و 
اگرچه پس از حوادث ســال 88 تا حدودی 
به حاشــیه رانده شد، توانســت از سال 92 
فعالیت هایش را از سر بگیرد و دفاتر استانی  
و كمیته ها را بازگشــایی كند. در این میان 
بحث اســتعفاي مهدی كروبی از دبیركلی 
حزب اعتمادملی نیز مطرح شــد اما شورای 
مركزی حزب با آن مخالفت كرد و تصمیم 
بر آن شد كه حزب اعتمادملی كماكان به 
فعالیت هایش در غیاب دبیركل ادامه دهد. سر 
كار آمــدن دولت تدبیر و امید و تكیه زدن 
حسن روحانی بر مسند قدرت، بارقه امیدی در 
دل اعضاي حزب بود تا با فراغ بال بیشتری 
دانه  بپردازند.  سیاسی شــان  فعالیت های  به 
امیدی كه ریشه دواند و به یاري آن حزب 
اعتمادملی توانست در انتخابات هاي مختلف، 
از قوه مجریه گرفته تا قوه مقننه و شــورای 
شهر خودی نشــان داده و توفیقاتی كسب 
كند؛ حضور مسعود ســلطانی فر در كابینه 
امید مجلس  دولت یازدهم، پیروزی لیست 
در سال 94 و به تبع 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 اصالح طلبان 
در پنجمین دوره از انتخابات شوراهای شهر 
و روســتا اهمیت انتخاب شهردار را پس از 
یك دهه فرمانــداری محمدباقر قالیباف بر 
شــهرداری تهران دوچندان كرده است؛ نام 
محمدعلی افشانی، اســتاندار سابق فارس و 
از اعضاي مركزی حــزب اعتمادملی نیز 
در لیســت كاندیداهای شهرداری تهران به 
چشــم می خورد. او معاونت وزیر آموزش 
و پرورش، ریاست سازمان نوسازی، توسعه 
و تجهیز مدارس كشور، معاونت استانداری 
استان های كهگیلویه و بویراحمد، خوزستان 
و سمنان را در كارنامه دارد و از نمایندگان 
دوره ششم مجلس شــورای اسالمی است؛ 
همان دوره ای كه مهدی كروبی ریاســت 
آن را برعهده داشت. با این حال محمدعلی 
افشــانی از كاندیداتوری شهرداری تهران 

انصراف داده است. 
كمتــر از یك دهه اســت كه حزب 
اعتمادملــی تالش می كنــد در نبود مهدی 
كروبی، دبیركل این حزب به فعالیت هایش 
ادامه دهد؛ فعالیت هــای این حزب پس از 
حوادث ســال 88 با كنــدی پیش رفت و 
حزب در عرصه سیاســت كمرنگ  ظاهر 
شــد؛ در دولت یازدهم امــا گام را فراتر 
گذاشــت و جانی دوباره گرفت؛ اكنون در 
دولت دوازدهم حــزب اعتماد ملي خواهان 
مطالبات اش از حسن روحانی، رئیس جمهوری 
است. آخرین نامه شــورای مركزی حزب 
اعتمادملی به رئیس دولت دوازدهم را می توان 
بارزترین اكت سیاسی این حزب در دفاع از 
دبیركل محصورش و فصلی تازه در حیات 

سیاسی اعتمادملی نام گذاشت. 

حزباعتمادملیدرچهسالیوباچه
هدفیتشکیلشد؟

حزب اعتمادملی بــا وجود دبیركلی 
از  فرهیخته  شناخته شده و هیات موسسی 
ابتدای تولدش قوی و قدرتمند ظاهر شد. 
نقطه قوت این حزب در مقایســه با دیگر 
گروه های سیاســی این است كه حزب 
اعتمادملی محدود به چهره های سیاســی 
پایتخت نیســت و از تمامی قومیت ها و 
استان ها در شــورای مركزی آن حضور 
دارند. عالوه بر عضویت شــخصیت های 
دانشگاهی، دیپلمات ها و نمایندگان مجلس، 
اقتصــاد و چهره های  صاحب نظران علم 
برجسته حوزه سیاست در پایتخت، بسیاری 
از افراد شایسته از گوشه و كنار ایران نیز 
به عضویت حزب اعتمادملی درآمده اند؛ از 
اهل سنت كردستان و عرب های خوزستان 
گرفته تا ترك زبانان آذربایجان و لرهای 
عشایرنشین؛ به تعبیری دیگر رنگین كمانی 
از قومیت هــا گرد هم آمده و شــورای 
مركزی 60 نفره ای را تشــكیل داده اند. 
شورایی كه در راس آن دبیركلی با سابقه 
درخشان در مبارزات قبل و بعد از انقالب 
حضور داشت و فعالیت هایی مانند ریاست 
مجلس شورای اسالمی و ریاست بر مجمع 
روحانیون مبارز در كارنامه سیاسی اش به 

چشم می خورد. 
باوجودمشکالتبســیاریكهحزب
اعتمادملیپسازانتخاباتســال88باآن
دســتوپنجهنرممیكرد،اعضایحزب
توانســتندبهفعالیتهایسیاسیشــانادامه
دهند.شرایطدرآنزمانبهچهشکلبودو
درغیابدبیركلحزب،اعتمادملیچگونه

توانستبهجایگاهفعلیدستیابد؟
حزب اعتمادملی ســال 84 تاســیس 
شــد و در انتخابات ریاست جمهوری سال 
88 كاندیدای ویژه ای داشــت كه شخص 
دبیركل بود. با این حال شــرایط به گونه 
دیگــری رقم خورد و حوادث ســال 88 
موجب شد تا بسیاری از احزاب و گروه های 
سیاسی و به تبع كشور دچار خسارت شوند. 
از ابتدا تا انتها خسارت بود و كماكان هم 
احزاب خسارت دیده،  از جمله  دارد.  ادامه 
حزب اعتمادملی بود تا آنجا كه دبیركل 
به حصر رفت، اعضای شــورای مركزی 
دستگیر شدند و ساختمان حزب پلمپ شد  
و تمامی مــدارك را نیز با خود بردند كه 
تاكنون موفق نشده ایم آنها را پس بگیریم. 
پس از این رخدادها در جلسه ای با حضور 

اعضای شــورای مركزی حزب، تصمیم 
برآن شــد تا جلسات با وجود چالش های 
بســیار ولو در خانه اعضای حزب اعتماد 
ملی برگزار شده و فعالیت ها ادامه یابد. تا 
مدت های بسیاری جلسات حزب در خانه 
رسول منتجب نیا، قائم مقام اعتمادملی برگزار 
و طی آن رفع حصر و فعالیت های حزبی 
پیگیری می شد. اعتمادملی تالش كرد در 
غیاب دبیــركل در انتخابات ها با تمام قوا 
وارد شــده و حضور جدی داشته باشد؛ در 
انتخابات ریاست جمهوری سال 92، تعداد 
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 كشور به دست آورند؛ اسماعیل 
از اعضای  دوستی و مسعود ســلطانی فر 
حزب اعتمادملی به شورای شهر تهران راه 
یافتند. این روال ادامه داشــت تا اینكه در 
سال 1394 و در پی دهمین دوره انتخابات 
اعتمادملی  اسالمی، حزب  شورای  مجلس 
به شــورایعالی سیاستگذاری اصالح طلبان 
پیوســت و نقش بسزایی در بسیج مردمی 
برعهده گرفت. در مجلس دهم بیش از 15 
نماینده فراكسیون امید به نوعی منتسب به 
حزب اعتمادملی هستند. حزب اعتمادملی 
تالش كــرد در تعامل با دیگر گروه های 
اصالح طلبی گام بردارد و تك روی نداشته 
باشد. در دوره اول ریاست جمهوری حسن 
روحانی حزب اعتمادملی در قالب مقاله، 
مناظرات تلویزیونی و بسیاری برنامه های 
دیگر از رئیس دولت و كابینه تدبیر و امید 
دفاع كرد و در این زمینه پیشــتاز بود. در 
دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری 
نیز در پوشش شــورایعالی سیاستگذاری 
انتخابات  برداشت و در  اصالح طلبان گام 
شوراها هم به صورت فردی فعالیتی نكرد 
تا در كنــار دیگر گروه های اصالح طلب 
میان جریان اصال ح طلبی كمك  اتحاد  به 
كرده باشد. حزب اعتمادملی در انتخابات 
پنجمین دوره شورای شهر تهران توانست 
كنار دیگر احزاب اصالح طلب سه سهمیه 
را از آن خود كند. در مجلس دهم شورای 
اسالمی و شورای شهر فراكسیون جداگانه 
تشــكیل ندادیم و در هر دو نهاد در قالب 
فراكسیون امید به فعالیت پرداختیم، چراكه 
بــه دنبال تفرقه در جریــان اصالح طلبی 

نبودیم. 
مهــدیكروبی،دبیركلوموســس

حزباعتمادملیبیشازهشتسالاست
كهدرحصربهســرمیبــرد.كروبیچه
نقشــیدرحــزببرعهدهداشــتوچه

جایگاهیدارد؟
مهــدی كروبی پس از شكســت در 
انتخابات ریاســت جمهوری ســال 84 و 
اعتراض به نتیجه آن ســه پروژه را دنبال 
كرد؛ تاســیس حزب، روزنامه و شبكه ای 
تلویزیونی. در آن زمان دبیركل می خواست 
نام حزب را آرمان اسالمی بگذارد اما بنده 
نام اعتمادملی را پیشنهاد دادم كه در شورای 
مركزی تصویب شد. پس از آن روزنامه 
اعتمادملی منتشر شد؛ ابتدا آقای شكوری و 
بعد از آن محمد قوچانی سردبیری روزنامه 
را بر عهده داشتند. سومین گام راه اندازی 
شبكه تلویزیونی بود كه متاسفانه به اتمام 
نرسید. محوریت مهدی كروبی به عنوان 
دبیركل در حزب كامال مشــخص بود و 
تمامی اعضای اعتمادملی به او عالقه ویژه، 
اعتماد و باور داشتند. پس از حوادث سال 
88 و مسئله حصر خالء سنگینی در غیاب 
او ایجاد شــد اما گروه تالش كرد نه تنها 
حزبی فعال بلكه تاثیرگذار باشــد. در آن 
زمان مخالف رخدادهای ســال 88 بودم و 
تصور می كردم آقای كروبی باید با بیانیه ای 
این مســئله را حل كند چون نتیجه ای جز 
خسارت و كدورت در مملكت نداشت و 
شكاف، منافع ملی را به خطر می  انداخت 
اما مجموعه ای از عوامل دست به دست هم 
دادند تا حوادث سال 88 رقم خورد. با این 
حال از همان ابتدا چه به صورت جداگانه و 
چه در قالب فعالیت حزبی پیگیر رفع حصر 
بودیم و كماكان نیز این اقدامات ادامه دارد. 
با وجود اینكه در برهه ای از زمان حزب با 
فراز و نشیب هایی همراه بود اما با بسیاری 
از مقامات مسئول مكاتبه كرده و خواستار 
رسیدگی به پرونده حصر شدیم. عالوه بر 
اعضای حزب، بسیاری از چهر ه های سیاسی 
اردوگاه اصالح طلبــی و اصولگرایی  در 
خواهان رفع محترمانه و  آبرومندانه حصر 

هستند. 
حزباعتمادملیسال94بابرگزاری
همایشــیتحــتعنــوانامتــداداعتماد
فعالیتهایشراازســرگرفتوتاكنون
توانستهتوفیقاتبسیاریكسبكند.آیا
برنامــهایبــرایبرگــزاریكنگــرهای

سراسریندارید؟
خیر. تا زمانی كه آقای كروبی در حصر 

باشند، قادر به برگزاری كنگره نیستیم.  

فصل تازه اعتماد ملی
حزباعتمادملیدوازدهسالازعمرشگذشت

الیاسحضرتی،درگفتوگوباسازندگی:

یم امیدوار
بهاران آزادی
خبرنگار سازندگی

كمتر از یك دهه است كه حزب اعتمادملی تالش می كند در نبود مهدی كروبی، دبیركل این حزب به فعالیت هایش ادامه دهد؛ فعالیت های 
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افقفصل 2:  جهان سیاست

طبقه    وپاشی  فر
احزابسیاسیدردنیایامروزدرپاتوقهاوباشگاههاشکلمیگیرد

سال ها بحث بر ســر این بود که مالت 
اساســی حــزب در پیوند اعضــا و تبدیل 
انسان های متفرق به یک هیئت واحد چیست؟ 
اندیشه ورزان قرن هفدهم مثل ادموند برک یا 
بلینگ بروک بر پایه اتیمولوژی یا ریشه لغات، 
عقیده و همفکری را مبنای دسته بندی هایی 
تلقــی می کردند که نطفه های اولیه حزب را 
تشکیل می داد. حزب که معادل فرانسوی آن 
Parti اســت از مصدر Partir به معنای رفتن 

گرفته شده است. وقتی گروهی جدا می شوند 
و می روند به معنای آن اســت که هدف یا 
ایده یکسانی آنها را از بقیه متمایز می کند تا 
بروند و اندیشه های خود را محقق سازند. نکته 
حائز اهمیت این است که تمامی کسانی که 
به دنبال حزب خود را از بقیه جدا می کردند 
همه به یک طبقه یعنــی طبقه بورژوا تعلق 
داشتند. در نتیجه طبقه یکسان آنها نمی توانست 
عامل جدایی آنها باشد ولی داشتن اندیشه های 
متفاوت آن هم در قــرن هفدهم که عصر 
نظریه پردازی و ایدئولوژی است می توانست 
عامل تفکیک و تفرد باشد. یک مثال عینی 
می تواند 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 می شــدند بدون آنکه هنور 
بتوانند در ســیمای یک حزب تبلور یابند 
دو گروه متفــادت ژاکوبن ها و مونتانیاردها 
را به وجــود می آوردند و آنچه آنها را از هم 
متمایز می کرد همان طرز فکر یا اندیشه های 
متفاوت بود. قرون هفده و هجده اروپا عصر 
انقالبات اجتماعی و تحوالت اقتصادی بود. 
قرن ها اروپا حول محور دو طبقه فئودال ها 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 سرمایه دار-
کارگر را به جای آن نشاند. نوشته های کارل 
مارکس که انطباق زیادی با وضعیت اروپای 
قرن نوزدهم داشته و تاریخ سرمایه داری این 
دوره را بهتر از هرکس دیگری تشریح کرده 
است تعریفی از طبقه به دست می دهد که باز 
با وضعیت طبقاتی اروپا در این قرن همخوانی 
دارد و نه بــا قرون پیش از آن یا بعد از آن. 

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 گروه ها 
در عصــر تحزب و عصر همبســتگی های 
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 
مارکسیســت ها عبارت بود از بیان سیاسی 
خواسته ها و مواضع یک طبقه. پس تا اینجا 
بعد از عقیده به دومین مالت حزبی می رسیم 
که عبارت است از طبقه. پیش از آنکه این 
مسئله را بشکافیم به ســومین مالت حزبی 
اشاره می کنیم که جامعه شناسانی مانند ربرت 
میخلز و ماکس وبر به آن توجه کرده اند و 
آن عبارت است از ســازمان. یعنی سازمان 
حزب هم به تنهایی می تواند 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 محافظه کار انگلستان توجه می کنیم 
و می بینیم 40 درصد اعضای آن را کارگران 
تشــکیل می دهند 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 
رابطه ای 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 سرمایه دار تعریف می کند، 
در حالی که در بحث های لنین در مورد حزب 
او  کمونیست شوروی مشاهده می کنیم که 
ایدئولوژی را راهنمــای عمل طبقه کارگر 
توصیف می کند که به وسیله پیشگامان این 
طبقه تدوین می شود. اما تعریف جامع تر آن را 
باید در آموزه های آنتونیو گرامشی جست وجو 
کرد. گرامشی به درستی رابطه بین ایدئولوژی 
و روشــنفکران را توضیــح داده و نقــش 
روشنفکران را تدوین ایدئولوژی برای نفوذ 
در جامعه مدنی تعریف می کند که در خدمت 
به طبقه مسلط انجام می شود. ایدئولوژی چنان 
خواسته ها و ارزش های طبقه مسلط را در ذهن 

توده های مردم جا می اندازد که ســلطۀ طبقه 
مسلط را بدون کاربست خشونت می پذیرند. 
نتیجه آنکه از یک سو روشنفکران فراکسیون 
فرهیخته طبقه مسلط محسوب می شوند 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 نبوده اند بلکه 
گاه بنا به وظیفه انقالبــی خود، کار تدوین 
ایدئولوژی های چپ را نیز در دفاع از طبقات 
زیر ســلطه برعهده گرفته اند. در قرن بیستم 
توجه جامعه شناسان چپ به این نکته معطوف 
شــد که طبقه مســلط یک طبقه منسجم و 
یکپارچه نیست بلکه خود از فراکسیون های 
متعددی تشکیل شده است. نیکوس پوالنزاس 
که یکی از بهترین شارحان تقسیم بندی های 
درونی طبقۀ مسلط است توانست توضیح دهد 
که چرا فاشیســت ها که خود از طبقه مسلط 
هستند کمر به انهدام سرمایه داران بستند. زیرا 
آنها خرده بورژواهایی بودند که با فراکسیون 
سرمایه داران بزرگ دارای تضاد منافع بودند 
و چون دولت که یکی از کارهای اساســی 
آن جلوگیری از تقابل فراکسیون های طبقه 
مسلط اســت تماما در دست خرده بورژواها 
قرار گرفته بــود دیگر مانعی در راه تقابل و 
فراکسیون های طبقه  بنیان برانداز  رقابت های 
مسلط وجود نداشت. اما انگاره پی یر بوردیو 
از انســجام و کمال بیشتری برخوردار است. 
زیرا این فراکسیون ها را از طریق سرمایه ای 
که در اختیار دارند بازشناسی و رابطۀ آنها با 

سایر فراکسیون ها را تشریح می کند. 
روشــنفکران که خودبه خود جزو طبقه 
مسلط محسوب می شوند دارای سرمایه فرهنگی 
باالیی هســتند، در حالی که کارخانه داران 
و تجار بــزرگ دارای ســرمایه اقتصادی 
هســتند و صاحبان هنر از سرمایه اجتماعی 
باالیی برخوردارنــد. در اینجا هم کار مهم 
با سایر فراکسیون ها  ارتباط  روشنفکران در 
تدوین ایدئولوژی و در واقع ایجاد نمادهای 
برتر و غالب است. زیرا از نظر بوردیو سرمایه 
نمادین حــرف آخر را می زنــد. زیرا اگر 
نمادهای یک طبقه مورد پذیرش جامعه قرار 
گرفت سلطه اش تضمین می شود. این همان 
چیزی است که او از آن به خشونت نمادین 
یاد می کند. نتیجه کلــی ای که از این بحث 
می گیریم این اســت که ایدئولوژی و طبقه 

در آموزه های مارکسیستی به آشتی می رسند. 
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 بی سابقه بود. نخست آنکه انقالب دوم 
صنعتی که در دهه 1920 در آمریکا به وقوع 
پیوســت و در دهه های بعد گام های بلندی 
برداشــت آثار عظیم اجتماعی و اقتصادی و 
به تبع آن آثار سیاسی مهمی برجای گذاشت. 
در درجه اول کار طاقت فرسای کارگران بر 
عهدۀ ماشین های پیچیده و هوشمند گذاشته 
شــد. در عوض کارگران هم به جای تکیه 
بر نیروی فیزیکی خود می باید آموزش های 
علمی نوینی برای کار با ماشین آالت جدید 
ببینند و این امر خود باعث می شد کارگران 
از یک قشــر ناآگاه و بی سواد به یک قشر 
تحصیل کرده تبدیل شــوند. از سوی دیگر 
تولید صنایــع جدید بســیار مرغوب تر و 
بیشــتر از صنایع قدیمی بود و خود این امر 
به فقرزدایی کمک می کرد. نتیجه این شد که 
وقتی به دهه های 1950 و 1960 رسیدیم 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 
ایدئولوژی های  به بی اعتبــاری  خودبه خود 
متصلب منجر شد و منازعات سیاسی تلطیف 
و به مبارزات سیاســی و حزبی و سندیکایی 
کاهش یافت. خودبه خود کارگران هم دیگر 
یک طبقه منسجم و متحدالشکلی را به نمایش 
نمی گذاشتند. زیرا هرکدام در بخشی از صنایع 
یا خدمات یا تجارت مشغول به کار بودند که 
اطالق یک طبقه به آنها را مشکل می کرد. 
در حوزۀ کارفرمایی هم تحوالتی در شرف 
تکوین بود که نقش و حضور سرمایه داران را 
در عرصۀ اجتماعی و اقتصادی کاهش می داد. 
جیمز بورنهام از اولین کسانی بود که نگاهش 
به این تحول جلب شد و مالحظه کرد که در 
مؤسسات اقتصادی و کارخانه ها دیگر کسی 
به سراغ سرمایه دار یا صاحب کارخانه نمی رود 
بلکه سراغ مدیرعامل را می گیرد. مدیرعاملی 
که هیچ سهمی در مالکیت کارخانه ندارد ولی 
اداره مؤسسه و سیاست گذاری های آن را بر 
عهده دارد. کارگران هم اگر بخواهند کسی 
را به گروگان بگیرند به سراغ صاحبان صنایع 
نمی روند بلکه همین مدیرعامالن را مخاطب 
قرار می دهند. پس تنها طبقه کارگر نیست 

که از هم فروپاشیده بلکه ســرمایه داران و 
صاحبان صنایع هم دیگر یک گروه منسجم را 
به نمایش نمی گذارند. اما یک پدیده نوظهور 
هــم در راه بود که حکایــت از دگرگونی 
صورت مسئله کار و کارگری می کرد 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 
تکمه ای بگذارد کــه چرخ های کارخانه را 
به حرکت در می آورد. این کارخانه به جای 
صدها کارگر کار می کرد و نیاز کارفرما را 
به حضور کارگران پرهزینه و پرمدعا کاهش 
می داد. حاال دیگر صحبت از استثمار نیست 
برای اینکه اســتثمارگری پیدا نمی شود که 
کارگر را استثمار کرده و مایحتاج زندگی او 
را تأمین کند. وقتی خبرنگار تلویزیون فرانسه 
با یک معتــرض خیابانی مصاحبه می کند و 
می گوید خواسته شما چیست معترض پاسخ 
می دهد می خواهم که یک نفر پیدا شــود و 
لقمه نانی به من بدهد و بعد هرکار خواست 
با من بکند. جامعه شناسان نیمه اول قرن بیستم 
چنین چیزی را به مخیله خود راه نمی دادند و 
آینده را از آِن کارگران می دانستند. حاال این 
کارفرماست که ممکن است از خیل عظیم این 
بیکاران برای اغراض سیاسی خود سوءاستفاده 

کند.
به دالیل  نئولیبرالیســم  که  زمانه ای  در 
بین المللی غلبه یافته است چنانچه پیوندی بین 
بزرگ سرمایه داران و خیل بیکاران به وجود 
آید همان وضعیتی پیــش خواهد آمد که 
در گذشته اشــراف از لمپن ها برای منکوب 
کردن رقبای سیاســی خود بهره می گرفتند. 
در ایران این وضع سابقه زیادی دارد. همیشه 
سیاست مداران اشراف از لوطی ها برای ضرب 
و شتم رقبای روشنفکر خود بهره می گرفتند 
و لوطی ها کــه صورت ایرانی همان لمپن ها 
بودند در ازای یک وعده غذای مفصل آماده 
هر جنایتی می شــدند و چون از هیچ پایگاه 
اجتماعی ای برخــوردار نبودند به راحتی از 
خدمت یکی به خدمت دیگری در می آمدند. 
مانند شعبان جعفری موسوم به شعبان بی مخ 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 سال های 
پایانی سدۀ بیســتم ظهور و بروز گروه های 
سیاســی بی بنیانی است که یک شبه به وجود 

می آیند و یــک چند به نمایش سیاســی 
می پردازند و ســپس تغییر حالت می دهند. 
پایگاه آنها دیگر کارخانه ها یا مؤسســات 
اقتصادی نیست بلکه هرجایی است که عده ای 
دور هم جمع می شــوند، مانند دانشگاه ها یا 
باشگاه ها. یکی از مثال های بارز این وضعیت 
ظهور نومحافظه کاران موسوم به »تئوکن ها« 
در آمریکاســت. در دهــه 1960 عده ای از 
دانشجویان دست راستی در دانشگاه های مهم 
آمریکا مانند هاروارد یا کالیفرنیا و کلمبیا در 
کافه های این دانشگاه ها گرد هم جمع می شدند 
تا علیه دانشجویان چپ به ویژه تروتسکیست ها 
که در گوشــه دیگر کافه جمع شده بودند 
روزنامه نویسی های  در  چپ ها  کنند.  مبارزه 
دیواری بسیار فعال و صاحب سبک بودند در 
حالی که دست راستی ها هنر چندانی نداشتند. 
کار مهمی که صــورت گرفت این بود که 
دانشجویان راستگرا به چپ ها نزدیک شدند 
تا از تجربه آنها استفاده کنند. یک چیز بین 
آنها مشــترک بود و آن افراط گرایی بود. 
دانشجویان چپ که اغلب از خانواده های فقیر 
مهاجر بودند این همکاری را پذیرفتند و پس 
از چنــدی وحدتی بین آنها به وجود آمد که 
بیشتر ابتکارات از ســوی چپ ها بود. برای 
مثال یکی از تروتسکیست های دوآتشه که 
به نومحافظه کاران پیوســت ولستتر بود که 
بعدها طرح ســالح های هوشمند را ارائه داد. 
این گروه ها از اشتباهات دولت های دموکرات 
برای تبلیغات به نفع خود استفاده می کردند و 
وقتی در دهه 1980 ریگان پیروز شد فرصتی 

برای ورود به دستگاه سیاسی هم پیدا کردند.
نتیجه چنانکه می دانیــم روی کار آمدن 
جرج بوش در سال های بعد بود. نتیجه ای که 
از کل این تجربیات و مشــاهدات به دست 
می آید این اســت که پیوندهای بین طبقه 
و حزب روزبه روز گســیخته تر و سست تر 
می شود. تأثیر این گسیختگی هم روی احزاب 
تزلزل آنها در پایــگاه اجتماعی و مواضع 
اصولی است و بر عکس احزاب را به سوی 
عملگرایی و برنامه های گذرا سوق می دهد. 
در دنیایی که به سر می بریم هیچ چیز ثابتی 
برای ماندگاری یا تکیه بر آن وجود ندارد. 
دراین میان نقش فضای مجازی بســیار زیاد 
می شود. زیرا انسان ها دراین فضا با هم آشنا 
شده، پیوند برقرار می کنند، تبادل نظر می کنند 
و دست به عمل می زنند. به همین دلیل است 
که گروه های تروریستی برای فضای مجازی 

اهمیت زیادی قائلند.

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

احمد نقیب زاده
استاد علوم سیاسی دانشگاه تهران

عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران

6درس-گفتار های فعالیت حزبی

کنوانسیون حزب چمهوری خواه در سال 1912
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دیپلماسی

سفید  کاخ  دیوانه  پلیتیک 
گزارشماهاکتبروزارتخارجهآمریکاالزامامقدمهچینیبرایخروجآمریکاازبرجامنیستبلکهتالشبرایاجرایسختگیرانهتربرجاماست

نحوه برخورد ترامپ با توافق جامع هسته ای 
ایران و گروه 1+5 موسوم به برجام نه فقط برای 
ما بلکه برای خیلی ها در داخل آمریکا هم چندان 
قابل پیش بینی نیست. دونالد ترامپ هم چنان بر 
فضیلت پیش بینی ناپذیر 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 مشابه اند و لذا تا 
زمانــی که در عالم سیاســت در قامت یک 
تاجر موفــق عمل می کند باید منتظر اقدامات 

پیش بینی نشده از جانب وی بود.
نحوه برخــورد دولت ترامــپ با برجام 
نیز مســتثنی از این قاعده کلی نیست. برخی 
روزنامه های آمریکایی اطالعاتی را درز داده اند 
که نشــان می دهد دولت ترامپ و مشخصا 
وزارت خارجه آمریکا در گزارش ســه ماهه 
بعدی خود به کنگــره در ماه اکتبر پای بندی 
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 ســخت گیرانه تر آن که 
می تواند به معنای بازدید از برخی مراکز نظامی 
یا ســخت گیری در اقدامات پادمانی آژانس 
بین المللی انرژی اتمی باشد. برداشت شخصی 
من که در نوشته های پیشــین توضیح داده ام 
این اســت که دولت ترامپ دنبال خروج از 
برجام نیست بلکه بر اجرای سخت گیرانه تر آن 
و دادن امتیــازات حداقلی به ایران تاکید دارد. 
گزارش ماه اکتبر وزارت خارجه آمریکا الزاما 
مقدمه چینی برای خروج آمریکا از برجام نیست 
بلکه تالش برای اجرای سخت گیرانه تر برجام 
است، ولی در مراحل بعد و در صورتی که دو 
طرف نتوانند درباره نحوه اجرای سخت گیرانه 
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 می توان 

اقامه کرد. نخســت اینکــه دولت ترامپ 
نمی خواهد در شــرایط فعلی هزینه خروج از 
برجام را در ســطح بین المللی بپردازد و اعتبار 
بین المللی 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 کرده اند. دوم 
اینکه برجــام برگ برنده مهمی برای ترامپ 
در سیاست داخلی نیست. مجلس نمایندگان و 
حتی مجلس سنا کم و بیش موافق سخت گیری 
در اجرای برجام هستند. یعنی متاسفانه در این 
مورد در داخل آمریکا نوعی اجماع نظر وجود 
دارد و لذا ترامپ نمی تواند از برگ برنده برجام 
برای مقابله با دموکرات ها یا جمهوری خواهان 
مخالف خود استفاده کند. صدای موافقان برجام 
در واشنگتن بلند و قوی نیست و روز به روز 
ضعیف تر می شــود و لذا معامله بر سر برجام 
در واشنگتن چندان موضوعیت ندارد. برجام 
یکی از انبوه وعده های جنجالی ترامپ در ایام 
کمپین انتخاباتی بود و فعال جزو اولویت های 
اصلی ترامپ نیست تا بخواهد هر چه سریع تر 

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 می خواهد این کار را با 
کمترین هزینه انجام دهد. همانطوری که آقای 
خرم و برخی های 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 سخت گیرانه تر 
برجام است تا خروج از آن و اگر ایران بتواند 
اجرای سخت گیرانه تر 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 
می گویند که برجام فوایدی هم برای آمریکا 
دارد و در صورت اجرای سخت گیرانه تر این 
فواید بیشتر خواهد شد. آنها می گویند دولت 
اوباما به دلیل عجله کردن در تنظیم متن برجام، 
راه های دررو یا نقض خفیف برجام را باز گذاشته 
است و ایران می تواند با استفاده از این راه های 
دررو در بلندمــدت توانایی فنی خود در زمینه 
تولید سالح هسته ای را افزایش دهد. توافق ایران 
با آژانس بین المللی انرژی اتمی و گروه 5+1 
در علنی نکردن نتایج برخی بازدیدهای بازرسان 
آژانس و نیز اشــاره نکردن به برخی جزئیات 
در گزارش های پادمانی آژانس بهانه دیگر این 
عده از منتقدان برجام است. آنها می گویند اشاره 
نکردن آژانس یا کمیسیون مشترک اجرایی 
برجام به برخی تخلفات جزئی در اجرای برجام 
می تواند به نفع ایران باشد و در بلندمدت برجام 
را از هدف اصلی خود که همانا مهار توان فنی 
هسته ای 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 می گوید هر نوع اعتراض 
نســبت به نحوه اجرای برجام باید با سازوکار 
مورد توافق بررسی شود. ایران تا االن هیچ گونه 
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 هم چنان بازرســی از مراکز 

نظامی را خط قرمز خود تعریف کرده است.
حال با توصیف شرایط فوق می توان پرسید 
کــه اگر در ماه اکتبــر 2017 دولت ترامپ 
پای بنــدی ایران به برجــام را تایید نکند چه 
اتفاقی خواهد افتاد؟ در چارچوب برجام آمریکا 
باید این عــدم پای بندی 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 
استدالل های خود را عرضه خواهد کرد. اگر 
آمریکا از تصمیم کمیسیون مشترک در رفع 
اختالف راضی نشد می تواند موضوع را به سطح 

وزرای خارجه بکشــاند. یعنی اگر کمیسیون 
شــکایت آمریکا را وارد ندانست واشنگتن 
می تواند موضوع را به ســطح وزرای خارجه 
بکشاند و اگر در این سطح هم نتیجه مطلوب را 
نگرفت می تواند به ایفای تعهدات خود براساس 
برجام خاتمه داده و هم زمــان یا مقدم بر آن 

موضوع را به شورای امنیت اطالع دهد.
بعد از آن شورای امنیت قطعنامه ای را درباره 
ادامه روند لغو تحریم های مرتبط با فعالیت های 
هسته ای ایران به رای می گذارد و اگر طی 30 
روز این قطعنامه تصویب نشــود، تحریم های 
فوق دوباره اعمال می شــوند و این یعنی پایان 
برجام. اما چون قطعنامه شورای امنیت درباره 
استمرار یا تداوم لغو تحریم هاست، لذا آمریکا 
به دلیل داشتن حق وتو می تواند قطعنامه را وتو 
کرده و به توقف لغو تحریم ها یا بازگشــت 
تحریم های هســته ای رای دهد. در این حالت 
ایران هم تعهدی حقوقی برای اجرای برجام و 
اعمال محدودیت بر برنامه هسته ای 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 می کند. 
واضح است که داشــتن حق وتوی پنج 
عضو دائمی شــورای امنیت از جمله آمریکا 
باعث می شود 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 مهم تر 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 تحریم ها را در شورای 
امنیت وتو کند، از نظر افکار عمومی بین المللی 
ناقض اصلی برجام شناخته خواهد شد و دست 
ایــران بازتر خواهد بــود. از این رو به نظر 
می رســد 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 نکته ای است 
که در نوشتار پیشین هم بر آن تاکید کردیم. 
ظاهرا دیدگاه تیم مذاکرات هسته ای این است 
که هنوز امکان بهره برداری از سازوکارهای 
حقوقی منتفی نشده است، هرچند خود آنها 
هم ضرورت بهره گیری از راهکارهای سیاسی 
را رد نمی کننــد. قاعدتا اطالعات و داده های 
ویژه این تیم پشــتوانه چنین باوری است اما 
به هر حال بایــد این واقعیت را پذیرفت که 
در دولت ترامپ دیگــر نمی توان چندان به 
ســازوکارهای حقوقی دل بست. زیرا دولت 
او پای بندی 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 هســته ای 
بیشتر بر راهکارهای حقوق بین الملل 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 منطقه ای 
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 منطقه ای را رفع کند، می تواند 
با ابزار سیاست منطقه ای مانع از سهم خواهی 

آمریکا در اجرای برجام شود.
هماهنگی و رایزنی با اتحادیه اروپا، روسیه 
و چین هم اهمیت ویژه ای 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 بین الملل 
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 می تواند فشار 
آلمان در حفظ برجام را تقویت کند. ایران در 
یکصد سال گذشته سیاست موازنه منفی و مثبت 
را در برخورد با قدرت های بزرگ در دستور 
کار قرار داده است و نسل سنتی دیپلمات ها و 

سیاستمداران ایران نیز نظام بین الملل را کم و 
بیش در همین راستا فهم و تحلیل می کند. فهمی 
که در آن سطح منطقه ای اهمیت چندانی ندارد. 
بر هر اهل فنی واضح است که عرصه کنترل 
تسلیحاتی جوالنگه قدرت های 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 می رسد 

این فرض محل اختالف است(.
با پذیرش چنین فرضــی، ایران می تواند 
در اتخاذ راهکارهای سیاســی موثر در سطح 
منطقه ای و نفوذ خــود در منطقه تکیه کند. 
آمریکا نمی تواند نقش ایران را در ســوریه و 
عراق و لبنان و برخی جاهــای دیگر نادیده 
بگیرد و لذا ایران می تواند از این امر اســتفاده 
کند. واضح است این کار هم سختی های 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 می دانیم و این نگرش دســت و پای ما 
را برای بهره برداری از فرصت های منطقه ای با 
اتکا به اجماع داخلی تا حد قابل توجهی می بندد. 
از طرف دیگــر قدرت های بزرگ هم حاضر 
نبودند و نیستند که ما را در حدی که خودمان 
می خواهیم 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 
بین الملل را ارتقا دهند. چه بسا حضور و نفوذ 
ایران در خاورمیانه و مناطق پیرامون خود بتواند 
دریچه ای برای تثبیت قدرت ایران بگشــاید. 
حتی اگر این کار دشــوار باشد که در سختی 
و دشواری آن تردیدی نیست، فعال چشم انداز 
و راهکار موثــر دیگری پیش روی ما وجود 
ندارد که بتوانیم با اتکا به آن حداقل بخشــی 
از خواسته های خودمان را در نظام بین الملل بر 

بازیگران دیگر تحمیل کنیم.

رحمن قهرمان پور
پژوهشگر مسائل بین الملل

داشتن حق وتوی پنج عضو دائمی شورای امنیت از جمله آمریکا باعث می شود 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 مهم تر از چارچوب حقوقی است.
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سیاســت و قــدرت در آمریکا به گونه  
مشــهودی فرآیند تغییر را سپری می سازند. 
محــور اصلی تغییر را باید در ظهور نخبگانی 
دانســت که تعریف جدیدی از ناسیونالیسم 
آمریکایی دارند. ناسیونالیســم آمریکایی در 
نگرش کالســیک خود مبتنی بر نشانه هایی 
از هویت بوده اســت. هانتینگتون را می توان 
در زمره نظریه پردازانی دانســت که موضوع 
مربــوط به هویت آمریکایی را بر اســاس 
قالب هایی متمایز از نژاد، مذهب، پیشــینه، 
جنسیت و تبار طبقاتی تحلیل می کند؛ در حالی 
ناسیونالیسم آمریکایی  از  که شکل جدیدی 
ظهور یافته که ماهیت »مضیق« داشــته و 
مبتنی بر نشانه هایی از تمایز فرهنگی، نژادی 
و تبارشناسانه است. چنین رویکردی را باید 
واکنشی نسبت به الگوهای رفتاری گروه های 
که  گروه هایی  دانست؛  آمریکایی  نئولیبرال 
تالش داشــتند تا »رؤیای آمریکایی« را بر 
اساس نشانه هایی از همبستگی همه جانبه نژادی 
و قومی تلقی کننــد. هم اکنون واقعیت های 
سیاسی و اجتماعی آمریکا بیش از هر دوران 
دیگری انعکاس اجتماعی و ســاختاری پیدا 

کرده است.

QQQ علل اجتماعی بحران نژادی
بحران اجتماعی ویرجینیا نشــان داد که 
ریشــه های تاریخی جدال سیاسی گروه های 
افراطی علیــه گروه های اجتماعی که هویت 
آمریکایی خود را فراتر از مسئله نژاد و تبار 
ارزیابی می کنند، در حال گســترش است. 
نیروهای اجتماعی و گروه های حاشیه ای شده 
هماننــد »کوکلوس کالن هــا« را می توان 
جدید«  »ناسیونالیســم  اصلی  ســوژه های 
آمریکایی دانست؛  نیروهایی که تالش دارند 
بــار دیگر زمینه تفکیــک هویتی و نژادی 

گروه های رقیب را به وجود آورند.
حوادث ویرجینیا در دهه دوم آگوســت 
2017 نشــان داد که رؤیــای آمریکایی در 
حال افول اســت. رؤیای آمریکایی بر اساس 
نشانه هایی از همبستگی اجتماعی، همگرایی 
فرهنگی و همگونی کنش قانونی قرار داشته 
اســت. حوادث منطقه »شــارلوتزویل« در 
ویرجینیا نشان داد که پیروزی ترامپ دارای 
دالیل اجتماعی بوده و رویکرد نیروهایی که 
به عنوان پایگاه اجتماعی و اقتصادی ترامپ 
ایفای نقش کرده اند، به گونه تدریجی در حال 

افزایش و ارتقا است.
علت اصلی شــروع بحران شارلوتزویل 
ویرجینیا  سیاه پوســتان  واکنش  می توان  را 
نســبت به اقدام گروه های راست افراطی و 
متحده در  ایاالت  ناسیونالیســت های جدید 
تخریب مجســمه »ژنرال لی« دانست. ژنرال 
لی فرمانده نظامی نیروهای جنوب در جنگ 
 کنفدراســیون ایاالت متحده در ســال های

65-1861 بوده است.
به عنوان  سیاه پوستان  تفکر  در  لی  ژنرال 
»قهرمان ملی« محســوب می شــود. وی از 
قابلیت ویژه ای در سازماندهی نیروهای نظامی، 
تنظیم تاکتیک و طراحی عملیات برخوردار 
بود. به همین دلیل اســت که بعد از شکست 
نیروهای جنوب از ژنرال گرانت، زمینه برای 
عفو ژنرال لی به وجود آمد. ژنرال لی بعد از 
عفو نظامی به عنوان رئیس دانشــکده نظامی 

دانشگاه واشنگتن انتخاب شد. 
ویژگی های شــخصیتی و الگوی کنش 
نظامی ژنرال لی به گونه ای بود که هنوز هم 
تاکتیک های نظامی و ادبیــات راهبردی او 

الهام بخش بسیاری از نظامیان و آکادمی های 
ایاالت متحده است. تخریب مجسمه  دفاعی 
ژنرال لی توســط گروه های سفیدپوســت 
را می توان نماد توهیــن و تخریب قهرمان 
سیاه پوستان به عنوان محور اصلی شهروندان 
منطقه جنوب و جنوب شــرق دانست. حتی 
منطقه شــارلوتزویل نماد یکی از جنگ های 
اساسی ژنرال لی محسوب می شود که توانست 
قابلیت تاکتیکی و تکنیکی خود را به گونه 

قابل توجهی منعکس کند.
اقدام گروه های راست افراطی را می توان 
به عنوان جدال علیــه نماد هویتی گروه های 
سیاه پوست دانســت؛  گروه هایی که تالش 
دارند تا هویت آمریکایــی را با قالب های 
نژادی خود پیوند دهند. هم اکنون نشانه هایی 
وجود دارد که هویت گروه های سیاه پوست 
در اقدام نژادپرســتانه کوکلوس کالن ها فرو 
ریخته است. بازی های هویتی برای سیاه پوستان 
هزینه های زیادی دارد، به همین دلیل است که 
می توان نشانه هایی از جدال سیاسی جدیدی را 
مشاهده کرد که واکنش ترامپ آن را ایجاد 
کرده است. چگونگی واکنش ترامپ ذهنیت 
نهفته گروه های اجتماعــی ایاالت متحده را 
موجود  واقعیت های  اســت.  بازتولید کرده 
بیانگر آن است که هر گونه کنش اجتماعی 
الگوهای خشونت آمیز می تواند زمینه های  با 
اجتماعی و سیاسی »آمریکای تقسیم شده« را 
ایجاد کند. زیرساخت های آمریکای تقسیم شده 
ماهیت نژادی دارد. جنگ داخلی آمریکا را 
می توان به عنوان نمادی از تضادهای هویتی 
دانست که هنوز نشانه های آن را می توان در 

مجسمه فروریخته ژنرال لی مشاهده کرد.

QQQپیامدهای بحران نژادی و هویتی
هم اکنون این پرســش مطرح می شود که 
بحران اجتماعی ویرجینیا چه تأثیری بر ساختار 
سیاسی و الگوی رفتاری ایاالت متحده آمریکا 
به جا می گذارد. واقعیت های موجود نشــان 
به عنوان  اوباما  باراک  نقش یابی  می دهد که 
اولین رئیس جمهور سیاه پوست ایاالت متحده، 
واکنش زیادی در ساختار اجتماعی آمریکا 
به جا گذاشته است. در دوران باراک اوباما،  
برخی از گروه های افراطی تالش داشــتند تا 
تضاد جامعه با رئیس جمهور را افزایش دهند. 
باراک اوباما بر اســاس رویکرد هویتی خود 
درصدد برآمد تا زمینه های کنترل بحران را 
به وجود آورد. محور اصلی بحران اجتماعی 
آمریکا در دوران بــاراک اوباما را باید در 
خشونت گروه هایی جست وجو کرد که نه تنها 
بر ضرورت تمایز فرهنگی تأکید داشــتند، 
ظهــور و نقش یابی بــاراک اوباما به عنوان 
اولین رئیس جمهور سیاه پوست آمریکا را نماد 

گسست ساختاری تلقی می کردند. 
در چنیــن فرآیندی بود کــه برخی از 
خشونت های شــکل گرفته علیه سیاه پوستان 
کنترل شد. در شرایطی که گروه های قربانی 
به سمت پلیس شلیک کردند،  تمامی رؤسای 
جمهور گذشته آمریکا در مراسم بزرگداشت 
پلیس قربانی شــده گرد هــم آمدند. چنین 
بزرگداشــتی را باید نمادی از تمایز نهفته در 
ساختار سیاسی و اجتماعی آمریکا دانست که 
قربانی آن را گروه های نژادی تشکیل می دهند. 
در شــرایط موجود، فضای شبکه ای توانسته 
است شکل جدیدی از خودآگاهی اجتماعی 

را بازتولید کند. 
بازتولید خودآگاهی اجتماعی  در فرآیند 
جدید، صرفاً گروه های سیاه پوست از قابلیت 
بسیج اجتماعی برخوردار نشــده اند و روند 
موجود بیانگر آن است که تمامی گروه های 
هویتی و افراطی، موقعیت خود را در فضای 
کرده اند.  بازتولیــد  اجتماعی  شــبکه های 

شبکه های اجتماعی هویت جدیدی را شکل 
داده اند که »مانوئل کاستلز« از آن به عنوان 
»شبکه های خشم و امید« نام می برد. واقعیت 
بحران ویرجینیا و درگیری های اجتماعی منطقه 
»شارلوتزویل« را باید انعکاس نشانه هایی از 
بازتولید هویت از طریق شــبکه های خشم و 
امید نیروهای هویتی دانست که از موقعیت 

خود و دیگران رضایت ندارند.
برژینســکی در تحلیل تحوالت مربوط 
به چشم انداز استراتژیک جهانی بر این موضوع 
تأکید دارد که افول رؤیای آمریکایی به عنوان 
واقعیت اجتناب ناپذیر عصر جدید خواهد بود. 
برژینســکی این موضوع را مطرح می سازد 
که آمریکا، خوب  یا بد، در مرکز توجهات 
جهانی است. برای مردمی که در سرتاسر دنیا 
به آگاهی سیاسی دست یافته اند، دموکراسی 
چندقومیتی آمریکا بیش از هر کشور دیگری 
هم جذبه دارد و هم حسادت و در برخی مواقع 

خصومت آنان را برمی انگیزد. 
برژینســکی در تبیین جایگاه آمریکا در 
سیاست جهانی به این موضوع توجه دارد که 
توانایی آمریکا بــرای تأثیرگذاری بر امور 
بین الملل تا حد زیــادی به چگونگی ادراک 
مردم دنیا از نظــام اجتماعی و نقش آمریکا 
در عرصه جهانی بســتگی دارد، اگر شرایط 
نامســاعد داخلی و ماجراجویی های خارجی 
آمریکا که باعث خشم بین المللی شده است، 
جایگاه تاریخی آمریکا را نامشــروع سازد، 
اعتبار آمریکا در سطح جهان قطعاً رو به زوال 

خواهد گذاشت. 
با ایــن حال حتی بحــران مالی و رکود 
اقتصادی همراه با آن بین ســال های 2007 تا 
2009، به همراه افشای اخباری تکان دهنده در 
مورد سوداگری انباشت گرایانه وال استریت که 
در تضاد با مفاهیم اساسی مسئولیت اجتماعی 
و بهره وری سرمایه داری است، نتوانست کاماًل 
تصویر دیرپایی را که از آمریکا در سرتاسر 
جهان به عنوان یک کشــور کاماًل موفق در 
زمینۀ ترکیب ایده آلیسم سیاسی و ماتریالیسم 
اقتصادی شــکل گرفته بود، پاک کند. نکتۀ 
جالب توجه، سخنرانی صدراعظم آلمان، آنگال 
مرکل، مــدت کوتاهی پس از این بحران در 
کنگره آمریکا و در 3 نوامبر 2009 اســت 
که در آن مشــتاقانه به تعهد خود برای ارتقا 
و بهینه سازی »رؤیای آمریکایی« اشاره کرد.

با این وجود پیغام مرکل حاوی هشداری 
تلویحی در این مورد بــود که اگر تصویر 
خاصی که از آمریکا در جهان ارائه شده محو 
شود، تبعات زیادی برای غرب خواهد داشت. 
تصویری که شروع به محو شدن کرده بود، 
حتی پیش از بحران ســال 2008، تا نیمۀ دوم 
قرن بیســتم، یا هنگامی که آمریکا به عنوان 
مدافع غرب دموکراتیک در دو جنگ جهانی 
مطرح بود، یا هنگامــی که به عنوان هماورد 
اتحاد شــوروی شناخته می شد، و به خصوص 
هنگامی که به عنوان فاتح مســلم جنگ سرد 
ظاهر شــد، تصویری که در دوردست ها از 
آمریکا ارائه شده بود، فوق العاده پرجاذبه بود. 
واقعیت آن است که گسترش توسعه گرایی 
آمریکایی، اعتبار راهبردی این کشــور در 
محیط پیرامونی را با چالش های گســترده ای 

روبه رو ساخته است. 

QQQراست گرایی جدید و ناسیونالیسم
بحران ویرجینیا ریشه های تاریخی خود را 
در ظهور ترامپ جست وجو می کند. ترامپ 
تالش داشــت تا شکل جدیدی از ایدئولوژی 
سیاسی و هویتی را بازتولید کند. گروه های 
ناسیونالیست ســنتی و کالسیک آمریکایی 
ضدیهودی  و  ضدسیاه پوست  رویکرد  دارای 
بودند. ترامپ در ادبیات سیاسی خود مفهوم 

»ناسیونالیست آلترناتیو« را مورد استفاده قرار 
داد. نگرش ترامپ مبتنی بر این مفهوم بود که 
تمامی انگاره های راست گرایی ناسیونالیستی را 
به استثنای مقابله با یهودی ها و محدودسازی 

اسرائیل مورد پذیرش قرار می دهد. 
ادبیات ترامپ در شــرایطی مطرح می شد 
که وی در بســیاری از فضاهای انتخاباتی و 
تبلیغاتی تالش داشــت تا ادبیات خود را در 
فضای انتقادی نسبت به ناسیونالیسم کالسیک 
آمریکایی بیــان دارد؛  رویکردی که مبتنی 
بر نقــد هویتی یهودی ها و سیاه پوســت ها 
با یکدیگر بوده اســت. هم اکنون نمادهای 
هویتی سیاه پوستان، ژنرال لی و شارلوتزویل 
فرو ریخته اند. نشانه هایی از بحران را می توان 
مشاهده کرد که تضادهای سیاسی جدیدی را 
در ساختار اجتماعی آمریکا منعکس می سازند.
ظهــور ترامــپ در رونــد رقابت های 
نشان  آمریکا  ریاســت جمهوری  انتخابات 
می دهد که گروه هــای اجتماعی در ایاالت 
متحده به موازات بهره گیری از ســنت های 
لیبرالیســم، گرایش مشــهودی به مفاهیم، 
ادبیات و فرآیندهــای محافظه کارانه دارند. 
در دوران های انتخاباتی، انگیزش های درونی 
احزاب و گروه های ذینفوذ برای تأثیرگذاری 
بر سیاست ارتقا می یابد. گروه های محافظه کار 
نشان داده اند که تمایل کمتری به پیروی از 
سنت های لیبرالیسم داشــته و تالش دارند تا 
برای همبستگی ساختاری از مفاهیم و روندهای 

امنیتی استفاده کنند. 
انتشار کتاب »کلینتون راسیتر« با عنوان 
»محافظه کاری در آمریکا« را می توان نمادی 
از واقعیت های درونی جامعه ای دانســت که 
تالش دارند زمینه های الزم برای ارتقای قدرت 
و امنیت آمریکا را فراهم آورند. جامعه شناسی 
قدرت در آمریکا به همان گونه ای که با مفاهیم 
رابرت دال پیوند یافته اســت، با واقعیت های 
انعکاس یافته از ســوی ســی رایت میلز نیز 
راست  گروه های  دارد.  بیشــتری  مشابهت 
افراطی همانند حزبی که دونالد ترامپ از آن 
آمده، در سال های 1947 به بعد یعنی از زمان 
ظهور جوزف مک کارتی به گونه ای تدریجی 

جایگزین گروه های محافظه کار شده اند. 
اگرچــه در ادبیات، فرهنگ و ســاختار 
سیاســی آمریکا، محافظه کاری دارای ریشه 
تاریخی است، اما راســت گرایی را می توان 
پدیدۀ جدیدی تلقی کرد که هدف اصلی آن 
تأثیرگذاری یا مصادرۀ قدرت است. گروه های 
راست گرا دارای نگرش افراطی هستند و تالش 
دارند تا سنت ها و هنجارهای جدیدی را وارد 
ساختار سیاسی ایاالت متحده کنند. به همین 
دلیل است که گروه های راست گرا در نظام 
اجتماعی می توانند مخاطب مرحله ای و مقطعی 
به دست آورند، اما آنان از جایگاه ساختاری 
محدودی برخوردار هســتند؛ به گونه ای که 
اعتبار اجتماعی آنان در روند فرسایشی قرار 

گرفته و ماهیت شکننده ای پیدا کرده است.
حــوزۀ فعالیت گروه هــای محافظه کار 
در آمریکا نســبتًا  متنوع است؛ در حالی که 
تا  تــالش می کنند  راســت گرایان عموماً 
زمینه هــای الزم برای موفقیت محافظه کاران 
را به وجــود آورند. عمومــاً محافظه کاران 
به راست گرایان  اعتقاد چندانی  ســاختاری، 
رادیکال نداشــته و تالش دارند تا زمینه های 

الزم برای جایگاه یابی ساختاری را صرفاً در 
اختیار گروه هایی قــرار دهند که از قابلیت 
تطبیق با ساختار برخوردارند. اگر چه نیروهای 
محافظه کار رویکرد سیاسی و تصمیم گیری را 
براساس فرآیندهای ساختاری انجام می دهند، 
گروه های راســت گرا تــالش دارند تا در 
روندهــای گریزازمرکز ایفای نقش کرده و 
برای موج های  ایجاد هیجانات سیاسی  زمینۀ 

امنیتی را فراهم آورند. 
ویژگی اصلی دونالد ترامپ آن است که 
تالش دارد تا راست گرایی را با محافظه گرایی 
پیوند دهد و از این طریق زمینۀ طرح گفتمان 
هویت، امنیت و قدرت برای آمریکا را فراهم 
سازد. رویکرد دونالد ترامپ معطوف به ایجاد 
موج های اجتماعی است تا بدین طریق زمینۀ  
مقابله با دموکرات ها و مفاهیم لیبرالیستی ایجاد 
شــود. هرگاه نیروی سیاسی یا ایدئولوژیک 
ظهور  امــکان  می آید،  به وجــود  جدیدی 
گروه های محافظه کار و نیروهای گریزازمرکز 
راست گرا همانند دونالد ترامپ اجتناب ناپذیر 

می شود. 

QQQالگوی واكنش دونالد ترامپ
اگرچه دونالد ترامپ دارای پیشینه آلمانی 
است، اما بسیاری از ادبیات و الگوهای رفتاری 
وی پیوند همه جانبه ای با گروه های راســت 
مسیحی«  »صهیونیست های  به ویژه  افراطی 
پیدا کرده است. اندیشه دونالد ترامپ مبتنی 
بر کاربرد قــدرت در حمایت از گروه های 
صهیونیســتی در خاورمیانه اســت. طبیعی 
اســت که چنین فردی نمی تواند اندیشه های 
ناسیونالیسم کالسیک آمریکا را بازتولید کند. 
واقعیت های کنش شخصیتی ترامپ بر اساس 
نشــانه هایی از رویارویی با انگاره های ذهنی 

تهدید شکل گرفته است. 
به موازات  سیاه پوستان  فضایی،  چنین  در 
گروه های هویتی »هیسپانیک« نمادی از تهدید 
برای آمریکا محسوب می شوند. انگاره ذهنی 
ترامپ به گونه ای شکل گرفته که خشونت 
علیه تهدید اجتناب ناپذیر خواهد بود. در روند 
بحران ویرجینیا نشانه هایی از رویارویی هویتی 
مشاهده می شود. سیاه پوست ها در محاق تهدید 
قرار گرفته اند. نماد هویتی سیاه پوســتان که 
نشانه ای از افتخار ملی آمریکایی نیز محسوب 
می شود، فرو ریخته است و دونالد ترامپ تا 
48 ســاعت بعد از حادثه، هیچ گونه واکنشی 

نشان نداد.
اگرچه واکنــش اولیه دونالــد ترامپ 
را  سیاه پوستان  فروریخته  هویت  می توانست 
ترمیم کند،  واکنش وی در 15 آگوســت 
2017 بحران اجتماعی آمریکا را شدت بخشید. 
چنین وضعیتی زمینه ظهور بحران های جدیدی 
را برای این کشور فراهم کرده است. هم اکنون 
بســیاری از گروه های اجتماعــی آمریکا 
احساس می کنند که ترامپ فقط رئیس جمهور 
سفید پوستان است. نگرش ترامپ به گروه های 
نژادی و هویتی تحقیرشده را باید همانند ریختن 
نمک بر زخم گروه هایی دانست که می توانند 

واکنش های پرشدتی را به انجام رسانند. 
اقدام ترامپ در متهــم کردن گروه های 
سیاه پوست با بکارگیری مفاهیم مقابله جویانه 
با گروه های سیاه پوســت تحقیرشده، زمینه 
گســترش بحران را اجتناب ناپذیر می سازد. 

بحران در تفکر سیاســی آمریــکا می تواند 
ماهیــت هنجاری، نــژادی، قومی یا مذهبی 
داشته باشد. ژنرال لی هیچ گاه از خاطر نظامیان 
آمریکا حذف نخواهد شد. در چنین شرایطی 
هنجارهای راهبردی آمریکا با تخریب مجسمه 
ژنرال لی دچار گسست می شوند. ترامپ تالش 
دارد تا گروه های سفیدپوست افراطی و مهاجم 
را تائید کند. چنین وضعیتی مخاطرات امنیتی 
و اجتماعی جدیدی برای همبســتگی درونی 
آمریکا ایجاد خواهد کرد. هرگونه گسست 
اجتماعی دارای پیامدهای سیاسی و امنیتی برای 
ایاالت متحده خواهد بود. در شرایطی که دونالد 
ترامپ تالش دارد تا زمینه های کنش نظامی 
علیه کره شــمالی را مورد بررسی و آزمون 
قرار دهد، هرگونه بحران اجتماعی در داخل 
ایاالت متحده، مشکالت اعتباری رئیس جمهور 
را بیشتر خواهد کرد. الگوی رفتاری ترامپ 
برخالف سایر رؤسای جمهور آمریکا، ماهیت 
نژادپرستانه دارد؛ طبعاً چنین فرآیندی زمینه 
افزایش تضادهای درون ساختاری و اجتماعی 

آمریکا را فراهم خواهد ساخت.

QQQنتیجه گیری
بحران اجتماعی ویرجینیا دارای ریشه های 
تاریخی اســت. اگرچه همواره  فرهنگی و 
سیاه پوســتان در معرض خشونت گروه های 
راست ناسیونالیســت و مجموعه های افراطی 
اما نمادهای هویتی  آمریکا قرار می گرفتند، 
گروه های سیاه پوســت هماننــد ژنرال لی 
به عنوان افتخار ملی تمام آمریکایی ها مورد 
پذیرش قرار می گرفــت. در فضای موجود 
ناسیونالیســت  گروه های  نه تنها  اجتماعی، 
جدید آمریکا به ســاز و کارهای خشونت و 
مبادرت  سیاه پوستان  هویتی  نمادهای  تحقیر 
کرده اند، بلکه دونالد ترامپ نیز چنین فضایی 
را با محکوم سازی الگوی مقاومت سیاه پوستان 

تشدید کرده است.
آینده بحران اجتماعی آمریکا نشانه هایی 
از تضاد هویتی و نژادی را منعکس می سازد. 
اگرچه گروه های سیاه پوست از ساز و کارهای 
کنش هنجاری بهره می گیرنــد، اما الگوی 
تضاد  ذهنیت های  ترامــپ،  دونالد  رفتاری 
و تمایــز را در تفکر و کنش اجتماعی آنان 
بازتولید می سازد. فضای مجازی و شبکه های 
اجتماعــی در زمره اصلی تریــن ابزارهای 
شارلوتزویل  بحران  گسترش  و  شکل گیری 
تلقی می شوند؛ رویکردی که مانوئل کاستلز 
از آن در ارتبــاط با قــدرت هویت نام برد، 
هم اکنون نشانه هایی از ظهور شبکه های خشم 

و امید در آمریکا را منعکس می سازد.
نیروهای اجتماعی سیاه و سفید از طریق 
اجتماعی،  و شــبکه های  رسانه ای  ابزارهای 
هویت خــود را فریاد می زننــد. رویارویی 
هویت هــا می تواند زمینــه نهفته آمریکای 
تقسیم شــده را برای زمانی دیگر در معرض 
تمایز و رویارویی قــرار دهد. هویت هیچ 
وقت پایان پیدا نمی کند، به همین دلیل است 
که تضادهای هویتی نهفته در آمریکا، زمینه 
رویارویــی نیروهای اجتماعی ای را به وجود 
می آورد که از قابلیت الزم برای اثرگذاری در 
جنبش اجتماعی سیاه پوستان به موازات جنبش 
برخوردار  آلترناتیو  ناسیونالیســم  اجتماعی 

هستند.

اقدام گروه های راست افراطی را می توان به عنوان جدال علیه نماد هویتی گروه های سیاه پوست دانست
گروه هایی که تالش دارند تا هویت آمریکایی را با قالب های نژادی خود پیوند دهند.

هم اکنون نشانه هایی وجود دارد که هویت گروه های سیاه پوست در اقدام نژادپرستانه کوکلوس کالن ها فرو ریخته است.

پرستی؟ نژاد بازگشت 
بحرانشارلوتزویلنشاندادکهنبردهویتهاهیچگاهپایاننمییابد

جهان

ابراهيم متقی
استاد علوم سیاسی دانشگاه
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شاید نام غیررسمی اعضای این حزب-»شن های شفاف«- بی تناسب نباشد؛ زمانی دیوید کریستی، سیاست مدار لیبرال احزاب
کانادایی گفته بود که اعضای واقعی حزب لیبرال دانه های ِشن پاک و شفافی هستند؛ شن هایی که در کف رودخانه 
پرتالطم سیاست فقط تکان های آرامی می خورند و باز سر جای خود محکم می ایستند! 

پلورالیستی لیبرالیسم 
حزبلیبرالباجامعهچندفرهنگیکاناداسازگاریپیداکردهاست

8درس - گفتارهای احزاب سیاسی

حزب میانه روي لیبرال کانادا، قدیمی ترین 
حزب فدرال در این کشــور است که در طول 
عمر نســبتا طوالنی خود، همــواره با حزب 
محافظه کار این کشور سر به دست گیری قدرت 
در رقابت بوده است؛ طی این رقابت ها حزب 
لیبرال توانسته است سال هاي بیشتري در راس 
قدرت باشد؛ به طوری که این حزب را حزب 
نظام حاکم تک-حزبــی تلقی می کنند. رهبر 
کنونی این حزب جاستین ترودو، بیست وسومین 

و نخست وزیر کنونی کشور کانادا است. 

QQQ تاریخچه
لیبرال ها در واقع از اواســط قرن 19 از دل 
جنبش اصالح طلبي بیرون آمدند که خواهان 
حکومتی مسئولیت پذیر در چارچوب قوانین 
حاکم در سراســر آمریکای شــمالی تحت 
قیمومت بریتانیا بود. این افــراد و گروه ها 
شامل جورج براون، رابرت بالدوین و ویلیام 
الین مکنزی، گروهی اصالح طلب موسوم به 
»شن های شــفاف« در کانادای علیا، جوزف 
هوو در نووا اسکوتیا، میهن پرستان و حزب 
ســرخ در کانادای ســفلی بودند. در نتیجه 
همگرایی میان این افــراد و گروه ها، حزب 
لیبرال در ســال 1861 از اعضای فرانســه و 
انگلیســی زبان تشکیل شــد. 29 سال بعد از 
اتحاد مستعمره های ســابق بریتانیا در کانادا، 
لیبرال ها توانستند در سال 1873 برای نخستین 
بار در رقابت با محافظــه کاران قدرت را در 
این سرزمین به دست گیرند. از همان ابتدای 
تاســیس، این حزب خواستار همکاری های 
تجاری دولت های 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 1896 حزب لیبرال را در 
انتخابات به پیروزی برساند و قدرت را به دست 
گیرد. از وی به عنوان اولین نخســت وزیر 

فرانسه زبان کانادا یاد می شود. 

QQQ اصول، ایدئولوژی و خط مشی
لیبرالیسم حمایت  از اصول  لیبرال  حزب 
می کند و به طور کل در مشــی خود میانه رو 

اســت؛ به گونه اي که این حزب همیشه به 
سمت چپ حزب محافظه کار کانادا و راست 
حزب دموکرات جدید گرایش داشته است. 
این حزب به دنبال پیاده سازی اصول لیبرالیسم 
شــامل آزادی فردی برای نسل های کنونی 
و آینده، مســئولیت پذیری، کرامت انسانی، 
رفاه، عدالت اجتماعــی، آزادی بیان، آزادی 
ملی، دوزبانگی، کثرت گرایی  اتحاد  مذهبی، 
و غیره اســت. اکنون حزب لیبرال کانادا از 
برخی سیاســت ها و خط مشی های دو طیف 
راست و چپ در کانادا حمایت می کند. در 
زمینه اقتصاد کالن، این حزب به طور کل از 
بودجه متوازن که براساس آن درآمد دولت 
برابر با هزینه های آن باشد، نه کسری بودجه 
داشته باشد نه زیادی بودجه، حمایت می کند. 
در زمینه های اجتماعی، زمانی که این حزب 
بین ســال های 1995 تا 2006 در قدرت بود، 
استفاده از ماری جوآنا را برای مصرف پزشکی 
مجاز اعالم کرد و از نگهداری و کاشت میزان 
کم این مــواد جرم زدایی کرد. این حزب بر 
باال بردن تحمل برابر مهاجرت، بخصوص در 

مناطق انگلیسی زبان نیز تاکید داشته است. 
حزب لیبرال کانادا در برهه های زمانی اي 
که احزاب لیبــرال در اروپا و ایاالت متحده 
شکست خورده اند، توانسته با انعطاف پذیری 
در برنامه ها و خط مشی هایش جان سالم به در 
بــرد. در دهه 20 که حزب لیبرال بریتانیا در 
حال افول بود، حزب لیبرال کانادا توانســت 
خود،  میانه روي  سیاســت های  حفظ  ضمن 
از نظــر ایدئولوژیکی انعطاف به خرج داده و 
خود را از افول نجات دهد. برخی اوقات این 
انعطاف پذیری 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 سیاست های داخلی 

کشور نیز انعطاف هایی را به خرج دهد. 

QQQفعالیت های مهم حزب
حزب لیبرال کانادا در کشوری تازه تاسیس 
متولد شده بود که به شکل فدرالی اداره می شد 
و بنابراین باید سیاست های لیبرالی اش را در 
راستای اندیشــه های فدرالی تنظیم و عملی 
می کرد. در ســال 1970 و در پی باالگرفتن 
جدایی طلبی در اســتان فرانسه زبان ِکبِک در 
 )FLQ( شرق کانادا، جبهه آزادی بخش ِکبِک
جنگی را علیه دولــت مرکزی برای جدایی 

آغاز کــرد. در پی این اقــدام، پِیر ترودو، 
نخست وزیر وقت کانادا، اعالم کرد که اگر 
جدایی طلبان سالح بر زمین نگذارند و تسلیم 
نشوند، دولت منشور حقوق و آزادی های مدنی 
را به طور موقت لغو می کند 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 1980 نیز اندیشه های فدرالی 
ترودو توانست بر جدایی طلبان پیروز شود. رِنه 
لوک، رهبر حزب ِکبِکوا آهنگ جدایی استان 
کبک را دوباره به شیوه ای 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 فدرالیســت ها به 
رهبری ترودو موفق شدند با کسب 60 درصد 

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 
زبان های رسمی کشــور فدرال به رسمیت 
می شناسد. این اقدام حزب در پی آن صورت 
گرفت که در سال های 1966 تا 1976، سهم 
فرانسه زبان ها در ارائه خدمات مدنی و نظامی 
دو برابر شد و این مسئله منجر به اعتراضاتی 

در سطح کشور شد. 
برخی از سیاست ها و اقدامات این حزب در 

گذشته و حال به شرح ذیل هستند: 
کاهــش براکــت مالیاتی طبقه متوســط 
)با45000 - 90000 دالر درآمد سالیانه( از 22 
به 20/5 درصد و ایجاد براکت مالیاتی جدید 
برای گروهی بــا درآمد باالی 200000 دالر 

در ماه. 
ایجاد اهداف ملی برای کاهش انتشار گازهای 

گلخانه ای از طریق همکاری با استان ها. 
با اختصاص  بازسازی زیرساخت های کشور 

60 میلیارد دالر بودجه.
صلح بانی در مناطقی از جهان.

منشــور حقوق و آزادی کانــادا که مقابل 
سیاست ها و اقدامات همه سطوح دولت، حقوق 
سیاســی خاصی را برای شهروندان کانادایی 
تضمین می کند و عالوه بر آن حقوق مدنی 
همه افراد حاضر در کانادا را تضمین می کند. 

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 مي شود.
بازنشستگی  تصویب و اجرای برنامه حقوق 
کانادا )CPP( یا برنامه بیمه اجتماعی وابسته به 

درآمد از طریق کمک قبلی متقاضی.
حمایت از تالش های آموزشی در اوکراین و 

اعمال تحریم هایي علیه روسیه. 
پایان بمباران مواضــع داعش به رغم افزایش 
کمک های بشردوســتانه به مردم منطقه و 

آموزش نیروهای محلی
تصویب قانون پرداخت وام به دانش آموزان در 

نظام آموزشی کانادا.
پذیرش 25 هزار پناهنده سوری.

قانونی کردن اســتفاده، نگهداری و کاشت 
ماری جوآنا به طور کامل.

QQQرهبران حزب
این حزب از تاریخ تاسیس خود رهبرانی 
از هر دو گروه انگلیسی زبان ها و فرانسه زبان ها 
را به خود دیده اســت. اولین رهبر این حزب 
که در واقع رهبر گروه »شــن های شفاف« 
بود، جورج براون اســت کــه به مدت چند 
ماهی در ســال 1867 رهبری این حزب را بر 
عهده داشت. بعد از وی ادوارد بلیک رهبری 
را بر عهده گرفت که بــه مدت دو دوره و 
بین سال های 1869 تا 1870 و 1880 تا 1887 
این سمت را عهده دار بود. سپس ویلفرید لوریه 
توانست به مدت 32 سال رهبری حزب را در 
اختیار داشــته باشد و به عنوان نخستین رهبر 
حزب به مقام نخســت وزیری کانادا برسد. 
دیگر رهبران حزب به شرح ذیل هستند: دانیل 
دانکن مکنزی )1919(، ویلیام الین مکنزی 
کانادا(،  نخست وزیر  10 امین  )1919-1948؛ 
لویی ســنت لــورن )1948-1958؛ 12 امین 
نخست وزیر کانادا(، لستر بی. پیرسون )1958-

1968؛ 14 امین نخست وزیر کانادا(، پیر ترودو 
کانادا(؛  نخست وزیر  15 امین  )1968-1984؛ 
جان ترنر )1984-1990؛ 17 امین نخست وزیر 
کانادا(، ژان کرتین )1990-2003؛ بیستمین 
نخســت وزیر کانادا(، پاول مارتین )2003-

2006؛ بیست و یکمین نخست وزیر کانادا(، بیل 
گراهام )2006(، استفان دیون )2008-2006(، 
مایکل ایگناتیــف )2008-2011(، باب ری 

)2011-2013(، و جاســتین ترودو )2013 تا 
کنون؛ بیست وسومین نخست وزیر کانادا(. 

QQQساختار سازمانی حزب
حزب لیبرال کانادا در ســال 1867 و در 
پی ادغام دو گروه سیاسی »شن های شفاف« 
و »حزب سرخ« کانادا تاسیس شد. از همان 
ابتدای تاسیس این حزب، اتحاد فرانسه زبانان 
و انگلیسی زبانان موجب تقویت آن شد؛ به 
نحوی که توانست حمایت بخش عظیمی از 
جامعه فرانســه تباران کانادا را به خود جلب 
کند. بنابراین می توان سازمان نژادی و زبانی 
حزب را دوگانه دانست. این حزب یکی از 
شاخه های بین الملل لیبرال است و وابستگی 
خود را به اصول لیبرالی آن نشان داده است. 
حزب همچنین دارای شــاخه جوانان به نام 
»لیبرال های جوان کانادا« است که از جوانان 
زیر 25 سال تشــکیل شده است. این شاخه 
بزرگترین شاخه سیاســی جوانان در کانادا 
است که در دوره های متفاوت بین 60 تا 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 183 کرسی از مجموع 338 کرسی 
اســت، اما در مجلس سنا تنها 18 کرسی از 
105 کرســی 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 می کند. حزب لیبرال 
کانادا همچنین بزرگترین جامعه ایرانی تباران 
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 2015 به پیروزی 
ایرانی  برسد. همچنین علی احساسی، دیگر 
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 می رسد. وی که 31 سال سن 

دارد اکنون وزیر امور زنان در کابینه جاستین 
ترودو است. از وی به عنوان جوان ترین عضو 

کابینه یاد می شود. 
رهبــری کنونی این حزب را جاســتین 
پیر جیمز ترودو 43 ســاله بر عهده دارد که 
بیست و  سومین نخست وزیر کانادا است. پدر 
وی، پیر ترودو نیز پانزدهمین نخســت وزیر 
کانادا بود. ریاست شــورای سیاست گذاری 
حزب نیز بر عهده آنا ِگینی اســت. مقر این 
حزب نیز در شهر اوتاوا در استان انتاریو است. 

QQQحامیان مالی و رسانه ای حزب
روزنامه گلوب اند َمیل با خط مشی سوسیال 
لیبرال و میانه یکی از ارگان هایی است که از 
سیاســت های حزب لیبرال دفاع می کند. این 
روزنامه در تورنتو منتشر می شود. این حزب 
دارای وبسایتی به نشانی liberal.ca است که 
به  سیاســت های کلی حزب، اخبار مربوط 

حزب، بیانیه ها، و غیره را در بر می گیرد. 
حزب لیبرال کانادا عمدتا از طریق تجارت 
و کسب و کار و بعضا از طریق کارآفرینان 
و تجار درآمد های خود را به دست می آورد. 
همچنین اعضای حزب نیز به شکل حمایت 
مالی و از طریق واریز وجوه به حساب حزب 

از آن حمایت می کنند.
حزب دموکرات کانادا، که در کنار حزب 
محافظه کار یکــی از دو حزب مطرح در این 
کشور است، تا کنون توانسته است بیشترین 
سال ها را از آغاز تاسیس این کشور در راس 
حاکمیت این کشــور باشد. در واقع این امر 
نشان می دهد 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 انعطاف پذیری این حزب در 
اتخاذ سیاســت هایی است که گاه این حزب 
میانه رو را به جناح راست و حزب محافظه کار 
می کشــاند، و گاه به جنــاح چپ و احزاب 
سوسیالیستی مانند حزب دموکرات جدید. شاید 
نام غیررســمی اعضای این حزب-»شن های 
شــفاف«- بی تناسب نباشــد؛ زمانی دیوید 
لیبرال کانادایی گفته  کریستی، سیاست مدار 
بود که اعضای واقعی حزب لیبرال دانه های 
ِشــن پاک و شفافی هستند؛ شن هایی که در 
کف رودخانه پرتالطم سیاست فقط تکان های 
آرامی می خورند و باز ســر جای خود محکم 

می ایستند! 

احسان پناه بر
روزنامه نگار
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سیاستمداران بنن یک ملی گرای راستگراست که پیش از آن که به کارزار انتخاباتی دونالد ترامپ بپیوندد، وبسایت راست افراطی برایتبارت را می گرداند 
و حاال او تایید کرده است که قصد دارد دوباره به این سایت بازگردد، سایتی که منبع مهمی برای جریان ملی گرای افراطی آمریکا به شمار 

می رود. از جمله به دلیل کارزار رسانه ای پیشین این رسانه دست راستی علیه جرد کوشنر و ایوانکا ترامپ.

حلقه نزدیکان ترامپ روزبه روز تنگ تر 
می شــود. کمتر کســی فکر می کرد که 
عمر خدمت این یار راستگرای ترامپ که 
نقش مهمی در پیــروزی وی در انتخابات 
ریاســت جمهوری داشت، در دولت او تنها 
حدود 7 ماه باشد. حاال اما استیو بنن 63 ساله، 
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 برکناری های دولت 
ترامپ به حدی گسترده شده که حتی دامن 

بنن را هم گرفته است. 
بنن یک ملی گرای راستگراست که پیش 
از آن که به کارزار انتخاباتی دونالد ترامپ 
برایتبارت  افراطی  راست  وبسایت  بپیوندد، 
را می گرداند و حاال او تایید کرده اســت 
که قصد دارد دوباره به این سایت بازگردد، 
سایتی که منبع مهمی برای جریان ملی گرای 
افراطی آمریکا به شــمار می رود. از جمله 
به دلیل کارزار رســانه ای پیشین این رسانه 
دست راستی علیه جرد کوشــنر و ایوانکا 
ترامپ، و کارزار رســانه ای اخیر این رسانه 
علیه ژنرال مک مســتر، مشاور امنیت ملی 

دونالد ترامپ.
نقش آفرینــی گروه های راســت گرا در 
خشــونت های 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 
ماه های اخیر با برخی از دیگر کارکنان ارشد 
کاخ سفید، از جمله اعضای خانواده دونالد 
ترامپ که جزو مقام های 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 می کردند. او به عنوان 
ایده پرداز برخی از جنجالی ترین برنامه های 
دولت دونالد ترامــپ، از جمله فرمان های 

اجرایی مهاجرتی شناخته می شود.
در عین حــال گزارش ها حاکی از این 
است که دونالد ترامپ از مصاحبه اخیر استیو 
بنن با نشریه آمریکایی پراسپکت ناراضی 
بوده اســت. گفت وگویی که بنن در آن، 
اظهار نظری در مورد مواجهه با کره شمالی 
داشت که به تضعیف موضع رئیس جمهور 

آمریکا در این زمینه تعبیر شده است.
خود بنن اما به آسوشیتدپرس گفته است 
که تصور نمی کرد 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 می آید«.

QQQ سال های آغازین زندگی
اســتیو بنــن در 27 نوامبــر ســال 
1953 در نورفــک ویرجینیــا در یــک 
خانواده کاتولیک ایرلندی تبار، قشر کارگر و 
طرفدار جان اف. کندی از حزب دموکرات 

به دنیا آمد.
بنن در ســال 1976 از دانشــگاه ایالتی 
ویرجینیا بــا  پلی تکنیــک  مؤسســه  و 
ی  یز مه ر نا بر ســی  شنا ر کا ک  ر مد
او  شــد.  شــهری فارغ التحصیل 

مدرک کارشناسی ارشــد مطالعات امنیت 
ملی خود را از دانشگاه جرج تاون گرفت. در 
1983، مدرک ام بی ای را با افتخار از مدرسه 

کسب و کار هاروارد دریافت کرد.

QQQورود به ارتش
ایاالت  نیروی دریایی  افســران  از  بنن 
متحده آمریکا بــوده و در ناوگان اقیانوس 
آرام ایاالت متحده آمریکا به عنوان افســر 
سیستم های جنگ افزاری فعالیت کرده است. 
او  مأموریت های کشتی ای که  از  هیچ یک 
در آن کار می کرد رزمی نبود، ولی وظایف 
این کشتی سخت و خسته کننده بوده است. 
هم قطاران وی در کشتی بنن را حاذق، آرام 
و کوشــا توصیف کرده اند. در سال 1980، 
بنن بر کشــتی یواس اس پال فاستر خدمت 
نظامی می کرد و به آنها دســتور داده شد 
که حین عملیات برای آزادی گروگان های 
شوند.  به سواحل ایران نزدیک  آمریکایی 
با اصابت یک بالگرد آمریکایی  مأموریت 
به یک هواپیمای آمریکایی دیگر در بیابان 
ایران و کشته شدن 8 نفر با شکست مواجه 
شد. بنن این مأموریت شکست خورده نجات 
گروگان ها را از لحظات تعیین کننده زندگی 
خود دانست و آن را به عنوان نمونه سوزناکی 
از رهبری نظامی و ریاست جمهوری شکست 
خــورده می دانــد. او گفت پیــش از آن 
که به این نتیجه برســد که رئیس جمهور 
وقت جیمی کارتر نیروی دریایی را تضعیف 
کنــد و به مأموریت نجــات ضربه بزند، 
عالقه ای به سیاست نداشته است. بنن هفت 
سال در نیروی دریایی و سه سال در پنتاگون 

در امور بودجه ای فعالیت کرده است. 

QQQبنن بانکدار
بنن پس از خدمت نظامی خود در شرکت 
ساکس  ســرمایه گذاری گلدمن  مدیریت 
بخش  سرمایه گذاری در  به عنوان بانکداری 
ادغام ها و اکتســاب ها کار کرد. او هنگام 
ترک شــرکت از موقعیــت نایب رئیس 
برخوردار بود. بنن و شماری از همکارانش 
از گلدمن ســاکس در ســال 1990 بانک 
سرمایه گذاری 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 

1998 خریداری کرد.

QQQبنن فیلم ساز
اســتیون کوین بنن پیش از آن که به 
فیلم سازی روی آورد، سرمایه گذار هالیوود 
بوده اســت. او کارگردان، فیلم نامه نویس 
و تهیه کننده هفده فیلم مســتند در رابطه با 
مشــکالت موجود در جامعه ایاالت متحده 
آمریــکا مانند بیــکاری جوانان، اختالف 
طبقاتــی، زیاده خواهی 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.
بازسازی  در مؤسســه  سخنرانی  در  او 
آزادی و در ســال 2011 درباره فیلم »نسل 

صفر« گفت:
»دلیل این نام گــذاری این بود که در 
حرکت اجتماعی اشغال وال استریت، وقتی 
که به نسل جدید ایاالت متحده آمریکا نگاه 
می کنیم بسیار غم انگیز است که به شدت 
در وضعیت نامناســبی هســتند و درباره 
تاریخ کشور و اصول دموکراسی و اصول 
سرمایه داری هیچ نمی دانند و ما هیچ اعتباری 

به آنها نمی دهیم.«
او همچنیــن در ســال 1999 یکی از 
تهیه کنندگان اجرایی فیلم »تیتوس« بوده و 
در سال 2016 نیز نویسندگی و تهیه کنندگی 
فیلم »پول کلینتون« را بر عهده داشته است. 

QQQبنن مدیر ارشد کمپین انتخاباتی
به عنــوان   2016 اوت   17 در  بنــن 
مدیرعامل ارشــد اجرایی کمپین انتخابات 
ریاســت جمهوری دونالد ترامپ منصوب 
شــد. او نقش بســیار مهمی در پیروزی 
ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری با شعار 
»اولویت اول آمریکا« داشــت. او توانسته 
بود آرای راست گرایان تندرو و لیبرال های 
راست گرا را به نفع دونالد ترامپ جمع کند. 
در 13 نوامبر 2016 به عنوان استراتژیست 
ارشد و مشاور ارشد رئیس جمهور منتخب 
دونالد ترامپ منصوب شد. این انتصاب از 
آنجا که برخی اظهارات در برایتبارت نیوز 
یهودستیزانه یا نژادپرستانه دانسته می شدند با 
روابط  افتراء، شورای  اتحادیه ضد  مخالفت 
فقر  حقوقی  اســالمی-آمریکایی، مرکز 
جنوبی، هــری رید رهبر اقلیت دموکرات 
سنا و برخی استراتژیست های جمهوری خواه 

مواجه شد.

ترامــپ در گفت وگویی با نیویورک 
تایمز به مجادالت در خصوص انتصاب بنن 
پاسخ داد و گفت: »من مدت زیادی است 
استیو بنن را می شناسم. اگر فکر می کردم 
او نژادپرست، راست افراطی یا هر یک از 
چیزهایی است که می توانیم به کار ببریم، 

هرگز به استخدام او فکر نمی کردم.«
به گفته بی بی ســی از زمان روی کار 
آمدن دونالد ترامپ در ژانویه 2017، استیو 
بنن با سمت های »استراتژیست ارشد کاخ 
سفید« و »مشاور ارشد رئیس جمهور ایاالت 
متحده آمریکا«، پرنفوذترین فرد بر دونالد 
ترامپ اســت. به طوری که از او به عنوان 
»رئیس جمهور در سایه« یاد می شد. سمت 
»استراتژیست ارشــد کاخ سفید« از زمان 

ورود بنن به وجود آمده است.

QQQعقاید بنن
یک ملی گــرای  را  خــود  او 
نگران طبقه  به شدت  که  اقتصادی می داند 
متوسط و کارگر جامعه است و بر این باور 
است که جهانی شدن سبب شده است که این 
قشر با بیکاری مفرط دست و پنجه نرم کند.
نقوال   نویسنده لبنانی آمریکایی نســیم 
طالب، وبالگ نویس نوارتجاعی کرتیس 
محافظه کار مایکل  روشــنفکر  یاروین و 
آنتن و همچنین کتاب »چرخش چهارم« 
ویلیلم اســتراوس و نیل هو، ســه تن از 
اثرگذاران اصلی در تفکر سیاسی استیو بنن 

خوانده شده اند.
بنن کم مصاحبه می کند و بیشــتر در 
را لنینیستی می خواند  است. وی خود  سایه 
که می خواهد کلیت سیستم حاکم کنونی 

آمریکا را در هم بشکند.
از جنبش عوام گرایی اندرو جکسون  او 
 1837–1829 آمریــکا  )رئیس جمهوری 
آمریکا(  دموکــرات  بنیان گذار حزب  و 
به عنوان الگوی خود برای ســاختن یک 

جنبش سیاسی نوین نام برده است. 
پیشــین  رهبــر  دوک،   دیویــد 
گروه کوکالکس کالن، انتخاب او را به این 

عنوان، تصمیمی »عالی« خواند.
او می گوید: »دلیل خشم طبقه متوسط این 
است که آنها متوجه شده اند 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 مالیات ها 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 می داند. از دید او، 
عامل مشکالت، نه تنها مهاجران غیرقانونی 
که مهاجــران قانونی نیز هســتند. او در 

نکوهش مهاجرت گفت:
»مهاجران کشورهای آســیای جنوب 
شرقی تمام رشته های مهندسی را گرفته اند، نه 
در تحصیالت تکمیلی جایی برای دانشجویان 

آمریکایی هست نه در بازار کار.«
بنن در مصاحبه اخیر خود با نیویورک 
به رسانه ها گفت:  شدید  تایمز در حمله ای 
»رســانه ها باید شــرمگین و زبون باشند، 
دهانشان را ببندند و برای مدتی تنها گوش 
دهند.« او از رســانه ها به عنــوان صدای 

اپوزیسیون نام برد.
میان  به تقابــل  عمیــق  بــاوری  او 
دنیای یهودی مسیحی با دنیای اسالم دارد. از 
دیــد وی این تقابل به نوعی جنگ مقدس 
خواهد انجامید. این دیدگاه او، مشابه نظریه 
جنگ تمدن های ساموئل هانتینگتون است. 
او هشدار داده است که مسیحیان باید هر چه 
سریعتر برای این تقابل آماده شوند و ایاالت 
بر خاورمیانه با چین نیز وارد  متحده عالوه 

رویارویی نظامی خواهد شد.
اندیشه های او به گروه های راست گرایان 
ا  ســت گر ا ر ی  ل ها ا لیبر و  و  ر  تند

که  چون نئونازی ها یا کوکالکس کالن 
به داشــتن باورهایی مانند یهودی ستیزی 
سفید شــناخته  نــژاد  برترپنــداری  و 
می شوند بســیار نزدیک است. اما پس از 
خشونت های گردهمایی اتحاد راست گرایان 
یک  ویرجینیا در  2017 در شارلوتزویل، 
مصاحبــه بــا مجله چپ گرای آمریکن 
پراسپکت با »دلقک« خواندن نئونازی ها و 
کوکالکس کالن و راست گرایان افراطی، 
تالش کرد میان خود و سفیدبرترپنداران 

فاصله گذاری کند.
او طرفدار »جنگ اقتصادی علیه چین« 
بود. بنن برخــالف دونالد ترامپ، جوزف 
دانفورد )رئیس ســتاد مشترک ارتش( و 
ارتشــبد جیمز متیس )وزیر دفاع آمریکا( 
درباره استفاده از گزینه نظامی علیه برنامه 
هســته ای کره شــمالی گفته بود که تا 
زمانی که امنیت جانی 10 میلیون ســاکن 
شهر ســئول پایتخت کره جنوبی تضمین 

نشــود حمله نظامی به کره شمالی »بی معنا 
است.«

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

دارد.

QQQنخستین اظهارات پس از برکناری
استیو بنن استراتژیست ارشد برکنارشده 
ترامپ تنها ســاعاتی پس از اخراج ضمن 
آنکه از بازگشت خود به وب سایت راست 
افراطی بریتبارت خبر داد، علیه دشمنان خود 
اعالم جنگ کرد و وعده داد که اپوزیسیون 

را در هم خواهد شکست.
استیو بنن در مصاحبه ای با »دیلی میل« 
بعد از اخراج شدن در روز جمعه گفت: »این 
دوره از ریاســت جمهوری دونالد ترامپ 

به پایان رسیده است.«
بال  »دموکرات های  را  دشــمنانش  او 
غربی« و »جمهوری خواهان تشــکیالتی« 

خوانده و علیه آنها اعالم جنگ کرد.
او در ابتدا ســریع به ســمت ریاست 
وب ســایت به اصطالح »راست آلترناتیو« 
بریتبارت بازگشته و این وب سایت در همان 
ابتدا در مطلبی از او به عنوان »یک قهرمان 

پوپولیست« تجلیل کرد.
پس از آن او در مصاحبه با نشریه ویکلی 
سالح های  دوباره  »من  گفت:  اســتاندارد 
سابقم )بریتبارت( را در دست دارم. من در 
بریتبارت یک ماشین لعنتی ساختم و اکنون 
به آن بازمی گــردم و می دانم 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 صحبت های بنن اکنون او را به نوعی 
در تقابل با جارد کوشنر، داماد ترامپ،  ایوانکا 
ترامپ، دختر وی،  گری کوهن، مشــاور 
ارشد ترامپ، هربرت مک مستر،  اقتصادی 
مشاور امنیت ملی ترامپ، پل راین، رئیس 
مجلس نمایندگان آمریکا و میچ مک کانل، 

رهبر اکثریت سنای آمریکا قرار می دهد.
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 پیش رو 
خواهیم داشت اما آن ریاست جمهوری قبلی 
دیگر تمام شد.« وب سایت بریتبارت در 
مطلبی پس از بازگشت بنن از او به عنوان 
یک قهرمان پوپولیســت تجلیل کرد و 
آلکس مارلو، سردبیر ارشد این وب سایت 
گفت: »جنبش پوپولیست  ملی گرا امروز 
خیلی قدرتمندتر شــد. اکنون بریتبارت 
مدیر اجرایی ای دارد که نبض دستورکار 
ترامپ را می داند.« همچنین الری سولوو، 
رئیس و مدیر اجرایی بریتبارت گفت: »با 
بازگشت اســتیو بنن دیگر ما محدودیتی 
نداریم و سرعت توسعه جهانی بریتبارت 
بیشتر می شود.«  بنن با اشاره به دوره بعد 
از خودش گفــت: »من فکر می کنم که 
مسیر پیش روی ترامپ برای عمل کردن 
به وعده هایش درباره ملی گرایی اقتصادی، 
مهاجرت و همچنین قابلیت او برای آزادی 
عمل به ویژه در زمینه مسائل بزرگ مثل 
ساخت دیوار مرزی و مسائل کلی تری که 
ما برایشان جنگیدیم بسیار سخت تر خواهد 

بود.«

شادی آذری
روزنامه نگار

مغز ترامپ رفت
چگونهیکناسیونالیستافراطیمشاوررئیسجمهورآمریکاشد؟
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روزنامه واشنگتن پست پرشمارگان ترین 
روزنامه شــهر واشنگتن است. این روزنامه 
پایتخت نشین از 6 دسامبر 1877 در واشنگتن 
منتشر می شــود و قدیمی ترین روزنامه این 
به حساب می آید. واشنگتن پست در  شهر 
ســال 2017 و در پی تهدید روزنامه نگاران 
از سوي رئیس جمهور دونالد ترامپ و انتقاد 
شدید وي به نحوه پوشــش اخبار کارزار  
انتخاباتی و اوایل دوران ریاست جمهوری اش 
از ســوی روزنامه ها، شعار »دموکراسی در 
تاریکی می میرد« را به عنوان شــعار اصلی 

خود انتخاب کرد. 

QQQتاریخچه
روزنامه واشنگتن پست از سوی استیلسون  
هاچینــز، مطبعه دار آمریکایــی در تاریخ 
6 دسامبر 1877 در شــهر واشنگتن بنیان 
گذاشته شد و اولین نشریه در شهر واشنگتن 
بود که هر روز هفته منتشر می شد. در سال 
1889 ، هاچینز روزنامه را به فرانک  هاُتن، 
سیاســتمدار و روزنامه نگار آمریکایی، و 
کنگره  دموکرات  نماینده  ویلکینز،  ویلیام 
از حــوزه اوهایو فروخــت. در پی مرگ 
 هاتن در ســال 1894، ویلکینز سهام وی را 
خریداری کرد، ولی پس از مرگ  او در سال 
1903، ورثه اش بعد از دو سال این روزنامه 
را به جان رول مک لیــن، دیگر مطبعه دار 
آمریکایی فروختند. بعد از مرگ مک لین 
در سال 1916، پســر عیاش وی نتوانست 
روزنامــه را مدیریت کند و این روزنامه را 
تا مرز نابودی پیش برد. در سال 1933 و در 
پی اعالم ورشکستگی این روزنامه، یوجین 
میِر، سرمایه دار آمریکایی روزنامه را خرید 
و آن را از نابودی کامل نجات داد. در سال 
1946، میِر پسرخوانده خود، فیلیپ گراهام 
را به سمت رئیس هیئت مدیره و مدیر مسئول 
روزنامه واشنگتن پست منسوب کرد و وی 
با مدیریت خود توانست روزنامه را به شکل 
حرفه ای به گردش درآورد. در سال 1954، 
این روزنامه با ادغام در رقیب همشــهری 
خود، واشنگتن تایمز هرالد، توانست موقعیت 
خود را تثبیت کنــد. پس از مرگ فیلیپ 
گراهام، همســر وی و دختر میِر، کاترین 
گراهام مدیریت روزنامه واشنگتن پست را 
در دســت گرفت. در آن زمان زناِن کمی 
بودند که مدیریت روزنامه ای در سطح ملی 
را در دست داشته باشند، بنابراین کاترین از 
آن دوران با »ترس و نگرانی به خاطر عدم 
اعتماد به جنسیت خود« یاد می کند. کاترین 
از ســال 1969 تا سال 1979 به عنوان ناشر 
روزنامه را مدیریت می کرد. در سال 1979، 
وی مدیریت نشــر را به فرزندش، دونالد 
گراهام تحویل داد ولــی تا زمان مرگش 
در سال 2001 به عنوان رئیس هیئت مدیره 
شرکت واشنگتن پســت به کار خود ادامه 
داد. ســال 2013، جف بیزوس-سرمایه دار 
آمریکایی- روزنامه را به قیمت 250 میلیون 
دالر از خانواده گراهام خریداری کرد. در 
پی این معامله، روزنامه به عنوان بخشــی از 
شــرکت نَش هولدینگ به مالکیت جف 

بیزوس درآمد. 

QQQرویکرد و خط مشی روزنامه
رویکرد کلی روزنامه واشنگتن پست را 
می توان به دو دوره زمانی تقسیم کرد: از ابتدا 
تا سال 2000، و از 2000 تا کنون. در دوره 

اول این روزنامه در ایدئولوژی خود چپ گرا 
بود، چنانچه برخــی محافظه کاران محافل 
سیاسی در آمریکا این روزنامه را با روزنامه 
روسی »پراودا«-وابسته به حزب کمونیست 
اتحاد شوروی- مقایسه می کردند. این روزنامه 
در گزارش ها و سرمقاله های خود بیشتر سعی 
می کرد تا رویکردهای جناح چپ را بازتاب 
دهــد. از آن به بعد، هم محافظه کاران و هم 
لیبرال ها از لقب »پراودا« برای این روزنامه 
استفاده می کردند. در دوره دوم، این روزنامه 
بیشتر به سمت نومحافظه کاری روی آورد. 
ستون نویس های این روزنامه که از جناح های 
متفاوتی بودند، گاه از اندیشه های چپ گرا 
در ستون های خود دفاع می کردند، ولی به 
این دوره  طور عمده واشنگتن پســت در 
اغلب از نویسندگان متمایل به جناح راست 
و محافظه کاری همچون جورج ویل-برنده 
تیِسن-نویســنده  مارک  پولیتزر-؛  جایزه 
ســخنرانی های جورج بــوش-؛ و چارلز 
کروتامر بهره می برد. در نظر مردم، روزنامه 
واشنگتن پســت بیشتر به لیبرالیسم متمایل 
اســت و آنها در یک نظرسنجی نشان داده 
بودند که بیشتر اخبار و تحلیل های لیبرالی 
را از روزنامه واشنگتن پســت، و در عوض 
تحلیل ها و خبرهای محافظــه کاران را در 
روزنامه واشنگتن تایمز می خوانند. از سوی 
دیگر، این نظرسنجی نشان داد که خوانندگان 
این روزنامه بیشــتر به حــزب دموکرات 
تا حزب جمهوری خواه.  هســتند  متمایل 
زندگینامه نوشت خود  در  کاترین گراهام، 
با عنوان »تاریخ شخصی« اذعان می دارد که 
روزنامه در خط مشی خود قرار بوده است تا 
به طرفداری از هیــچ کاندیدایی از احزاب 
دموکرات و جمهوری خواه وارد عمل نشود، 
اما از سال 2000 به این سو، واشنگتن پست 
همیشه جانب سیاستمداران جمهوری خواه را 
گرفته اســت. با این وجود این روزنامه در 
ســال 2008 و 2012 از باراک اوباما-نامزد 
حزب دموکــرات- بــرای کاندیداتوری 
ایاالت متحده حمایت  ریاســت جمهوری 
کرد. در کارزار انتخاباتی ریاست جمهوری 
سال 2016 نیز این روزنامه حمایت خود را 
از هیالری کلینتون-نامزد حزب دموکرات- 

اعالم کرد. 

QQQساختار سازمانی
مالک شرکت واشنگتن پست و روزنامه 
واشنگتن پست جف بیزوس، کارآفرین و 

سرمایه گذار آمریکایی در زمینه اینترنت و 
مدیرعامل و مؤسس شرکت اینترنتی آمازون 
است. در واقع روزنامه واشنگتن پست بخشی 
از شــرکت نَش هولدینگز است که تحت 
مالکیت جف بیزوس قرار دارد. ناشر ارشد 
و مدیرعامل واشنگتن پســت نیز فِِرد ریان 
است که مدیریت کاخ ســفید در دوران 
ریاســت جمهوری رونالد ریــگان را در 
کارنامه خود دارد. سردبیری واشنگتن پست 
نیز بر عهده مارتین بارون است که از سال 
2012 این سمت را در اختیار دارد. روزنامه 
واشنگتن پســت در دوره ســردبیری وی 
توانسته اســت چندین بار جایزه پولیتزر را 
در سال های 2014، 2015، و 2016 به دست 
آورد. دفتر مرکزی این روزنامه در شــهر 
واشــنگتن و در برج وان فرانکلین اسکوئر 
واقع است. شمارگان این روزنامه 474767 
در روزهــای عادی و 838014 در ویژه نامه 
روزهای یکشنبه است. این ویژه نامه از ماه 

مارس سال 2013 منتشر می شود.
نام افراد مهم و مشهوری میان مدیران و 
سردبیران واشنگتن پست به چشم می خورد 

که در ذیل به برخی از آنها اشاره می شود: 
استیلســون  هاچینز- بنیانگذار روزنامه 
واشنگتن پســت- را می توان اولین سردبیر 
روزنامه واشنگتن پست قلمداد کرد. از وی به 
عنوان سیاستمدار دموکراتی یاد می شود که 
روزنامه واشنگتن پست را به منظور بازتاب 
ایده ها و خبرهای حزب دموکرات تاسیس 

کرد. 
جوزف پولیتــزر- روزنامه نگار یهودی 
آمریکایی- یکی از همکاران استیلســون  
روزنامــه  در  وی  مشــاور  و  هاچینــز 
از  یکی  پولیتــزر  بود.  واشنگتن پســت 
نوابغ روزنامه نگاری محســوب می شــود. 
بــه پاس خدمات و نبــوغ وی در صنعت 
روزنامه نگاری، دانشگاه کلمبیا جایزه پولیتزر 
را در سال 1917 بنیان گذاشت. این جایزه 
همه ساله در بخش های ادبیات، شعر، تاریخ، 
موسیقی، روزنامه نگاری و نمایش نامه نویسی 

به برندگان اعطا می شود. 
فیلیپ بِنِــت روزنامه نگار آمریکایی و 
دوک  دانشگاه  در  روزنامه نگاری  اســتاد 
است. وی از سال 1997 تا 2009 سردبیری 
واشنگتن پست را در اختیار داشت. در دوره 
سردبیری وی، واشنگتن پست موفق شد تا 
بین ســال هاي 2005 تا 2009 ده بار جایزه 

پولیتزر را از آن خود کند. 

ســردبیران  از  یکی  براچلی  مارکوس 
موفق در روزنامه واشنگتن پست بوده است. 
وی در دوره ای که سردبیر واشنگتن پست 
بود، توانســت نوآوری هایی را در ساختار 
و محتوای آن ایجــاد کند و بخش خبری 
دیجیتال را نیز به خانواده واشنگتن پســت 
افزود. در طول دوران سردبیری براچلی در 
واشنگتن پست، این روزنامه توانست هفت 
جایزه پولیتــزر را در بخش های متفاوت 

برباید. 
مارتین بارون سردبیر فعلی واشنگتن پست 
است. وی نیز از سردبیران موفق  این روزنامه 
محسوب می شــود چرا که مدیریت وی 
توانسته است افتخاراتی را همچون 4 جایزه 

پولیتزر نصیب واشنگتن پست کند. 

QQQساختار و محتوی
ایــن روزنامه کنار نیویــورک تایمز، 
لس آنجلس تایمز، و وال استریت ژورنال به 
آمریکا  در  روزنامه نگاری  پیشروان  عنوان 
در  اما  واشنگتن پست  می شــوند.  شناخته 
رابطه با اختصاص اخبار و گزارش هایش به 
ساز و کار کاخ سفید، کنگره آمریکا، و دیگر 
جنبه های حکومت و ســاختار سیاسی این 
کشور همچون دادگاه ها و فرمانداری ها از 
دیگر رقبایش متمایز است. این روزنامه در 
قطع بزرگ )برودشیت( منتشر می شود. اکثر 
خوانندگان این روزنامه ساکن شهر واشنگتن 

و مریلند در ویرجینیای شمالی هستند. 
هــم شــماره های روزهاي عــادی و 
هــم ویژه نامه هاي آخر هفته )یکشــنبه( 

واشنگتن پست شامل بخش های ذیل است:
بخش اصلی شامل صفحه نخست، اخبار 
داخلی و بین المللی، اقتصاد، سیاست، سرمقاله، 

و نظرات و ایده های خوانندگان است؛
متروپولیتــن  یــا  متــرو  بخــش 
)Metro Section( که اخبار مربوط به شهر 

واشنگتن در آن درج می شود؛
بخش مد و ســرگرمی کــه اخبار و 
ویژه هایــی 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 می شود؛
بخش ورزشــی که به پوشــش اخبار 
ورزشــی در ایاالت متحده و سراســر دنیا 

اختصاص دارد؛ 
بخش آگهی ها و نیازمندی ها:

یکشــنبه  روزهای  ویژه نامه  نســخه 

واشنگتن پست شــامل بخش هایی همچون 
نظرگاه )نظــر خوانندگان(، هنر، ســفر، 
فکاهی و کارتون، تلویزیون هفته، و مجله 
واشنگتن پست است. بخش مد و سرگرمی 
یکشنبه کمی در محتوا و ساختار با بخش 
مد و ســرگرمی روزنامه در بقیه روزهای 
هفته فرق دارد؛ بــه گونه ای که بخش مد 
و سرگرمی یکشنبه در قطع تبلوید )مجله( 
منتشر می شود، و در آن خوانندگان به رقابت 
سر نوشته های طنز خود می پردازند. همچنین 
واشنگتن پســت در بقیه روزهای هفته نیز 
ویژه نامه هایی دارد که شامل بخش سالمت 
و علم در روزهای سه شنبه، غذا در روزهای 
چهارشــنبه و زندگی روزمره )خانه داری 
و باغبانی( در روزهای پنج شــنبه است. در 
ویژه نامه روز های جمعــه نیز رویداد هایی 
که قرار اســت هفته بعد در شهر واشنگتن 
رخ دهد، منتشــر می شود. گفتنی است که 
ویژه نامه های پنج شنبه و جمعه در قطع تبلوید 

چاپ می شوند.  
واشنگتن پســت از معدود روزنامه هایی 
 است که دفاتر خبری ای را در دیگر شهر ها 
مانند بیروت، برلین، بوگوتا، پکن، قاهره، 
هنگ کنگ، اسالم آباد، بیت المقدس، کابل، 
لندن، مکزیکوسیتی، مسکو، نایروبی، دهلی نو، 
پاریس و توکیو نیــز دارد. این روزنامه اما 
در ســال 2009 دفاتر خبری خود در برخی 
شهر های آمریکا مثل شیکاگو، لس آنجلس، 
و نیویورک را به بهانه »تمرکز بر خبرهای 
محلی شهر واشنگتن« بست، اما در مریلند 
و ویرجینیا دفاتر خبری ای را جهت پوشش 
خبری رخداد های محلی گشــوده است. در 
ســال 2013، اتحادیه نظارت و حسابرسی 
رسانه ها شمارگان این روزنامه را 474767 
نسخه در روز اعالم کرد که از این حیث این 
روزنامه بعد از یو اس ای تودی، وال استریت 
ژورنال، نیویورک تایمز، لس آنجلس تایمز، 
دیلی نیوز، و نیویورک پست هفتمین روزنامه 
محسوب  متحده  ایاالت  در  پرشــمارگان 
می شود. 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. 

QQQجنجال ها
اطالعاتی جف  همــکاری  جنجــال 
بیزوس- مالک روزنامه واشنگتن پست- با 
آژانس اطالعات مرکزی )سیا( جنجالی را 

میان رسانه ها و محافل سیاسی و رسانه ای 
آمریکا به راه انداخت. کیت مارتین، مدیر 
مرکز ملی مطالعات امنیت ملی گفت که 
»این مســئله تضاد منافــع بالقوه ای برای 
روزنامه ای مهم همچون واشنگتن پســت 
است که با دولت و سری ترین بخش آن 
معامله کند.« نورمن سولومون، روزنامه نگار 
آمریکایی نیز با انتقــاد از این اقدام اذعان 
داشت که »رسانه ها باید به تشریح و توضیح 
تضاد منافع بپردازند نه اینکه آن را تحقق 
واشنگتن پست  روزنامه  مالک  بخشــند. 
مشغول کاری بزرگ با سیا است، این در 
حالیست که خوانندگان واشنگتن پست در 
تاریکی باقی مانده اند.« در ســال 2013 در 
برخی رسانه ها فاش شد که جف بیزوس، 
مالک روزنامه واشنگتن پســت و شرکت 
قراردادی  آمریکایی  الکترونیک  تجارت 
را به ارزش 600 میلیون دالر با ســیا امضا 
کرده اســت؛ این قــرارداد 4 ماه پس از 
خریداری روزنامه واشنگتن پست از سوی 
بیزوس امضا شده اســت. قرارداد مذکور 
جهت »رایانش ابری« بود که بر اساس آن 
سایت آمازون به تمامی 17 آژانس وابسته 
به سازمان سیا خدمات اینترنتی ارائه می دهد.
در پی پخش برنامه »خرید جنگ« در 
شبکه  PBS، بیل مویرز مدعی شد که برخی 
روزنامه ها از جورج بوش برای حمله به عراق 
حمایــت کرده اند. ِگِرگ میچل نیز مدعی 
شد که »خود روزنامه واشنگتن پست اقرار 
کرده است که در ماه های منتهی به جنگ، 
این روزنامه بیش از 140 مقاله و گزارش را 
در صفحه اول خود جهت تبلیغ برای جنگ 

عراق منتشر کرده است.«
در سال 2016 و در پی انتشار گزارشی 
از یــک گــروه اینترنتی گمنــام به نام 
»PropOrNot«، انتقادات بســیاری متوجه 
درباره  گزارش  این  شــد.  واشنگتن پست 
فهرستی از وبســایت هایی بود که طرفدار 
دولت روسیه بوده اند. بی اهمیتی گزارش و 
همچنین گمنامی منتشر کننده آن باعث شد 
که بازپخــش آن در روزنامه مهمی چون 
واشنگتن پست انتقاداتی را از سوی رسانه ها 
متوجه این روزنامه کند. این منتقدین روزنامه 
واشنگتن پست روزنامه را به چاپ گزارشی 
متهم کردند که از صحت و سقم آن مطمئن 

نبوده است.

QQQافتخارات و جوایز
روزنامــه  افتخــارات  کلکســیون 
در  از کم نظیر ترین ها  یکی  واشنگتن پست 
نوع خود اســت. این روزنامه از سال 1936 
به این سو بسیاری از جوایز را در بخش های 
مختلف روزنامه نــگاری از آن خود کرده 
است: هشــت بار برنده جایزه معتبر ورد 
بینگهام، هشت بار برنده جایزه پولیتزر به 
خاطر گزارش های بین المللی، هشت بار برنده 
جایزه پولیتزر به خاطر انتشار نقد و بررسی، 
هفــت بار برنده جایــزه پولیتزر به خاطر 
ارائه نظرات اندیشمندانه درباره رویداد های 
متفاوت، پنج بار جایزه پولیتزر به خاطر ارائه 

خدمات عمومی، و غیره. 
این افتخارات و جوایز نشــان می دهد 
به  همواره  واشنگتن پســت  روزنامه  که 
آموزه هــای روزنامه نگاری به دقت توجه 
کرده اســت و خود می تواند دانشــگاه 
روزنامه نگاری معتبری تلقی شود، چراکه 
بسیاری از سردبیران و روزنامه نگاران آن 
از تحصیل کردگان مدرسه روزنامه نگاری 
دانشگاه کلمبیا هســتند که موسس آن 

جوزف پولیتزر بوده است.

هر هفته در این صفحهکیوسک
به معرفی یکی از
نشریات معتبر جهان می پردازیم

یکا ارگان چپ آمر
محافظهکارانولیبرالهاواشنگتنپسترا»پراودا«یآمریکامیخوانند

احسان پناه بر
روزنامه نگار



توسـعه فصل 3:  اقتصاد و صنعت

62 ســال سن دارد. متولد همدان است و در 
دانشــگاه صنعتی اصفهان فوق لیسانس گرفته 
و مدرک دکترایــش هم محصول تحصیل در 
دانشگاه منچستر انگلیس است. مسعود نیلی مانند 
بســیاری دیگر از خیل مدیران انقالبی در دهه 
60، پیش از آنکه تجربه دولتداری پیدا کند، در 
جایگاه تصمیم گیری نشست و حاصل سال های 
جوانی او مشارکت در تدوین برنامه اول توسعه 
بود. برنامه ای 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 برنامه نویسی را معلق کردند:»در 
نظام اســالمی 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 راست ها به پستو فرستادند و برنامه سوم 
را چپ ها به زمین زدند. همه این اتفاقات برای 
نیلی تجربه بود. او مدتی بعد اصلی ترین ســند 
مکتوب زندگی حرفه ای خود را تدوین کرد. در 
دوران وزارت اسحاق جهانگیری، او استراتژی 
توسعه صنعتی را نوشت و البته که این سند هم 
تکنوکرات های مستقر  به دلیل کارشکنی های 
در دولت ها و پس از آن مخالفت سیاســی تیم 
کامل  به صورت  احمدی نژاد  محمود  اقتصادی 
اجرا نشد. با این حال تحلیلگران اقتصادی روایت 
می کنند که میــان برنامه های مکتوب اقتصاد 
ایران، اســتراتژی توسعه صنعتی مطلوب ترین 

بوده اســت.  نیلی مدتی در سمت های مختلف 
مانند معاون ســازمان برنامه بودجه نیز به کار 
پرداخت و تجربه حضور در دولت را به رزومه 
کاری خود اضافه کرد. پس از آن نیلی مســیر 
فعالیت های حرفــه ای خود را تغییر داد و روانه 
دانشگاه شد. او به همراه علینقی مشایخی نقشی 
یگانه در تاســیس دانشکده مدیریت و اقتصاد 
دانشگاه صنعتی شریف پیدا کرد و در این نهاد 
آکادمیک، تعداد زیادی متخصص را به اقتصاد 
ایران معرفی کرد که هرکدام بعدها نقشــی در 
بنگاهداری های ســطح کالن اقتصاد ایران پیدا 
کردند. دوران هشت ساله محمود احمدی نژاد و 
خانه نشینی اجباری مدیران اصالح طلب، فرصتی 
برای نیلی ایجــاد کرد تا تعداد تالیفات خود را 
به 7 عنوان برســاند و همزمان امکان برقراری 
ارتباط بیشتر با مردم به کمک رسانه ها را پیدا 
کند. مسعود نیلی سال 1392 دیگر مدیر جوان 
دهه 60 نبود. موهایش ســفید شده بود، مردم و 
فعاالن اقتصادی او را به خوبی می شــناختند و 
تقریبا به عنوان تنها اقتصــاددان ایرانی نامش 
سرزبان ها افتاد که جریان راست و چپ روی 
توان علمی او وفاق داشــتند. حسن روحانی از 
همان روزهایی که در ساختمان نیاوران مرکز 
تحقیقات اســتراتژیک به چینش کابینه اولش 
نشست، نام نیلی را به یاد داشت. او تالش کرد 
تا میان ســه جریان فکری حاکم بر کابینه اول 
خود اتفاق نظر ایجاد کند. محمد نهاوندیان رئیس 
وقت اتاق بازرگانی ایران و رئیس دفتر بعدی 
او اقتصادشناسی تمام عیار بود. اسحاق جهانگیری 
معاون اول دولت یازدهم اشــراف وسیعی بر 

اقتصاد داشــت و همزمان دیگر اعضای 
کابینه هر کــدام داعیه دار اقتصاد بودند. 
در این ترکیب مســعود نیلی به همان 
اقتصادی رئیس جمهور  سمت مشــاور 
اکتفا کرد ولــی آنهایی که از نزدیک 
در جریان روندهای تصمیم گیری کابینه 
بودند، می دانســتند که او در بسیاری از 
دارد.  نقش  دولت  سیاســتگذاری های 
ظهور عینی این نقش به همایش تبیین 
سیاســت های خروج از رکود اقتصادی 
اقتصادی  تمام مــردان  بود که  مربوط 
کابینه به همراه مدیران تاثیرگذار بخش 
خصوصی در رونمایی آن حضور داشتند. 

برنامه های خروج از رکود در حلقه تیم نجفی-
نیلی نوشــته شده بود و پیش از نمایش عمومی 
آن وزارتخانه های اقتصادی دیگر همگی متعهد 
به پذیرش این ایده ها شــده بودند. صبح روز 
همایش رئیس جمهور از اصالحات گسترده در 
نظام بانکی خبر داد و پس از آن وزرای اقتصادی 
در حضور بیش از 700 مهمان تاکید کردند که 
این سیاست ها را اجرا می کنند. عصر همان روز 
نیلی در پنل های تخصصی حضور یافت و هر 
آنچه توضیح نیاز بود به اصحاب بخش خصوصی 
ارائه کرد. اما سند سیاست های خروج از رکود 
هم به سرنوشت تمام برنامه های پیشین دچار شد 
و باز هم مدیران اجرایی ترجیح دادند با گزینش 
بندهای مختلف این برنامه نهایت سلیقه هایشان را 
در اجرای سیاست ها به کار گیرند. یک سال بعد 
نیلی در سخنرانی های خود به منتقدان دولت ایراد 
گرفت که چــرا اعالم می کنند اقتصاد ایران از 
رکود خارج نشده است. او به تحلیلی علمی استناد 
کرد که روایت می کرد: »در صورتی که از میان 
سه فصل متوالی، یک فصل با رشد اقتصادی مثبت 
همراه باشد، آن دوره را دیگر نمی توان به عنوان 
تعریف یک خطی  معرفی کرد.« همین  رکود 
باعث شد تا دولت از اتهام همراهی همیشگی 
با رکود خالص شود و همزمان منتقدان و حتی 
فعاالن بخــش خصوصی نیز با احتیاط در مورد 
دوران رکــود اظهار نظر کنند.  طی دو ســال 
گذشته، مسعود نیلی در سمت مشاور اقتصادی 
رئیس دولت چندین سخنرانی کلیدی داشته و 
به سیاق همیشگی خود با ارائه نمودارهایی در 
مورد وضعیت اقتصاد ایران تصویری شفاف از 

آینده را عرضه کرده اســت. یک ماه پیش از 
اعالم اسامی اعضای کابینه دوازدهم، گمانه زنی ها 
همگی بر حضور نیلی در کابینه تاکید داشت. 
نیلــی در تمام دوران کاری خود ســمت های 
اجرایی و حضور در ســاختارهای تشکیالتی-
اداری وزارتخانه های ایران را نپذیرفته بود ولی 
خبرها نشان می داد که این بار او مجاب شده برای 
اثرگذاری بیشتر، ردای وزارت را به تن کند. اما 
در نهایت میان اسامی 17 وزیر اعالم شده، نامی از 
مسعود نیلی نیامد. هیچ کدام از اعضای دولت نیز 
در مورد این غیبت اظهارنظری رسمی صورت 
ندادند و هرآنچه میان فعــاالن اقتصادی دهان 
به دهان می گشت، نقل قول های محفلی بود که 
خبر از مخالفت های پیدا و پنهان با نیلی می داد. 
حتی پس از او محمــد نهاوندیان رئیس دفتر 
اثرگذار روحانی هم نامش میان اعضای کابینه 
جایی نگرفت تا دو چهره مهم )البته در دو جناح 
مختلف اقتصادی دولت( هر دو بیرون از کابینه 
باقی بمانند. میانه های هفته گذشته حسن روحانی، 
سرانجام حکمی برای مسعود نیلی صادر کرد. 
نیلی در قیاس با دولت قبل کمی ارتقا پیدا کرد 
و از سمت مشاور به دستیار ویژه رسید. همزمان 
دبیری ستاد هماهنگی اقتصادی دولت هم به او 
رسید ولی آیا این عنوان ها برای نیلی موثر است؟ 

QQQ نیلی چه خواهد کرد؟
اقتصاد کابینه دوازدهم توســط دو جریان 
ساکن  تکنوکرات های  می شود؛  اداره  مشخص 
اقتصاد، وزارت صنعــت، وزارت راه  وزارت 
و وزارت کار به همــراه تیم مدیران اقتصادی 

ســازمان مدیریت و برنامه ریزی کنار معاون 
اول اقتصادی دولت تمام منظومه اداری اقتصاد 
ایران را می ســازند. محمــد نهاوندیان که در 
کابینه یازدهم نقشی تاثیرگذار در چینش وزرا 
و تعیین سیاســت های اقتصادی داشت، این بار 
از دایره قدرت بیرون مانده اســت. پیش بینی ها 
نشان می دهد او ممکن است در جایگاه معاونت 
تازه تاسیس اقتصادی یا معاونت کمتر کاربردی 
اجرایی رئیس جمهور بنشــیند. مدیران اجرایی 
کشــور طی 4 دهه گذشته نشــان داده اند که 
عالقه ای به اجرای سیاست های کالنی که توسط 
اقتصاددانان نوشته می شود، ندارند. همانطور که 
پیش از این برنامه های اول، سوم، چهارم و پنجم 
هیچگاه به صورت کامل اجرایی نشدند و تقریبا 
تمامی مدیران اداری ایران تاکید دارند که وزرا 
ترجیح می دهند که به جای ارائه کارنامه واقعی 
در مورد اجرای این برنامه ها به عددسازی های 

مرسوم بپردازند. 
جایگاه دستیار ویژه رئیس جمهور در امور 
اقتصادی برای مســعود نیلی، دسترسی بیشتری 
به قدرت اول اجرایی کشور ایجاد می کند ولی 
همزمان او از در اختیار داشــتن ســاختارهای 
ارکان  تمام  و  اداری  برنامه ریز، کارشناســان 
تشــکیالتی محروم می شــود. در این جایگاه 
نیلی باید خواسته های خود را به وزارتخانه های 
اقتصــادی ارجاع دهد و این بار پیش از تدوین 
برنامه، این کارمندان اداری و کارشناسان زیر 
نظر وزیر هستند که باید خواسته های دستیار ویژه 
رئیس جمهور را تامین کنند. اما فرآیند واقعی 
اجــرا در ایران با تمام نظام های اقتصادی جهان 
متفاوت است. تقریبا تمامی وزارتخانه های 
اقتصادی به تجربه 40 ســال گذشــته 
دریافته اند که باید خود را با شخص اول 
حاکم بر همان وزارتخانه هم راستا کنند. 
در این صورت اگر وزیر، تمایلی به اجرای 
منویات از بیرون دیکته شده نداشته باشد، 
هیچ اتفاقی رخ نمی دهد. به این ترتیب 
نیلی از سازوکار اجرایی دور می شود و 
مقام او در جایگاه تصمیم ساز یا اثرگذار 
در تصمیم گیری ها باقی می ماند. از سوی 
دیگر اوست که بیشتر از وزرای کابینه 
می تواند به رئیس جمهور دسترسی داشته 
باشد و همچنین از حمایت های قاطع و 

کامل معــاون اول رئیس جمهور نیز برخوردار 
باشــد. در این شرایط مقام معنوی نیلی بیش از 
جایگاه رســمی و اداری او شــان پیدا می کند 
و حداقل دســتگاه های اجرایی به واسطه این 
جنس از روابط بخشــی از دیدگاه های دستیار 
رئیس جمهور را در ارکان اداری و رفتاری خود 
پیاده می کنند. تاریخ اقتصاد ایران کمتر تجربه 
چنین روش مدیریتی ای را داشته است. هرچند 
نمونه چنین مدل هایی در اقتصادهای توسعه یافته 
بارها و بارها آزموده شده ولی روندها در ایران 
به گونه ای دیگر است. در این منظومه مسعود 
نیلی در خط میان اثرگذاری و بی اثری در نوسان 
خواهد بود. او از شأن علمی ای برخوردار است 
که همه اعضای کابینه آن را دریافته اند ولی دقیقا 

مقام اجرایی ندارد. 

QQQ آیا نیلی می تواند موفق باشد؟
سیاستمداران  تمام  به اندازه  نیلی  مســعود 
و تکنوکرات های ایرانــی در جریان رازهای 
اداری کشور اســت. او از قدرت جریان های 
پنهان، محافل سیاسی، رسانه ها و حتی البی های 
اداری درون وزارتخانه ها خبر دارد. نیلی طی 4 
دهه گذشته در تمام سطوح با وزیران، روسای 
جمهور و حتی معاونــان وزارتخانه ها در رابطه 
بوده و از این نظر هیچ کدام از اقتصاددانان ایرانی 
به اندازه او به دریافتی واقعی از شرایط حاکم بر 
اقتصاد ایران نرسیده اند. به همین دلیل است که 
نیلی برخالف اقتصاددانان جریان چپ، هیچگاه 
به انتقادهای فانتــزی و نقدهای خارج از قاعده 
نمی پردازد. 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 4 دهه تجربه انــدوزی در نظام 
اداری ایران، قطعا نیلی را به این درک رســانده 
که مدیران اقتصادی ایران برنامه بردار نیســتند 
ولی دستور را به خوبی اجرا می کنند. نزدیکی 
او به رئیس دولت می تواند برنامه ها را از شعار 
درون کتابچه ها به مقام اجرا برســاند. احتماال 
کابینه دوازدهم نیز به جایگاه معنوی، سیاسی و 
علمی نیلی ایمان می آورد و شاید این بار اتفاقی 

تازه در اقتصاد ایران رخ دهد.

معتدل  توسعه  یست  استراتژ
مسعود نیلی

در دولت چه خواهد کرد؟

بهراد مهرجو
دبیر گروه اقتصاد 

دورهسمت

دوره اول ریاست هاشمی رفسنجانی معاون سازمان برنامه و بودجه

دولت جنگ و دولت سازندگی همکار در تهیه و تدوین اولین و سومین برنامه ۵ ساله توسعه

دولت اصالحات رئیس شورای اقتصاد

دولت اصالحات معاون سازمان برنامه و بودجه 

دولت اصالحات سرپرست کمیته خصوصی سازی

سال های 79 تا 90 رئیس دپارتمان اقتصاد دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه شریف

دولت اول حسن روحانی مشاور اقتصادی رئیس جمهور 

دولت دوم حسن روحانی دستیار ویژه رئیس جمهور در امور اقتصادی 

 مســعود نیلی را به عنوان معمار اقتصادی 
دولت اعتــدال می شناســند. او نظریه پرداز و 
اقتصادی در  اندیشمند شناخته شده ای در زمینه 
کشور ماست. مسعود نیلی در عالم اقتصاد ایران 
یک شخصیت میانه رو، 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 تحریم ها 
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 دوره ای که 

رئیس جمهور 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 
نظریه پرداز اقتصادی دولت کنار رئیس جمهور 
ماند و مسعود کرباسیان که مدیری فعال، کوشا 
و باتجربه است، به عنوان وزیر اقتصاد و دارایی 

دولت دوازدهم معرفی شد. 
با شکل گیری این ترکیب می توان پیش بینی 
کرد که برنامه های اقتصادی و نظریه هایی که 
در آینده برنامه و راه دولت دوازدهم را مشخص 
می کنند، از ســوی نیلی طرح و با همراهی تیم 
اقتصــادی دولت اصالح می شــوند و در ادامه 
اجرای آنها به مدیران کارآمدی مثل مســعود 
کرباسیان واگذار خواهد شد. کرباسیان مجری 

معتدل دولت  یه پرداز  نظر
نیلی متفکر و وزرا مجری خوبی هستند

احمد حاتمی یزد
رئیس کمیته اقتصادی حزب 

کارگزاران سازندگی ایران

خوبی است اما به عنوان نظریه پرداز در اقتصاد 
ایران مطرح نیست، در مقابل نیلی سابقه زیادی 
در زمینه کار اجرایــی در کارنامه ندارد اما در 
زمینه مطالعات اقتصادی ایران صاحب نظر است 
و در دوره دولت گذشته یعنی دولت دوازدهم، 
بیشتر نظریه ها و طرح های نیلی مورد توجه گروه 
اقتصادی دولت قرار گرفته و پیاده شــده اند.  با 
انتخاب هایی که رئیس جمهور در مورد مشاوران 
و وزرای اقتصادی انجام داده، این امید تقویت 
شده که برنامه ریزی درستی برای حل معضالت 
بزرگ اقتصادی در ایران طی چهارسال آینده 
انجام و به مرحله اجرا برســد. به نظر من باید 
محور مهم برنامه ها، ابر مشکل اقتصاد ایران یعنی 
بیکاری باشد؛ بیشتر روی افزایش فرصت های 
شــغلی تمرکز کنیم؛ زمینه ای کــه می تواند 
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، مهم ترین اهرم برای تکان دادن 
بازار کار ایران اســت. اقتصاد ما به مرحله ای 
رســیده که اتکا بر بازار داخلی برای آن کافی 
نیست. اگر به بازار داخلی اکتفا کنیم، شانسی 

برای تحقق رشد اقتصادی پیش بینی شده 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 جهت گیری تولید مهم ترین 
نکته در این زمینه اســت. در50 سال گذشته 
به طور مداوم شــعار خودکفایی داده و برنامه 
اقتصادی تولید را بر مبنای جایگزینی واردات 
دنبال کرده ایم. 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 برنامه ریزی 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 رئیس جمهور دوازدهم در 
نظر گرفته، می تواند اقتصــاد ایران را از رکود 
خارج کند.  به نظر من در شرایط فعلی نمی توان 
به پیش بینی دقیقی درباره چگونگی اثرگذاری 

عملکرد هر یــک از وزرا یا ترکیب آن ها بر 
اقتصاد ایران به طور جزیی رسید. به طور کلی 
ما همــه امیدواریم و البته تنها می توانیم 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 این ها در سازمان برنامه و بودجه 
کشور ضعف هایی داریم. شیوه های مدیریت در 
سازمان برنامه چنگی به دل نمی زند. باید فردی 
به عنوان ریاست این سازمان انتخاب شود که در 
تئوری یا اجرا فرد برجسته ای در اقتصاد کشور 
باشد. ممکن است نقصان های فعلی این سازمان بر 
روند کار دیگر اعضای گروه اقتصادی دولت اثر 
بگذارد. فکر کردن به جنبه های علمی و عملی 
اقتصاد باید بیش از مســائل سیاسی در اولویت 
مدیریت ســازمان برنامه و بودجه قرار بگیرد. 
در این زمینه رئیس جمهور می تواند از ظرفیت 
افرادی که در سال های پس از پیروزی انقالب 
اسالمی در سطح رئیس و معاونت سازمان برنامه 

فعالیت کرده اند استفاده کند. 
نکته دیگر، مسئله بحران بانکی به عنوان یکی 
از معضالت بزرگ اقتصاد ایران است. به نظر 

به مجلس  معرفی شده  اقتصادی  وزرای  می رسد 
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 الیحه ای 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 بانک هاست و تا زمانی که این الیحه 
به تصویب نرســد، نمی توان از بزرگترین نهاد 
پولی و مالی کشور انتظار اصالح گری داشت. 
الیحه دیگر، الیحه قانونی بانکداری اســت که 
تصویب آن به تاخیر افتاده است. تصویب این 
دو الیحه به روشن شدن تکلیف بانک ها کمک 
می کنــد. تازمانی که این دو الیحه به تصویب 
نرسد، مشــکالت بانک ها پابرجاست و در این 
شرایط با وجود تمام توان اجرایی و کارشناسی 
که رئیس جمهور توســط نیلی و کرباسیان در 
گروه اقتصادی جمع کرده، هر نوع پیشــرفت 
اقتصادی با دســت اندازهای بی شماری روبه رو 

خواهد بود. 
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هند به دلیل جمعیت باالی کشورش به انرژی بیشتری نیاز دارد و به همین دلیل از 
کشورهایی مانند ایران و قطر نفت و گاز می خرد؛ البته هندی ها سابقه ای طوالنی و 
موفقیت آمیز در استفاده از انرژی های نو مانند بیوگاز )تولید گاز از زباله( دارند .  

متین دخت والی نژاد
خبرنگار

هندی اپراتورهای  اقتصادی،  دموکراسی 

هند از نظر سیاســی کشــوری بر پایه 
دموکراسی است و از نظر سیاسی بزرگ ترین 
دموکراسی دنیا به حســاب می آید. تا دهه 
90 اقتصاد 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 
می خواست  اگر  کارآفرینی  هر  می گرفت. 
وارد تولید شــود انواع مجوزهــا را باید از 
این  نمی گذاشت  دولت می گرفت و دولت 

ســرمایه گذاران به راحتی وارد فعالیت های 
سرمایه گذاری 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 آزاد سازی اقتصاد 

حرکت کردند. بــه عبارتی مجوزها را لغو 
کردند و ارتباطاتشان را با دنیا گسترش دادند. 
به سمت جلب سرمایه گذار 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 مزیت هایی 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 عمل های 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 
می سپارند. 

رهبران کشــور هند که متوجه شده بودند 
اقتصاد بسته و دولتی و کنترل  قیمت چه آسیبی 
به این کشور می زند با تغییر سیاست تکلیفشان 
را مشخص کردند و از دهه 90 در مسیر جدید 
تقریبا ثابت قدم، حرکت کردند که کارنامه 

آن ها موفق بوده است. 

جعفر خیرخواهان
کارشناس اقتصادی و امور بین المللی

تجربه

»کشوری با ســریع ترین رشد اقتصادی 
دنیا« عنوانی بود که مجله اقتصادی فوربس 
در سال 2016 به هند داد. این کشور یکی از 
پنج کشور نوظهور جهان به حساب می آید 
که اقتصــاددان بریتانیایی، جیم اونیل آن ها 
را »بریکس« نامگذاری کرد. از ســال های 
گذشته اقتصاد های نوظهور همیشه در معرض 
توجه اقتصاددان ها و کارشناسان قرار داشتند. 
در داخل کشور نیز اقتصاددان ها بر این باور 
هستند که ایران باید از برنامه و سیاست های 
کشورهای دارای اقتصاد نوظهور الگوبرداری 
کرده و هم جهت 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 مدت زمان کوتاه به 
طور ناگهانی پیشرفت چشمگیری داشتند و 
حتی رشد اقتصادی دو رقمی را تجربه کردند. 
اقتصادهای  کشورهای عضو بریکس دارای 
نوظهور هستند که برنامه دارند در کمتر از 10 
سال به یکی از قطب  ها و قدرت های 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 40 درصــد از ذخایر ارزی جهان را 
در اختیار دارند، تصمیماتشان بر چرخه اقتصاد 

جهان تاثیر بسزایی می گذارد.

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

۸ سال گذشته به یک قدرت اقتصادی تبدیل 
شده اســت. رشد اقتصادی هند از سال 1991 
آغاز شــد. هند پس از فروپاشی جمهوری 
شوروی و بحران هایی دیگر در منطقه مانند 
جنگ در خلیج فــارس در اوایل دهه 1990 
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 شــد .  در اوایل سال 
1990 این 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 می توانست 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 می خورد، استفاده از کمک های صندوق 
بین المللی پول و بانک جهانی است. موهان 
سینگ نیز از این دو سازمان بین المللی کمک 
گرفت. در زمــان وزارت خود از حمایت ها 
و کمک های کارشناسان صندوق بین المللی 
پول و بانک جهانی اســتفاده کرد. بر اساس 
گزارش ناظر اقتصاد، در ســال های 1990 تا 
1993، کسری فزاینده بودجه و اتالف منابع 
ارزی تنش های 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 سال  های 19۸9 و 
1990 به ترتیب 6.10 درصد و9.6 درصد بود، 
در سال  های 1991 و 1992 به ترتیب به 4.5 
درصد و ۸ درصد کاهش یافت و رشد صنعت 
از ۸ درصد بیشتر نشد. برای نخستین بار هند 
با چشــم انداز عدم توانایی در پرداخت  های 

خارجی خود مواجه شــد. در ماه ژوئن سال 
1991، ذخایــر ارزی هند به 1.1 میلیارد دالر 
تنزل کرده بود که حتی برای سه هفته واردات 
هند کافی نبود. ضمن آنکه در پی کســری 
تراز پرداخت ها در دهه 19۸0، دولت ناگزیر 
به استقراض شده بود که طی سال  های 19۸0 
تا 19۸1 به 22 میلیارد دالر و 12 درصد تولید 
ناخالص داخلی بالغ شــد و در سال 1991 به 
۸2 میلیــارد دالر و 24 درصد تولید ناخالص 
داخلی رسید. در سال 1991 همزمان با شروع 
اصالحات اقتصادی، حجم اقتصادی هند 150 
میلیارد دالر بود، اما وزیر وقت امور دارایی با 
اقداماتی نظیر تعدیل ساختاری، کاهش یارانه 

و تعرفه ها در بخش کشــاورزی، لغو قوانین 
محدودکننده سرمایه گذاری و کوچک کردن 
بخش دولتی در هند توانست کشورش را از 
رکود خارج کند، به نحوی که در سال های 
بین 1992 الی 2000 این کشور رشد اقتصادی 

باالی 4 درصد را تجربه کرد. 

QQQسیاست های اقتصادی هند
مان موهان ســینگ وزیــر دارایی هند، 
برنامه  هایی را برای خروج کشــور از اقتصاد 
برنامه ریزی شــده به تصویب رساند و آن ها 
را به تدریج به اجــرا درآورد. از آن زمان به 
بعد به تدریج قوانین مالیاتی دست و پاگیر لغو 

شدند، قوانین صادرات و واردات کشور تعدیل 
شدند، امکان ســرمایه گذاری خارجی فراهم 
آمد و امنیت سرمایه های داخلی تامین شد. در 
اوایل دهه نود، هند با در پیش  گرفتن رویکرد 
اصالحات اقتصادی و کاهش کنترل دولت 
بر تجارت و سرمایه گذاری خارجی، به تدریج 

بازار خود را باز کرد.
هند از سال 1951 برنامه پنجساله ای را تهیه 
و اجرا کرد. در برنامه نهم بین سال های 1997 
الی 2002 تاکید اصلی بر ارتباط میان رشــد 
ســریع اقتصادی و کیفیت زندگی توده های 
مردم و نیز بهبود وضع قشرهای فقیر و حذف 
نابرابری هــای تاریخی بود. به همین ترتیب 
شعار برنامه نهم، »رشــد« همراه با عدالت 
اجتماعی انتخاب شد. در برنامه آمده است، از 
آنجایی  که 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 مالیات ها و اجتناب 
از هزینه های غیرضــروری مانند برخی از 
یارانه های غیرموجه، امکان  پذیر تشخیص داده  
شــد. در برنامه نهم بود که این کشور رشد 
اقتصادی باالیی داشــت و توانست از رکود 
خارج شود. رشد اقتصادی هند بین سال های 
1990 تا 2002 ســاالنه به 5.6 درصد رسید و 
بین ســال های 2002 تا 2006 ساالنه تا 5.7 

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 اقتصاددان ها بــرآورد کردند که در 
اوایل دهه 20 بهبود روابط خارجی 50 درصد 
در افزایش تولید ناخالص ملی دخالت داشته 

است.

QQQویژگی هندی ها
در هند به دلیل جمعیت زیاد این کشور، 
اقشــار پایین و کم درآمد 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 می  گیرند به گونه  ای 
که کارگران متخصص هندی بخش عمده ای از 
نیروی کار خارجی در کشورهای اروپایی را 
تشکیل می  دهد. هندی ها در کشورهای عربی 
نیز حضور قابل توجهی دارند. از طرفی طبق 
آمار رسمی دولت، در سرزمین هندوستان 29 
زبان، دارای گویشــور باالی یک میلیون نفر 
است و 122 زبان دیگر دارای گویشورانی بیش 
از ده هزار نفر هســتند. به این دلیل است که 
هند با اقتصادی بزرگ و نیروی انسانی انبوه، 
یکی از مرجح تریــن و مطلوبترین مقصدها 
برای سرمایه گذاری مستقیم خارجی محسوب 
می شــود. هند در فن آوری اطالعات و دیگر 
حوزه ها 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 ۸20 میلیون تن 
چای، بزرگ ترین 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 
می خــرد؛ البته هندی ها ســابقه ای طوالنی و 
موفقیت آمیز در استفاده از انرژی های نو مانند 

بیوگاز )تولید گاز از زباله( دارند .  

رشد اقتصادی یک میلیارد نفری 
چگونه هند به یکی از پنج اقتصاد بزرگ دنیا تبدیل شد؟

6درس-گفتارهای اقتصاد جهان

اقتصاد هند از دید بانک جهانی 
بر اســاس گزارش بانک جهانی، با 1.2 
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 1947 و 
بعد از انقالب در هند، وابســتگی مردم به 
کشــاروزی و واردات گندم تغییر کرد و 
قدرتمند  این کشور یک کشــور  اکنون 
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 شــرکت های شناخته شده 
داروسازی،فوالد،فناوری  صنایع  در  جهانی 
اطالعات و فن آوری های جهان تبدیل شده 
اســت. از طرف دیگر دارای نفوذ در سطح 
بین المللی شده است.  این در حالی است که 

بانک جهانی رشــد اقتصادی 2017 هند را 
اینگونه پیش بینی کرد: رشد اقتصادی هند 
به دنبال مبارزه دولت با پول ســیاه،کاهش 
و  خصوصــی  مصرف،ســرمایه گذاری 
ایجاد شده کاهش  اعتباری  محدودیت های 
پیدا می کند. مبارزه با پول سیاه در کوتاه مدت 
بر کسب و کار و اقتصاد داخلی هند تاثیر 
منفی خواهد گذاشت. هند به تدریج در سال 
مالی 201۸ به رشد اقتصادی 7.6 درصد باز 
خواهد گشت و در ســال مالی 2020 رشد 
اقتصادی هند به 7.۸ درصــد افزایش پیدا 
می کند. علت اصلی رشــد اقتصادی هند به 
کاهش قیمت بهای نفت و همچنین افزایش 
میزان سرمایه گذاری 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 کوتاه مدت در هند باعث کاهش 

رشد اقتصادی این کشور شده است.

رقم عنوان

1.۵   درصد نرخ رشد تولید ناخالص ملی
7.6  درصد رشد اقتصادی

2.36    درصد نرخ تورم
4.9  درصد نرخ بیکاری
6  درصد نرخ بهره

23   میلیارد)دالر( صادرات
34   میلیارد)دالر( واردات
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اولین ها مرد 
علی رحیمیان اصفهانی که بود و چه کرد؟

شــاید علی رحیمیان اصفهانی را بیشتر از 
فعالیت های اقتصــادی اش با کارهای خیرش 
بشناسند. البته که او بنیان گذار 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 شکل گیری آسایشگاه سالمندان 
کهریزک اســت. عالوه بر این، رحیمیان در 
تأسیس و شکل گیری دبستان علوی با مرحوم 
برادرش )حاج عبــاس رحیمیان اصفهانی( نیز 
همکاری نزدیک داشــت و قبل از انقالب از 

اعضای هیئت امنای این مدرسه بود.
علی رحیمیان، اول تیرماه ســال 1300 در 
یکی از محله های قدیمی تهران متولد شد. پدرش 
رحیم در بازار خریدوفروش می کرد و مادرش 
هم از خاندانی تجارت پیشه بود. رحیمیان تمام 
زندگی خــود را در کتابی با نام »نوآوری ها و 
کامیابی ها« تعریف کرده است. کتابی که در 
واقع خاطرات یک دامپزشــک است. او سال 
۸1 در ابتدای کتاب این طور نوشته است: »در 
آستانه هشتادسالگی، به توصیه بعضی از دوستان، 
به فکر افتادم که خاطرات زندگی ام را بنویسم و 
هنوز هم در حافظه ام خاطراتی موج می زند. در 
روزهای اول باور نمی کردم که حافظه ام 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 می آوردم. 
به همین دلیل برخی از تاریخ ها را به طور دقیق 
نمی دانم و بعضــی را فراموش کرده ام، ولی با 
خود عهد کردم آنچه را که به یاد می آورم عینًا 
به رشته تحریر درآورم و همان طور که خداوند تا 
این زمان در زندگی یاری ام کرده از او استعانت 
بطلبم که در این نوشته به هیچ وجه غیر از حقیقت 
چیزی ننویسم.« به حق هم که رحیمیان در بیان 
خاطراتش سعی کرده است تا جزئی ترین مسائل 
را هم به یــاد آورد و تعریف کند. مثل زمانی 
که شیطنت های دوران کودکی اش را تعریف 
می کند: »به خاطر شــیطنتی که داشتم و در 
منزل آرام نمی گرفتم، چندی پدرم مرا به بازار 
می برد. سپس، اسم مرا در مدرسه مقابل امامزاده 
زید نوشت. مدارس ابتدایی معموالً شش کالس 
بیشتر نداشتند؛ در این مدرسه یک کالس قبل 
از کالس اول داشــت که عماًل آمادگی بود. 
آن روزها بــه آن کالس تهیه می گفتند. 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 می توانی 
خود به مدرسه بروی؟ پاســخ دادم: بلی. تنها 
به راه افتادم؛ اما در بین راه کوچه ای را عوضی 
پیچیدم و پس از مقداری راه رفتن دریافتم که 
گم شده ام. هرچه رفتم راهم را پیدا نمی کردم. از 
ساعت هشت صبح تا عصر کوچه ها را گشتم و 
باالخره عصر وحشت کردم و گریه ام گرفت.« 

علی رحیمیان بنیان گذار 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 شکل گیری آسایشگاه سالمندان کهریزک است. عالوه بر این، رحیمیان در تأسیس و شکل گیری دبستان 

علوی با مرحوم برادرش )حاج عباس رحیمیان اصفهانی( نیز همکاری نزدیک داشت و قبل از انقالب از اعضای هیئت امنای این مدرسه بود.

فریده عنایتی
خبرنگار

کارآفرین

رحیمیان تمام داستان زندگی اش را تمام و کمال 
تعریف می کند. او که 17 ساله می شود، سیاست 
اقتصادی رضاشــاه در آخر ســلطنتش باعث 
می شــود که کلیه کارهای اصلی و سودآور 
کشور به دست دولت انجام شود. به این ترتیب 
بازار تهران از رونق می افتد و پدرش حدود سال 
1317 ناچار تمامی موجودی خود را جمع آوری 
می کند که مبلغ صدهزار ریال سرمایه می شود. 
رحیم با شــخصی به نام باغبان باشی که یک 
گاوداری در ولی آباد جنوب تهران داشت، آشنا 
می شود و با پیشنهاد او به فکر سرمایه گذاری در 
کشاورزی و دامداری می افتد. رحیم در گاوداری 
با باغبان باشی شریک می شود و کل سرمایه اش 
را در این راه می گذارد؛ اما وضعیت گاوداری 
خوب پیش نمی رود تا جایی که کار به شکایت 

می رسد.

QQQدر مسیر کشاورزی
رحیمیان را بنیان گذار صنعت خوراک دام 
در ایران می نامند. شــاید اولین قدم او در راه 
کشــاورزی همان مسیری بود که در دانشگاه 
ادامه داد. او این دوره را این طور تعریف می کند: 
»در سال 1320، دیپلم 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 می گرفتم و در دانشــکده ای 
بیستم شهریور سال  اسم نویسی می کردم. روز 
1320 که هجوم بیگانه به ایران اتفاق افتاد بیشتر 
بالتکلیف شدم. دانشکده ها هم بالتکلیف بودند و 
کمتر ثبت نام می کردند. 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 ثبت نام و ادامه تحصیل دهم، زیرا 
این آموزشگاه تحت نظارت وزارت کشاورزی 
بود و چون کمتر کســی حاضر می شد در این 
رشــته تحصیل کند، وزارت کشاورزی هرماه 
به دانشجویان پرداخت  دویست و چهل ریال 
می کرد و از دانشجویان تعهد می گرفت که بعد 
از گرفتن لیسانس در همان وزارتخانه استخدام 
شوند تا بدین وسیله 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 
همکالسی هایش فعالیت زیادی کرد تا اینکه 
باالخره دانشکده بیطاری به دانشکده دامپزشکی 

تبدیل و جزو دانشگاه تهران شد.
فعالیت های  دانشــکده  رحیمیان در طول 
زیــادی انجام می دهد. ســال اول دانشــکده 
به کارهای  عالقه مندی  به دلیل  دامپزشــکی 
میکروب شناسی  به آزمایشــگاه  آزمایشگاه 
دانشکده پزشکی می رود. فعالیت دیگر او در 
این دوره، در دانشکده مرغداری بود. این فعالیت 
او باعث می شود که اولین مرغدار خصوصی در 
ایران شود که تنها مرغداری نژاد خالص داشت. 
او سال 1320 به فکر اســتفاده از موقعیت و 
پرورش مرغ های نژاد خارجی واردشده می افتد. 
برای پرورش این مرغ ها سختی هایی را تحمل 

می کند؛ اما بعدها برای رفتن خدمت ســربازی 
همه مرغ ها را می فروشــد و مرغداری عماًل 

تعطیل می شود.
طی این سال ها رحیمیان ازدواج می کند و 
در کشــتارگاه تهران مشغول به کار می شود. 
ســال های بعد او کاندیدای گــردش علمی 
به اروپا می شود و به سازمان جهانی خواربار و 
کشاورزی )فائو( می رود. فعالیت ها و پیشرفت 
علی باعث می شــود که ریاســت کشتارگاه 
تهران را به او بسپارند. او در زمان فعالیتش در 
کشتارگاه، اقدامات زیادی انجام می دهد و این 
مجموعه را که شرایطی بسیار بد داشت به خوبی 
و موفقیت ســامان دهی می کند.  او در کتاب 
خاطرات »نوآوری ها و کامیابی ها« کشتارگاه 
تهران را این طور توصیف می کند: »کشتارگاه 
تهران در زمینی حدودا یک کیلومتری جنوب 
ایســتگاه راه آهن قرار داشت. ساختمان آن هم 
عبارت بود از بارانداز قدیمی دام ها، آب قناتی 
که از شهرنو می گذشــت و به صورت جوی، 
وارد اتاقک های متعددی که قباًل برای نگه داری 
اسب ساخته شده بود می شد و گوسفندان را لب 
همین جوی ها ســر می بریدند. خون حاصل از 
کشــتار و مقدار زیادی از محتویات شکمبه ها 
در جــوی می ریخت و از آنجا به طرف جنوب 
می رفت و به نهر فیروزآباد می ریخت و هنوز 
آخور اسب ها در بعضی پاجوب ها دیده می شد. 
نهر فیروزآباد از داخل شــهر، فاضالب و آب 
باران را به طرف جنوب و شــرق تهران، یعنی 
روستای فیروزآباد، برای سیراب کردن مزارع 
و اضافه آن به طرف ورامین سرازیر می گشت.« 
درنهایت و با تمام اقداماتی که رحیمیان برای 
به روز کردن کشــتارگاه تهران انجام می دهد، 

سال 1339 کشتارگاه را ترک می کند.

QQQتوسعه ها می آیند
پس از کار در کشتارگاه تهران، رحیمیان 
وارد صنعــت دام و طیور شــد و فعالیت های 
گســترده ای را در ایــن حوزه انجــام داد و 
شرکت های متعددی را در این حوزه با کمک 
دوستان و شرکای دیگر راه اندازی کرد که از 
آن جمله می توان به شــرکت اصیل، شرکت 

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 
مجموعه های بزرگی همچون روغن نباتی قو، 
پارس و جهان را به همراه دیگر شرکا تأسیس 
کند، مجموعه های صنعتی که هزاران کارگر 
داشتند و راه اندازی هرکدام تحولی مهم در صنایع 

غذایی کشور محسوب می شد.  
مدتی که علی خارج از کشــور به بررسی 
و تحقیق می گذراند به فکر تأســیس کارخانه 
خوراک دام می افتــد. به گفته خودش: »من 
در هلند از یــک کارخانه خوراک دام بازدید 
کردم که ازنظر حجم آن قدر عظمت داشت که 
ازیک طرف کشتی ها، مواد اولیه می آوردند و 
از طرف دیگر واگن های راه آهن خوراک دام 
را به شهرستان ها می بردند. با مدیر آن صحبت 
کردم و گفت پدربزرگ مــن آن را با یک 
آسیاب شروع کرده و استقبال دامداران چنان 
بــوده که مالحظه می فرمایید. من هم در همان 
زمان پیش خود فکر کردم که اگر روزی پول 
داشتم و توانستم در ایران کار خصوصی بکنم، 
کارخانه خوراک دام می ســازم و از این طریق 

به کشورم خدمت می کنم.«
روزگار می چرخد و بــرای ایران که رو 
به توســعه بود و پیش بینی می شــد در آینده 
مصرف مرغ در کشــور افزایش چشم گیری 
داشته باشــد علی رحیمیان به حسین قاسمیه 
و دیگر شرکا پیشــنهاد می دهد که در زمینه 
خوراک طیور سرمایه گذاری کنند. به این ترتیب 
کارخانه خوراک طیور پارس راه اندازی شد. این 
کارخانه در ســال 1345 با سرمایه صد میلیون 
ریال تأسیس شد. در ســال 1347 سرمایه این 
گروه صنعتی به صد و پنجاه میلیون ریال رسید 
و در سال 1356 از محل ذخیره سودهای ده سال 
گذشته )با صدور سهام جایزه( به سیصد میلیون 

ریال افزایش یافت. شرکت در شهریور 1349 و 
تیرماه 1356 افزایش سهام داشت و سرمایه آن 
به صد و سی ویک 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 

تولید پرداختند.
در اوایل دهــه پنجاه،  مدیران شــرکت 
پیش بینی کردند شــرکت های تولید مرغ که 
در حال تأســیس بودند خود کارخانه خوراک 
دامی تأســیس کنند به همیــن دلیل آن ها با 
کاهش تقاضا در فروش محصول مواجه شوند 
این بود که برای جلوگیری از بروز مشــکل 
تصمیم به ســرمایه گذاری در شرکت های در 
حال تأسیس گرفتند؛ به همین دلیل خوراک دام 
پارس 50 درصد سهام کشت و صنعت اشراق 

را خرید.
شــرکت خوراک دام با سرمایه 20 درصد 
روشن ضمیر، 20 درصد رحیمیان و 60 درصد 
مالکان کارخانه روغن نباتی قو با تولید روزانه 
دو تن محصول آغاز به کار کرد و پس از ده 
سال )احتماالً 1357( تولید آن به روزی 300 تن 
رسید. این مجموعه همچنین 300 تن خوراک 
از دیگر کارخانه ها خریداری و به مرغداری ها 
می فروخت. او در فیلم مســتندی به نام »آیین 
تجلیل از استاد دکتر علی رحیمیان اصفهانی« 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. مثاًل اینکه مرغ کلسیم و فسفر 
می خواهد. رفتیم با طباخی هایی که ســروکله 
می فروختند، قرار گذاشــتیم تا استخوان ها را 
صبح به صبح تحویل کامیون بدهند که برایشان 
می فرستادیم. استخوان ها که جمع می شد، حدود 
سه، چهار تن استخوان می شد. در بیابان مقداری 
نفت رویش می ریختیم و کبریت می زدیم و همه 
این ها می سوخت. بعد خاکستر که می شد، چون 
خاکستر استخوان بود، هم کلسیم داشت و هم 
فسفر. آن را به مرغ ها به جای کلسیم می دادیم.«

البته بعد از انقالب شرکت های زیرمجموعه 
پارس که به بیش از 2۸ شــرکت می رســید 

و از سوی حســین قاسمیه، امیرصالح و دیگر 
شرکای آن ها تأسیس و اداره می شدند، مصادره 
شــدند. دراین بین شورای اســالمی کارکنان 
روغن نباتــی پارس )قــو( در 10 مهر 135۸ 
نامه ای به دادســتان انقالب نوشت که در طی 
آن خود را منتخب پرسنل کارخانه و مؤسسان 
شرکت را اســتثمارگر می دانست و خواستار 
تغییر هیئت مدیره و مدیریت کارخانه شد. آنان 
در همین روز، نامه دیگری نوشتند که در آن 
گفته بودند ازآنجایی که خانه و ویالی صاحبان 
شرکت خالی از سکنه است، کارگران در منازل 
آن ها اقامت کنند. این نامه عالوه بر مهر شورای 

اسالمی، حاوی 13 امضا بود.
طی این سال ها، رحیمیان اقدامات زیادی انجام 
داد. او در پایان کتابش خالصه فعالیت هایش را 
این طور می نویسد: »بااینکه یک کارمند ساده 
کشتارگاه بودم برای اعزام به خارج خودبه خود 
انتخاب گردیدم )که این را از برکات خداوند 
می دانم( و به دنبــال آن موفقیت های 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 نوآوری های زیادی داشتم که سرانجام 
منجر به قانون جدیدی برای کنترل موادغذایی و 

تأسیس دانشکده تغذیه گردید.«
او همین طور ادامه داده اســت: »در تهیه 
خوراک طیور نیز به فکر کارهای تازه و جدید 
بودم، در اینجا به اختصار مــی آورم که اولین 
تولیدکننده  اولین  فرموله،  تهیه کننده خوراک 
پودر گوشت، اولین تهیه کننده یونجه خشک، 
اولین مصرف کننده چربی معمولی به خوراک 
طیور، اولیه تهیه کننده اســید چــرب، اولین 
تهیه کننــده مکمل ویتامینه طیــور در ایران، 
)البراتوار  مکمل سازی  کارخانه  سازنده  اولین 
لیسانس(، اولین مصرف کننده پودر سنگ مرمر 
به عنوان کلسیم برای طیور و اولین مصرف کننده 
اسید فســفریک در خوراک حیوانات، اولین 
واردکننده کنجاله سویا، اولین واردکننده آرد 

و ماهی و... بودم.«

QQQنشان امین الضرب و پایان
سال گذشــته، اتاق بازرگانی تهران تصمیم 
گرفت در اقدامی از کارآفرینان بزرگ کشور 
تجلیل و نشان امین الضرب به پاس خدمات چندین 
و چندساله آن ها در اقتصاد کشور به آنها اعطا کند. 
به این ترتیب او سال گذشته جزو 20 نفری بود که 
نشان و لوح امین الضرب را از اسحاق جهانگیری، 
معاون اول رئیس جمهــور 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 سال ها به اقتصاد خدمت کرد، معتقد 
بود: »هرکس در زندگی با عشــق زندگی کند، 

پیشرفتش خیلی زیاد است.«
بازدید اسدالله علم وزیر کشور و منفرد، شهردار وقت به همراه علی رحیمیان از کشتارگاه تهران 

قبل از افتتاح رسمی، 133۵



یکشنبه 5 شهریور 1396سال یکم . شماره 189

پس از کش و قوس های فراوان ســرانجام 
معصومــه ابتکار برای دومین بار از ســازمان 
این  از محیط زیست خداحافظی کرد.  حفاظت 
جدایی در حالی که رئیس دولت تغییری نکرده، 
ســواالت زیادی را پیش روی ذهن می آورد؛ 
سواالتی از این دســت که: آیا ابتکار در دوره 
مسئولیت خود موفق نبوده؟ آیا رئیس جمهور 
از اجرای سیاســت های محیط زیستی در دولت 
یازدهم رضایت ندارد؟ آیا نقشه دولت در حوزه 
محیط زیست تغییر کرده است؟ یا هزار سوال و 
احتمال دیگر. برای نزدیک شدن و یافتن پاسخ 
ســواالت؛ راه طی شــده را مرور می کنیم و به 
کارنامه »عیسی کالنتری«، رئیس جدید سازمان 

حفاظت از محیط زیست نگاهی می اندازیم.

QQQدولت یازدهم
حسن روحانی در شعار های انتخاباتی اش در 
ســال 92 از احیای دریاچه ارومیه گفت و از 
بی برنامگی برای مقابله با ریزگردهای خوزستان 
و استان های همجوار گله کرد. او از رودخانه ها و 
تاالب های در حال خشک شدن ابراز نارضایتی 
کرد، از وضع نابسامان بنزین گفت و گفت و...؛ 
می توان ادعا کرد که وی از تمامی روسای جمهور 
تا این لحظه بیشتر از دغدغه های محیط زیستی  اش 
با مردم سخن گفته است؛ تا جایی که در سال 
اول آغاز بــه کار دولت یازدهم، آن را دولت 
محیط زیســت نامید. رئیس جمهور از روزهای 
ابتدایی، موضوعات محیط زیستی را منحصر به 
یک ســازمان ندید و با دستورات و اقداماتش 
دستگاه های 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 شیوه های مهار گرد و 
خاک های وارداتی انجام داد یا به وزارت نیرو 
و کشاورزی درباره اصالح الگوی مصرف آب 

دستورالعمل هایی ارائه شد و...

QQQابتکار
»معصومه ابتکار« به عنوان نخستین زنی که 
وارد کابینه همیشه مردانه دولت ایران شد، در دو 
مرحله، مجموعا 12 سال سکاندار سازمان حفاظت 
از محیط زیســت بوده است و اگر بخواهیم بین 
کارنامه او با کارنامه دیگر روسای این سازمان 
در 40 سال اخیر مقایسه ای داشته باشیم، می توانیم 

او را موفق ترین فرد بنامیم. محیط زیست پیش 
از ابتکار بیشتر جنبه تزیینی داشت و حتی بعد 
از دوران هشت ســاله اول او نیز دو مدیر بعدی 
نتوانستند خود را در حد و اندازه او نشان دهند. 
خاطره نســبتا خوب فعــاالن و عالقه مندان به 
محیط زیست در سال 92 حسن روحانی را متقاعد 
کرد که سکان حفاظت از محیط زیست را بار 
دیگر به ابتکار بسپارد. انتظارات فراوان از یک 
سو و فشــار های چند جانبه از سوی دیگر، کار 
ابتکار را سخت تر از گذشته  کرد. دریاچه ارومیه 
تبدیل به بحراني ملی شده بود، کارشناسان بنزین 
پتروشیمی را از عوامل اصلی سرطان می دانستند، 
تعــدادی از محیط بانان به خاطــر تالش برای 
حفاظت از جنگل ها و حیوانات در خطر اعدام 
بودند، هامون، زاینده رود، گاوخونی، شــادگان 
و بســیاری از تاالب هــا و رودخانه ها در حال 
نابودی بودند، ریزگرد در بسیاری از شهرهای 
کشور بخصوص در خوزستان بیداد می کرد، از 
وسعت جنگل ها هر روز به طرق مختلف کاسته 
می شد، شکار و آزار حیوانات روزانه گسترش 
پیدا می کرد و...؛ چشم امید به دستان ابتکار بود و 

رئیس جمهور روحانی. 

QQQ سازمان حفاظت از محیط زیست در
دولت یازدهم

روحانی ابتدا شــورای عالــی حفاظت از 
محیط زیست را احیا کرد تا بتواند حل موضوعات 
میان دســتگاهی 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 محیط زیست پای کار آورد 
که با وجود راه طوالنی باقیمانده تا احیای کامل 
دریاچه، توفیقات غیرقابل انکاری در این زمینه 
به دست آمده اســت. ابتکار نیز با کشورهای 

صاحب تجربه و تکنولوژی، توافقنامه هایی برای 
همراهی در زمینه احیای دریاچه به امضا رساند 
و ســازمان حفاظت از محیط زیست عالوه بر 
وظایف نظارتی، آموزش به کشاورزان و مجامع 
محلی را نیز در دستورکار خود قرار داد. همزمان 
احیای تاالب های هورالعظیم،  برای  تالش هایی 
شادگان، گندمان، طشک، بختگان، گاوخونی، 
هامون، حوض سلطان، بزنگان انجام گرفت که 
با توجه به وضعیت وخیم این تاالب ها، عموما 
تغییرات محسوسی به وجود آمده است ولی تا 
رسیدن به وضعیت گذشته راه درازی وجود دارد. 
همــواره آلودگی هوا در کالنشــهر ها از 
مهمترین دغدغه های عمومی بوده اســت که 
دولت یازدهم وعــده داده بود راه بهبود آن را 
شناسایی کرده 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 4 در جایگاه های سوخت رسانی 
آغاز شد. اقدام بعدی این بود که سخت گیری 
در خودروسازی و واردات خودرو جدی گرفته 
شود؛ به طوری که منجر به رشد استانداردهای 
خودرو شــد و اجبار یورو 4 در کلیه ماشین ها 
صــورت گرفــت و جلوی تولیــد و توزیع 
خودرو های بدون استاندارد گرفته شد. معاینه فنی 
خودرو ها بسیار جدی تر از قبل پیگیری شد و 
تولید موتورسیکلت های کاربراتوری نیز به طور 
کامل موقف شد. از دیگر اقدامات این بود که با 
نظارت دقیق سوخت مازوت در نیروگاه ها از 45 
درصد به حدود 5 درصد کاهش پیدا کرد. برای 
کاهش ریزگرد در استان های جنوبی و غربی 
طرحی به اجرا درآمد که بر این اساس عالوه بر 
آزادسازی حقابه ی تاالب ها، تعداد قابل توجهی 
نهال کاشته شد و تعدادی از دایک ها 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 پروژه های 
زیست محیطی صورت گرفت و توفیقاتی نیز با 
این همراهی حاصل شد که از آن جمله می توان 
به تالش بــرای محافظت از گونه های در خطر 
انقراض، محافظت از جنگل ها از آســیب های 
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 
محیط زیستی همدلی بیشتری با دولت و سازمان 
حفاظت از محیط زیست پیدا کنند. همچنین در 
این دوره تالش هایی بــرای نجات محیط بانان 
گرفتــار صورت گرفت و افــرادی که برای 
حفاظت از حیوانات یا درختان جان خود را به 
خطر مي انداختند، 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 محیط زیســت در دولت یازدهم قابل دفاع 
اســت و او توانسته محبوبیت نسبی میان مردم 
و عالقه مندان به محیط زیست به دست بیاورد، 
همچنین کادر مدیریتی سازمان متبوع عموما از 
افراد باسابقه و خوشنام این حوزه تشکیل شده 
است که توانسته اند اعتماد بخش قابل توجهی از 

صاحب نظران را جلب کنند. 

QQQعیسی کالنتری
عیســی کالنتری متولــد 1331 در مرند 
آذربایجان شرقی است. وی در دولت یازدهم 
مشاور معاون اول رئیس جمهور در امور آب، 

کشــاورزی و محیط زیســت و دبیر و مدیر 
اجرایی ستاد احیای دریاچه ارومیه بود. کالنتری 
در دولت های پنجم و ششــم یعنی در زمان 
ریاست جمهوری مرحوم اکبر هاشمی رفسنجانی 
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 باقی مانده است. او لیسانس زراعت، 
اصالح نباتات را از دانشکده کشاورزی دانشگاه 
ارومیه دریافت کرده و فوق لیسانس 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 92 با تشکیل ستاد احیای 
دریاچه ارومیه بر اساس مصوبه دولت، به  عنوان 
دبیرکارگروه و مدیر اجرایی این ستاد منصوب 
شــد. احیای دریاچه ارومیه یکی از مهم ترین 
وعده های زیست محیطی حسن روحانی در ایام 
تبلیغات انتخاباتی در سال 92 بود که توسط این 
ستاد پیگیری شد و در مجموع می توان عملکرد 

آن را مثبت ارزیابی کرد. 
عیسی کالنتری با وجود اینکه تحصیالت و 
سابقه ی کاری اش عموما در حوزه کشاورزی 
بوده اســت، به نظر می رسد از دیرباز دغدغه 
محیط زیست داشته است؛ وی بیش از 10 سال 
پیش خطر مرگ دریاچه ارومیه را هشدار داده 
بود؛ در ایــن دوران نیز مصاحبه های متعددی 

درباره دل نگرانی هایش انجام داده است.
تابناک گزیده ای از اظهارات محیط زیستی 
عیسی کالنتری در سال های اخیر را گرد آوری 

کرده است که در ادامه می خوانید:
  کشور بدون توسعه نمی تواند محیط زیست 
را حفــظ کند؛ همان طور کــه نمی خواهیم 

محیط زیست قربانی توسعه شود.

  محیط زیست از حالت شکاربانی بیرون بیاید. 
اگر محیط زیست موتور محرک باشد، توسعه 
نیز وجود خواهد داشت. فقر و بیکاری، دشمن 

اول محیط زیست است.
 کشــور ما دچار افراط و تفریط اســت. 4 
سال است که می خواهند نیروگاهی در دامغان 
احداث کنند؛ ولي هنوز محیط زیست ارزیابی 
زیســت محیطی آن را انجام نداده، خودشان 
تحقیقات را انجام می دهند. ســد شفارود نیز 
به رغم نظر محیط زیست احداث شد. یک جا 
آنقدر سخت گیری می کنند که آدم بی خیال 

می شود.
  توســعه به معنی بهبود زندگی مردم است. 
اگر به این پاسخ نرســد توسعه نیست. اگر 
محیط زیست را حفظ کنیم اما انسان فقیر بماند 
یا انسان زنده بماند و محیط زیست بمیرد، توسعه 

نخواهیم داشت.
  قانون ششــم متضاد با محیط زیست است. 
تبصره ها در مجلس به 140 تبصره تبدیل شد؛ 
تبصره هایی که تغییر اقلیم را تشدید می کنند. 
محیط زیست کنار گذاشته شد و تولید و رشد 

ارجحیت داده شد.
  اگر به تغذیه مردم نگاه کنیم، می بینیم که 
4 دهک مردم سوء تغذیه دارند. یعنی بسیاری 
از مردم نمی توانند شکم خودشان را سیر کنند. 
امروزه می بینم که کشــورهایی که در رتبه 
اول آلودگی بودند، با وارد کردن تکنولوژی 
آلودگی را کــم کرده اند اما ما از خودکفایی 
حرف می زنیم. خودکفایــی اي که به خاطر 
تولید چندرغاز تولید نفت و گوشت نسل بعد را 
ریشه کن می کند. باالخره زمانی محیط زیست 
آرامش پیدا می کند که مردم آرامش پیدا کنند.

  متهم اصلی تخریب محیط زیســت و آن 
چیزی که به عنوان ریزگــرد مردم ایران را 
این کشور  درگیر خود کرده، تصمیم گیران 
هستند و مردم حداقل دخالت را در این زمینه 

داشته اند.
میان فعاالن زیست محیطی در حال حاضر 
ابتکار محبوب تر از کالنتری اســت اما شاید 
چند ســال دیگر همه چیــز تغییر کند. اگر 
یکبار دیگر به سواالت ابتدایی نگاه کنیم، به 
نظر می رسد در مجموع حسن روحانی تصمیم 
گرفته است سازمان حفاظت از محیط زیست را 
بیشتر پروژه محور کند و احتماال این سازمان 
آزادی عمل بیشتری برای نظارت بر عملکرد 
دیگر دستگاه ها خواهد داشت. اگر چنین شود، 
این امید می رود که گام بزرگی در راه الزام و 
عملیاتی شدن پیوست های زیست محیطی برای 

کلیه پروژه های اجرایی برداشته شود.

زندگی بهبود  استراتژی  به مثابه  توسعه 
مسیر طی شده؛ جاده بی پایان

عیسی کالنتری با وجود اینکه تحصیالت و سابقه ی کاری اش عموما در حوزه کشاورزی بوده است
 به نظر می رسد از دیرباز دغدغه محیط زیست داشته است
وی بیش از 10 سال پیش خطر مرگ دریاچه ارومیه را هشدار داده بود. طبیعت

ایران  زیست محیطی  کالن  مدیریت 

افزایش جمعیت ایران و لجام گســیختگی 
مدیریت همه جانبه کشــور در دهه های اول 
انقالب، همراه با بحران های ملی همچون جنگ 
ناخواســته و عدم درایــت در توقف جنگ، 
عالوه بر نابودی زیرســاخت های منابع آب 
و خاک کشــور، به دلیل بهره برداری بی رویه 
منابع تجدیدشــونده از جمله جنگل و مرتع و 
زیستمندان آن و نیز به دلیل عدم تجربه مدیریتی 
میان مســئولین کشــور، بخش های نظارتی 
دولت، از جمله سازمان حفاظت محیط زیست 
را با چالش شــدید مواجه کرد. عالوه بر ایام 
جنگ، دوران بازسازی نیز، نتوانست اهمیت 
محیط زیست را به بدنه دولت و تصمیم گیران 

نظام متوجه کند. 
این در حالی بود که مطابق با اصل 50 قانون 

اساسی کشور که محتوای متنی و مفهومی آن، 
یکی از مترقی ترین قوانین محیط زیستی جهان 
است و حتی قبل از اجالس هزاره )زمین(، از 
معدود قوانینی است که می توان از آن برداشت 
کرد، میان ســایر قوانین کشــور خودنمایی 

می کرد 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 حکم فرما کرده است 
که مهمترین آن، محدودیت منابع تجدید شونده 
اقلیمی، از جمله منابع آبی سطحی و عمقی، و 
نوع مراتــع و محدودیت جنگل ها و باالخره، 
محدود بودن سکونت گاه های انسانی بوده است. 
در دهه 50، با مدرنیته شدن حکومت مرکزی، 
این محدودیت ها، حتی در برنامه های 5 ســاله 
مصوب شده، لحاظ می شد. اما بعد از انقالب این 
محدودیت ها، در پروژه های ملی و کالن کشور 
از جمله جانمایی نیروگاه ها و صنایع پتروشیمی، 
نفت و همچنین صنایع آالینده ســایر فلزات، 

ملحوظ نشد؛ از جمله نیروگاه های اتمی و...؛ این 
ناهنجاری ها 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 

دیگر، بر بحران های محیط زیستی افزود. 
در اواســط دهه 70 بــا روی کار آمدن 
دولت اصالحات و دپو شــدن ناهنجاری های 
زیست محیطی کشور حاصل از دهه های قبل، هم 
در بخش آلودگی های صنعتی و نابسامانی های 
مدیریت شهری، و هم در تخریب منابع آب و 
خاک سرزمین، که ناشی از بهره کشی جنگل 
و مرتع و حتی بیابان بود، بدنه دولت، به سمت 
دولت ســبز و محیط زیستی چشمگیر هدایت 
شد؛ در این شرایط حضور خانم دکتر ابتکار که 
پرورش یافته نسلی از متخصصین کشور بود، بر 
تحرکات محیط زیست اثرگذار بود و  اقدامات 

ایشان در راستاي بهبود شرایط، موثر واقع شد.
سازمان محیط زیست کشور، از نظر شرح 

وظایف، عالوه بر نقش نظارتی جامع بر توسعه 
اقتصادی-اجتماعی و پروژه های کالن صنعتی 
و ملی، بابت جنبه هاي فرهنگی و آموزشی و 
فرهنگ سازی، نحوه زیستن جوامع و حفاظت 
از سرزمین مسئول است؛ لذا به نظر بنده، داشتن 
شّم سیاسی و اجتماعی، یکی از توان های مهم 
مدیریتی در حوزه محیط زیســت اســت که 
مدیریت کالن سازمان حفاظت محیط زیست، 
در ۸ سال دولت اصالحات، این توانایی را دارا 
بود. حرکت های خودجوش مردمی در اعالم 
نگرانی ها و دغدغه ها، و تجمعات زیست محیطی 
و همچنین به وجود آمدن صدها تشکل و سمن 
زیست محیطی، که حضور مستقیم مردم را در 
نگرانی های زیست محیطی کشور در پی داشت، 
به همراه تشــکیل ده ها کمیته و کارگروه و 
معرفی نقــش و جایگاه مهم محیط زیســت 
در نظارت بر فعالیت های خــرد و کالن، از 
است؛  ابتکار  مهم خانم دکتر  دست آوردهای 
اوج این اهتمام و جدیت و پشتکار، در تهیه و 

تدوین برنامه چهارم توسعه اقتصادی-اجتماعی 
کشور در سال ۸2 حادث شد.

حتی در برنامه ششــم توسعه اقتصادی و 
اجتماعی هم، گرچــه به لحاظ کیفیت برنامه 
چهارم، محیط زیست گنجانده نشده، گنجاندن 
فصــول آب و محیط زیســت در ابتدای این 
برنامه از اهمیت و همچنین توجه به بحران های 

زیست محیطی کشور حکایت دارد. 
با گســترش فضای مجازی کشور، امروز 
یکی از دل نگرانی هــای مهم فضای مجازی، 
بخش های مهم محیط زیست است که این مسئله 
بدون حضور مدیریت های سیاسی و توانمندي 
همچون دکتر ابتکار میسر نبوده است. فرهنگ 
رســانه ای و مطبوعات و کنش های اجتماعی 
پیرامون مسائل محیط زیست، آنچنان در دولت 
یازدهم موفق بود که بحق یکی از رویکردهای 
مثبت مردم در انتخابات، رویکرد زیست محیطی 
و توجه به این مسئله از طرف دولت بود. بیشتر 
دوره  در  ریاســت جمهوری  گفت وگوهای 

انتخابات، پیرامــون فعالیت ها جهت کنترل 
بحران های محیط زیستی بود.

جابه جایی و تغییرات مدیریتي، گرچه در 
بهبود زیرساختی مجموعه ها و وزارت خانه ها، 
گامي مهم و مثبت اســت، به دلیل ادامه روند 
بحران  در کشور و عدم تحقق تمام برنامه های 
مترقیانه و مردم گرایانه و شــهروندمدار، نباید 

برنامه ها، تغییر مسیر داده و منحرف شوند. 
به عنوان ادامه دهنده مســیر تعالی محیط 
زیســت کشــور از مدیران دهه 70 و دارای 
تجربه های خوب و بد از فرآیند مدیریتی کشور 
هستند و اتفاقا در ایام فراغت از مسئولیت ها، 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 به سوی کشاورزی 
پایــدار و بهره بــرداری بهینه از ســرزمین، 

تالش هاي زیست محیطی غیر انتفاعی داشتند.

غالمرضا نوری صادق
دانشجوی دکتری تخصصی 

محیط زیست

علیرضا طاهری
فعال محیط زیست
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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 لطفی زاده 
جامعه علمی را در شــوک فرو برد و این غم 
در کنار فوت مریم میرزاخانی این ســال را به 
یکی از سال های تلخ برای علم ایران بدل کرد 
و سایت ها و خبرگزاری ها یکی پس از دیگری 
این خبر را به همراه مقاالت ویژه ای منتشــر 
می کردند 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، 
21 مرداد خبری با عنوان »پدر منطق فازی و 
دانش آموخته دانشگاه تهران درگذشت« منتشر 
کرد که بر اســاس اطالعات واصله از منابعی 
آشنا با پروفســور لطفی زاده اطالع رسانی شده 
بود. امروز باخبر شــدیم که این استاد ارجمند 
خوشبختانه در قید حیات هستند. بنابراین، بخش 
خبری وب گاه دانشــگاه تهران خبر مذکور 
را از وب سایت دانشــگاه برداشته، برای این 
اســتاد گرانقدر و دانش آموخته خود آرزوی 
تندرستی و طول عمر باعزت می کند. همچنین، 
از خوانندگان عزیز و خانواده محترم پروفسور 
لطفی زاده بابت انتشــار این خبر عذرخواهی 
می  کند.« این عجیب است که تمامی سایت های 
خبری و خبرگزاری های 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 
غیرحرفه ای 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 لطف اهلل عسگرزاده معروف به 
استاد لطفی زاده در سال 1921 در  باکو مرکز 
آذربایجان 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 لطفی  زاده 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 لطفي زاده 
از 10  تا 23  سالگي در ایران زندگي کرد. در 
سال 1942 با درجة کارشناسی مهندسي برق از 

دانشکده فني دانشگاه تهران فارغ التحصیل شد. 
او در سال 1944 وارد کشور آمریکا شد و به 
دانشــگاه MIT رفت و در سال 1946 درجه ی 
کارشناسی ارشــد را در مهندسي برق دریافت 
کرد. در سال 1951 درجه  دکتراي خود را در 
رشتة مهندســي برق دریافت کرد و به سمت 
استادی در دانشگاه کلمبیا دست یافت. سپس به 
دانشگاه برکلي رفته و در سال 1963  ریاست 
دپارتمان مهندســي برق دانشگاه برکلي که 
باالترین عنوان در رشتة مهندسي برق است را 

کسب کرد. 

QQQ آشنایی با علوم جدید
منطق  بررسی  ســال 1956 لطفي زاده  در 
چندارزشی و ارائه مقاالت تخصصی در مورد 
این منطق را آغاز کرد. پروفسور لطفي زاده از 
طریق مؤسسه پرینستون با استفن کلین آشنا شد. 
استفن کلین کسی است که از طرف مؤسسه 
پرینستون، منطق چندارزشی را در ایاالت متحده 
رهبری مي کرد. کلین متفکر جوان ایراني را 
تحت حمایت خود قــرار داد.  آن ها در طی 
این چند سال هیچ مقاله ی مشترکی ننوشتند، 
اما تحت تأثیر یکدیگر بودند.  لطفي زاده  اصول 
منطق و ریاضی منطق چندارزشی را فرا گرفت 
و همچنین به کلین اساس مهندسي برق و نظریه 
اطالعات را آموخت. وی پس از آشــنایی با 

پرینستون، شیفته منطق چندارزشی شد.

QQQشروع سختی ها
سال 1960، سال به چالش کشیدن و انکار 
نظریه فازی بود و هیچ یک از مراکز تحقیقاتي، 
نظریه فازی را به عنــوان یک زمینه تحقیق 
جدی نگرفتند. نظریه فازی به وسیله پروفسور 
لطفــي زاده در ســال 1965 در مقاله ای به نام 
مجموعه های فازی معرفی شد. ایشان قبل از کار 
روی نظریه فازی، یک استاد برجسته در نظریه 
کنترل بود. او مفهوم »حالت« که اساس نظریه 

کنترل مدرن را شکل مي دهد، توسعه داد.

QQQنظریه منطق فازی
مقاله  یــک  طی  لطفی زاده   پروفســور 
علمی کالســیک کــه در ســال 1965 به 
چاپ رســید مفهوم »مجموعه فازی« را که 
اساس نظریه تجزیه و تحلیل سیستم های  پیچیده 
اســت، معرفی کرد که در آن »زبان طبیعی« 
به جای متغیرهای عددی برای تشــریح رفتار 
و عملکرد سیســتم ها به کار می رود. پس از 
معرفی مجموعه فازی، بیش از 150000 مقاله 
علمی توسط دانشــمندان جهان درباره منطق 
نشریات  فازی و کاربردهای گسترده آن در 
علمی منتشر شده و حدود 30000 درخواست 
ثبت اختــراع در این زمینه در کشــورهای 
مختلف جهان به عمل آمده است. وی فعالیت 

خویش در نظریه فازی را در مقاله ای با عنوان 
بخشید. مباحث  تجسم  فازی«  »مجموعه های 
بسیاری در  مورد مجموعه های فازی به وجود 
آمد و ریاضیدانان معتقد بودند نظریه احتماالت 
برای حل مســائلی که نظریه فازی ادعای حل 
بهتر آن را دارد، کفایت مي کند. استاد لطفی زاده 
پس از معرفی مجموعه فازی در ســال 1965، 
مفاهیــم الگوریتم فازی را در ســال 196۸، 
تصمیم گیری فازی را در سال 1970 و ترتیب 
فازی را در ســال 1971 ارائه کرد. ایشان در 
سال 1973 اساس کار کنترل فازی را بنا کرد. 
در سال 1962 لطفي زاده تغییرات مهم و اصلي 
را در مقاله »از نظریه مدار به نظریه سیستم« در 
مجله IRE که یکي از برترین مجله های مهندسي 
آن روز بود، منتشر کرد. در اینجا براي اولین 
بار عبارت فازی را براي چندارزشــی پیشنهاد 
داد.  امــا در دهه 1970، به کاربردهای  عملی 
نظریه فازی توجه بیشــتر و جدی تری شد و 
دیدگاه های شک برانگیز درباره ماهیت وجودی 
نظریه فازی مرتفع شد. لطفي زاده پس از ارائه 
منطق فازی، در تمام دهه 1970 و دهه 19۸0 به 
منتقدان خود در مورد این منطق پاسخ مي داد. 
متانت، حوصله و صبوري استاد در برخورد با 
انتقادات و منتقدان منطق فازی در رشد منطق 

فازي بسیار مؤثر بوده است.

QQQتعریف منطق فازی
منطق فازی، یک جهان بینی جدید است که 
به رغم ریشه داشتن در فرهنگ مشرق زمین با 
نیازهای دنیای پیچیده امروز بسیار سازگارتر 
از منطق ارسطویی است. منطق فازی جهان را 
آن طور که هست به تصویر  می کشد. بدیهی 
است چون ذهن ما با منطق ارسطویی پرورش 
یافته، برای درک مفاهیــم فازی در ابتدا باید 
کمی تأمل کنیم، ولی وقتی آن را شــناختیم، 
دیگر نمی توانیم به سادگی آن را فراموش کنیم. 
دنیایی که مــا در آن زندگی می کنیم، دنیای 
مبهمات و عدم قطعیت است. مغز انسان عادت 
کرده اســت که در چنین محیطی فکر کند و 
تصمیم بگیرد و این قابلیت مغز که می تواند با 
استفاده از داده های نادقیق و کیفی به یادگیری 
و نتیجه گیری بپردازد، در مقابل منطق ارسطویی 
که الزمه آن داده های دقیق و کمی اســت، 
قابل تامل است.  منطق فازی معتقد است که 
ابهام در ماهیت علم اســت. بر خالف دیگران 
که معتقدنــد باید تقریب ها را دقیق تر کرد تا 
بهره وری افزایش یابد، پروفســور لطفی زاده 
معتقد است که باید به دنبال ساختن مدل هایی 
بود  که ابهام را بخشــی از سیستم مدل کنند. 
در منطق ارسطویی، یک دسته بندی درست و 
نادرســت وجود دارد. تمام گزاره ها درست یا 
نادرست هستند. بنابراین جمله »هوا سرد است« 
در مدل ارسطویی اساساً یک گزاره نیست، چرا 

که مقدار سرد بودن برای افراد مختلف متفاوت 
است و این جمله اساساً 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 می تواند پایه گذار بنیانی 
برای فن آوری جدیدی باشــد که تاکنون هم 
دست آورد های 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، کفش های براق و غیره به 
یک مهمانی رسمی آمده است و منطق فازی 
تا اندازه ای شــبیه فردی اســت که با لباس 
غیررسمی، شلوار جین، تی شرت و کفش های 
پارچه ای به همان مهمانی آمده اســت.  این 
لباس را درگذشــته نمی پذیرفتند،  اما امروز 

جور دیگری است.«

QQQ کاربردهای منطق فازی
از منطق فازی برای ساخت کنترل کننده های 
لوازم خانگی از قبیل  ماشــین رخت شویی و 
یخچال و کلیه وســایلی که نیاز به اســتدالل 
متغیر دارند، استفاده می شود. کاربرد اساسی آن 
تشــخیص حوزه متغیرهای پیوسته است. برای 
مثال یک وسیله اندازه گیری 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 
می کند که حوزه آن بین 0 و 1 اســت. از این 
ارزش های داده شده برای تعیین چگونگی کنترل 
یک عایق استفاده می شود. از کاربردهای دیگر 
منطق فــازی می توان به کاربــرد این علم در 
صنعت اتومبیل سازی )در طراحی سیستم ترمز 
ABS  و کنترل موتور برای به دســت آوردن 

باالترین راندمان قدرت(، در طراحی بعضی از 
ریزپردازنده ها و طراحی دوربین های دیجیتال، 
موبایل و بسیاری موارد دیگر اشاره کرد. منطق 
فازی به ویژه در صنعــت کاربردهای فراوان 
پیدا کرده است. در کنترل، شبکه های عصبی، 
کامپیوتر، منطق،  تحقیق در عملیات، شبیه سازی، 
ریاضیات، آمار، شــیمی، محاسبات نرم، هوش 
مصنوعی، تجزیه و تحلیل داده ها، کشــاورزی، 
و بســیاری از زمینه های دیگر از منطق فازی 
بهــره می برند. 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 لطفی زاده 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 
به کار گرفته شده تا صدای موضعی را تشخیص 
دهد و صدای محیط پیرامون را منعکس نکند، 
نظام منطق فازی را در خود مستتر دارد.« مدت ها 
بود که پروفســور لطفی زاده با نظریه سیستم ها 
ســروکار داشت و مالحظه می کرد که هر چه 
پیچیدگی یک سیستم بیشتر شود، حل و فصل 
آن به وســیله ریاضیات رایج مشکل تر است و 
لذا به ریاضیات دیگری برای حل این مشــکل 
نیاز است. این ریاضیات باید بتواند ابهام موجود 
در پیچیدگی یک سیستم را مدل سازی کند و 
با محاسبات خود آن را تحت کنترل و نظارت 
درآورد و رفتار آن راپیشگویی کند و باالخره 
درســال 1965 به این موفقیت دســت یافت . 
امروزه هیچ دستگاه الکترونیکی، بدون کاربرد 
این منطق در ساختار فنی خود ساخته نمی شود. 
با منطق فازی پروفسور لطفی زاده این دستگاه ها 
هوشمند می شوند. امروزه اروپایی ها، ژاپنی ها و 
آمریکایی ها و همه ی کشورهای پیشرو در علم 
و صنعت، پروفسور لطفی زاده را می شناسند 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 1990 کلمه 
»فازی« در آن کشــور به عنوان »کلمه سال« 
شناخته شد.  این منطق حدود چهل سال پیش 
در آمریکا توسط پروفسور لطفی زاده پایه ریزی 
شد و برای اولین بار در ســال 1974 در اروپا 
برای تنظیم دستگاه تولید بخار در یک نیروگاه، 
کاربرد عملی پیدا کرد. در سال مالی ) 1992 ـ 
1991 (،کمپانی »ماتسوشیتا«ی ژاپن به تنهایی 
توانســت تجهیزات و سیستم های الکتریکی و 
الکترونیکی ای را به ارزش یک میلیارد دالر به 
فروش برساند که در آن ها از منطق فازی استفاده 
می شــد. در حال حاضر 122 ژورنال علمی در 
دنیا چاپ می شــوند که در عناوین آن ها کلمه 
»فازی« دیده می شود. تنها در کشور ژاپن بیش 
از 2000 مهندس و دانشمند در رشته منطق فازی 

به تحقیقات علمی و صنعتی مشغول هستند.

QQQ جوایز علمی
پروفسور لطفی زاده موفق به دریافت 9 مدال 
علمی شده است که از  این تعداد پنج مدال به 
مناسبت های 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 بین المللی سیستم های 
هوشیار به وی اهدا شده است. همچنین پروفسور 
لطفی زاده  14 جایزه علمی دریافت کرده که از 
آن جمله می توان به جایزه اهدایی بنیاد معروف 

هوندای ژاپن اشاره کرد.
دانشــگاه های متعدد جهان؛ دانشگاه تولوز 
)فرانســه(، دانشگاه ایالتی نیویورک، دانشگاه 
دورتموند آلمان، دانشــگاه اوویدو اســپانیا، 
لیک هد   دانشگاه  اســپانیا،  دانشگاه گرانادا 
کانادا ، دانشگاه لویزویل آمریکا، دانشگاه باکو 
)جمهوری آذربایجان(، دانشگاه گلیوی لهستان، 
دانشگاه  اوســتراوا جمهوری چک،  دانشگاه 
تورنتو )کانادا(، دانشــگاه فلوریدای مرکزی 
و  )آلمان(،  هامبورگ  دانشــگاه  )آمریکا(، 
دانشگاه پاریس فرانسه با اهدای درجه دکتری 
افتخاری به پروفسور لطفی زاده از خدمات علمی 
وی و به ویژه بــه خاطر ابداع منطق فازی که 
علوم و مهندســی کامپیوتر و نظریه سیستم ها 
را دگرگون کرده اســت، اظهار قدرشناسی 

کرده اند. 
در ایران نیز در اسفند سال 1394 به 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 لطفی زاده با حضور 
وزیر وقت علوم و رئیس وقت کمیســیون 
آموزش و تحقیقات و رئیس وقت دانشــگاه 

تهران رونمایی شد.

QQQدوران استراحت
پروفســور لطفی زاده به طور رســمی از 
ســال 1991 بازنشسته شــده  است، وی مقیم 
سانفرانسیسکو اســت و در آنجا به پروفسور 
»زاده« مشــهور اســت.  البتــه او پس از 
بازنشستگی همچنان فعالیت های علمی خود را 
در دانشگاه کالیفرنیا ادامه می دهد و به صورت 
مستمر در کنفرانس ها و سمینارها در شهرهای 
مختلف جهان شــرکت کرده و ســخنرانی 
می کند. در حال حاضر پروفسور لطفی زاده به 
عنوان استاد ممتاز مهندسی برق، مدیریت مرکز 
نرم افزار کامپیوتری دانشگاه برکلی را عهده دار 
است. پروفسور لطفی زاده به هنگام فراغت به 
سرگرمی محبوبش عکاسی می پردازد. او عاشق 
عکاسی است و تاکنون شخصیت های معروفی 
همچون رؤســای جمهور آمریکا، ترومن و 
نیکســون، رو به دوربیــن وی لبخند زده اند. 
موسیقی  لطفی زاده  پروفسور  دیگر  سرگرمی 
است. او در اتاق نشــیمن خانه خود بیست و 
هشــت بلندگوی حســاس تعبیه کرده تا به 

موسیقی کالسیک با کیفیت باال گوش کند.

دانش

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

امیرحسین محمدباقری
دبیر بخش دانش 

منطق فازی، یک جهان بینی جدید است که به رغم ریشه داشتن در فرهنگ مشرق زمین با نیازهای دنیای پیچیده امروز بسیار سازگارتر از
منطق ارسطویی است. منطق فازی جهان را آن طور که هست به تصویر  می کشد. بدیهی است چون ذهن ما با منطق ارسطویی پرورش یافته،

برای درک مفاهیم فازی در ابتدا باید کمی تأمل کنیم، ولی وقتی آن را شناختیم، دیگر نمی توانیم به سادگی آن را فراموش کنیم.
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در گفتار حاضر سه قانون طبیعی بنیادی را مرور کردیم، قانون دوام مالکیت، انتقال آن با سرمایه
رضایت یا توافق، و نیز قانون اجرای تعهدات. بنابراین، صلح و امنیت جامعه ی بشری کاًل 
به رعایت دقیق این سه قانون منوط است.

مالکیت و  عدالت 
سه قانون طبیعی بنیادی در اقتصاد سیاسی

از میان جمله ی حیواناتی که در کره  ی ارض 
زندگی می کنند، هیچ کدام نیســت که در نظر 
اول، طبیعت، با نهادن خواسته ها و نیازمندی های 
بی شــمار در او، و ]هم زمان[ بخشیدن امکانات 
قلیل برای برآوردن آن نیازها، بیش از انســان 
بدو بی رحمی روا داشــته باشــد. در مخلوقات 
دیگر، این دو ویژگی عموماً همدیگر را جبران 
می کنند. اگر شــیر را جانوری سیری ناپذیر و 
گوشت خوار بدانیم، درمی یابیم که باید موجودی 
بسیار نیازمند باشد؛ اما اگر بنیه و طبع، چاالکی، 
جرأت، پنجه هایش، و نیرویش را مالحظه کنیم، 
خواهیم دریافت که برتری هایش متناســب با 
نیازهای اوست. گوسفندان از جمله ی این مزایا 
محروم اند؛ اما اشتهای آن ها سیری ناپذیر نیست، و 
خوراِک ایشان سهل الوصول است. فقط در انسان 
است، که این جمع غریب ناتوانی ها و نیازها را 
می توان در حد اعالی آن مشــاهده کرد. نه تنها 
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 آسیب های جوی در امان 
بماند؛ هرچند اگر او را به تنهایی مالحظه کنیم، نه 
پنجه های شکارجویی دارد، نه نیرویی او را است، 
و نه واجد قابلیت های طبیعی است که بتواند اصاًل 

نیازهای بی شمار او را برآورده کند.
تنها به مدد جامعه اســت که انسان می تواند 
کاســتی های خود را برطرف کند، و خودش را 
تا مرتبه ی دیگر مخلوقات باال بکشد و حتی بر 
است  به یاری جمعی زیستن  یابد.  برتری  آن ها 
که تمام ضعف هایش را جبــران می کند؛ و با 
این که جمعی زیســتن خود باعث آن است که 
نیازهای او دم به دم چندبرابر شــوند، با این همه، 
توانایی هایش افزون تر تقویت می شود، آن گونه 
که او را از هر جهت در مقایسه با منتهای ممکن 
مطلوبیت شرایطش در وضعیت توحش و تنهایی، 
خرسندتر و کامرواتر می کند. زمانی که تک تک 
افراد به تنهایی و تنها برای خودشان کار می کنند، 
نیروی شان کمتر از آن است که توان انجام هیچ 
اقدام بزرگی را داشته باشند؛ نیروی کار هر یک 
برای برآوردن تمام نیازهای گونه گونش به کار 
گرفته می شود، و فرد در هیچ فن خاصی به کمال 
نمی رسد؛ و نیرو و موفقیتش همیشه با هم منطبق 
نمی شود؛ یعنی همه ی کوشش ها به موفقیت ختم 
نمی شود، کوچک ترین شکست در هر یک از 
این اقدامات منفرد الجرم باید با تباهی و بدبختی 
محتوم قرین شــود. جامعه برای این سه آسیب 
عالجی فراهم می آورد. با اجتماع نیروها قدرت ما 
تقویت می شود؛ با تقسیم کار توانایی ما می افزاید؛ 
و با یاری رسانی متقابل است که هرچه بیشتر از 
زیان حاصل از بخت و تصادف در امان می مانیم. 
لذا با این نیرو، قابلیت و امنیِت اضافه شده، جامعه 

مایه ی امتیاز انسان می شود.
گرچه باید اذعان کرد که هرقدر شــرایط 
طبیعِی بشْر اتحاد جســتن را برای او الزم کند، 
و هرقدر هم شــهوت و عواطف بشری به ظاهر 
آن را محتوم کند؛ نکات دیگری در خلق وخوی 
طبیعی ما و در شرایط بیرونی ما هست که بسیار 
ناراحت کننده هســتند، و حتی با این هم گرایِی 
بایسته در تخالف اند. در میان ویژگی های درونی 
ما احتماالً به حــق، خودخواهی قابل توجه ترین 
است. به بیان کلی، من آگاه ام که نمودهای این 
ویژگی بســی مورد مداقه قرار گرفته؛ و این که 
توصیف هایی که برخی فالســفه بسیار خوش 

دارند در این مورد خاص درباره ی بشــر ارائه 
دهند، همان قدر از طبیعی بودن فاصله دارند که 
توصیفات هیوالها، کــه در حکایاِت جانوران 
و داســتان های عاشقانه می خوانیم. من کاماًل بر 
خالف این اندیشــه که انسان را فاقد هر گونه 
عواطفی فراتر از عواطف خودخواهانه می داند، بر 
این نظرم که هرچند بس نامحتمل است کسی را 
بیابیم که شخصی دیگر را بیش از خود دوست 
بدارد، با این وجود، همین قدر هم نامحتمل است 
که کسی را بیابیم که، در او جملگی عواطف اش، 
روی هم رفته، بر جمع خودخواهی های او نچربیده 
باشــد. مثاًل با رجوع به تجربــه ی جمعی، آیا 
نمی بینید که علی رغم این که همه ی هزینه های 
خانوار تحت نظارت مرد سرپرست خانوار است، 
قلیل اند کسانی که بخش اعظم فرصت های خود 
را به خوشی های همسرداشتن، و تربیت فرزندان 
نبخشــند و کمترین بخش را برای اســتفاده و 
سرگرمی های شخصی اختصاص ندهند. این همان 
نکته ای است که در مورد مثاًل آن حلقه های پیوند 
محبت می توان دریافت؛ و می توان فرض کرد که 
این نکته در مورد حلقه  های اتصال دیگر ]برای 
جمعی زیســتن[، اگر در شرایطی مشابه در نظر 

گرفته شوند، نیز صادق است.
اما هرچند وجود این احسان را باید به طبیعت 
بشر نســبت داد، در عین حال می توان دریافت، 
چنین عاطفه ی  شــریفی، به جای آن که آدمیان 
را برای زیســتن در جوامع بزرگ آماده کند، 
تقریباً همان قدر با منفعت آن ها در تضاد است 
که تنگ نظرانه ترین خودخواهی ها برای شان 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 کنش های 
مخالفی می انجامد؛ که برای اتحاد تازه اســتقرار 
یافته جز خطر در بر ندارد. بااین حال شایاِن ذکر 
اســت که این تضاد احساسات لزوماً با خطری 
اندک قرین خواهد شــد، این تضاد در شرایط 
بیرونی ما موافق و همراهی به دست نمی آورد؛ 
موافقتی که برای آن تضاد فرصت بروز فراهم 
آَوَرد. ما صاحب انواع مختلف داشته ها هستیم؛ 
یعنی رضایت درونی ذهنی ما، مزیت های بیرونی 
بدن مان، و برخورداری و انتفاع از داشــته های 
خارجی ]اموال[ که بــا مجاهدت و اقبال نیک 
به دست آورده ایم. ما در برخورداری از داشته های 
دســته  ی اول هیچ مشــکلی نداریم. داشته های 
دسته ی دوم  می تواند از ما سلب شود، اما کسی 
که ما را از آن ها محروم می کند ممکن اســت 
هیچ منفعتی کسب نکند. فقط دسته ی آخر هم در 
معرض خشونت دیگران است و هم ممکن است 
بدون این که آسیب و نقصان یا تغییر در آن ها 
به وجود  آید به دیگری منتقل شوند؛ حال آن که 
در عین حال هیچ مقداری از آن برای برآوردن 
خواســته ها و نیازهای فــرد کفایت نمی کند. 
بنابراین از آن جا که بهبود این خیرات یا داشته ها 
بزرگ ترین مزیت ]زیستن در[ اجتماع است، لذا 
ناپایداری در مالکیت آنها، در کنار کمیابی آنها، 

بزرگ ترین اشکال آن ها است.
قباًل متذکر شــده ام که منشأ عدالت عرف 
بشری اســت؛ و این که هدف از عرف عالج 
برخی دردسرها و مرارت هاست، و این که عرف 
از تالئم یا توافق برخی ویژگی های ذهنی بشر 
با وضع چیزهای بیرونی ناشــی شده است. این 

ویژگی های ذهنی یکی خودخواهی بشر است و 
دیگری احساِن مضیق و محدودِ او؛ و وضع امور 
خارجی نیز تغییر آسان آن ها است که توأم شده 
است با محدودیت یا قلّت این چیزها در مقایسه 

با خواسته ها و امیال انسان ها.
بنابراین می توان گــزاره ای مطرح کرد که 
به نظر من می شــود آن را مسلم دانست، و آن 
این که عدالت پیش گفته فقط از خودخواهی و 
احساِن مضیق و محدود، و نیز امکانات اندکی که 
بشر برای برآوردن نیازهای انسان فراهم کرده 
است، نشأت می گیرد. اگر به مالحظات قبلی مان 
درباره ی این موضوع برگردیم، خواهیم دید که 

این گزاره قوتی اضافی به آنها می بخشد.
اوالً، از ایــن گزاره می توانیم نتیجه بگیریم که 
توجه به منافع عمومی، یا یک جور احساِن فراگیر 
و نیرومند، نخستین و اصلی ترین انگیزش ما برای 
رعایت قواعد ناظر بر عدالت نیست؛ زیرا مسلم 
اســت که، اگر همچو احسانی در وجود انسان 
نهاده شده بود، این قواعد اصاًل به مخیله ی ما هم 

خطور نمی کرد.
ثانیا از همین اصل می توان استنتاج کرد که حس 
عدالت بر عقل ابتنا ندارد، و نیز اساس آن کشف 
برخی ارتباط ها و نَسب عقاید؛ یعنی عقاید ابدی، 
الیتغیر، و دارای الزام جهان شمول نیست. پس از 
آن جا که محرز شد که هر تغییری در سرشت 
و شرایط فوق الذکِر بشر روی دهد، موجب تغییر 
و تبدل کامل وظایف و کنش های الزام آور 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 لزوماً تغییر 
ایجاد خواهد کرد. اما بدیهی است که تنها دلیل 
برای این که احساِن همگانی بشر، و فراوانی مطلق 

امکانات رفع  همه ی چیزهــا و 
نیازهــا، نفس مفهوم عدالت 

را بی وجــه خواهد کرد، 
این اســت که چنین 

تغییری عدالت را بی مصرف خواهد کرد؛ یعنی 
اگر چنین باشد اصاًل نیازی به عدالت نخواهد بود؛ 
و از طرف دیگر، خیرخواهی مضیق و محدود 
بشر، و شرایط نیازمندی و محتاجِی او، موجب 
می شود این فضیلت به وجود آید، و این دو علت 
صرفاً چون انسان را نیازمند منفعت عمومی و نیز 
نیازمند منفعت یکایک افراد می کند، این فضیلت 
را باعث می شــوند. لذا از همین روی دغدغه ی 
منفعت شخصی، و دغدغه ی منفعت عمومی بوده 
است که ما را به تأسیس قواعد عدالت واداشته 
است و از این نکته محرزتر وجود ندارد که هیچ 
نسبت و رابطه ای میان عقاید و علت دغدغه ی 
عدالت نیست، بلکه علت موجده ی آن عواطف 
و احساسات ماست، که بدون آن ها تمام امور در 
طبیعت برای ما علی السویه خواهند بود و اصاًل 
نمی توانند در ما تأثیری بگذارند. بنابراین بنیان 
حس عدالت در مفاهیم عقلی نیســت، بلکه در 

ادراک های حسی ما ریشه دارد.
ثالثاً، همچنیــن می توانیم صحت این گزاره  را 
نیز بپذیریم، که این ادراکات، که حّسی چنین 
از عدالت می زایند، ذاتی ذهن بشر نیستند، بلکه 
محصول تصنع، و عرف های بشــری هستند. 
زیرا از آن جا کــه هرگونه تغییر قابل مالحظه 
در سرشت و طبع و شرایط بشر، هم عدالت را 
منتفی می کند و هم بی عدالتی را؛ و از آن جا که 
همچو تغییری صرفاً با تغییر منافع شخصی و منافع 
عمومی ما می تواند مؤثر باشد، نخستین تأسیس 
قواعد عدالت به این منافع متفاوت منوط است. 
اما اگر انســان ها بنا به طبیعت خود، و با عالقه 
و مهری از صمیم قلــب، در پی منافع عمومی 
بودند، هرگز به مخیله شان خطور نمی کرد که 
بــا وضع این قواعد یکدیگر را محدود کنند؛ و 
اگر انسان ها بدون هیچ حزم و احتیاطی 
منافع شــخصی خــود را دنبال 
می کردنــد، خیلی زود دچار 
همه ی انواِع بی عدالتی ها و 

خشونت می شدند. بنابراین، این قواعد ساختگی 
و مصنوع انــد، 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( تحصیل شان کرد.
برای آن که بداهت این امر بیشــتر بر شما 
معلوم شود، در نظر داشته باشید که، اگرچه علت 
تأسیس و وضع قواعد عدالت صرفاً منفعت بوده 
اســت، ربط این قواعد به منفعت تاحدی خاص 
است، و این با وضع قواعد دیگر متفاوت است. 
یک کنش عادالنه ی منفرد بســیاری اوقات با 
منافع عمومی در تضاد است، و اگر قرار باشد این 
کنش مستقل باشد، و کنش های دیگری به دنبال 
نداشته باشد، احتماالً منافی ]منافع[ جامعه خواهد 
بود. زمانی که شخصی برجسته، دولتمند و خّیر، 
مال عظیمی را به یک خسیس یا ریاکاری محیل 
می بخشد، کار او عادالنه و درست است، اما در 
این جا عامه بسیار متضرر می شوند. همچنین هیچ 
عملی که به تنهایی و منفرداً عادالنه باشد یعنی 
جدای ربطش با اعمال دیگر مالحظه شــود نیز 
نمی تواند برای منافع شخصی سودمندتر از منافع 
عامه باشد؛ و به آسانی می توان فهمید که شخص 
با عملی به وضوح اخالقاً درست خود را فقیر و 
مغبون می کند، و موجه است آرزو کند، به خاطر 
این عمــل منفرد عادالنه، تمام قواعد عدالت در 
جهان لختی به تعلیق درآیند. اما صرف نظر از 
این که اعمال مستقاًل عادالنه چقدر منافی منافع 
عامه یا خاصه باشــند، اندیشه ی عمل مستقاًل 
عادالنه در کل چیزی است بسیار مفید، یا در واقع 
هم برای محافظت از جامعه و هم رفاه حال افراد، 
مطلقاً 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 
می کند، جبران می شود. و با در نظر گرفتن همه ی 
عوامل، همه ی افراد می توانند خود را متنفع بدانند؛ 
زیرا جامعه بدون عدالت ناگزیر بی درنگ از هم 
می پاشد، و همه الجرم گرفتار توحش و تنهایی 
می شوند، که از بدترین حالت محتمِل زیستن در 
جامعه بی نهایت بدتر است. بنابراین اگر انسان ها 
تجربه ی کافی داشته باشند که درک کنند فارغ 
از این که عواقب اعمــال منفرداً عادالنه ی افراد 
چیست و کل نظام اعمال منفرد همخوان با قواعد 
مــورد توافق کل جامعه، به مراتب برای کلیت 
جامعه، و نیز برای تک تک آحاد ســودمندتر 
است؛ چندان طولی نخواهد کشید که عدالت و 
مالکیت تحقق می یابند. همه ی اعضای جامعه این 
منفعت را درک می کنند، همه این حس یا درک 
خود را به همگنــان خود، و نیز عزم خود برای 
تطبیق کنش های شان را با این درک، در صورت 
همراهی دیگران در این کار، ابراز می کنند. دیگر 
نیازی نیست کسی از آن ها را، که نخستین کسی 
است که فرصِت عمل می یابد، به اجرای کنشی 
عادالنه ترغیب یا وادار کرد. و این سرمشقی برای 
دیگران می شود. و بدین ترتیب عدالت خودش از 
طریق یک جور آداب و رسوم ]عرف[ یا توافق 
استقرار می یابد، یعنی با حس منفعت، که فرض 
می شود همه مشــترکاً واجد آن اند، و در جایی 
هر کنش منفردی با این توقع از دیگران انجام 
می شــود که آن ها نیز آن را تکرار کنند. بدون 

این عرف یا توافق، به مخیله ی کسی هم خطور 
نمی کرد که اصوالً فضیلتی به اسم عدالت وجود 
داشته باشد، یا این که ترغیب شود کنش  هایش را 
با آن همساز کند. هر کنش منفردی که فرض 
کنیم، عدالت من می تواند از هر جهت زیان آور 
باشد، و تنها با این فرض که دیگران قرار است 
از سرمشق من پیروی کنند، من می توانم ترغیب 
شوم که این فضیلت را بپذیرم. زیرا هیچ چیز جز 
این توافق چندجانبه نمی تواند عدالت را سودمند 

سازد، یا مرا قانع کند از قواعد آن پیروی کنم.
هرقدر هم که ثبات مالکیت برای جامعه ی 
بشــری مفید یا ضرور باشــد، با دردسرهای 
نباید ارتباط  چشمگیری همراه اســت. اصوالً 
سازواری یا ســازگاری را در توزیع دارایی های 
بشر مورد بحث قرار داد، لیکن ما باید با قواعدی 
خود را اداره  کنیم که به لحاظ اطالق بیشترین 
درجه ی شــمول را دارا، و تا می شود از شک و 
عدم قطعیت بری باشند. یکی از این دست قواعد 
حق تأســیس جامعه در درجه ی نخست است و 
در مرحلــه ی بعد حق تصرف، حق مالکیت در 
نتیجه ی تصرف، و نیز حق شرکت در مالکیت 
و حق ارث بردن. از آن جا که این حقوق بسیار 
به تصادف و اقبال وابسته اند، همیشه با خواسته ها 
و امیال بشــر در تعارض قرار می گیرند، و افراد 
و دارایی هایشــان الجرم اغلب به شیوه ای بد و 
نامناسب تنظیم می شــوند. این دردسر و آسیب 
بزرگی است، نیازمند عالج. اگر از کسی مستقیمًا 
بخواهیم یــا به همه اجازه دهیم هرچیزی را که 
فکر می کنند برای شان مناسب است با خشونت 
تصرف کنند، جامعه از هم خواهد پاشــید؛ و از 
این روی قواعد عدالــت به دنبال یک راه حل 
میانه است، که بیِن ثبات یا دوام انعطاف ناپذیر 
و این تنظیم متغیر و غیرقطعی قرار می گیرد. اما 
هیچ حد وسطی بهتر از یک حد وسط شفاف و 
صریح نیست، یعنی این که مالکیت و دارایی باید 
ثبات داشته باشد، مگر این که مالک قبلی بخواهد 
با رضایت آن ها را به شخصی دیگر ببخشد. این 
قاعده نمی تواند 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 می تواند در صلح کردن 
دارایی ها به دیگران بــرای اهداف خیرخواهانه 
کمک کند. در مناطق مختلف جهان کاالهای 
گوناگونی تولید می شود، و تازه به این محدود 
نمی شود، بلکه افراد مختلف طبعاً برای کارها و 
مشاغل گوناگونی ساخته شده اند، و نیز زمانی در 
هر یک از این شغل ها به کمال دست می یابند که 
خود را تنها مصروف بدان شغل مناسب بکنند. 
کل این  چیزها نیازمند معامله و تجارت دوجانبه 
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 جامعه ی بشــری کاًل 
به رعایت دقیق این سه قانون منوط است؛ و نیز 
این که اگر این قوانین نادیده گرفته شوند، استقرار 
ارتباط خوب میان انســان ها هرگز امکان پذیر 
نخواهد بود. جامعه برای رفاه انسان ها مطلقاً واجب 
است؛ و این قوانین نیز به همان میزان برای حفظ 

جامعه واجب هستند.

دیوید هیوم در ســال 1711 در شهر ادینبورگ در 
اسکاتلند زاده شد. به رغم ترجیح خانواده به دنبال ادبیات 
رفت. چندی، در بریستول، به کسب و کار پرداخت 
اما به زودی 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 
1737 به 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. 

پس از یک سال باز کشورش را چند سال ترک کرد. در این مدت، چند اثر فلسفی منتشر کرد و 
نام و آوازه ای به هم زد. در ســال 1752، هیوم 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 1761 چندین جلد از آن را منتشر ساخت که دست کم تا صدسال پس از انتشارش 
یکی از اصلی ترین 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 تاریِخ دنیای انگلیسی زبان است. 
هیوم را پدر تجربه گرایی می دانند و بزرگان زیادی از جمله کانت و شــوپنهاور از او تاثیر فراوان 
گرفته اند. در آنچه خواهد آمد، هیوم استدالل می کند که عقل آن مبنایی نیست که قواعد عدالت 

به گونه ای کاماًل صورت یافته از آن سر برآورد، بلکه این کنش های هماهنگ نشده ی آحاد انسان ها 
است که خاستگاهِ قواعد عدالت است. این نوشته گزیده ای است برگرفته از فصل »در باِب اخالق« 
سومین و آخرین فصل کتاب هیوم با عنوان »رساله در طبیعت بشر: کوششی برای وارد کردِن روش 
استدالل تجربی در موضوعات اخالقی.« هیوم سه قانون طبیعی بنیادی را محور می گیرد: قانون دوام 
مالکیت، انتقال آن با رضایت یا توافق، و نیز قانون اجرای تعهدات. او صلح و امنیت جامعه ی بشری 
را به رعایت دقیق این سه قانون منوط کرده و نادیده گرفته شدن آنها را مانع شکل گیری و استقرار 
ارتباط مطلوب میان انسان ها می داند. هیوم معتقد است که جامعه برای رفاه انسان ها واجب است و 

قوانین مورد اشاره برای حفظ جامعه واجب هستند.

دیوید هیوم
ترجمه: مانی قائم مقامی



گفتمان فصل 4:  فرهنگ و اندیشه

با شــروع تاریخ معاصر ایــران می توان 
ادعا کرد که تحوالت فکری در کشــور ما 
همیشه متاثر از تحوالت فکری در کشورهای 
فکری  است. دگرگونی های  بوده  توسعه یافته 
پدید آمده در کشورهای توسعه یافته از طریق 
جدید،  پرسش های  طرح  چون  سازوکارهایی 
در میان گذاشتن مفاهیم نو، ارائه چارچوب های 
نظری تازه، القای جهت گیری های جدید و در 
نتیجه تغییر دادن اولویت ها و ارجحیت ها و... به 
جامعه ما انتقال یافته و بسترساز دگرگونی های 
فکری در جامعه ما شــده اند. البته اندیشمندان 
اصیل در جامعه ما هیچ گاه »حجیت بی  دلیل« 
تحوالت فکری غرب را نپذیرفته اند اما از آن 

تغذیه کرده و بهره برده اند.
جریان چپ مردم ســاالر به عنوان یکی از 
مولدترین جریان های فکری - سیاســی ایران 
معاصر نیز از قاعده ی فوق استثنا نبوده است. 
چپ مردم ســاالر چه در وجــه دینی اش )با 
بنیانگذاری افرادی چون محمد نخشب( و چه 
در وجه غیردینی اش )بــا بنیانگذاری افرادی 
چون خلیل ملکــی(، همواره در گفت وگویی 
اثربخش با چپ مردم  ساالر جهانی قرار داشته 
است و به پرســش ها و تحوالت آن واکنش 

نشان داده است.
هدف این مقاله اشــاره به تحولی است که 
در چپ مردم ساالر در کشورهای توسعه یافته 
اتفاق افتاده و روشــن اســت که با مقدمات 
پیش گفته هدف این نیست که صرفا تحولی 
در کشــورهای دیگر بررسی شود. هدف در 
واقع تخمین تحولی است که در اندیشه چپ 
مردم ساالر در کشورمان شروع شده و عمیق تر 
نیز خواهد شد. درک روشن تر تحولی که در 
چپ مردم ســاالر غرب به وقوع پیوسته است 
ما را در درک برخــی چالش های فکری در 
یاری  مردم ســاالر کشورمان  میان چپ های 
خواهد کرد. به یک معنا این تالش را می توان 
نوعی زمینه ســازی برای تامل مجدد در مورد 
خط مشی ها و برنامه های اقتصادی - اجتماعی 

چپ نواندیش در کشورمان تلقی کرد.
تحولی که در صدد توضیح آن هســتیم 
همان واقعه ای است که در متون مربوطه تحت 
عنوان انتقال از »میانه قدیم« به »میانه جدید« یا 
شکل گیری »راه سوم« معرفی می شود. تفاوت 
این دو »میانــه« را می توان به صورت جدول 
یک نشان داد. عناوین مندرج در این جدول را 

به اختصار مورد بحث قرار می دهیم.

منابع الهام ایدئولوژی1 
میانه قدیم از دو منبع اصلی الهام می گیرد: 
لیبرالیسم اجتماعی و سوسیالیسم دموکراتیک. 
لیبرالیســم اجتماعی با چند ویژگی مشخص 
می شود. اول اینکه مانند همه لیبرال ها به آزادی 
هر فرد در تصمیم گیری نسبت به مسیر زندگی 
خود بــاور دارد اما تاکید می کند 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 می داند و نه شرط کافی. 
از این رو برای دولت نقش جبران کننده 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 لیبرال هــای اجتماعی تاکید می کنند 
کــه بهره گیری شــهروندان از حقوق مدنی 
و سیاسی شــان کامال وابسته به تحقق حقوق 
اقتصادی و اجتماعی آنهاســت. چهارم اینکه 
لیبرال های 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 
لیبرال های اجتماعی با محافظه کاری اجتماعی 
مرزبندی مشخصی دارند و دفاع آنها از برابری 
لزوما به معنای پرهیز از بی نظمی اجتماعی به 
تنهایی نیست. در مجموع لیبرال های اجتماعی 
ضمن دفاع از حقوق اقتصــادی - اجتماعی 
شهروندان آن را در چارچوب نظم بازار می بینند 

و نه به عنوان حقوقی علیه این نظم.
سوسیالیســم دموکراتیک بــر گرایش 
ایدئولوژیکــی داللت دارد که از یک ســو 
بر روش های قانونــی و انتخاباتی موجود در 
لیبرال دموکراســی ها مهر تایید می زند و از 
ســوی دیگر تاکید می کند که تحول بنیادی 
و درازمــدت جامعه هم ممکن اســت و هم 
مطلــوب. سوسیالیســت های دموکرات اگر 
چه نظام ســرمایه داری را منشأ نابرابری ها و 
ناکارآمدی ها و اســراف کاری های اقتصادی 
می دانستند اما از روش های قهرآمیز و انقالبی 
برای دگرگون کردن آن دفاع نمی کردند. به 
ویژه سوسیالیست های دموکرات می کوشیدند 
تا با روش های آرمانشهرگرایانه و از نظر آنها 
تخیلی سوسیالیست های انقالبی مرزبندی داشته 
باشند و نوعی مهندسی گام به گام را جایگزین 

آن سازند.
سوسیالیســم  و  اجتماعــی  لیبرالیســم 
دموکراتیک در تعامل با یکدیگر بسترســاز 
و  شــدند  متعارف  »سوسیال دموکراســی« 
ایدئولوژی حکومت هــای رفاهی متعارف را 

شکل دادند.
نقدهای واردشده به سوسیال دموکراسی و 
عملکرد حکومت های رفاهی همراه با فروپاشی 
اردوگاه سوسیالیســم و تضعیف تشکل های 
کارگری در کشــورهای ســرمایه داری به 
کم فروغ  را  دموکراتیک  سوسیالیسم  تدریج 
و قربانی کــرد. از ایــن رو میانه جدید به 
سرکردگی جناح لیبرالیست اجتماعی تن داد. 
لیبرال های اجتماعی که کمتر »مکتبی« بودند 
نوعی مصلحت عمل گرایی را پیشــه کردند 
تا با حریف قدرتمند مقابله کنند. لیبرالیســم 
اجتماعی تعدیل شده اگرچه هنوز به عدالت 
اجتماعی متعهد است، می کوشد 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«، 
»شایسته ساالری« )حتی اگر منجر به نابرابری 
اجتماعی شود(، مســئولیت متقابل و لزوم 
عمل متقابل و مصلحت  عمل گرایی در مقابل 
برخورد ایدئولوژیک نقــش محوری دارند. 
لیبرال های اجتماعی بیشتر بر برابری فرصت ها 
)برابری در شروع کار( تاکید می کنند و نه بر 
برابری در نتیجه )هنگام پایان کار(. آنها به 
دنبال ابزارهایی می گردند که خودیاری، ابتکار 
فردی و فعالیت را در شهروندان تشویق کند و 

از این طریق بر نابرابری ها غلبه کند.

نظریه راهنمای خط مشی گذاری 2 
اقتصادی

راهنمای اصلی میانه قدیم در خط مشی گذاری 
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 
انعطاف پذیر بوده و افزایش و کاهش می یابند. به 
عالوه عرضه، تقاضای خودش را ایجاد می کند 
)قانون سی(. از این رو بیکاری و رکود طوالنی 
و پایدار در اقتصاد پدید نمی آید. 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 می کرد که برخالف نظر 
کالسیک ها قیمت کاالها و خدمات و درآمد 
عوامل تولید چندان هم انعطاف پذیر نیســتند 
و در مقابل تغییــر )به ویژه کاهش( مقاومت 
می کنند. به عالوه این تقاضای موثر است که 
میزان عرضه را تعیین می کند و نه عرضه تقاضا 
را )دیدگاه طرفدار تقاضا یا از زاویه تقاضا(. بر 
این مبنا کینز معتقد بود که می توان در بلندمدت 
بیکاری و تولید کمتر از ظرفیت بالقوه را تجربه 
کرد. پیشــنهاد اصلی کینز این بود که دولت 
می تواند با خط مشی های پولی یا مالی و تغییر 

تقاضای کل با تورم و رکود مقابله کند.
تا مدت ها دیدگاه کینز دیدگاهی بی بدیل 
در اقتصاد به شمار می رفت و دولت های جوامع 
توســعه یافته خود را موظــف به طراحی خط 
مشی در چارچوب آن می دانستند. اما پیدایش 
پدیــده ای چون رکود توام با تــورم همراه با 
تالش های تازه در زمینه نظریه پردازی به تدریج 
این سرکردگی را بر هم زد. دیدگاه های کینز 
از جناح های مختلف مــورد حمله نظری قرار 
گرفت. پول گرایان، نئوکالسیک ها و طرفداران 
دیدگاه های »عرضه محور« هر کدام از جانبی 
دیدگاه های کینز را مورد ســوال قرار دادند و 
جایگزینی برای آن پیشنهاد کردند. در واکنش 
به همین انتقادهاســت که شاهد شکل گیری 
جریان »کینزی های جدید« در اقتصاد هستیم. 
کینزی های جدید به ویژه با طرح دیدگاه هایی 
در توضیح شــکل گیری انتظــارات و تعیین 
قیمت ها و دستمزدها کوشیدند تا دیدگاه های 
نئوکالســیکی را که با تمهید مقدمات نظری 
بر خنثی و بی اثر بودن خط مشی های اقتصادی 

دولت حکم می کردند، رد کنند.
از میان تالش های نظری انجام شده پس از 
کینز، میانه جدید کوشیده است تا از دو جریان 
بهره بســیار گیرد، یکی دیدگاه های »کینزی 
جدید« و دیگری دیدگاه های »عرضه محور« )یا 
طرفدار عرضه یا از زاویه عرضه(. برای پرهیز 
از ورود به بحث های طوالنی و تخصصی تنها 
به دیدگاه های عرضه محور اشاره می کنیم. پذیره 
اصلی دیدگاه های عرضه محور این است که باید 

در جهت سریع تر کردن روند رشد اقتصادی و 
افزودن بر افزایش بهره وری حرکت کرد. برای 
رســیدن به این هدف آنها تاکید بر انگیزه ها 
و حمایــت از کاهش چشــمگیر مالیات را 
کارآمدترین ابزارها ارزیابی می کنند. خط مشی 
پیشنهادی آنها نیز آزادسازی بازارهای اقتصادی 
و مقررات زدایــی همراه با افزایش انگیزه ها از 
طریق کاهش مالیات ها است. متون نوشته شده 
توسط میانه جدید حاکی از تالش این جریان 
برای بهره گیری از این دیدگاه ها در تدوین و 

پیشنهاد خط مشی های اقتصادی خود است.

دیدگاه در مورد مدیریت بخش 3 
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 
رابطه مداری است و هر شغل حکومتی مجرایی 
است برای کسب درآمد افراد و امتیازی است 
که از جانب زمامداران به آنها داده می شــود. 
در این الگو، تمایزی میان شــکل دهی، اجرا و 
ارزیابی خط مشــی های عمومی وجود ندارد و 
قدرت غالب هر سه نقش را خود ایفا کرده یا 
برعهده نزدیکانش می گذارد. الگوی دوم، الگوی 
 )Public Administrotion( اداره امور عمومــی
نامیده می شــود. در این الگو که الگویی مدرن 
است، اداره امور، غیرشخصی است، سلسله مراتب 
خشــک و غیرقابل انعطافی وجود دارد، مبنای 
گزینش افراد در آن شایسته ساالری است و هر 
پست یک حرفه و نه یک امتیاز محسوب شده 
و انتظار می رود که افراد در پســت های اداری 
کامال حرفه ای عمل کنند. تالش طراحان این 
الگو این اســت که در آن میان شکل دهی و 
ارزیابی خط مشــی های عمومی با اجرای خط 
مشی های عمومی تفاوت گذاشته شود. برخی 
از پست ها و موقعیت های اداری وظیفه اجرای 
خط مشی ها را برعهده دارند اما شکل دهی به این 
خط مشی ها و ارزیابی آنها بر عهده آنها نیست. 
در تحوالت سیاسی، حزب و جریان پیروز تنها 
حق دارد که پست های شکل دهنده به خط مشی 
)پست های سیاسی( را تغییر دهد و پست های 
اجرایی )پســت های اداره( تابع قواعد خاص 

دیوانساالری هستند.
طی سال های اخیر الگوی سومی به نام مدیریت 
 )New Public Management( نویــن  دولتی 
به عنوان جایگزین الگوی اداره عمومی مطرح 
شده اســت. در این الگوی جدید تالش می شود 
تا ارائه خدمات از طریق واحدهای نیمه مستقل 
)شبیه مغازه ها( انجام شود و نه واحدهای سازمانی 
دیوانساالر و متمرکز. کنترل سازمان های دولتی 
در این الگو توســط مدیران حرفه ای صورت 
می گیرد کــه اهداف مشــخصی را با مقیاس 
عملکردی مشخص دنبال می کنند و از کنترل 
دفتر مرکزی مبتنی بر سلسله مراتب خبری نیست. 
در این الگو به جای حساسیت بر درون دادهای 
سازمان )مانند نیروی انسانی استخدام شده، منابع 
مالی، مواد اولیه و...( و فرآیندهای درونی سازمان، 

حساسیت بر نتایج و برون دادهای )محصوالت( 
سازمان متمرکز می شود. هر کس می تواند سبک 
مدیریتی خاص خود را داشته باشد و لزومی به 
اطاعت از رویه های استاندارد در سراسر سازمان 
وجود ندارد. تصمیم گیری در مورد بهره گیری از 
منابع و شیوه های این بهره گیری 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 حداقل ها تاکید 

می شود.
در مجموع همانطور کــه از نام های دیگر 
الگوی سوم )مانند مدیریت گرایی، اداره عمومی 
مبتنی بر بازار، دولت کارآفرین( نیز بر می آید 
هدف این الگو تعمیم شــیوه های رفتار مبتنی 
بر بازار به بخش عمومــی و درس گرفتن از 
شیوه های رفتاری بخش خصوصی است. تاکید 
بر مواردی چون رقابت گرایی در بخش دولتی، 
آزاد گذاردن دســت مدیران بخش دولتی و 

مشتری مداری حاصل چنین تمایلی است.
در حالی که میانه قدیم بیشتر بر روش اداره 
امور عمومی تاکید داشت، میانه جدید خود را 

ملزم به به کارگیری مدیریت نوین می داند.

جهت گیری نسبت به سازوکار بازار4 
تالش  نئوکالســیک  اقتصاد  طرفداران 
بسیار کرده اند 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 
نمی توان در این نظام تولید کاالیی را افزایش 
داد، بدون آنکه حداقل تولید یک کاالی دیگر 
کاهش یابد )کارآیی(، ثانیا نمی توان هیچ یک 
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 تصمیم گیری اقتصادی موجب توزیع 
قدرت اقتصادی و گسترش دایره انتخاب فردی 
در این نظام می شــود. میانه قدیم با زیر سوال 
بردن امکان وجود »شرایط معین« الزم امکان 
کارکرد بهینه سازوکار بازار را در دنیای واقعی 
مورد ســوال قرار می داد و برای حل مشکالت 
اقتصادی و دستیابی به اهداف مورد نظر خویش 
خط مشی هایی را پیشنهاد می کرد که جایگزین 
ســازوکار بازار شده و جای آن را می گرفتند. 
به طور مثال هنگامی که از دســتمزد دریافتی 
کارگران راضی نبــود و آن را کمتر از میزان 
استحقاق آنها می دانست، اقدام به تعیین »حداقل 
دســتمزد« می کرد. 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 می کوشد تا راه حل هایی همسو با 
بازار )و نه جایگزین آن( ارائه کند. به طور مثال 
اگر می خواهد سطح دستمزد کارگران را افزایش 
دهد به جای تعیین حداقل دستمزد می کوشد تا با 
افزایش بهره وری کارگران )از طریق آموزش( 

و آزاد گذاشتن بازار نیروی کار دستمزد آنها 
را افزایش دهد. به نظر می رسد که میانه جدید 
کم و بیش اســتدالل های له سازوکار بازار و 
علیه سازوکار برنامه ریزی دستوری مرکزی را 
پذیرفته است و در جهت انطباق پیشنهادهای 

خویش با این سازوکار حرکت می کند.

چارچوب تحلیل نابرابری های 5 
اجتماعی

چپ به طور سنتی با تحلیل جوامع سرمایه داری 
بــه عنوان جوامع طبقاتی می کوشــید تا علل 
نابرابری های اجتماعــی موجود در این جوامع 
را توضیح دهد. اگر چه مفهوم »طبقه« بیشتر 
نابرابری های اقتصادی )آن هم در بُعد مالکیت 
و جایگاه در تولید( را توضیح می داد اما کم و 
بیش تبیین کننده انواع دیگر نابرابری نیز شمرده 
می شــد. اما چپ های جدیدتر کوشیده اند تا از 
متغیرهای دیگری نیز برای توضیح نابرابری های 
اجتماعی بهره گیرند. نکته مهم این اســت که 
هر یک از این تحلیل ها پیامدهای خط مشــی 
خاص خود را دارد. اگر ریشه نابرابری ها را در 
نظام طبقاتی جست وجو کنیم، آنگاه مهمترین 
گام برای ایجاد برابری از میان بردن نظام های 
طبقاتــی خواهد بود. به روشــنی می دانیم که 
همه حکومت های رفاهــی متعارف اگر چه 
سلسله مراتب طبقات را به درجاتی تغییر داده اند 
همگی آنها در چارچوب یک ساختار طبقاتی 
عمل کرده اند. یعنی اگرچه در نظریه به دنبال 
از میان بردن منشأ نابرابری ها بوده اند در عمل 
با آن کنار آمده اند! امــا دیدگاه های جدیدتر 
نابرابری  زمینه  در  بیشــتری  دل مشغولی های 
دارد و از این رو خط مشی های متنوع تری نیز 
پیشنهاد می کند. به طور مثال پذیرش »جنسیت« 
به عنوان یکی از علل نابرابری مستلزم تعهد به 
خط مشی هایی متفاوت از خط مشی های متعارف 

خواهد بود.

پایه های اجتماعی خط مشی گذاری6 
میانه جدید خود را با مفهوم »جماعت 
مدنی« پیوند می زنــد. همانطور که میانه قدیم 
خود را با »بخش عمومی« مرتبط می دانست و 
راست جدید خود را بر مبنای »فردگرایی بازار« 
تعریف می کند. بــرای میانه جدید »جماعت 
مدنی« شبکه ای اســت که خود زمینه ساز و 
الزمه »جامعه مدنی« اســت. شبکه ای که در 
آن »سرمایه اجتماعی« و تعهدات متقابل وجود 
دارد و از همین رو مانند ســایر سرمایه  ها برای 
تولید می کند.  از عایدات  دارندگانش جریانی 
شبکه ای که در عین ارتباط با حکومت و بازار 
قابل تقلیل به هیچ یک از این دو نیســت. در 
ذهنیت میانه جدید مفهوم جماعت مدنی بر نوعی 
از انعطاف پذیری اقتصادی و سیاسی داللت دارد 
که به طور همزمان امکان بهره گیری از نقاط 
قوت بخش عمومی و خصوصی، ســطح ملی و 
محلی، همبستگی اجتماعی و پویایی ناشی از 
عملکرد بــازار را فراهم می آورد. مفهومی که 
اگرچه هنوز کامال تعریف شده نیست بر نوعی 
تالش همه جانبه 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 ارزش گذاری 
تلقی شود. چه بسا بخشــی از پاسخ های میانه 
قدیم را بتوان معتبر تر و مدلل تر 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 جمع بندی نتایج آن ممکن نباشد. 
در پایان به عنوان موضوعی برای تامل می توان 
این پرسش را مطرح کرد که تا چه حد می توان 
برخی چالش هــای درونی میان اصالح طلبان و 
تحول خواهان ایران امروز را بر مبنای طبقه بندی 

میانه قدیم و میانه جدید توضیح داد؟

چپ مردم ساالر: از میانه قدیم تا میانه جدید
1گفتارهای جامعه شناسی سیاسی

علی رضا علوی تبار
نظریه پرداز سیاسی

موارد مقایسه
نوعی سرمشق

میانه جدیدمیانه قدیم

سوسیال دموکراسی )متعارف( در برابر راست نو )نئولیبرالیسم(مارکسیسم انقالبی )کمونیسم( در برابر سرمایه داری رهاشدهدو طرف مقایسه

لیبرالیسم اجتماعی تعدیل شدهسوسیالیسم دموکراتیک و لیبرالیسم اجتماعیمنابع الهام ایدئولوژیک

نظریه های اقتصاد طرفدار عرضه و کینزی های جدیدنظریه اقتصاد کالن کینزنظریه راهنمای خط مشی گذاری اقتصادی

دیدگاه مدیریت عمومی نوین – اداره امور عمومی مبتنی بر بازاردیدگاه اداره امور عمومیدیدگاه در مورد مدیریت بخش عمومی

خط مشی های همسو با بازارخط مشی های جایگزین بازارجهت گیری نسبت به سازوکار بازار

تحلیل بر مبنای طرد و حاشیه ای شدنتحلیل بر مبنای ستیز طبقاتیچارچوب تحلیل نابرابری های اجتماعی

تکیه بر جماعت مدنیگسترش بخش عمومیپایه اجتماعی خط مشی گذاری

حکومت فعال کننده یا حکومت سرمایه گذارحکومت های رفاهیدستاورد اصلی
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فایده گرایی 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 می گفت و آن نظریه را 
درباره  بینش  کاذب تریــن  و  فرومایه ترین 
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 300( اما مگر بنتام 
صاحب چه نظریه ای بود که برخی می توانند 
از آن به عنوان فرومایه ترین نظریه درباره بشر 
یاد کنند؟ نظریه ای که او از آن دفاع می کرد، 
سودمندگرایی یا اصل سودمندی بود که در 
کتاب مشهورش به آن پرداخته است. عالوه 
بر کتاب مشهور »مقدمه ای بر اصول اخالق 
و قانون گذاری« که پراهمیت ترین رساله بنتام 
به شمار می رود، »گفتارهایی در باب دولت«، 
از رباخواری«، »عرضه بدون هزینه«  »دفاع 
و »منطق شــواهد قضایی« نیز از دیگر آثار 
فیلسوف بریتانیایی محسوب می شوند. جالب 
اســت بدانید که کتاب مشهور جرمی بنتام 
که مهمترین اثر او نیز به شــمار می رود، 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 »مقدمه ای بــر اصول اخالقیات و 
قانونگذاری« از نظریه مشــهور خود درباره 
ســودمندگرایی دفاع می کند و از این نکته 
سخن می گوید که هدف قانونگذار باید این 
باشد تا حداکثر خوشی را برای حداکثر افراد 
تأمین کند. بنتام در توصیف »اصل سودمندی« 
می گوید که در هر اســتداللی، اساس کار ما 
باید محاسبه و مقایسه دردها و لذت ها باشد و 
هیچ اندیشه دیگری را نباید در استدالل خود 
دخالت دهیــم. جرمی بنتام در توضیح نظریه 
خود می افزاید: »غایت و هدف یک قانونگذار 
باید سعادت مردم باشد، در امور قانونگذاری، 
باید ســودمندی همگان باشد.  اصل راهنما 
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 تقسیم ناپذیر 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 484( بدین ترتیب 

نظریه اصالت سود زاده شد.
جرمی بنتام فلسفه اخالق را بر مدار اصالت 
سود برمی سازد. منطبق بر این مدار تازه تاسیس، 
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 می کند. هر چه این لذت افزون تر 
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 فایده گرایی او را سامان می دهد. 

QQQلیبرال مثل الک یا فردگرا مثل هابز؟
جرمی بنتام در دفاع از نظریه خود رادیکال 
و انقالبی بود و محافظه کاری معمول انگلیسی 
را نداشــت. در عین حــال او را از پایه های 
محکم لیبرالیســم غربی برمی شمرند و حتی 
از او به عنــوان آغاز کننده ســنت لیبرالی 
که با شــاگردش جیمز میل و فرزند او جان 
اســتوارت ادامه می یابد نام می برند. هر چند 
برخی از مفســران تاریخ اندیشه سیاسی او را 
نه لیبرالی همانند جان الک، بلکه شبه لیبرالی 
نظیر توماس هابز می نامند. به هر حال نمی توان 
این نکته را انکار کرد که بنتام ارزیابی اخالقی 
فایده گرایانه را تبدیل به ایده ای نظام مند کرد 
و از این حیث به لیبرالیســم به عنوان مکتب 
فردمحور خدمت شــایانی کرده است. با این 
همه مفسرانی نظیر جان گری معتقدند که بنتام 
در نظریه خود از مهماتی تغافل ورزید که راه 
نفوذ ایده های غیرلیبرالی را در نظام فکری او 
باز کرد.  گری در کتابی که درباره لیبرالیسم 
نوشته درباره جرمی بنتام می نویسد: »از بسیاری 
جهات بنتام همواره یک لیبرال کالسیک باقی 
می ماند. 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 فایده گرای 
بنتام در تعهد به آنچه که هایک آن را مغالطه 
سازنده می نامید، عذر موجهی را برای سیاست 
مداخله گرایانه غیر لیبرالی بعد از خود فراهم 
آورد.« )جان گری. 1381. صفحه 47( احتماال 
منظور نویسنده از مغالطه سازنده هایک ناظر 
بر اذعان به بازسازی نهادهای اجتماعی توسط 
قانون های عقالنی است.  گری در ادامه توضیح 
خود می افزایــد: »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( جان گری بر آن است که 
جرمی بنتام همانند توماس هابز مفهوم آزادی 
منفی را در کاربــردی غیرلیبرالی و کامال 
سازش ناپذیر به کار برده است و حتی نتیجه 
پایبندی  میان  پیوندی ضروری  می گیرد که 
بــه آزادی منفی و اصول لیبرالیســم برقرار 
نیســت، حتی اگر هواداری از آزادی مثبت 

مقارن با مخالفت با لیبرالیسم باشد.

QQQاصالت تجربی یا فلسفه سیاسی؟
به اقتفاء تومــاس هابز در  بنتام  جرمی 
طرحی که در اندیشه سیاسی خویش دنبال 
می کرد، رویکرد رواشناختی به طبیعت بشر 
را کانون تامالت خود قرار داد. بنتام همانند 
هابز بر آن بود که نظریه سیاسی واقع بینانه 
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 انگیزه های 
هدایتگر انســان بود. به عبارت دیگر او در 
طرح کلی ای که از نظریه سیاسی ارائه می دهد 
پیگیری خوشی و دوری جستن از ناخوشی 
را به عنوان بنیاد عمل مدنی انســان در نظر 
می گیرد. به عبارت دیگر »بنتام از این نقطه 
عزیمت می کند که نیروی برانگیزاننده فرد، 
جســت وجوی لذت و خرسندی و دوری از 
درد و رنج است. بنتام جست وجوی خرسندی 
و دوری از درد را نه تنها محرک رفتار انسان، 
بلکه معیار اخالق و مالک درست و نادرست 
نیز به شمار می آورد. آنچه انسان را با جامعه 
و نظم سیاسی پیوند می زند، فایده و سودمندی 
جامعه در رابطه با انگیزه فوق است. در جامعه 
نفع خود مشغول  به جست وجوی  هر کس 
است و از جســت وجوی نفع شخصی، نفع 
کل جامعه نیز به دســت می آید. 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 83( بدین ترتیب 
به نظر می رســد بنتام بیش از آنکه دارای 
اندیشه سیاســی مبتنی بر خرد فلسفی باشد، 
ارائه دهنده نظریه سیاسی و اجتماعی مبتنی بر 
اصالت تجربه است. او خود را ملزم نمی بیند 
که در طرح سیاســی خود درباره مدنی الطبع 
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 نازک اندیشی و 
متافیزیک نمی بیند. خود بنتام می گوید الزم 
نیســت به آثار افالطون یا ارسطو مراجعه 
و اســتناد کنیم. لذت و رنج همان چیزهایی 
هســتند که هر کس احساسشان می کند. 
بنتام هفت ویژگی را بــرای لذت مطلوب 
مطرح می کند. ایــن ویژگی ها عبارتند از: 
شدت، مدت، قطعیت یا عدم قطعیت، دوری 
و نزدیکی )نقد ونســیه(، باروری )به دنبال 
خود لذت های دیگر را نیز بیاورد(، خلوص 
)فراغت از احساس های مخالف لذت. یعنی 
بی الم یا کم الم بودن( و دامنه شــمول یعنی 
بیشــترین افراد جامعه را در حیطه خود قرار 
دهد. اساسا از نظر او فلسفه سیاسی می تواند 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 موجز تر 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 محاسبه ای است 
از اینکه چگونه می توان به این غایت دست 

بنابراین تمامی مسائل سیاسی، همانا  یافت. 
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 بی اهمیت می داند. 
زیرا به عقیده او هر مسئله سیاسی خود به خود 
به شکلی تبدیل می شود که مستلزم تحقیق 
تجربی بی واسطه است.« )ویلیام تامس جونز. 
1370. صفحه 500( بدین ترتیب جرمی بنتام 
به این نتیجه می رسد که نظریه سیاسی باید 
توصیه به شکل گیری حکومتی کند که در 
آن شادی و خرسندی حکومت کنندگان و 
حکومت شوندگان یکی باشد. بنابراین از نظر 
بیشترین شمار مردم  بنتام »بیشترین شادی 
فقط در دموکراسی نمایندگی ممکن است.« 
)عبدالرحمــن عالــم. 1384. صفحه 434( 
اینگونه است بنتام به جای عبور از مسیر پر 
تاریخ درازدامن  فلسفه سیاسی و  رفت وآمد 
آن، مســیر کم رونق اصالت تجربی را برای 
رسیدن به دموکراسی نمایندگی به مثابه نظریه 

سیاسی مطلوب خود انتخاب می کند.

QQQ اخالق فایده گرایانه 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 بوده اند. قبل از 
جرمی بنتام کسانی مثل جوزف پریستلی در 
رساله ای در باب حکومت، هاچسون در بحث 
از اخالق، چزاره بکاریا در پیشگفتار رساله خود 
به نام در باب جرائم و مجازات ها و دیوید هیوم 
در رساله در طبیعت آدمی بحث فایده گرایی 
را در بحث های خود درباره ی اخالق، قانون، 
نهاد های حکومتی، حکومت و عدالت مطرح 
کرده بودند. بعد از جرمی بنتام نیز جان استوارت 
میل توانست فایده گرایی را صورت بندی 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 چهره های 
مهم مکتب فایده گرایــی که معتقدند عملی 
صحیح و الزام آور است که پیامدهای بهتر و 
پربارتری را به بار آورد، جایگاه ویژه از آن 
جرمی بنتام است. چه اینکه »بنتام مبتکر اصل 
»فایده بخشی« نبود: کاری که او کرد این بود 
 که آن را به شــیوه ای صریح و جامع شرح و 
بر مبانی اساسی اخالق و قانونگذاری منطبق 

کرد.« )فردریک کاپلســتون. 1376 صفحه 
19( اما چرا جرمی بنتام توانســت جایگاهی 
منحصر به فرد در تاریخ اندیشــه فایده گرایی 
داشته باشد؟ باید اذعان کرد که »او فردگرا، 
عمل گرا، 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 منفعت جویانه آنان 
در قبال زندگی گذشــته است... فایده باوری 
بنتام نه تنها زیرکانــه در کارکرد اخالقیات 
متداول تردید می کند، بلکــه آن را در مقام 
موضوعی تجربی در نظر می آورد.« )وارن جی. 
سیموئلز و اســتیون جی. مدما. 1391. صفحه 
332( بســیاری از جرمی بنتام به عنوان مبدع 
سودمندگرایی و یا اصالت سود یاد می کنند. 
واقعیت این اســت که او هرچند نقش مهمی 
در تبیین علمی سودمندگرایی داشته است اما 
مایه های اولیه طرح این نظریه را از متفکران 
پیش از خــودش نظیر دیوید هیوم اخذ کرده 
اســت. بنتام پس از مطالعه رســاله ای درباره 
طبیعت بشر اثر مشــهور دیوید هیوم متوجه 
می شود که فایده مندی آزمون و معیار سنجش 
هر فضیلتی است. البته او در تاسیس این اصل 
تنها از هیوم متاثر نبوده اســت بلکه به گفته 
خودش اندیشه های فیلسوفان دیگری مانند جان 
الک، مونتسکیو، بارینگتون، بکاریا و از همه 
بیشتر هلوسیوس او را به سوی اصل سودمندی 
راهنمایی کرده اند. به هر حال همانطور که ذکر 
شد وجوهی از فایده گرایی پیش از جرمی بنتام 
نیز در تفکر سیاسی مغرب زمین وجود داشت، 
هر چند شاخصه های آن متفات بود. چه اینکه 
فایده گرایی ای که پیش از بنتام مطرح می شد، 
با سنجه مصلحت عمومی در نظر گرفته می شد 
و مقارن با مفهوم خیر همگانی معنا می شد. اما 
به جست وجوی  یکسره  را  فایده مندی  »بنتام 
خرسندی و دوری از درد تقلیل داد. بنتام فایده 
یا مصلحت را به مفهوم خوشایند و لذت آفرین 
معنا کرد. خیر از منظر بنتام آن چیزی است 
که شادی آفرین باشد.« )کمال پوالدی. 1386. 
صفحه 85( یکی از تمایزات ســودمندگرایی 
مطرح شده توسط جرمی بنتام عطف به اقتصادی 
بودن نظریه اوست. به عبارت بهتر »سهم اصلی 
بنتام احیای نظریه ســودمند گرایی در تجزیه 
و تحلیل علم اقتصاد اســت. این مفهوم، یک 
دیدگاه فلسفی از انسانّیت است که انسان نیز 
همانند بسیاری از جانداران، به  فکر سود و زیان 
است؛ به طوری که هرکس در پی افزونی لّذت 
خویش اســت.« )رابرت هایل برونر. 1370. 
صفحه 196( البته 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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بازخوانی آثار و آراء پدران بنیانگذار لیبرالیسم: مورد جرمی بنتام

جرمی بنتام در دفاع از نظریه خود رادیکال و انقالبی بود و محافظه کاری معمول انگلیسی را نداشت. در عین حال او را از پایه های محکم سیاست
لیبرالیسم غربی برمی شمرند و حتی از او به عنوان آغاز کننده سنت لیبرالی که با شاگردش جیمز میل و فرزند او جان استوارت ادامه می یابد نام 
می برند. هر چند برخی از مفسران تاریخ اندیشه سیاسی او را نه لیبرالی همانند جان الک، بلکه شبه لیبرالی نظیر توماس هابز می نامند.
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میــرزای نائینی پس از آخوند خراســانی 
مهمتریــن و تاثیرگذارتریــن مجتهد دوران 
مشروطه خواهی 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 مجموعه های 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 نگاه ها از سمت 
مجتهدین  به سوی  مشروطه خواه،  روشنفکران 
مشروطه طلب بازگردد. در همین روند است که 
در سال های اخیر توجه به نائینی و رساله او بیشتر 
شده است. عالمه میرزا محمدحسین نائینی غروی 
که با عنوان میرزای نائینی شهرت دارد، یکی از 
برجسته ترین چهره های اصولی و فقهی در قرن 
اخیر است. او در سال 1265 هجری قمری به دنیا 
آمد. نائینی تحصیالت نخستین را در نائین انجام 
داد و ســپس در سال 1293 به اصفهان رفت و 
هفت سال در آن جا زیست و تحصیل کرد. آن 
گاه در سال 1303 به 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 که نائینی با اندیشه های سیاسی 
میرزای شیرازی و سیدجمال الدین اسدآبادی آشنا 
شد. پس از مرگ میرزای شیرازی در سال 1312، 
نائینی درس و تحقیقات خود را زیر نظر مرحوم 
آیت اهلل سیداسماعیل صدر دنبال کرد. در سال 
1314 همراه او به کربال رفت و پس از دو سال 
به نجف بازگشت و به حوزه درسی مخصوص 
آخوند خراسانی پیوست. میرزای نائینی در سال 
1355 هجری قمری درگذشــت. اگر نائینی از 
محضر خراســانی درس آموخت، خراسانی نیز 
دانش آموخته 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 
اوج  به شدت  آخوند مالمحمد کاظم خراسانی 
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 66( میرزای نائینی 
از فقیهان مشهور مشروطه طلبی بود که شاگرد 
آخوند خراسانی در حوزه علمیه نجف به حساب 
می آمد. وی در مدرســه نجف »هر روز دو بار 
تدریــس می کرد؛ در بامداد فقه و در بعدازظهر 
اصول می آموخت.« )عبدالهادی حائری. 1381. 
صفحه 197( این فقیه اصولی که پس از امضای 
فرمان مشروطیت توسط مظفرالدین شاه قاجار و 
تاســیس مجلس شورای ملی و همچنین صدور 
حرمت مشروطه توسط شــیخ فضل اهلل نوری 
وارد کارزار مشروطه شد، با کتاب »تنبیه االمه 
و تنزیه المله« خویش سعی در پاسخ دادن فقهی 
به صدور حکم حرمت مشروطه شیخ فضل اهلل 

نوری و تایید مشروطیت داشت. 

QQQتنبیه االمه و تنزیه المله
میرزای نائینی کتاب »تنبیه االمه و تنزیه المله« 
را در سال 1905میالدی/ 1285 خورشیدی/1324 
قمری نوشته اســت. کتاب، نخست به وسیله 
چاپخانه والیت، در سال 1909 میالدی/ 1327 
قمری در بغداد و به صورت چاپ سربی منتشر 
شــد. برای بار دوم، چاپ سنگی آن، در سال 
1910 میالدی / 1328 قمری در مشــهد عرضه 
شــد و برای بار سوم، همان نسخه چاپ سنگی 
مشهد، همراه با مقدمه و توضیحات گوناگون، 

به قلم آیت اهلل 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 گرفتاری هایی که پس 
از مشروطه بر مردم رفت، کتاب را جمع آوری 
کرده است. شــیخ مهدی غروی نائینی، پسر 
دوم نائینی که در دادن شــهریه، ثبت و ضبط 
وجوه شرعی و...، و به طور کلی، مسئول ثبت 
هزینه های میرزای نائینی بوده است، جمع آوری 
کتاب را از داســتان های شگفت تاریخ معاصر 
می داند 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 جمع آوری شده یا خیر 
نداریم. تنبیه االمه و تنزیه المله در مرکز مناقشات 
معاصر ما درباره استبداد و مردم ساالری از یک 
سو و نوگرایی مذهبی و سکوالر از سوی دیگر 
نشسته اســت. این رساله نوشــته ای 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 مشروطه خواهان 
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 می شود که نائینی، نوشته های شیخ فضل اهلل 
نوری را بی آنکه به نام او اشاره کند، مورد تجزیه 
و تحلیل قرار داده و به آنها پاســخ داده است. 
نائینی در این کتاب آفت های اســتبداد و لزوم 
وجود حکومت مبتنی بر قانون و اصول مشروطه 

را بیان کرده است.

QQQ از سیدمحمود طالقانی تا سیدجواد
طباطبایی

جالب اینکه رساله تنبیه االمه و تنزیه المله هم 
توسط اســالم گرایانی 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 می گیرد. در واقع پنجاه 
سال بعد از انتشار رساله تنبیه االمه و تنزیه المله 
یعنی در سال 1334خورشیدی آیت اهلل طالقانی 
تلخیص و تصحیحــی از کتاب عرضه می کند. 
سال هایی که در ایران ایده هایی معطوف به تغییر 
حکومت و همچنین حکومت اسالمی مطرح شده 
بود. آیت اهلل طالقانی نیز بر اساس همین ایده ها و 
دیدگاه ها، اقدام به تلخیص و تشریح تنبیه االمه و 
تنزیه المله نائینی می کند. صد سال پس از انتشار 
رساله نیز ســیدجواد طباطبایی آن را نمونه ای 
مبرهن و موفق از توفیق مجتهدان ایرانی در فهم 
مشروطیت به عنوان یک نظام حقوقی ارزیابی 
می کند. او در یک گفت وگوی مطبوعاتی در 
باب علت توجه به نائینی در تاریخ اندیشه سیاسی 
ایران می گوید: »من اگر به نائینی ارجاع می دهم 
و به او استناد می کنم، 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 
مخصوصاً از همه امکانات اصول فقه خود استفاده 
می  کند، تا توضیح بدهــد که چگونه قدم اول 
را باید برداشــت.« )سیدجواد طباطبایی.1382. 
صفحه 24( از 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 می نگرد، 
مستشارالدوله پیش از مشروطه و نائینی پس از 
وقوع مشروطه، از جمله کسانی بودند که با نگاه 
حقوقی به مشروطه می نگریستند. البته طباطبایی 

به نائینی بیشتر عنایت دارد و از او و استادش، 
آخوندخراسانی، به عنوان اهل شریعتی نام می برد 
که تنها کســانی بودند که معنای مشروطه را 
به درســتی در چارچوب یک نظام حقوقی، با 
توجه به دستگاه اصول فقه درمی یافتند. او تا آنجا 
به پیش می رود که معتقد می شود: »مبنای اصولی 
اهل شریعتی که از مشروطیت دفاع کردند، در 
آن زمان، تنها مبنایی بود که می توانســت نظر 
طباطبایی.  )ســیدجواد  کند.«  مطرح  جدیدی 
1387. صفحــه 108( اگر میرزا یوســف خان 
مستشــارالدوله در آستانه فراهم آمدن مقدمات 
بود  دریافته  به فراست  مشروطه خواهی  جنبش 
که باید دیدگاهی جدی در نظام حقوقی اتخاذ 
کرد، میرزای نائینی در کوران حوادث مشروطه 
و در پاسخ به مناقشه هایی که شیخ فضل اهلل نوری 
بر مشروطه وارد کرده بود، به این نتیجه رسید 
که باید با تجدید نظری در مبانی نظری فهم دینی 

شیخ فضل اهلل نوری به میدان آمد. 

QQQ میرزای نائینی و تحول در اندیشه
سیاسی شیعه

از نظر ســیدجواد طباطبایی »تنبیه االمه و 
تنزیه المله« صرفا یک بیانیه سیاســی در دفاع 
از مشروطه نبود، بلکه نخستین رساله منظم در 
اندیشه سیاسی شیعی بود. رساله میرزای نائینی 
بر خالف رســاله های 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 فضل اهلل را یادآور 
شود. ابتکار طباطبایی این است که جدال میان 
شیخ فضل اهلل نوری و میرزای نائینی را از یک 
بحث فقهی که می تواند درون حوزه ها و مدارس 
دینی مطرح شــود، به بحثی در مبانی فهم دینی 
ارتقا می دهد. از نظر طباطبایی »تفسیر حقوقی 
اسالم« توســط نائینی در برابر اصالح دینی یا 
»پروتستانتیسم اسالمی« که روشنفکرانی نظیر 
میرزافتحعلی آخوندزاده مطرح می کردند 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 بی معنی ارزیابی می کند، زیرا مضمون 
مفهوم اصالح دینی با مواد دینی که عمدتاً شرعی 
است، متباین و ناسازگار است و به نظر او هنر 
فقهای عصر مشروطه این بود که »تفسیر حقوقی 
اسالم« را که مفهومی قابل فهم است، به جای 
مفاهیمی غیرقابل تبیین مثل اصالح دینی نشاندند 
و به این شکل نشان دادند که ماهیت آنچه در 
ایران می گذرد، با غرب مسیحی متفاوت است. 
جواد طباطبایی، میرزای نائینی را در جایگاهی 
باالتر از فقیهــان دیگر قرار می دهد. 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»تنبیه االمه و تنزیه المله« نائینی 
نتیجه می گیرد که »تنبیه االمه رساله ای سیاسی 
در محدوده نظریه شیعی حکومت جور در دوره 
غیبت است.« )سیدجواد طباطبایی. 1386. صفحه 
493( او همچنین معتقد است که نائینی و دیگر 
فقیهان مشروطه طلب، معنای مشروطه را بهتر از 
روشنفکران دریافتند. طباطبایی در یک سخنرانی 
ایران  به مناسبت صدمین سالگرد مشروطه در 
زمین می گوید: »اتفاقا تنها کســانی که معنای 
جدید مشــروطه را متوجه شده اند علما بوده اند. 
روشنفکران ما مطلع به مقدمات این بحث ها هم 
نبوده اند. اطالعات ملکم خان از اندیشه سیاسی 
جدید در حد درس های دبیرستانی بود. در مقابل 
او علمایی چون آخوند خراسانی، نائینی و محالتی 
تمام مقدمات فکری و اصول بحث های سیاسی را 
می دانستند و اگر کار اساسی انجام شده باشد آنها 
انجام داده اند... آخوند خراسانی، نائینی و محالتی 
به بحث اندیشه سیاسی جدید نزدیک می شوند 

و نظریه مصالــح عمومی را طرح می کنند. این 
بحث، نظریه دیگــری را باز می کند که همان 
مشروطیت است.« )سیدجواد طباطبایی. 1385. 
صفحه 22( طباطبایی ذیل عنوان »میرزای نائینی 
و نظریه مشــروطیت ایران« در کتاب »نظریه 
حکومت قانون در ایــران« به این جمع بندی 
می رسد: »به نظر می رســد 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 تنبیه االمه کوشش 
کرد، در محدوده نظریه حکومت جور شیعی، 
طرحی از توجیه شرعی اندیشه مشروطه خواهی 
عرضه کند. از این دیدگاه، رساله میرزای نائینی 
نه تنها اثری مهم در اندیشــه مشروطه خواهی و 
حکومت قانون به شمار می رود، بلکه نخستین 
گام در تحولی بی سابقه در اندیشه سیاسی نظریه 
جور نیز هســت.« )سیدجواد طباطبایی. 1386. 
صفحه 524( البته عبارت »اندیشه سیاسی نظریه 
جور« شــاید مبهم باشد. نکته اینجاست که آیا 
یک نظریه می تواند اندیشــه سیاسی مستقلی را 
تدوین کند یا خیر؛ اما به نظر می رسد که منظور 
ســیدجواد طباطبایی از عبارت »اندیشه سیاسی 
نظریه جور«، آرا و افکاری اســت که ذیل این 
دیدگاه عمومی تشیع سامان می یابند 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 می شود اما حق 
»مردم« محفوظ می ماند، ذیل نظریه جور، اقدام 
به جواز مشروطه می کند و از باب »تراجیح« و 
همچنین قاعده فقهی »دفع افسد به فاسد«، برپایی 

حکومت مشروطه را واجب می داند. 

QQQ میرزای نائینی و عدم شناخت مشروطه
غربی

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

جمع آوری شد. امری که موجب برداشت ها و 
تفاسیر متفاوتی شد. یک تفسیر محافظه کارانه بر 
آن است که »صرف نظر از اینکه مرحوم نائینی 
خود به جمع آوری 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 می شد تفاوت داشت.« )رضا 
داوری اردکانــی. 1387. صفحه 172( فارغ از 
تفسیر محافظه کارانه ای که در برابر تفسیر جواد 
طباطبایی قرار دارد، نمی توان از وجوه تخالف 
و تناقض مدرنیته سیاســی و فقه سیاسی سخن 
به میان نیاورد. امری که پژوهشــگران زیادی 
درباره آن ســخن گفته اند. اگــر رضا داوری 
اردکانی بر تفاوت تلقی علمای دین از آزادی 
و دموکراســی با تلقی علمای تفکر سیاســی 
مغرب زمین تاکید می کند، ماشاءهلل آجودانی 
بر تناقض آنها انگشــت می گذارد. البته برخی 
از پژوهشگران نیز حد وسط را می گیرند و از 
بومی ســازی مفهوم آزادی توسط نائینی سخن 
به میان می آورند. »نائینی وقتی در برابر پرسش 
غیر قرار گرفت نه مثل دموکرات ها که زنجانی 
و اردبیلی هم در بین آنها بودند سپر انداخت و 
نه مثل شیخ فضل اهلل نوری با آن یکسره از در 
مخالفــت درآمد. او وضعیتی را ایجاد کرد که 
ما آن را وضعیت هم این و هم آن می خوانیم. 
نائینی می خواست اثبات کند مضامینی که از 
طرف مشروطه خواهان تبلیغ می شود مغایرتی با 
شرع ندارد، سهل است آن مضامین عین شریعت 
است. اگر گفته می شد مشروطه با شرع مغایرتی 
ندارد، راه بر تدوین نظامی نوآئین از ســنت 
فراهم می آمد که شــرع و عرف را در جایگاه 
حقیقی خود قرار می داد. اما وقتی گفته می شد 
مشروطه عین شریعت است، در این وضعیت 
نه نقد مشــروطه ممکن بود، زیرا نقد آن عین 
نقد دیانت به شــمار می آمد، و نه بحث جدی 
در باب سیاست جدید ممکن و میسر می شد« 
)حســین آبادیان. 1388. صفحه 234( اگر چه 
در این دیدگاه نقد نائینی نیز مطرح شده است 
اما بر این نکته نیز تاکید گذاشته شده است که 
نخستین تالش بزرگ برای گفت وگوی عقل 
شرع یا مشــروطیت و دیانت با انتشار رساله 

میرزای نائینی فراهم آمــد. حال می توان این 
پرسش را مطمح نظر قرار داد که چرا بزرگترین 
رساله  نویس نهضت مشــروطه که در اهمیت 
مفردات و فقرات رســاله او هیچ کسی تردید 
نمی کند از میان مجتهــدان و نه منورالفکران 
است؟ پاسخ این ســوال همان نکته ای 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 صحیح تری از نظام مشروطه 
پیدا کنند. اما در این صورت تکلیف مجتهدان 
مخالف مشروطه نظیر شیخ فضل اهلل نوری چه 
می شود که به مدد همین نظامات حقوقی فقهی، 
سهمگین ترین حمالت را علیه مشروطیت سامان 
دادند؟ به نظر می رســد تفاوت و تمایز شیخ 
فضل اهلل نوری با میرزای نائینی و مهمتر از آن 
آخوند خراسانی را می توان در امتناع گفت وگو 
با اندیشــه های جدید و خطر کردن به اجتهاد 
در عرصه هایی که تا پیش از این موضوعیت 
نداشت دانست. عرصه هایی 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 »تنبیه االمه 
و تنزیه المله« به عنوان نخستین رساله منظم در 

اندیشه سیاسی شیعی بود.
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الهیات تفاوت و تمایز شیخ فضل اهلل نوری با میرزای نائینی و مهمتر از آن آخوند خراسانی را می توان در امتناع گفت وگو با اندیشه های جدید و خطر کردن به اجتهاد 
در عرصه هایی که تا پیش از این موضوعیت نداشت، دانست. عرصه هایی 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 »تنبیه االمه و تنزیه المله« به عنوان نخستین رساله منظم در اندیشه سیاسی شیعی بود.
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یکی از مهمترین و جالب ترین مسائل مربوط به حزب دموکرات، ارگان مرکزی آن، روزنامه ایران نو استاحزاب
دموکرات ها در طول ایام فعالیت خود، روزنامه ها و جراید مختلفی را در سراسر ایران چاپ و منتشر کردند
که مهمترین آنها، روزنامه ایران نو است.

تهــران توســط مجاهدین  تصــرف 
مشروطه طلب در جمادی الثانی 1327 قمری/ 
تیر 1288 و اعاده مشروطیت، فصل جدیدی 
در فعالیت گروه ها و احزاب سیاسی در ایران 
گشود. در فضای نسبتاً باز سیاسی به وجود 
ایرانی تأسیس  آمده نخستین حزب فراگیر 
و شــروع به کار کرد. تا قبل از آن علیرغم 
فعالیت گســترده حزب اجتماعیون عامیون 
)مجاهدین( و شــاخه های آن در شهرهای 
شــمالی ایران، به دلیل تشــکیل آن حزب 
در قفقاز و حضور کمیتــه مرکزی اش در 
آن منطقه، آن حــزب را نمی توان به عنوان 
یک حزب ایرانی قلمداد کــرد. اما بعد از 
اعاده مشــروطیت و در اواسط سال 1288/ 
1327 قمری فرقه )حزب( دموکرات ایران 
)عامیــون( قدم به عرصــه فعالیت نهاد. از 
مهمترین موسسین و فعالین آن حزب می توان 
به سیدحسن تقی زاده، حیدرخان عمواوغلی، 
حسین قلی خان 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. 

QQQزمینه و منشاء تأسیس
 حزب دموکرات ایران را می باید فرزند 
خلف حزب اجتماعیون عامیون قلمداد کرد. 
به دالیل مختلفی همچون: ایجاد حساسیت های 
وسیع در بین گروه های مختلف جامعه نسبت 
به فعالیت اجتماعیــون و به ویژه مجاهدین 
وابسته به آنها در طول سال های قبل از آن، 
از سوسیالیســت های  زیادی  تعداد  حضور 
قفقازی در داخل صفوف آن حزب در ایران، 
کنترل بیش از پیش دســتگاه های نظامی و 
امنیتی روسیه بر قفقاز در طول سال 1908 و 
1909 و همچنین تسلط کامل نیروهای روسی 
بر مناطق شمالی ایران و به ویژه آذربایجان 
و ممانعت آنها از رفت و آمد فرســتادگان و 
نیروهای حزب اجتماعیون از قفقاز به ایران و 
در نتیجه مسدود شدن مسیر قفقاز به ایران، از 
جمله علل و عواملی به شمار می آید 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 
همه جانبه خــود را از طریق راه های قانونی 
و مشــارکت در انتخابات مجلس و حضور 
نمایندگان آن حــزب در مجلس، به پیش 
می برد. امکان الگو بــرداری از آنچه که در 
عثمانی می گذشــت در ایران، برای حزب 
اجتماعیون عامیون به دلیــل ایرانی نبودن 
آن حزب وجود نداشــت. این نقیصه تنها 
می توانست با تأسیس نسخه ایرانی شده آن، 
برطرف شود و چنین هم شد. فرقه )حزب( 
دموکرات ایران )عامیون( در هنگام تأسیس 
و تا مدت ها پس از شــروع به کار، عماًل 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 رده های مختلف حزبی( 
و بخش نظامی تشکیل می شد. 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 
علی محمد خان تربیت می شــد. آنها کسانی 
بودند که در بسیاری از حوادث و رویدادهای 

خشونت بار یک ساله بین رجب 1327 قمری 
تا 1328 قمری/ تابســتان 1288 تا تابستان 
1289 در تهــران و از جمله ترور چند تن از 
به ویژه  مخالفین دموکرات ها نقش داشته و 
در جریان محاصره پــارک اتابک و حمله 
به ستارخان و مجاهدین تبریزی در تابستان 

1289 نقش مهمی ایفا کردند.
پس از آشنایی با چگونگی شکل گیری 
حزب دموکرات، بحث خود را با مروری بر 

اسناد اصلی آن حزب پی می گیریم.

QQQمرام نامه و نظام نامه
اسناد و پروتکل های اصلی فرقه )حزب( 
ایران )عامیــون( در دو بخش:  دموکرات 
»مرام نامه« و »قواعد و نظام نامه« به تفصیل 
شرح داده شده اســت. سند پایه ای مرام نامه 
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 می شود. مواد مرام نامه حزب تجلی 
اصول مارکسیستی اســت؛ در این رابطه در 
فرازی از مقدمه آن می خوانیم: »سیل ترقی 
عمومی که معنی اش در ظهور کاپیتالیســم 
)سرمایه داری( بوده و از اروپا شروع کرده، 
ســدهای فئودالیزم )ملوک الطوایفی( را که 
در راه جریانــش مقاومت می کرد، چنانچه 
تاریخ تمدن شهادت می دهد، شکسته با یک 
ســرعت فوق تصوری که مظفریت خود را 
به تمام عالم نشان می داد، 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 می کند. از منظر 
واضعیــن مرامنامه مورد بحث، حقوق مدنیه 

به معنای: 
- تساوی همه ملت در مقابل دولت و قانون 

بدون فرق نژاد، مذهب و ملیت
- مصونیت شخص و مسکن از هر نوع تعرض
- آزادی کالم، مطبوعــات، اجتماعــات، 

جمعیت ها و تعطیل ]اعتصاب[
- حریت اقامت و مسافرت

است. همچنان که در مورد » قضاوت« 
اعالم می کنند: »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 می شود. همین معنا را می توان 
در موضوع موقوفات که یکی از شاخه های 
تحت ید روحانیــت در آن زمان بود نیز به 
وضوح مشاهده کرد. در ماده پنجم بخش هفتم 

)اصول اقتصادی( مرامنامه می خوانیم: »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 حوزه های حزب 
)مندرج در قواعــد و نظام نامه حزب( مقرر 
می شود فردی که خواهان عضویت در حوزه 
است »محترف به کسب روحانی نبوده«. سند 
پایه ای دیگر فرقه )حزب( دموکرات قواعد 
و نظام نامه آن حزب اســت که بر طبق آن 
سازماندهی داخلی حزب مشخص می شود. در 
یک حالت کلی رده بندی تشکیالتی حزب 
بر مبنای »حوزه ها، مجالس محلی، کمیته های 
ایالتی، کمیته های  داوری، کنفرانس هــای 
ایالتی، کنگره عمومــی، کمیته مرکزی و 
شعبه پارلمانی« تعیین می شود. کمیته مرکزی 
برای مدت یک سال از سوی کنگره حزب 
انتخاب می شــد. )ماده نهم بخش کنگره( و 
دارای اختیارات بسیار وسیعی بود. بر اساس 
پارلمانی  » حوزه  حزب،  نظام نامه  مندرجات 
ســاعی و جاهد خواهد بود به اجرا و پیش 

بردن افکار دموکراتیک فرقه.«
در مجمــوع مرام نامــه و نظام نامه فرقه 
)حزب( دموکرات ایران )عامیون( آن گونه 
که در ســال 1328 قمری/ 1289 انتشــار 
یافت، آن تشکیالت را یک حزب تمام عیار 
سوسیالیست و پیرو و ادامه دهنده تفکر و راه 
حزب اجتماعیون عامیون )مجاهدین( معرفی 

می کند.

QQQارگان حزب؛ روزنامه ایران نو
یکی از مهمترین و جالب ترین مســائل 
مربوط به حزب دموکرات، ارگان مرکزی 
آن، روزنامه ایران نو است. دموکرات ها در 
طول ایام فعالیت خــود، روزنامه ها و جراید 
مختلفی را در سراســر ایران چاپ و منتشر 
کردند که مهمترین آنهــا، روزنامه ایران 
نو اســت. نخستین شــماره آن روزنامه در 
روز سه شنبه 7 شــعبان 1327 قمری برابر با 
7 شــهریور 1288 )دقیقا 98 سال 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 گوشه ای 
از پایین صفحه اول، یادداشتی با عنوان »افاده 
مرام« وجود دارد که در آن هدف از انتشار 
روزنامه به این ترتیب اعالم می شود: »روزنامه 
یار و مددکار یگانه دارالشــورای ملی است 
که احتیاج جماعت را به راستی و درستی به 

پارلمان عرضه می نماید.« 
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 ماه های قبل از آن در تبریز منتشــر شده 
و جزء نشریات طیف سوسیال دموکرات های 
و  سردبیر  می شــود.  محسوب  آذربایجانی 

گرداننده واقعی روزنامه ایران نو ارگان فرقه 
)حزب( دموکرات ایران )عامیون( کســی 
نیست جز محمدامین رســول زاده از اعضاء 
مورد اعتماد حزب سوسیالیست همت باکو 
و یکی از بنیان گذاران جمهوری آذربایجان 
در دهه های بعدی. در شــماره اول و نیز در 
تعدادی از شماره های بعدی روزنامه به هیچ 
وجه اشــاره ای به حزب، اهداف، آرمان های 
تاســیس و وابستگی روزنامه ایران نو به آن 

حزب نمی شود. 
عالوه بر نویســندگان مسلمان، تعدادی 
از روشنفکران سوســیال دموکرات ارمنی 
نیز بــا روزنامه ایران نو همکاری داشــتند 
که از جمله آنان می توان 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 نمی شــود. احتماال بودجه چاپ و 
انتشــار آن روزنامه توســط یکی از ارامنه 
ثروتمند به نام ژوزف باســیل تامین می شد. 
الزم به یادآوری است که اغلب گردانندگان 
و سوســیال دموکرات هــای مذکور )در 
رده های تصمیم گیری 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 می آید. عالوه بر 
آن، شــیوه های ارائه خبــر، صفحه آرایی و 
چاپ و انتشار روزنامه نیز از کیفیت بسیار 
باالیی نسبت به دیگر نشریات همزمان خود 

برخوردار بود. 

QQQفراکسیون حزبی
ارزش و اهمیت مجلس شــورای ملی و 
حضور در آن مجلس برای تأثیرگذاری بر 
روند قانون گذاری و اجرای قوانین در کشور، 
جزئی از اصول اولیه فرقه )حزب( دموکرات 
بود. در همین راســتا در ماده اول بخش اول 
مرام نامه، یکی از اهداف اصلی تشکیل حزب 
با این عبارات بیان می شــود: »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 نظام نامه حزب پیرامون 
آن بخش آمده اســت: »در افتتاح هر دوره 
اجالســیه مجلس ملی یک اجتماع از کمیته 
مرکزی و شعبه پارلمانی منعقد می شود 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 
مجلس،  در  دموکرات  حزب  فراکســیون 

رهاورد تبلیغات حزب دموکرات نبود. بدین 
معنا که کســانی که در انتخابات دوره دوم 
مجلس شورای ملی به سیدحسن تقی زاده و یا 
دیگر نمایندگان عضو فراکسیون آن حزب 
رای دادند، در زمان انتخابات نمی دانســتند 
تقی زاده از سوی حزب دموکرات به عنوان 
کاندیدای نمایندگی مجلس معرفی شــده و 
یا عضو آن حزب اســت و اساساً در زمان 
برگزاری انتخابات هنوز آن حزب رسماً اعالم 
موجودیت نکرده بود. از جمله معروف ترین 
نمایندگان عضو فراکسیون حزبی که از آنها 
به عنوان دموکرات ها در دوره دوم مجلس یاد 
می کردند، سلیمان میرزا اسکندری، محمدطاهر 
تنکابنی، ابراهیــم حکیمی )حکیم الملک( 
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، 

تالش هایشان مثمر ثمر واقع شد.

QQQ فرجام نخستین دوره فعالیت حزب
دموکرات: )1288-1290(

با چنین سازوکاری حزب دموکرات ایران 
وارد فعالیت های گسترده سیاسی، اجتماعی و 
فرهنگی در یکی از بحرانی ترین ادوار تاریخ 
معاصر ایران شــد. در فاصله تابستان سال 
1288 )رجــب 1327 قمری( تا پائیز 1290 
)ذی القعده 1329 قمری( و در طول حدود دو 
و نیم سال، انواع بالیا و بحران های عظیم، ایران 
و موجودیت آن را تهدید می کرد. تهاجمات 
خارجی، شورش ها و عصیان های سرکشان 
داخلی )با حمایت نیروهای خارجی( همچون 
ساالرالدوله و محمدعلی میرزا )شاه مخلوع( 
و منازعات و درگیری های پایان ناپذیر بین 
جناح ها و گروه های سیاسی و هیات حاکمه 
در تهران چالش ها و مخاطرات عظیم فراروی 
حزب دموکرات به شــمار می رفتند. اعضاء 
آن حــزب به طور کاماًل مشــخص هدف 
ثابت نیروهای خارجــی و به ویژه روس ها 
در هنگام تهاجم به ایران، محسوب می شدند. 
هفته ای نبود که خبرهــا و گزارش هایی از 
دستگیری و زندانی شدن و حتی قتل تعدادی 
از دموکرات ها در شــهرهای شمالی و بعضًا 
جنوبی کشور توســط نیروهای خارجی و 
یا عوامل داخلی شــان منتشر نشود. در داخل 
کشــور نیز، درگیری دموکرات ها با برخی 
از گروه ها و احزاب سیاسی مخالف شان )از 
جمله مجاهدین تبریزی و یا اعتدالیون( هزینه 

سنگینی را برای آنها به بار آورد. 
از ســوی دیگر و شــاید مهم تر از همه 
آنها، انتشار مرام نامه 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 حساســیت های شدیدی را نسبت به آن 
حــزب و اعضایش در میان طبقات مختلف 
اجتماعی، گروه ها و احزاب دیگر و به ویژه 
نیروهای مذهبی، مراجــع و علمای بالد و 
برانگیخت. دستاورد چنین وضعیتی  عتبات 
برای دموکرات ها، تنگ تر شدن هر چه بیشتر 
دایره فعالیت شان و افزون شدن فشار بر آنها 
بود. در چنین اوضــاع و احوالی بود که در 
پائیز سال 1290 )ذی قعده 1329 قمری( به 
دنبال اولتیماتوم روسیه مبنی بر اخراج مستشار 
مالیــه ایران )مورگان شوســتر( و تعطیلی 
مجلس، به دســتور دولت وقت )به ریاست 
صمصام السلطنه 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 اصلی اش 
شد. بدین ترتیب نخستین دوره فعالیت فرقه 
)حزب( دموکرات ایران )عامیون( در پائیز 

سال 1290 به پایان رسید.

اجتماعیون خلف  فرزند 
فرقه )حزب( دموکرات ایران / دوره اول: 1290 - 1288

5درس-گفتارهای تاریخ احزاب ایران  دیدگاه

احزاب و 
فراکسیون های حزبی 

در دوره دوم مجلس
زمینه ها و بسترهای فعالیت احزاب 

در ایران

دستاوردهای  مهمترین  جمله  از 
مشروطیت )تابستان 1288 / 1327 
قمری( گشوده شدن فصل نوینی در 
فعالیت احزاب و گروه های سیاسی 
در ایــران بود. یکــی از مهمترین 
این  احزاب در  فعالیت  ویژگی های 
دوره جدید که تا سال 1290 /1329 
قمری به طول انجامید، ارتباط تعریف 
شــده آنها با مراکز رسمی قدرت 
سیاسی در کشور است. وجهی از این 
ارتباط را می توان در تالش احزاب 
برای مشارکت در حاکمیت و دولت 
نهاد حاکمیتی  از طریق حضور در 
انتخابی توســط مردم یعنی مجلس 
شورای ملی یافت. با توجه به اهمیت 
این موضوع و تکرار الگوی برآمده 
از چنین رابطه ای بــه طور ناقص، 
کمدی و تراژیک در طی دهه های 
بعد در ایران، کمی بیشتر چگونگی 
شکل گیری و نیز ابعاد مختلف آن 
الگــو در دوره تاریخی مورد نظر 
)1288 - 1290( را مورد توجه قرار 

خواهیم داد.
برآمدن،  کلــی  حالت  یک  در 
تشــکیل و فعالیت فراکسیون های 
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 سویه  مواجه هستیم. قانون و متمم 
قانون اساسی مشــروطیت به عنوان 
سندی اساســی و بنا به ذات و بنیان 
تکثرپذیر و مشــارکت جوی 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 گروه های سیاســی 
به شکل مناســب تری می توانند به 
تحقق اراده شان در حاکمیت کشور 
امیدوار باشند. بر همین اساس مردم 
و رای دهنــدگان بــه دادن رای به 
افراد سیاســی شــناخته شده ای که 
دارای پیشینه فعالیت های گروهی و 
تشــکیالتی بودند و یا به افرادی که 
از سوی احزاب و گروه های سیاسی 
برای احراز مقام نمایندگی مجلس به 
آنان معرفی می شــدند و یا از سوی 
احزاب مورد حمایت قرار می گرفتند، 

روی می آوردند. 
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 فراکسیون های 
حزبی می دانستند که در کشاکش های 
سیاســی درون حاکمیتی از حمایت 
مســتمر مردمی که بــه آنها رای 
داده انــد، برخوردارند. حمایت مردم 
نیز عمدتا از طریق حوزه های حزبی 
در سراســر کشور شکل گرفته و به 
تلگراف های  )ارسال  مقتضی  طریق 
حمایتی بــه مجلس و مراکز دولتی، 
برگــزاری همایش ها و میتینگ ها، 
انجام تظاهرات( به نمایش در می آمد. 
مــوارد و نمونه های فراوانی از چنین 
وقایعی را در ایران سال های 1290 - 
1288 شاهد هستیم که مجال بیان حتی 
یادداشت های  در  آنها  از  نمونه هایی 

حاضر نیست.

مسعود کوهستانی نژاد
پژوهشگر تاریخ معاصر

سیدحسن تقی زادهحسینقلی خان نوابشیخ ابراهیم زنجانی
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اندیشه اما چرا باید رضا داوری اردکانی را فیلسوف نامید؟ می گوئیم فیلسوف، چون او برای مسائل معاصرش و تاریخ اندیشه پیش روی اش، 
پرسش دارد. برخی از افرادی که در دهه های گذشته روبه روی داوری ایستادند، در مقام متکلم، متاله، خطیب، عارف و شاعر بر پرسش های 

داوری که با مبنای فلسفی طرح می شدند، خدشه وارد می کردند.

زارع

از  یکــی  اردکانــی  داوری  رضــا 
بحث برانگیزتریــن متفکــران ایران معاصر 
به شمار می رود. اگر چه او استاد فلسفه است 
و بیشــترین کتبی که تالیف کرده در حوزه 
خرد فلســفی طبقه بندی می شــوند، فلسفه و 
تاریخ فلســفه، تنها یکی از عرصه های ورود 
تاریخ معاصر  به حافظه  اردکانی  رضا داوری 
ماست. چراکه او از کانون فلسفه به محیط علوم 
انسانی نیز نظر می کند. داوری مترصد اندیشیدن 
به امور مستحدثه در عالم نظر است و به همین 
مناسبت یک فیلسوف به معنای واقعی کلمه در 
دورانی از تاریخ ما است که آینده اش، گذشته 
غرب است. او همواره با اصالت دهی به فلسفه، 
از مقام آن در اندیشه انسانی سخن می گوید و 
البته با رویکردی انضمامی در پی این پرسش 
است که امروزه فلسفه چه کارکردی می تواند 
داشــته باشــد؟ داوری اردکانی به اعتباری 
نسبت اندیش »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 فلسفه  می خوانیم  و چرا باید بخوانیم،  ممکن 
اســت  سیاست  ما را به سمت  فلسفه  ببرد و از 
فلسفه  برای  توجیه  ایدئولوژی  استفاده  شود و 

البته این  ظلم  به فلسفه  است . 

QQQانقالب اسالمی
در مورد نظریات رضــا داوری اردکانی 
درباره انقالب اسالمی باید گفت تصورات اش 
در صدر انقالب بــا آنچه امروز بیان می دارد، 
دچار تحوالتی شده است. او در ابتدای انقالب 
که به اذعان خودش فضای سیاسی روزگار بر 
نوشته هایش نیز اثرگذار بود، در کتاب »انقالب 
اسالمی و وضع کنونی عالم« باورمند به تحول 
اسالمی در روزگار کنونی و بالتبع علوم انسانی 
بوده است: »ما نباید صرفا در بند این باشیم که 
علوم اجتماعی و انسانی به چه درد ما می خورد، 
بلکه باید بپرسیم که این علوم از کجا آمده و 
چه شــانی در عالم کنونی دارد ما با آنها چه 
نسبتی می توانیم داشته باشیم«. ناگفته نماند که 
در آن دوران نیز پایگاه تحلیل داوری اردکانی 
»فلسفه« بوده و وی به نحوی فلسفی که بیشتر 
بر وجوه اگزیستانسیالیستی قابل انطباق است، 
قائل به گسســت از فلســفه غربی و رجوع 
به تفکر اصیلی است که دوران آن با رخداد 
انقالب اسالمی می تواند شروع شده باشد. »علوم 
انسانی« نیز در این تحلیل باید از انگاره هایی 
که در خدمت تمدن غربی است، مورد پرسش 
واقع شود. داوری مساعی این را داشته که در 
همه ادوار فکری خویش این موضع »پرسش 

از غرب« را دنبال کند. 

QQQعلوم انسانی
اما امروز داوری به مقام خود به مثابه یک 
فیلسوف در جهان توسعه نیافته اذعان دارد. او 
می داند که »در جهان توســعه نیافته به بعضی 
رشته های علمی بیشتر وقع گذاشته می شود و 
کارهای سیاسی و فرهنگی را هم به صاحبان 
آن رشــته ها می ســپارند 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 می گذارد و اینجاست 
که به اهمیت علم انسانی تاکید می کند. »من 
نســبت به هیچ علمی و حتی نسبت به فلسفه 
تعصب ندارم، اما نظرم این است که بی فلسفه 
و علوم انسانی و اجتماعی در راه آینده نمی توان 
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 

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 می آمد، 

پیشرفت کرد.« 

QQQغرب شناسی
رضــا داوری اردکانی هر جا ســخن از 
علوم انسانی می کند، به دور از التقاط و آگاه 
به کج راهه هایی که در این مسیر آفریده شده، 
همان علوم انسانی غربی را در نظر خود دارد. 
»علوم انسانی با اوصافی شناخته می شود که نه 
فقط معنی آنها روشــن نیست، بلکه اساس و 
مبنایی هم برای آنها نمی توان پیدا کرد. چنانکه 
مثال علوم انسانی را علم ارزش ها می دانند و این 
علوم را در اصل و اساس با علوم دیگر متفاوت 
می انگارند و می گویند که این علوم بر مبنای 
الهی بنا شده است. این هم نادرست نیست، ولی 
می توان و باید پرسید که مگر علوم دیگر مبنای 
الهی دارند؟ هیچ یک از علوم جدید مبنای الهی 
ندارند... اما وقتی می گوئیم علوم انسانی جدید 
مبنای غیر الهی دارد و این علوم را در کنار فقه 
و شعر و عرفان و کالم می گذاریم، جمع ناجور 
و ناهمواری را گرد می آوریم«. بدین ترتیب 
باید در نظر داشت که علوم انسانی که داوری از 
آن سخن می گوید نه تنها مستعد التقاط نیست، 
بلکــه از آن تقلید نیز نمی توان کرد. او چون 
جایگاه علوم انسانی را در غرب فلسفی می بیند، 
محل اخذ آن را نیز از غرب و به وسیله ترجمه 
مهیا می داند. »علوم اجتماعی و انسانی جدید را 
ما تاسیس نکرده ایم و هر چه از این علوم داریم 
از راه ترجمه به دســت آورده ایم. هنوز هم از 
ترجمه بی نیاز نشده ایم 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 فرونمی گذارد و فرهنگ ها را نیز می شناسد، 
در غرب توقف نمی کند، بلکه خواهان تذکر 
وضعیت معاصر است. تذکری که تنها با تفکر 
راهگشا می شود. وی اگر چه راه محتوم را راهی 
که از غرب می گذرد نمی داند، اذعان دارد که 
»کوشــش برای رسیدن به مراحلی که جهان 
توسعه یافته بدان رسیده است مغتنم و ضروری 
است و در شــرایط کنونی که مالک و راه 

دیگری برای پیشرفت علم نمی شناسیم، نباید از 
آن رو بگردانیم«.

QQQساحت تفکر
استاد دانشگاه تهران سنجه نهایی را تفکر 
می داند و علم را نیز در تفکر می جوید. تفکری 
که وی آن را سالیانی است تذکر می دهد. »ما 
باید به تفکر فراخوانده شویم و در این راه است 
که به علم و تحقیق نافع می رسیم و از آزادی 
و هم زبانی و هم داستانی برخوردار می شویم«.  
از این رو اســت که اندیشه اش بهره کمی از 
تناقض دارد و منظومه فکری اش برخوردار از 

یکپارچگی است. 

QQQفیلسوف و فلسفه
اما چرا باید رضا داوری اردکانی را فیلسوف 
نامید؟ می گوئیم فیلسوف، چون او برای مسائل 
معاصرش و تاریخ اندیشه پیش روی اش، پرسش 
دارد. برخی از افرادی که در دهه های گذشته 
روبه روی داوری ایستادند، در مقام متکلم، متاله، 
خطیب، عارف و شاعر بر پرسش های داوری 
که با مبنای فلسفی طرح می شدند، خدشه وارد 
می کردند. ناگفته پیدا است که به سبب اینکه 
در درازمدت و در بســتری به دور از هیجان، 
همیشه فلســفه، پرســش و تفکر بر شائبه، 
ســطحی انگاری و هیجان زدگی پیروز است، 
صدق ســخن داوری در برابر مدعیان اش نیز 
اثبات شده است. نمونه این اثبات را می توان 
در نقادی او از مبنا و وضع روشنفکری دینی 
در دورانی که این ســنخ از لغت بازی مخالف 
و منتقدی نداشت، رصد کرد. هر چند اذهان 
تلمبار شده از تکرار کلیشه های روشنفکری، 
داوری را ذیل اردوگاه انحصارگرایی دسته بندی 
می کنند،  برای ترک انداختن در این کلیشه 
کهنه، مراجعه دوبــاره به آثار و آراء رئیس 
فرهنگستان علوم، آســان ترین گزینه است. 
هر چند آنان که در پی هیجان افزایی از مسیر 
تشبث به مولوی و سخن سرایی هستند، از این 
مراجعه گریزان اند. داستان حب و بغض نسبت 
به رضا داوری اردکانی در ایران نیز باید روی 
دیگر حب و بغض نسبت به فلسفه در ایران 
معاصر دیده شــود. چه اینکه به نظر می رسد 
او هیچگاه فلسفه را به موضع سیاسی موکول 
نکرده اســت و هماره تامل فلســفی درباره 

تاریخ را ســرلوحه کار خود قرار داده است. 
اما آیا تامل فلسفی و مدد گرفتن از فالسفه ای 
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 متفکری است که با رجوع خود 
به هایدگر و سنت فلسفه اسالمی، دست به نقد 
غرب و الزامــات و اقتضائات آن می زند. بعد 
آنتولوژیک مباحث او در ایران معاصر باعث 
آن شده از معرفت شناســی به هستی شناسی 
تمایل پیدا شــود و این از اثرات فکر داوری 
در ایران امروز اســت. اگر همین یک اثر را 
مترتب بر اندیشه داوری بدانیم، به نظر می رسد 

در فیلسوف خواندن او نباید شک کنیم. 

QQQروشنفکری و منورالفکری
از ســوی دیگر رضــا داوری اردکانی 
امــر »منورالفکــری«، »روشــنفکری« و 
»سیاستمداری« را از یکدیگر تفکیک می کند 
و این انفکاک را در بستر تاریخ معاصر ایران 
و تاریخ جدید جهان و با نگرشــی انضمامی 
به تبیین می رساند. او که هماره دغدغه پرسش 
فلســفی از امور و انگاره ها را داشــته است، 
تاریخی فکر کردن را از لوازم رسیدن به درکی 
می داند که با وجود آن فراموشــی فکری و 
گسیختگی تاریخی کمتری رخ می دهد. استاد 
دانشگاه تهران پرســش هایی اساسی به میان 
می آورد و می گوید: »جهان توسعه نیافته برنامه 
ندارد و شرایط اجرای کارها را نمی شناسد. آیا 
بد نیســت که این وضع روحی و اخالقی با 
توسل به فلسفه توجیه شود؟« و پاسخ می دهد: 
»اتمیسم پوپر توجیه بی اعتنایی 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 می کند و نتیجه 
می گیرد 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 می کرد و نه نقدها را 
می پذیرفت، اینک و در دوران عسرت خویش 

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 دینی اش با همه شئون 
تجدد جمع می شود. روشنفکری دینی به این 
امر نیندیشید و اگر می اندیشید می بایست 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 بی سخنی 
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 مسئله نگاری رضا داوری 

اردکانی را بیش از اینها دانست.

QQQفلسفه و آینده
از ســوی دیگر اگر بپذیریم شأن فلسفی 
پیوندی ناگزیر با آینده نگــری دارد، رضا 
داوری اردکانــی یک فیلســوف تمام عیار 
است. او سی سال پیش و در جدال با مدعیان 
روشنفکری دینی که آن روزها خود را تنها 
متفکران صالح انقالب اســالمی می دانستند، 
مفردات تناقض آمیز آنها را برمی شمرد و خطر 
تخطئه را گوشزد می کرد. اینکه کدام گوش ها 
استعداد شنیدن گوشزدهای فلسفی را دارند، 
بحث دیگری است. چه اینکه سخن فیلسوف 
اگر خالف آمد عادت باشد و جان های وابسته 
به روزمرگی را تکان ندهد، از اعتبار و اصالت 
نمی افتد و حقانیت خود را هر چند سال ها بعد 
به منصه ظهور می رساند. ماجرای مواجهه طیفی 
از جوانان انقالبی پیرو عبدالکریم سروش که 
تفکر علمی را در گرو دانستن فلسفه تحلیلی و 
تبعیت از اندیشه کارل پوپر می دانستند با استاد 
فلسفه دانشگاه تهران از آن دست ماجراهایی 
اســت که هر چه بر قدمت آن افزوده  شود، 
واجد توجه بیشتری می شود. چه اینکه سروش 
و هوادارانش با مشــارکت فعال در انقالب 
فرهنگی و تعطیلی دانشگاه ها در پی تاسیس 
دانشگاه و چه بسا دانشی بودند که در عزل نظر 
از سنت فکری و فلسفی تدوین می شد. در این 
مسیر منتقدان خویش را مخالفان علم و آزادی 
می نامیدند و خود را داعیه دار 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 مانده اند 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 می خواهم به جوانان مسلمانی که 
فکر می کنند اسالمشان به مدد بعضی مطالب 
غیردینی مستحکم می شود، عرض کنم که از 
این سودا درگذرند. در عالم دین می توان علوم 
بسیار را فراگرفت اما دین را با عناصر خارجی 
و غیردینی و ضد دینی نباید آمیخت که خلط 
مبحث بدی است. مثال نمی توان 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 تالش های 
ســروش بوده اســت. آنها عامدانه تغافل 
می ورزیدند که »آرای پوپر در متدولوژی و 
سیاست با بی اعتقادی او مالزمت دارد و اگر 
کسانی بخواهند این آراء را با دین جمع کنند، 
دچار التقاط می شوند.« جدال داوری اردکانی 
با این مدعیان برای او کم هزینه 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 
نمی رساند، بحثی نیســت. اما اگر می گویند 
که تعلیم این آراء شرط تحقق علم و آزادی 
است می پرسیم که آیا پژوهندگان همه صبر 
کرده اند 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 عالقه مندان فلســفه نشان 
دهد. او خیرخواهی خود را اینگونه نشــان 
می دهد و می گوید: »نصیحت من به جوانانی 
که فلســفه می خوانند و به خصوص به آنها 
که از دانشکده های فنی و علوم بیرون آمده 
و مقدمات نخوانده، شــروع به تحصیل در 
فلسفه علم می کنند این است که فلسفه را با 
مشهورات اشتباه نگیرند.« البته نباید بی انصاف 
بود و از تندی کالم داوری چشم پوشید. قطعا 
جمالتی نظیر »پوپــر خدمت گزار بریتانیا 
و غرب اســت و سلطنت طلبان با او سنخیت 
دارند« و »پوپر ضدانقالب و مدافع غرب و 
کارکردی  است.«  بریتانیا  امپراطوری  خادم 
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 نکرده اند و با 
کاربست هنر تخطئه، از عرصه پاسخگویی 

گریخته اند.
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کتاب »زندگی خصوصی مائو تسه تونگ« خاطراتی از لی جی سویی، یکی از پزشکان مائو زدونگ، رئیس سابق حزب کمونیست چین کتاب
است که برای اولین بار در سال 1994 منتشر 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 می شود را به رشته تحریر درآورده است.

اواخر قرن نوزده چین به پوسته ای از شکوه 
گذشته اش تبدیل شــده بود. سرزمینی پهناور و 
ضعیف به رهبری چیانگ کای شک که در تمام 
طول جنگ جهانی دوم تســلیم و ملزم به انجام 
آنچه قدرت های غربــی و به ویژه آمریکاییان 
می خواستند، شده بود. دولت ناسیونالیستی چین 
بهای چندانی به کمونیســت ها نمی داد. مواجهه 
ابتدایی مائو تســه تونــگ )زدونگ( )1976- 
1893( با مارکسیسم به زمانی برمی گردد که به 
عنوان دستیار کتابخانه در دانشگاه پکن مشغول 
به کار بود. او در ســال 1921 حزب کمونیست 
چین را تاسیس می کند و به مارکسیسم شمایل 
جغرافیایی می بخشد. مائو احساس می کرد که در 
یک جامعه آسیایی کمونیست ها 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 
میلیون ها نفر جمعیت آن درگیر کشــاورزی 
بودند. مائو معتقد بــود که نخبگان انقالبی فقط 
میان دهقانان و نه میان کســانی که در شهرها 
کار می کردند، یافت می شوند. کمونیست ها یک 
دولت شــوروی )شورای حاکم کمونیستی( در 
استان جیانسکی در جنوب چین تشکیل دادند که 
خیلی زود توسط چیانگ کای شک سرکوب شد. 
اما در ژانویه سال 1935 کمونیست ها پیش روی 
به سمت شــمال چین را آغاز کردند. آن ها این 
سفر خود را راهپیمایی طوالنی نامیدند. این واقعه 
نهایت سرنوشــت حزب کمونیست چین  در 
را تعییــن کرد و موجب انتخاب مائو به رهبری 
حزب شــد. با ورود کمونیست ها به شانسکی 
)شهر شمالی چین( مائو موفق به تشکیل پایگاه 
قدرتمندی شد. مدتی بعد ناسیونالیست ها به قلب 
سرزمین های کمونیستی شمال چین حمله بردند 
و افراد مائو را مجبور به عقب نشینی کردند. مائو 
یک بار دیگر ارتش را سازماندهی کرد و موفق 
شــد در 1949 پکن را تصرف کند. چیانگ و 
پیروانش به تایوان رفتند و مائو تشکیل جمهوری 
خلق چین را اعالم کرد. ابتدا روس ها از پیروزی 
مائو بر چیانگ کای شک خوشحال شدند و این 
در حالی بود که آمریکا به وحشــت افتاده بود. 
واقعیت این است که به قدرت رسیدن مائو آغاز 
بحران های سخت و تازه ای بود. پدر کمونیست 
چین صاحبان زمین ها را به اتهام سوءاستفاده از 
دهقانان به دادگاه های 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 جزء به جزء از پکن دریافت می کردند. 
او همچون استالین هزاران نفر از مردم را با عنوان 
پاکسازی کادرهای ضدانقالب اعدام کرد. عده ای 
بین 500000 تا 80000 نفر در این پاکسازی ها 
کشته شدند. پزشک مخصوص مائو این شرایط را 
این گونه توصیف می کند: »پس از آن که خودم 
به مدت تنها دو هفته برای مشارکت در کارهای 
سخت به یکی از این اردوگاه ها رفتم معنای واقعی 
زندگی در آن جا را دریافتم. انسان  هایی که توان 
حمل ده کیلو بار را داشتند مجبور به حمل بیست 
کیلو می شدند و پس از مدتی که بدنشان از کار 
می افتاد و مجروح و شکســته و بی پناه می شدند، 
آن ها را مجبور به اعتراف به جرم های مرتکب 
ناشده و نام بردن از دیگران می کردند. انسان ها 
در این اردوگاه ها بی گناه می مردند و مرگ برای 
آن ها راحت تر از تحمل سیاست های »اصالح« 

بود.«
 به دلیل شــباهت های مائو به اســتالین و 
سیاست هایی که در سرمشق گرفتن از شوروی 
در پیش گرفته بود، تصــور بر این بود که این 
دو کشــور هم پیمانان نزدیکی خواهند شد. اما 
این گونه نشــد و در دهه 60 میالدی این دو به 
رقیبان ســخت یکدیگر تبدیل شدند. مشکالت 

البته با مرگ استالین در 1953 آغاز شد. نیکیتا 
خروشچف که توانسته بود با استفاده از موقعیت 
خاص خود رقیبانش را از میدان به در کند، به حمله 
و نقد سیاست های استالین پرداخت و این چیزی 
بود که مائو را نگران می کرد. »مائو هیچ گاه حمله 

خروشچف به استالین را نبخشید.« 

QQQیک گام بزرگ؛ یک فاجعه بزرگتر
در سال 1958 مائو 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 فاجعه ای 
بزرگ را در تاریخ چیــن رقم زد. در این طرح 
همه چیز کامال اشــتراکی بود و حتی ساعات 
خواب نیز جیره بندی شــده بود. دهقانان هر دو 
روز یک بار، شش ساعت اجازه خوابیدن داشتند 

و باید طبق روش های ایده آلیستی چند فن ساالر در 
پکن یعنی »کشت فشرده، شخم عمیق« زمین ها 
را شــخم می زدند. 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 می شد و آن ها را مورد 

بازجویی قرار می دادند.« 

QQQتحسینی که به نفرت تبدیل شد
کتاب »زندگی خصوصی مائو تســه تونگ،  
خاطرات پزشک شخصی مائو« خاطراتی از لی 
جی سویی، یکی از پزشکان مائو زدونگ، رئیس 
سابق حزب کمونیســت چین است که برای 

اولین بار در ســال 1994 منتشر 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 می شود، تا مرگ او در سال 
1976 را به رشــته تحریر درآورده است. کتاب 
توسط رســانه های غربی به خوبی پذیرفته شد و 
با بررسی ها و مطابقت هایی از سوی منابع دیگر 
مورد تأیید قــرار گرفت، اما در جمهوری خلق 
چین با بحث ها و واکنش های تند بسیار زیادی 
مواجه شد، تا جایی که انتشار آن متوقف شد و 
برخی از هم قطاران مائو اظهار داشتند که ادعاهای 
دکتر لی ســاخته و پرداخته خودش و مترجمان 
انگلیســی زبان اســت. در این کتاب مشکالت 
و ناامیدی ها و درگیری های 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 
خنثی سازی های مختلف اعضای حزب کمونیست 
را نیز شــرح می دهد و بخــش قابل توجهی از 
روایت ها شــامل درمان و وضعیت جســمی و 
روانی مائو و ارزیابی شــخصی لی از چگونگی 
رفتار او با دیگر شخصیت ها و اختالفات اعضای 
حزب و بحران هایی اســت که مائو را محاصره 
می کنند. می توان گفت تمایز مهم کتاب نسبت 
به دیگر روایت های شرح حال گونه و نیز آن چه بر 
جذابیتش افزوده،  این است که لی صراحتاً تغییر 
دیدگاه تدریجی اش را ابراز کرده و ابایی ندارد از 
این که بگوید چگونه تحسین ابتدایی اش در مورد 
مائو به انزجار، تحقیر و حتی گاهی نفرت شخصی 
بدل می شود. لی به تدریج از رهبر به دلیل بروز 

حوادث ناگواری که به طور مستقیم یا غیرمستقیم 
در آن ها دست داشته، سوءاســتفاده از قدرت، 
بی تفاوتی نسبت به رنج مردم و همین طور به دلیل 
سیاست های شکست خورده او، بیزار می شود. در 
طول کتاب، لی، مائو را با امپراتورهای تاریخی 
چینی در تاکتیک هایی که او برای کنترل افراد 
در اطرافش به کار می بندد مقایسه  و اشاره می کند 
که مائو مکرراً به خواندن تاریخ  امپراتوری  های 
چین می پرداخته است. این کتاب توسط محمد 
امیدوارنیا به فارسی ترجمه شده. دکتر امیدوارنیا 
در زمان حیات مائو سال ها در چین زندگی کرده 
و از نزدیک شاهد زندگی مردم چین بوده است. 

QQQواقعیت یا خیالبافی؟
بســیاری از منتقداِن کتــاب معتقد بودند 
که دست نوشــته های لی از زندگی روزانه مائو 
حاصل خیالبافی های اوست. منتقدانی که اغلب 
از نزدیکان مائو محســوب می شدند، همچنین 
ادعا می کردند که لــی خاطراتش را به کمک 
مجالت و روزنامه هایی که از آن زمان جمع آوری 
کرده، ســاخته و پرداخته است. یکی از منتقدان 
چینی کارِ لی، »چی بنوی« است که قباًل عضو 
رادیکال های انقالب فرهنگی در پکن بود. چی 
در سال 1968 دستگیر و زندانی شد و پس از آن 
هجده سال دیگر در زندان به سر برد. او باوجود 
آزار و اذیت هایی 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 شخصًا 
در آن ها شرکت می کرد، بیشترین خاطرات لی از 
انقالب فرهنگی متشکل از متون جمع آوری شده 
از روزنامه ها، مجالت و نوشــته های افراد دیگر 
اســت. او برای جلب نظر خواننــدگان غربی 
سناریوهایی با عنوان خاطراتش ساخته که در آن 
دچار خطاهای بی شماری می شود.« به عنوان مثال 
چی ادعا می کند که پس از ســال ها 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 می کرد 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. یه یونگ لی، نویسنده ای که 
بعدتر با چی دوســت شد، با اشاره به مرگ چی 
گفت: »چی تا زمان مرگش یک چپ گرا باقی 
ماند و هرگز از اصرار بر درستی مائو و ایده هایش 

دست برنداشت.«

QQQ  آغاِز یک روایت
دکتر لی نوشــتن خاطراتش را از سال 1954 
هنگامی که به عنوان پزشک مائو تعیین شد به 
صورت یک سرگرمی آغاز  کرد، اما با گذشت 
زمان این کار برایش شامل ضبط تجربیات هم  شد: 
»ابتدا تنها رویدادهای مهم را می نگاشتم، اما پس از 
مدتی به نوشتن مشاهداتم عالقه پیدا کردم. در عین 
حال هیچ گاه تمایلی به انتشار نوشته هایم نداشتم. 
چون مکان امنی برای نگهداری یادداشــت هایم 
وجود نداشت تصمیم دردناک سوزاندن آن ها را 
گرفتم.« وقتی در سال 1976 مائو درگذشت، جو 
سویی شروع به بازنویسی خاطراتش  کرد و این 
بار هرچه در ذهن داشت را با جزییات روی کاغذ 
 آورد. از اوایل 1977 آغاز به نگاشــتن خاطرات 
 کرد و در ماه مارس 1989 نوشتن کتاب از روی 
یادداشت هایش را شروع  کرد. 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 می ایستد و نمودار ضربان قلب 
روی دستگاه الکتروکاردیوگراف ناپدید می شود. 

»رهبر از دنیا رفته بود.«

زندگی خصوصی آقای زدونگ 
خاطرات پزشک مخصوص مائو، نمایی نزدیک از زندگی راهبی بی کاله و بی آسمان است

روژین حسینی
روزنامه نگار

پزشک مخصوص مائو که بود؟
در ســال 1931 هنگامی که یازده ساله 
بود، ژاپن منچوری را در شمال شرقی چین 
اشغال کرد. لی جی سویی هم مانند بسیاری 
از مردم کشــورش ســقوط چین به دست 
قدرت های خارجی را که در چین مســتقر 
شده بودند، حاصل چیزی می دانست که بعدها 
»امپریالیسم« خوانده شد. او در همان روزگار 
به حزب کمونیست می گروید.   خانواده اش 
در آوریــل 1949 با فرســتادن نامه ای به 
جی سویی از او می خواهند که به کشورش 
بازگردد. نامه ای از ســوی رئیس برادرش، 
دکتر فولیان جانگ نیز در همین خصوص به 
دستش می رسد. دکتر فو تنها پزشک مسیحی 
آموزش یافته در کشورهای غربی بود که در 
»راهپیمایی بزرگ« حضور داشت و در سال 
1934 ماالریای مائــو را درمان کرده بود و 
در مقر فرماندهی حزب کمونیست به عنوان 
پزشــک ویژه رهبر خدمت می کرد. دکتر 
لی جی سویی در ســال 1952 ار سوی دفتر 
حزب کمونیســت چین به عضویت حزب 
کمونیست درمی آید. او پیش از آن در حومه 
غربی پکن زیر نظر دفتر مرکزی حزب، در 
درمانگاهِ اقامِت بلندپایه ترین رهبران حزب 
و دولت و ارتش مشغول به کار بوده است. 

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

مائو وظیفه حفظ سالمتی او را بر عهده داشته 
است. لی همچنین سرپرست گروه پزشکی 
16 نفره ای از عالی ترین پزشکان و 24 نفر 
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 تحصیل کرده 
و آموزش دیده است و به طور حتم جایگاه 
 ویــژه ای در چیــن برایم وجــود دارد.« 
در آن ایام نهضتی علیه ضدانقالب در حال 
شــکل گیری بود و برخی از پزشکان ویژه 
مقامات عالی رتبه کشــور به اتهام عضویت 
در یک گروه ضد حزب کمونیست، هدف 
حمالت و انتقادها قرار داشتند: »من روزها 
و هفته های متمادی، بهت زده در جلســات 
»مبارزه« کــه هرروز 4 تا 5 ســاعت از 
عصر تا شب به طول می انجامید، می نشستم 
و به انتقادها علیه همکارانم که روز به روز 
بزرگتر جلوه داده می شد گوش فرامی دادم... 
در جریان مبارزه علیه پزشکان مجبور شدم به 
خاطر بقای خود و خانواده ام، به انتقادکنندگان 
بپیوندم. مجبور به دروغ گویی شدم زیرا این 
تنها راه ادامه کار و پیشرفت و باالتر از همه، 

حفظ جانم بود.«

QQQاولین دیدار
اولین مالقات دکتر لــی با مائو در بعداز 
ظهر مارِس 1955 صورت گرفت؛ در استخر 
شنای سرپوشیده مائو که اغلب وقتش را آن جا 
می گذراند و اتاق پذیرایی، اتاق مطالعه و اتاق 
خوابش را هم به آن جا انتقال داده بود. جایی که 
محل اولین مالقاتش با ریچارد نیکسون، رئیس 
جمهور آمریکا و تاناکا نخست وزیر 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 حوله ای بر کمر و پاها داشت. در حال مطالعه 
کتابی بود. تنومند و قوی می نمود. شــکمی 
پهن و شانه های برآمده داشت. چهره اش سالم 
می نمود.« بعد از گفت وگوی کوتاهی مائو از 
دکتر لی می خواهد 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 هم صحبت نزدیک خود 
برمی گزیند؛ چه در زمان های بی خوابی و چه 
در مراسم های سیاسی و سان دیدن از ارتش: 
تاریخی و  »از من می خواســت کتاب های 
فلسفی مورد عالقه اش را مطالعه کنم و هر هفته 

ساعت ها را به گفت وگو با من می گذراند.«

زندگی خصوصی مائو تسه تونگ
دکتر لی جی سویی

ترجمه جواد امیدوارنیا
جهان کتاب

۲۴۴ صفحه/ ۲۰۰۰۰ تومان



پرسـه فصل 5:  هنر و ادبیات

هر ســال در اولین روز شهریور ترانه 
خانلری به ایران می آیــد. تنها بازمانده ی 
پرویز ناتل خانلری و همسِر با دانش اش زهرا 
خانلری. در اولین روز شهریور پویا مراسمی 
به یاد پدرِ از جان شده اش برگزار می کند و 
می رود به فرنگ. امسال بیست و هفت اُمین 
ساِل درگذشِت این مردِ تاثیرگذار فرهنگ 
و ادبیات ایران اســت. و ما چه می دانیم از 
خانلری؟ شــاید اغلب مان نامی غبارگرفته. 
آن هایی که در دانشکده های ادبیات فارسی 
درس می خوانند کمی بیشتر و آن هایی که در 
حوزه ی تاریِخ معاصر کار و تحقیق می کنند 
نیز هم چنین. هرچند دو سال پیش بود که  
شفیعی کدکنی  محمدرضا  مقاله ای که  طی 
نوشــت در ستایش از شعر خانلری و حمل 
بر حمله شد به شعِر نیما نامِ این مرد مدتی در 
صفحاِت روزنامه ها و فضای مجازی چرخید. 
مقاله ی شفیعی اشاره ای داشت به یک دعوای 
کهن و قدیمی که از سال های دور بیِن این 
دو خاله زاده در جریان بــود. بیِن دو مردِ 
برآمده از مازندران. اما قصه ی خانلری مملو 
از فراز و نشیب است و هم چنین نامهری ای 
که بر او رفت در ســال های اول انقالب و 
اگر نبود وساطت مرتضا مطهری شاید او نیز 
به تیِر اعدامِ خلخالی بی جان می شد. پرویز 
ناتل خانلری نمونه ای ســت از روشنفکراِن 
سنتی ایرانی که برآمده از آکادمی و از قضا 
حوزه ی  در  بودند  آکادمی  تکمیل کننده ی 
زبان و فرهنگ. مــردی خوش پوش که 
دوستان و دشــمنان فراوانی داشت و دارد. 

قصه ی ناتل خانلری قصه ای ست مدام...

QQQمردی در راه
پرویز ناتل خانلری در سال 1292 به دنیا 
آمده است. او که نسبت نزدیک با پدرِ شعِر 
نوی ایران؛ نیما یوشیج دارد، خود نیز سودای 
شاعری داشت و شعر نوشت تا ته عمر. اما 
اهمیِت واقعی اش در حضورِ متراکم اش بود 
در ساختِن فرهنِگ ایراِن رو به مدرن رونده. 
او که از محبوب ترین شاگرداِن بدیع الزماِن 
فروزان فر بود، هم در لغِت فارسی دانش و 
طبعی فراخ داشت، هم در زبان فرانسه. ماننِد 
نیما در سن لویی به دبیرستان رفته بود. در اوِل 
قدرِت یافتِن محمدرضا پهلوی او که تازه به 
کسوِت دکتری ادبیات فارسی درآمده بود، 
سنِگ بنای گسترش دانشکده ی ادبیات را 
گذاشت. مردی که پایان نامه ی دکترای اش 
را با ملک الشعرای بهار گذرانده بود، هم دل 
در گروِ سنت داشت هم رو به ادبیاِت نو. هم 
با صادِق هدایت به کافه می رفت و دم خور 
بود، هم با رشید یاســمی و نفیسی و بهار 
و... گروه »سبعه« را ساخته بود برای گپ 
و گفت پیراموِن ادبیاِت کهن ایران. خانلری 
در اواِن راه بیش از هر چیز به نوشتِن تاریِخ 
زبان عالقه مند بود. کاری که در نهایت نیز 
انجام اش داد. او که در فرانســه آواشناسی 
خوانده بود، به ساختارِ تاریخی و فنی فارسی 
توجه ویژه ای داشت و اصلن کرسی تاریِخ 
زباِن فارسی را او در دانشگاهِ تهران تاسیس 
کرد. در همین دوران او مجله ی مهِم »سخن« 
را می سازد و تا ساِل 1357 منتشرش می کند. 
مجله ای با نام های بزرگ. نام هایی که میانه رو 
بودند و دور از رادیکالیسِم ادبی و این خود 
جریانی مهم بود که همواره در تاریِخ ادبیاِت 
ما کمتر دیده شــد. جریانی که دور بود از 
و  نداشت  انقالبی  شورانگیزی  مارکسیسم، 
از ســویی برای ورود به آن شناخِت جدی 

ادبیات نیاز بود. خانلــری در تمامِ عمِر تا 
حدودی بلندش بر اصوِل فکری و ادبی خود 
پایدار ماند. او در جریاِن برگزاری کنگره ی 
نویسنده گاِن ایران در ساِل 1325 شعِر بلنِد 
عقاب را خواند. در جایی که به گمان ام نیما 
بعِد قطِع برق ســالن »مرِغ آمین« را خواند 
زیِر نور شــمع. خانلری خود را وابسته به 
سمبولیست های فرانســوی می پنداشت و 
نوآوری انقالبی در شعر را در راستای تحقیق 
بیشتر در ساختارِ عروضی شعِر فارسی. چه 
او رساالت و کتاب های بسیار مهمی هم در 
این حوزه نوشت. مثِل »تحقیق انتقادی در 
عروض و قافیه و چگونگی تحول اوزان غزل 
فارسی«. او عکِس نیما معتقد بود که هنوز 
می شود با دست یازیدن به قابلیت های مختلِف 
عروض فارســی شعِر موزون نوشت و کارِ 

نو انجام داد. 
قصه های زیادی درباره ی اختالف های او 
با نیما نوشته و گفته شده. هرچند خودِ نیما نیز 
بر این قضیه دامن می زد و در یادداشت های 
روزانه اش اشاراتی کرده به این اختالف ها. 
این که خانلری دوست داشت نامِ »پدرِ شعِر 
نو« ی فارسی به او داده شود امری ست که 
باید از زوایای مختلف آن را بررسی کرد. بی 
تردید خانلری به نظِر من از منظِر جهاِن شعری 
هوای تازه ی نیما را ندارد و محافظه کار است 
و البته نه چندان تاثیرگذار. او آن قدر جریان 
ســاخته که می توان نسبت به این اختالف 
درون خانواده گی اش بی توجه بود. چه او از 
سال های دهه ی سی شروع کرد به ترجمه 
و حمایت از مترجمان برای انتشار ادبیات 
جدید جهان. از سویی چشم به مدرنیست ها 
داشت و از سویی به اعماِق دست نخورده ی 
تاریِخ ادبیات ایران می نگریست و این میان 

ناگهان واردِ کار سیاست شد...

QQQسناتوِر ادیب یا ادیبی که سناتور شد
پرویز ناتل خانلری دو سال بعِد ماجرای 
ساِل 1332 به دولت نزدیک شد. او که در 
انتصابی مازندران شد  همین دوران سناتورِ 
و معاون اسداهلل علم در وزارت کشور. این 
جاست که باید به خانلری از نگاهی وسیع تر 
نگریســت. او در حالی که در کارِ اجرایی 
سیاســت ورود کرده به شدت در دانشگاه 
تهران مشغول است. کالس های اش را دارد 
و حامی شــاگرداِن خود است. در همین 
زمان او یکی از مهم ترین طرح های فرهنگی 
ایران را پیشــنهاد می کند که به تصویب و 
تمامِ  دانش«...  تاسیس»سپاهِ  می رسد؛  اجرا 
زنده گی نامه نویســان خانلری بر این نکته 
اتفاق نظر دارند که یکــی از اهداِف او در 
زیستن نابودی بی سوادی در ایران بود. این 
بی سوادی در وهله ی نخســت به خواندن 
و نوشــتن بازمی گشــت و در مراحِل بعد 
بارورکردِن شهرها و روستاها با کتاب خانه ها 
و انتشار آثاری برای شناســاندِن ایران و 
فرهنگ اش. وقتی طرِح سپاهِ دانش اجرایی 
شد، کمی بعد سازماِن »پیکار با بی سوادی« 
به دستورِ محمدرضا پهلوی تاسیس شد که 
از مجریاِن اصلی اش شــخِص خانلری بود. 
درواقع کاری کــه خانلری انجام داد و پِی 
آن بود برای بسیاری روشنفکراِن آن زمانه 
چیزی به چشم آمدنی نبود. آن ها در دهه ی 
بعد اسطوره ای به نامِ صمد بهرنگی را ساختند 
که به عنواِن معلمی شــریف در روستاهای 
دورافتاده به کار مشغول بود و هیچ وقت به 
خود زحمت ندادند که دریابند مجری طرحی 
که درش صمد بهرنگی به معلمی رسید چه 
کسی بوده اســت!  خانلری در کنارِ کار 
سواد آموزی که بعِد انقالب نام اش تغییر کرد 
به »نهضت سوادآموزی« بنیادِ فرهنِگ ایران 

را پایه گذاشت که کارش انتشارِ کتاب بود 
در رابطه بــا تاریخ و ادبیات ایران. از جمله 
کتاب هایی که با عنواِن »گنجینه ی ادبیات 
فارسی« منتشر شدند و تا امروز هم از منابع 
درجه اول هســتند برای شناخِت شاعران و 
ادبیات فارسی. کارِ بنیاد فرهنگ چندسویه 
بود و خانلری به خاطر قدرِت سیاســی اش 
توانست بودجه ی خوبی برای اش از دولت ها 
بگیرد و جوان هــای فراوانی را در آن جا به 
کار بگمــارد. در اوایــِل دهه ی چهل و با 
نخست وزیری اســداهلل علم، خانلری نیز به 
ســمِت وزارِت فرهنگ رسید. مقامی که 
برای برخی نمایان گِر شباهت هایی بود بیِن 
او و آندره مالرو. شخصیتی که خانلری به 
شدت به او عالقه داشت. خانلری از زمانی 
که به وزارت فرهنگ رسید طرح های مهمی 
چون سوادآموزی و بنیاد فرهنگ را اجرایی 
کرد و گسترش داد. او هم چنین به ریاست 
فرهنگستاِن ادب و هنر فارسی رسید که تا 
بروز انقالب آن را بر عهده داشت. در تمامِ 
این ســال ها هرچند او در کارِ سیاست بود 
ولی نمی توان از او به عنواِن یک سیاست مدار 
نام برد. خانلری عملن در حوزه ی سیاست 
بیش از هر چیز پِی به دست آوردن منابعی 
بود که بتواند تحوالت اساسی در آکادمی 
و مدارِس ایــران به وجود بیــاورد. او از 
جنِس روشــنفکرانی ســنتی چون بهار یا 
نفیســی و دهخدا بود. مردانی که برای کارِ 
آگاهی بخش به سوی زباِن فارسی و سابقه ی 
فرهنگی ایران نظر کردند. هرچند خانلری با 
نوگرایانی چون هدایت و فرزاد و گلستان 
هم دوستی داشت اما ساختارِ فکری اش به 
نحوی دگر بود. او در مقاالت اش هم اشاره 
می کند به بــرآوردِن مفهومِ ایران به عنواِن 
امری وحدت بخش و فرهنگــی. و عامِل 
این امر را ادبیاِت فارسی می دانست و روِح 
داستان گوِی آن. چه او یکی از مشهورترین 
متوِن تاریِخ ادبیاِت ایراِن قرن ششــم؛ یعنی 
»سمِک عیار« را تصحیح می کند و به بازار 
می فرستد. داستانی مطول و حماسی که به نثر 
نوشته شده.هم اوست که تصحیحی مشهور 
و مهم از غزلیاِت حافظ منتشــر می کند و 
هم اوست که »مخارج الحروف« را از ابن سینا 
نگاهی  در  برمی گرداند. خانلری  فارسی  به 
تاریخ  نظام مند کردِن  پروژه ی  کلی عملن 
و ساختارِ زبان فارسی را در سر می پروراند. 
و بیشترین آثارِ منتشرشده اش نیز در همین 
حوزه هستند. کتاِب مهمی چون »تاریخ زبان 
فارسی« هنوز اثری کم نظیر است که حاصِل 
تحقیقاِت گسترده ی اوست بر پیشینه ی این 
زبان. ُطرفه این کــه او در همین دوران در 
مجله ی سخن نیز مقاالتی فراوان می نویسد 
دربــاره ی وجوهِ مختلِف زباِن فارســی. از 
ســویی کتاِب بســیار مهِم آرتور پوپ را 
ترجمه می کند درباره ی تاریِخ هنر ایران و 
از سویی »دســتور زباِن فارسی« را در اوِل 
دهه ی پنجاه بیــرون می دهد که بحث های 

مهمی برمی انگیزاند. 
جنِس کار او در همهمــه ی نوگرایان، 
مدرنیســت های هنری و ادبی و روشنفکراِن 
متعهدچندان به چشم نمی آید. او چون به قدرت 
نزدیک است حتا موردِ نفرِت بسیاری از همین 
نویسنده گان و شاعران هم قرار دارد. هر چند 
بســیاری از مترجماِن مهم آن دوراِن ادبیات 
ایران و ســال های بعد در نشریه ی سخِن او 
مشغول به کار هستند) مانند ابوالحسن نجفی( 
ولی خانلری در درگیری قدرت با نویسنده گان 
ناراضی میانه روی را برمی گزیند. او به سنِت 
تمامِ آکادمیسین ها در دانشگاه و بنیادِ فرهنگ 
می ماند و سعی می کند از جوِ زمانه خود را دور 
نگه دارد. از ســویی نوعِ کارِ تخصصی او در 

معتدل وشنفکر  ر
اوِلشهریورسالمرِگپرویزناتِلخانلریست
ایراندوستیکهیکیازنمادهایمیانهرویبود

حوزه ی زباِن فارسی و تاریِخ آن مخاطباِن انبوه 
ندارد و تا حدودی تخصصی ست. شعرِ او نیز در 
مواجهه با شاعراِن مهمِ سال های دهه ی چهل و 
پنجاه چیزی برای گفتن ندارد و همین خانلری 
را از فضای روزِ ادبیاِت ایران دور می کند. چیزی 
که خودِ او نیز چندان عالقه ای به آن نداشت. او 
دلبسته ی زیرساخت های فرهنگی و زبانی بود و 
شورِ ادبیاِت روز نمی توانست به او در این زمینه 
کمِک خاصی کند. پس ناتِل خانلری آکادمی 

را انتخاب کرد و فرهنگستان را...

QQQسال های سختی و تنهایی
پرویز ناتــل خانلری کمی بعِد پیروزی 
انقالب دستگیر می شود. او که سال ها سناتور 
انتصابی اســتان مازندران بود و پست های 
مختلِف سیاسی داشت چیزی نزدیک به صد 
روز را در زندان می گذراند. شواهد و قرائن 
نشان می دهند که دادگاهِ وقت نگاه تندی به 
او داشته است و بحِث دادِن حکِم اعدام نیز 
برای اش دور از تصور نبوده اســت. اما این 
میان مرتضا مطهری ست که پی گیِر وضعیت 
او می شود و اشاره می کند که این مرد چه قدر 
برای فرهنِگ ایران زحمت کشیده است. به 
گفته ی رضا سیدحسینی که چندین سال در 
با خانلری همکاری داشت،  نشریه ی سخن 
دکتر خانلری بعِد آزادی از زندان بســیار 
تکیده و غمگین شده بود. شاید بی شباهت 
نباشد ماجرای زنداِن او و امیرهوشنگ ابتهاج 
که در هر دو نوعی دل شکســته گی عمیق 
برای زندانــی باقی ماند. هرچند جایگاهِ این 
دو کاملن متفاوت و مجزاســت. در دوازده 
ســالی که خانلری بعِد انقالب زنده است 
عمدتن در خانه به ســر می برد و با بیماری 
دست و پنجه نرم می کند. هرچند دوستان و 
شاگردان اش مدام به دیدِن او می روند اما آن 
مردِ پر کار جز دو سه کتاِب که اکثرشان 
منتشر  چیزی  اســت  مجموعه مقاالت اش 
نمی کند. طِی حادثه ای دچارِ شکسته گی لگن 
می شود و کاملن خانه نشین تا این که در روزِ 
اول شهریور سال 1369 از دنیا می رود. دکتر 
شفیعی کدکنی در جایی روایت می کند که 

چگونه این مرگ آن ها را در غم و ماتم فرو 
برده بود که سه روز بعدش مهدی اخوان ثالث 
از دنیا می رود و این بُهت دوچندان می شود. 
درواقع دو مرگ که نماینده گان شان برآمده 
از دِل سنت بودند و به سنت نیز خو داشتند... 
خانلری در تمامِ عمرش توجهِ عمیقی به آثارِ 
و جهاِن کالسیک داشــت. این امر هم در 
ادبیات ایران برای او متصور شــده بود، هم 
در ادبیات غــرب. چه مثلن در ترجمه های 
او می توان »ترســتان و ایزولد« یا »دختر 
سروان« از پوشکین را دید که با همین نگاه 
به فارسی برگرداندشان. امِر کالسیک یعنی 
بازگشت به ریشه های فرهنگی و زبانی. با 
نگاهی روایی می توانیم دریابیم که کسانی که 
خانلری به آن ها 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 وجوهِ مختلِف آن 
را ضبط کرد. خانلری در راستای همین هدف 
مدیریت انتشارمجموعه کتاب هایی را بر عهده 
گرفت که می توانستند انبوهی از متوِن ادبیات 
ایران را به ساده گی و دور از قواعِد مرسوم 
به دست مخاطباِن جوان تر برسانند. از سویی 
بنیاد فرهنگ ایران به مدیریت او نه تنها در 
حوزه ی چاِپ این آثار که فعالیتی گسترده 
داشت در کِل تاریخ و فرهنگ و هنر ایران. 
وظایِف این بنیاد پر دامنه و گوناگون بود و 
به تدریج گسترش یافت و امروز در کسوِت 
پژوهشگاه علوم انسانی مشغول به کار است. 
انبوه آثاری که در بنیاد تصحیح، ترجمه و 
منتشر شــد چنان به غنای فرهنگی ایران 
افزودند و منابِع دست اولی در اختیار ادبیات و 
هنر ایران گذاشتند که کم نظیر است. در عیِن 
حال این یکی از ابعادِ کارِ بی وقفه ی خانلری 
بود و تالش او برای ترویِج رشته ی ادبیات 
فارسی و هم چنین جریاِن زبان شناسی فارسی 
کم نظیر است...تمام این فعالیت ها کنارِ هم 
از او تصویری متفاوت می سازد. مردی آرام 
که از ســویی با بهار حشر و نشر داشت و 
از ســویی دیگر در کافه ی »ُرزنوار« نبش 
میدان فردوســی با هدایت و بزرگ علوی 

ناهار می خورد و گپ می زد. هم به شعِر نو 
عالقه داشــت اما در قوالِب کهن می سرود 
و می نوشــت. او در میانه ایستاده بود و این 
میانه روی اش بود کــه در نهایت چهره ای 
چندسویه از او ساخت. هرچند کارِ سیاسی 
کرد در ســاختارِ دولت اما جنِس این کار 
برآمده بود از فرهنگ دوستی او و تالش اش 
برای ترسیِم تصویری عمیق تر و زبانی تر از 
ایران. او ناسیونالیست یا ملی گرایی دوآتشه 
نبود، بلکه بیش از هر چیز شیفته ی باورهای 
زبانی مختلف، از فولکلورهای محلی تا دستور 
زباِن مدرن شده بود. خانلری در نگاهِ دیگران 
شخصیتی ســت که با بسیاری قواعِد فکری 
زمانه اش نمی سازد. یعنی خِط سیاسِی روشنی 
نداشت هرچند با دولِت پهلوی در کسوِت 
وزیر هم کار کرد. او بیش از هر چیز متمایل 
بود به تکثیِر وجود خودش به عنواِن مردی 
که مدام کار می کند. از شاعری تا کارِ نشر و 
استادی. از وزارت تا کارِ مجله و تصحیح متن. 
آفریننده گی  از  مملو  هیوالوار...  منظومه ای 
فرهنگی. و چنین است روایت قصه ی پرویز 
ناتل خانلری. قصه ای که هرچند در ســاِل 
1369 به پایان رسید اما آثارش مدام زنده تر 
می شوند و قابِل بحث تر، چه دغدغه ی زبان و 
مساله ی نگاهِ »ایران شهری« امروز به شدت 
در بافت فضای فکری ایران دنبال می شــود 
و موافقان و مخالفاِن خود را دارد. امری که 
خانلری به نحوی در روایِت زبانی اش تاثیری 
مهم داشت. برای همین است که او را باید 
از جنِس روشنفکراِن سنتی ای دانست که به 
ریشه هایی بازگشتند که به زعم شان باید بیش 
از پیش درک می شد. این بازگشت تفاوت 
داشــت با آن چه مثلن ســنت گرایی چون 
اخوان ثالث پِی آن بود. این حرکتی تاریخی 
بود بیشــتر تا ادبی و خانلری تاریخ را نیاز 
داشت تا شکِل دقیق تری از ایران بسازد در 
هیات و هویت زبان و هنرش... او این کار 
را انجام داد و بی تردید یکی از جدی ترین 
چهره هایی ست که زباِن فارسی به او مدیون 
مانده اســت.یک مردِ آرام که می خواست 

عقاب باشد.

مهدی یزدانی ُخّرم
نویسنده و روزنامه نگار ادبی
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مرا پشت از آزادگان است راست...
همایونشجریانوسهرابپورناظریدرجدیدترینهمکاریخود»سی«رارویصحنهبردند

»مرقوم فرموده بودید که فردوســی 
»پاترون« ایران اســت. بنده هم وقتی با 
خود فکر می کردم، دیدم ایران در تاریخ 
پیش از اســالم 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 می شد؛ 
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 نامه ای 
در پاســخ به دعوت »محمدعلی اسالمی 
ندوشن« برای راه اندازی بنیاد ایران سرای 
فردوسی نوشته و »فردوسی« را پاتروِن 
ایران خوانده است؛ اما آیا همان طور که 
دکتر صفا اشاره کرده است؛ باید فردوسی 
را پدرِ ملِت ایران دانست؟  با وجود آنکه 
می گویند »شاهنامه« شناسنامه ی ما ایرانیان 
و یکی از مهم ترین آثاری اســت که در 
ادبیات ایران خلق شده است؛ اما اهمیِت 
واقعی آن در چیســت؟  ضرورِت خلِق 
آثار هنری به زباِن امروز و با مقتضیات 
کنونی کدام اســت؟ اینها پرسش هایی 
اســت که نمی تــوان در یک گزارش 
ساده به آنها پاسخ داد و بدون شک نیاز 
به تالیف صدها کتاب، مستند و مقاله ی 
تحقیقی دارد که تاکنون نیز انجام شــده 
اســت؛  اما »امیرحســین ماحوزی« که 
به عنوان دراماتورژ کنســرت- نمایش 
»سی« فعالیت کرده و سال هاست مشغوِل 
تحقیق درباره این اثر است، درباره ی این 
موضوع می گوید: »شاهنامه فردوسی یک 
اثر حماسی است که بیشترین تأثیر را در 
دوره خودش و دوره های بعد از فردوسی 
داشت. این کتاب در دوره خودش روند 
گم شدن زبان فارسی را قطع کرد و نه تنها 
باعث شد زبان فارسی تثبیت شود و باقی 
برای  افتخارآمیز را  بماند، یک فرهنگ 
تاریــخ این مرز و بــوم به وجود آورد. 
تقریباً تمامی آثار حماسی بعد از شاهنامه 
تحت تأثیر این کتــاب قرار گرفتند و 
شعرا به تأثیر از فردوسی حماسه تاریخی 
و مذهبی ســرودند. هیچ کدام از آن آثار 
هم در طول زمان به شکوه شاهنامه نشدند. 
هیچ ادیبی در ایران وجود ندارد که به هر 
نحوی یک تلمیحی به داستان های شاهنامه 
نداشته باشد. شعرایی چون سنایی، عطار 
و موالنا به شــکلی نمادین، داستان های 
شــاهنامه را بازتعریف کردند و شعرای 
دیگری چون حافظ و خاقانی هم بیشترین 
تلمیح  را به شاهنامه دارند. شاهنامه در عهد 
معاصر هم در میان ادبا خیلی زنده است. 
شاهنامه جایگاه مهمی در زبان و ادبیات 
فارسی دارد و لزوم معرفی آن به نسل های 

آتی کاماًل حس می شود.« 
از آن طرف به نظر می رسد تاریخ نگاری 
شاهنامه اگرچه با افسانه سرایی همراه است؛ 
همچنان مطالِب موجود در آن اطالعاِت 
دقیقی درباره ی این دوران می دهد. هیچ 
منبعی نمی تواند چون شــاهنامه درباره ی 
رسوم کشــورداری و آیین های اداری و 
درباری در ایران پیش از اسالم چون اخذ 
مالیات، سکه زدن، نوشتن نامه های دولتی، 
فرستادن و پذیرفتن سفیر، تشکیالت سپاه، 
سالح های جنگی، رسم تاج گذاری، آیین 
باردادن و غیره و حتی زندگانی روزمره ی 
ایرانیان در آن مقطع چنان تصویر دقیقی 
را ارائــه دهد. ضمن آنکه فردوســی با 
شاهنامه ی فردوسی، ترجمه ی شاعرانه ای 

از خداینامه و آثاری چون اردشیر بابکان 
و یادگار زریران و یادگار بزرگمهر ارائه 
داده است. او همچنین توانست از عربی 
شــدِن زبان رایج فارسی جلوگیری کند. 
»شــاهنامه« به خاطر گنجینه ی بزرگ 
واژه های فارســی آن، برای موجودیت 
زبان فارسی اهمیت بســیاری دارد؛ این 
اثر کهن ترین اثر شعر فارسی است که 
به طور کامل به دســت ما رسیده است، 
می توان تاثیر بــزرگ این کتاب را بر 
آثار هنرمندانی چون شــیخ فرید الدین 
عطار، عمر خیام، شیخ اشراق سهروردی، 
موالنا، ســعدی و حافظ مشاهده کرد. اما 
مهم ترین داستان های شاهنامه عبارتند از 
داســتان زال و رودابه، داستان هفت خان 
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 
و کتایون، داســتان هفت  خان اسفندیار، 
داستان رستم و اسفندیار و داستان رستم 
و شغاد که هم اکنون سه داستان از آن - 
زال و رودابه، رستم و سهراب و رستم و 
اسفندیار- در فضای بازِ کاِخ نیاوران هر 
شب میاِن جمعیتی حدود چهار هزار نفر 

روی صحنه می رود. 

QQQ روایِت امروزی از شاهنامه
»مرا پشت از آزادگان است راست.... 
روزگار بر این سان گذشت که نقِد عمر، 
خرِج تالش برای آشتی دوباره ی مردمانم 
با فرهنگشان شــود، نه تنها از راه و رسِم 
هنرمندی بلکه از راه مردم داری و درِک 
روزگاری که در آنیم که اگر میزان، تنها 
خلق اثِر هنری بود، راه، تفاوِت دیگری 
داشت؛ اما من و همراهِ بزرگم »همایون« 
روزگار و توانمان را در مسیری هدایت 
کرده ایم که از دلش کودکان و بزرگانی 
در پیوند با نغمه های 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« 
به گوِش بســیاری رساندیم. آری هم او 

اســتادِ آواز ایرانی است و هم ما توانمان 
در خلِق نواهای موسیقِی ردیف کم نبود؛ 
اما به گمانم این راه تنها راهِ ادامه حیاِت 
این درخِت کهنسال در باغ ایرانی امروز 
است و اما »ســی«: این رویای دیروز و 
حقیقِت امروز از دل صد ها روز عشق بازی 
و پیوندم با شــاهکار فردوســی بزرگ 
شــکل گرفت. آری شاهنامه را بخوانید 
تا بدانید چه بر ما گذشــت که نتوانستیم 
تاب بیاوریم و رستم و اسفندیار و زال و 
رودابه و سهراب را به روی صحنه کارمان 
کشاندیم. »شــاهنامه« شناسنامه راستین 
ما ایرانی هاســت. اگر با آن آشنا شوید، 
شــما هم با ما هم رای می شوید. روزی با 
»همایون«جان بودیم کــه خیال، ما را 
به ســفری برد؛ به خانه ای 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 هســتی اش در راهِ حفظ فرهنگ 
سرزمینش بگذرد؟ از فرزند و همسر و 
دستمایه و سرمایه؟ از دار و ندار بگذرد 
تا به عشق اش برسد؟ و چه عشقی پاک تر 
از عشق به فرهنگ و سرزمینی که مادر 
فرهنگ ها و تمدن و زادگاهِ 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 
شناســاندِن 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  ، لحظه ای 
دسِت مرا رها نکرده، با یاری »همایون 
شجریان« - حنجره گویای ایران زمین- 
این رویا محقق شد تا راه مان را با زایش 
»سی« پی بگیریم که الحق کاری بود و 

هست بس دشوار.« 
اینها را »سهراب پورناظری« درباره ی 
انگیزه اش از اجرای »سی« نوشته است. 
بــاز می گردد.  قبل  به مدتی  داســتان 
به آشــنایی عمیق تِر آهنگســازِ اثر - 
سهراب پورناظری- با شاهنامه و مطرح 
کردِن این ایده با »همایون شــجریان« 
خواننــده. خودش دربــاره ی این اتفاق 
چنین توضیح داده است: »ما به واسطه ی 

حرفه مان - موسیقی- از کودکی با شعر 
ســر و کار داشته ایم، از حافظ و موالنا و 
سعدی گرفته تا بسیاری دیگر از شاعران؛ 
اما من خودم به شــکِل شخصی آشنایی 
چندانی با »فردوســی« نداشتم تا اینکه 
حدودِ دو ساِل قبل فرصتی دست داد تا با 
این شاعر بزرگ و همچنین اثِر شگرفش 
- شاهنامه- آشنا شوم. این اتفاِق بزرگی 
در زندگی من بود. اینکه چرا شــاعری 
که تا این اندازه در فرهنگ و هویِت ما 
ایرانیان مهم است و چنین تاثیرات عظیمی 
در موسیقی و همچنین فرهنِگ ما گذاشته 
تا این اندازه ناشناخته باقی مانده است؟ این 
دغدغه مدت ها فکِر مرا به خود مشغول 
کرد تا روزی با »همایون« عزیز درباره ی 
این ماجرا صحبت کردم و دیدم که ایشان 
هم چنین دغدغه ای دارد و نطفه ی اولیه ی 
روی صحنه رفتِن این اثر شکل گرفت. 
با خودمان فکر کردیم باید کاری انجام 
شود تا شــاید تلنگری به جوانانی باشد 
که خوشبختانه در این سال ها توانسته اند 
با موسیقی ما ارتباط برقرار کنند و حاال 
از همین فرصت می توان بهره گرفت تا 
شاید آشنایی بیشــتری با »فردوسی« و 
»شاهنامه« پیدا کنند. هیچ کس نمی تواند 
این مســاله را نادیده بگیرد که مردماِن 
ما در ایــن روزها به خصوص جوانان از 
بسیاری گرفته اند.  فاصله ی  ریشه هایشان 
از گذشــته و هویــِت خویش چیزی 
نمی دانند؛ جز چیزهایی ســاده و ابتدایی 
که به همان هم افتخار می کنند؛ اما مگر 
فکر  آینده ی کشور  به امروز و  می شود 
کرد بی آنکه از گذشته اش چیزی دانست؟ 
ضمن اینکه منظور من از شناخت، شناختی 
عمیق اســت نه اطالعاِت نادرستی که 
آدم ها این روزها از شبکه های اجتماعی 
کسب می کنند. در حالی که دستگاه های 
دولتی - در تمامِ ســال هایی که گذشته 
نداشته اند و  به این مساله  است- توجهی 
نمی توان امیــدوار بود که به عنوان یک 
دغدغه ی جدی برایشان مطرح باشد؛ این 
وظیفه خواه ناخواه بــر دوِش هنرمندان 
قرار می گیرد تا به سهِم خود کاری انجام 
دهند که جوانان نگاهی به گذشته ی خود 
داشته باشند. »شاهنامه« شناسنامه ی راستیِن 
ما ایرانیان اســت. اگر بخواهید تاریخ، 

فرهنگ، نگــرش و زندگی مردمان این 
سرزمین را بشناسید، چاره ای جز شناخِت 

شاهنامه ندارید.«
»موســیقی« این اثر تنهــا محدود 
به بخش های باکالم نیســت و در تمامِ 
مدِت نمایش حضــور دارد و مخاطب 
بخش هایی از موسیقی ایرانی، کالسیِک 
غربی و نواحی را می شنود؛ به نظر می رسد 
»پورناظری« به موســیقی در »ســی« 
به عنوان یک موسیقی متِن اثر تصویری 
نگاه کرده است و برای همین تصانیف 
و قطعاتی در اثر اســتفاده می شود که در 
خدمت متن نمایشــی باشد؛ بدون آنکه 
به ساحِت موســیقی و به خصوص آواز 
خللی وارد شده باشد؛ او ایده ی 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 
او  اساِس فرهنِگ شاهنامه خلق شده اند؛ 
سناریویی از شــاهنامه را در ذهن داشته 
و اســاِس آن را با شاعران مطرح کرده 
و اشــعار بر این اساس خلق شده اند: »ما 
نگاهی امروزی به شاهنامه داشته ایم. این 
را هم در شعرها می توان مشاهده کرد و 
هم در نمایش نامه ای 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 
شــده اند و به همین خاطر گذاشتِن 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 قطعه ای بر 
اساس شعر فردوســی داریم که از الحاِن 
نواحی بهره برده ایم. با تمامِ این احواالت 
فراموش نکنید که هدف ما این بود که 
اثری خلق کنیم که یــک جواِن امروزِ 

ایران بتواند با آن ارتباط برقرار کند.« 
پیش از این »همایون شــجریان« نیز 
درباره ی این مساله چنین توضیح داده بود: 
»نقطه مرکز این پروژه شاهنامه فردوسی 
اســت. چه در اشعاری که برای موسیقی 
انتخاب می شــود و چه در متنی که خانم 
ثمینی زحمت کشیدند؛ اما تمام اشعار ما از 
شاهنامه نیست. ما موسیقی های مختلف و 

تصانیف مختلفی اجرا می کنیم، چون هدف 
اصلی من و ســهراب پورناظری در این 
پروژه این بود که بتوانیم نسل های 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. فرم های موسیقی که 
انتخاب کردیم و فرم های نمایشی همه در 
این راستا بودند که افراد مختلف با سنین 
و عالیق مختلف لذت ببرند و این لذت 
باعث می شود  اتفاقات  بردن و مجموعه 
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 شــکل گیری ایده صحبت های 
اولیه با »حمید نعمت اهلل« انجام می شود. 
ابتدا تصور می شــود که از مدیوم سینما 
نیز بهره گرفته شــود؛ امــا در نهایت 
گروه به فکر اجرای نمایش می رســد و 
ویدیومپینگ. بعد از آن هم بخش نمایش 
شکل می  گیرد و »نغمه ثمینی« به عنواِن 
نویسنده ی نمایش تالش می کند تا اقتباسی 
از داستان های شاهنامه را داشته  امروزی 
باشد و در این میان یکی از عاشقانه  ترین 
داستان های شــاهنامه - زال و رودابه- را 
به همراه دو داستان دیگر انتخاب می کند. 
»ثمینی« نمایش نامه نویس و فیلم نامه نویِس 
فعالی اســت و همین روزها هم سریال 
شهرزاد با قلِم او در شبکه ی نمایش خانگی 
در حاِل پخش اســت. »ثمینی« در این 
»اسطوره ها«  از  برگرفته  آثاری  سال ها، 
را خلق کرده اســت؛ او پیش از این نیز 
»اسب های آسمان خاکستری می بارند« را 
با برداشتی آزاد از داستاِن »سیاوش« نوشته 
بود که البته به قوِل خودش نتیجه ی کار، 
شباهِت چندانی با داستاِن اصلی شاهنامه 
نداشــت. او در این نمایش نامه اما عشق 
»زال و رودابه« را محوریِت داستاِن خود 
قرار می دهد و دیگر داستان های شاهنامه را 
به عنواِن مکملی برای آن در نظر می گیرد؛ 
او درباره ی این رویداد می گوید: »وقتی 
پروژه »سی« به من پیشنهاد شد، تصورم 
این بود که از پس متن بر نمی آیم 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 

می رود روی نوشتن متن.« 
او و دراماتورژِ اثر، روزها با هم بحث 
می کنند تا ســرانجام ایده هایی را از دِل 
شاهنامه بیرون می آورند. برای همین است 
که آنچه در صحنه ی کنسرت- نمایش 
»ســی« رخ می دهد روایِت نعل به نعِل 
شاهنامه نیســت و برای مثال »پری«ای 
وجــود دارد که نمونــه اش را نمی توان 
در شــاهنامه مشــاهده کرد؛ اگرچه در 
اسطوره های ایرانی وجود دارد، آن طور که 
اسطوره ها،  قصه  »در  می گوید:  ماحوزی 
شخصیت گرشاسب با دختری به نام پری 
ازدواج می کند. احتماالً گرشاسب همان 
سام اســت و مادر زال هم همان پری.« 
در بخش نمایشی این اثر بازیگرانی چون 
بهرام رادان، ســحر دولتشاهی، صابر ابر، 
بانیپال  مهدی پاکدل، حسین صوفیان و 

شومون حضور دارند. 
کنســرت- نمایش »ســی« حاال از 
شانزدهم مرداد ماه در فضای باز مجموعه ی 
فرهنگی- هنری ســعدآباد روی صحنه 
است و همین اســتقباِل مخاطبان نشان 
می دهد که هدِف اولیه ی خالقاِن آن که 
همان آشنایی بیشتر مخاطب با شاهنامه 

است؛ محقق شده است.

فرم های موسیقی که انتخاب کردیم و فرم های نمایشی همه در این راستا بودند که افراد مختلف با سنین و عالیق مختلف لذت هنر
ببرند و این لذت بردن و مجموعه اتفاقات باعث می شود 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.
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درست مثل »پیرمرد و دریا«ي ارنست همینگوي
»کوه« نادري هم کوه یخي است با بخش پیداي اندك و بخش ناپیداي عظیم.

سینماگفتیم که، فیلم اگرچه رئالیستي جلوه مي کند به مرور از واقعیت منتزع مي شود. 

كريم نيكونظر
منتقد

رنج سينمای 
چطورفیلمکوهميتواندیكفیلمانقالبيمحسوبشود

در مواجهه با هر فیلم از امیر نادري ما با دو 
معضل روبه روییم: به قول خسرو دهقان از یک 
طرف با فیلمي از اسطوره اي به نام امیر نادري و 
از طرف دیگر، خودِ فیلم جدا از کارگردانش. 
اولي که محصول ذهــن خالق و توش و توان 
کارگرداني اســطوره اي است تحسین همه را 
برمي انگیزد. افسانه ي امیر نادري آن قدر بزرگ، 
جذاب و تکان دهنده است که هر عالقه مند به 
سینما، از منتقد تا تماشاگر و فیلمساز، را جذب و 
خلع  سالح مي کند. سینماگر پرشوري که از دل 
فقر و فالکت بیرون مي آید، فیلم مي سازد و بعد 
مسیرش را در سینما تغییر مي دهد و چنان روي 
زبان و لحن و بیان سینمایي اش کار مي کند که هر 
فیلمش تجربه اي منحصربه فرد در زمینه ي کاربرد 
تصویر و صدا مي شود. نادرِي عکاس وقتي به 
نادرِي فیلمساز بدل شد با تحسین و تقدیر مواجه 
شد. اما این نادري فیلمساز بود که همه را شوکه 
کرد. او بود که در اوج قهرمان پروري سینماي 
ایران، در زمانه ي تقدیس »قیصر«، ضدقهرمان 
بي پشت و پناهش را در خیابان آواره کرد تا براي 
400 تومان پول جانش را از دست بدهد. تراژدي 
زندگي شــخصیت هاي اصلي فیلم هاي نادري، 
کنار چرک و پلیدي روح شهر هر تماشاگري 
را تحت تأثیر قرار مي داد. تنهایي عذاب آور و 
بي کسي زجردهنده ي آدم هاي فیلم هاي نادري 
تاب وتحمــل را از بیننــده مي گرفت، آن هم 
چه بیننده اي؛ کســي که هر روز در سینما با 
فیلمفارسي مواجه بود و طرب و رقص و کافه و 
کاله مخملي بخشي از هویت بصري اش را شکل 
مي داد. این زهري که نادري به گلوي تماشاگر 
مي ریخت معلوم بود که بیشتر آن ها را درگیر 
نمي کند. به همین دلیل هم مجبور شــد سمت 
قهرمان پروري برود. »سازدهني« اولین مبارزه ي 
او با تقدیر بود: رودررویي با تحقیر و تالش براي 
نابودي هرآن چه که قهرمانش را خوار مي کرد. و 
بعد آن، »تنگسیر« بود که حماسه ي تندوتیز علیه 
استعمار بود. این یکي قرار بود یک فیلم وسترن 
باشــد ولي باز هم به تراژدي تنهایي بدل شد و 
پس از آن، انگار نادري به ته خط رسید: »انتظار« 
و »مرثیه« تغییر ماهیت کارگرداني بود که از 
کوچه و خیابان، از پرسه زني در فالکت به سمت 
شعر حرکت کرد. او شاعر زباله ها شد، مردي 
که مي توانست قهرمانش را در اوج بدبیاري و 
تنگدستي با موقعیت هاي عاشقانه همراه کند، او 

را قوي، مصمم و کوشا نشان دهد و مثل کوه، 
بااراده به تصویر بکشد. این تغییر فقط محتوایي 
نبود و نادري مثل هر شــاعري، به دنبال کشف 
واژه ها و عبارات )اینجا تصاویر( ویژه اي براي 
بیان کارش گشت. دستور زبان او به آرامي، از 
دل نقاشي هاي امپرسیونیستی و کوالژ ها، بیرون 
زد. از گــدار »جامپ کات« را یاد گرفت و از 
آنتونیوني »عمق بخشیدن به فضا« را. فیلم به فیلم 
دســتور زبان خاص خودش را سروشکل داد و 
چنان سخت گیرانه و با نوعي مازوخیسم پیگیر 
شکل دهي به ســازوکار فیلمسازي اش شد که 
کم کم  به ایجاز رســید. حاال او در محدوده ي 
معمول سینماي ایران نمي گنجید و مي خواست 
در همه جاي عالم، از غرب تا شرق، فیلم  بسازد، 
فیلم هایي که »همه« بفهمند و مثل یک شعر، 
شیفته ي تک تک واژه ها، احساس و فضاي آن 
بشوند. این امیر نادرِي اسطوره اي است، کسي 
که هر چند ســال یک بار در گوشه اي از دنیا 
سروکله اش پیدا مي شود و به اسطوره اش پروبال 
مي دهد؛ با فیلم هایي که مي سازد، با حرف هایي 
که مي زند و کارهایي که مي کند. مي گویند او 
در مصاحبه اي گفته که مي تواند در یک لحظه از 
همه ي چیزهایي که دوست دارد دل بکند. نادري 
همان جا به قهوه اش اشاره مي کند و مي گوید که 
عاشق قهوه است اما از االن دیگر نمي خورد! او 
نوشیدن قهوه را ترک مي کند تا نشان دهد که 
چقدر خودساخته است. مي گویند زمان ساخت 
»آب، باد، خاک« گاو مرده ي ورم کرده اي را 
مي خواست تا شکمش را بدرد. همه ي آدم هاي 

سرصحنه حالشــان از این حیوان گندیده به هم 
مي خورد. ولي این نادري بود که انگار متوجه بو 
و کثافت نمي شد و حیوان را مي درید. مي گویند 
که او از ایران عازم انگلستان شد تا فیلم »2001: 
ادیسه ي فضایي« استنلي کوبریک را روي پرده 
ببیند و با کارگردان حرف بزند. خب، چه کسي 
این جنون و عشق را ستایش نمي کند؟ چه کسي 
چنین آدمــي را ارج نمي نهد؟ این امیر نادري، 
اسطوره است و هر فیلمش، ناگزیر تکان دهنده، 

بزرگ و حیرت انگیز است. 
اما فیلم ها حیات مســتقلي دارند و بدون نام 
و عنوان کارگردان ها هم در تاریخ مي مانند یا 
حذف مي شــوند. فیلم هاي امیر نادري هم مثل 
هر اثر هنري دیگري جدا از او بررسي مي شود. 
هنوز نقدهاي تندوتیز منتقدان روي فیلم »دونده« 
را مي شود به یاد آورد که فیلم را سردرگم، بد، 
فاقد صمیمیت و صداقت مي دانستند و فیلمساز 
را هم بي ســواد و اُّمي به حساب مي آوردند که 
با نام ونگوگ و گوگن و آنتونیوني و هاکس 
تصویري جذاب از خودش مي سازد. این نقدها 
مي گفــت که فیلم هاي او نــه در دوره ي اول 
)خداحافظ رفیق، تنگنا، تنگسیر( و نه در دوره ي 
بعد )انتظار، مرثیه، جســت وجو1 و 2، دونده( 
ربطي به نقاشان و سینماگران  بنام ندارد و بیشتر 
کوالژي ناشي از بي ســوادي است. فیلم ها را 
بي هویت مي دانستند و مي گفتند چنان در روایت 
قصه ي صاف و ساده اش عاجز است که به ناچار 
به ضدقصه پناه بــرده. »دونده« و بعدها »آب، 
باد، خاک« فیلم هاي منحــط و قالبي ارزیابي 

شــدند که نه چیزي از درام در آن ها هست نه 
نشاني از سینما. این امیر نادري، نه جذاب بود نه 
هیجان انگیز. محصول ذهن نقاد منتقداني بود که 
از تماشاي تجربه هاي او عصباني بودند و گمان 
مي کردند که به او بیش از حد بها داده شــده. 
پس َعلَم مبارزه با او را در دست گرفتند. مبارزه 
با چه کسي؟ آن ها خواهان شکست امیر نادري 
اسطوره اي بودند تا نادري ضعیف، بي سواد، امي 
و بازنــده را جایگزین آن کنند. آیا این دومي 
حقیقت داشت؟ و آیا این بازي برنده اي داشت؟ 
راستش حتي اگر نادري بي سواد واقعیت ماجرا 
بود )که نبود و نیست( باز هم افسانه و اسطوره 
از هر واقعیت دیگري مؤثرتر بود. حقیقت این 
است که نادري همان یکه ســواري بود که از 
اواخر دهه ي پنجاه شمسي تا همین االن یک تنه 
فیلم هاي محبوب خودش را مي سازد و بي توجه به 
خواست باقي مردم راه خودش را مي رود.  چنین 

آدمي قطعا افسانه اي است.

QQQفيلم كوه چه جور فيلمي است

ما در »کوه« با فضایي رئالیســتي، آدمي 1 
تنها و  تک افتــاده در اوج فقر و فالکت 
مواجهیم. در این فیلم هم مثل »آب، باد، خاک« 
مســئله ي اصلي ایســتادگي طبیعت در برابر 
قهرمان مطرح است، قهرماني که نمي خواهد به 
سرنوشت تن بدهد. زورآزمایي بین این دو مهم 
است: یکي تقدیر محتوم بشر و دیگري تالش 
براي شکســت آن. اگر در »دونده« و »آب، 
باد، خاک« سختي هاي سفر قهرمان ها را مقاوم 

و سرســخت تر مي کرد و ابزار فرهنگ )سواد، 
وســائل کشــاورزي( به آنها کمک مي کرد 
تا این طبیعِت بي تفاوت به سرنوشــِت بشر را 
تسلیم خود کنند در »کوه« ما با موقعیتي ایستا 
روبه روییم، با کوهي که نمي گذارد آفتاب دیده 
شود و هیچ آگاهي ای )فرهنگي( وجود ندارد 
جز این که این عنصر طبیعي خواهان شکست 
و فروپاشــي آدم و تسلیم اوست. نقطه ي اصلي 
درام مواجهه ي آگوستینو با کوهي است که هیچ 
حرکتي نمي کند اما چنان سایه ي سنگیني دارد 

که اجازه ي زیست به کسي نمي دهد. 

فیلم تازه ي نــادري مثل »دونده«، »آب، 2 
باد، خاک«، »دیوار صوتي«، »کات« و 
حتي »وگاس، یک داستان واقعي« تحت تأثیر 
هنر امپرسیونیست ها به نوعي برداشت ذهني از 
واقعیت بدل مي شود. همه ي این فیلم ها به آرامي 
از فضاي واقعي و رئال فاصله مي گیرند و توهمي 
مي شوند. آنچه که در انتهاي این فیلم ها مي بینم 
حرکت به سمت دنیاي وهم آلود، ترسناک و 
آکنده از رنجي است که قهرمان فیلم لجوجانه 
وارد آن مي شود تا پیروز میدان شود. در »آب، 
باد، خاک« جوشــش آب، بیــش از آن که 
معجزه اي باشــد پاداش سرسختي قهرمان فیلم 
اســت که دیوانه وار زمین را خراش مي دهد تا 
از دل اش آب را، مایه ي حیات را، بیرون بکشد. 
در »کوه« ضربات پیاپي آگوستینو و جیوواني 
به کوه سنگي و طنین ترسناک آن که با صداي 
زوزه ي گرگ ها آمیخته مي شود در نگاه اول، 
تالشــي طنزآلود به نظر مي رسد ولي کم کم 

مقاومت مرد و خســتگي ناپذیري اش در برابر 
رنج، تماشاگر را اسیر مي کند. این رنج، رنجي 
که همه ي قهرمان هاي فیلم هاي نادري مي برند 
)از پسربچه ي ناشنواي فیلم »دیوار صوتي« تا 
دختر »ماراتن« که بي وقفه جدول حل مي کند 
تا پسر ژاپني فیلم »کات« که زیر مشت ولگد 
یاکوزاها خرد و خمیر مي شــود( تماشــاگر 
را مي آزارد، او را وسوســه مي کند که فیلم را 
رها کند و به جنون شخصیت ها ایمان بیاورد. 
و نادري درست در همین جاست که سرسختي 
مي خواهد. تماشــاي فیلم هاي او مثل عبور از 
مسیري برهوتی اما سنگالخي است، تجربه اي 
که با رنج به دســت مي آید و همذات پنداري، 
انگار، درســت در لحظه ي رســیدن به این 
کالفه گي ایجاد مي شود، درست در جایي که 
تماشاگر باید تصمیم بگیرد در سالن بماند یا فیلم 
را رها کند. معجزه ي پایاني، پاداش این صبر 
و استقامت و تالش، در انتها نصیب قهرمان / 

تماشاگر مي شود. 

این دنیاي وهم آلود تنها با تالش یکسره ي 3 
قهرمان به آخر مي رســد، سینماي جهان 
عبور از داالن توهم را بارها نشان داده؛ مثاًل هري 
کال در »مکالمه« و تراویس بیکل در »راننده ي 
تاکسي« همین مسیر را مي روند و به دو نتیجه ي 
مختلف مي رسند. نادري توهم قهرمان تنهایش را 
به مبارزه اي جان فرسا براي نجات بدل مي کند. 
از نظر فرم، عبور از مرحله ي واقعیت و سیر در 
دنیایي غیرواقعي همان ایده اي است که نادري 
سال هاي سال به دنبال آن است: کوششي براي 
رها کردن روایت قصه و نزدیک شدن به شعر. 
کاري که شــاعر با واژه ها و عبارات مي کند 
تالش براي آشنایي زدایي از مفهوم معمول آن ها 
و ساخت یک دنیاي تازه است. نادري مي کوشد 
که در ســینما با فضاســازي، حذف عناصر 
دراماتیک و دوري از عادات مرسوم سینما به آن 
برسد. تالش او دو جنبه ي کاماًل فیزیکي دارد: 
کار روي تصاویر بــه مثابه ي نزدیکي به بیان 
امپرسیونیستي واقعیت و پرداختن به جلوه هاي 
صوتي براي ســاخت دنیاي واقعي و بعد، عبور 
از آن. این که او تا چه موفق اســت به بررسي 
فیلم به فیلم بستگي دارد: در »دونده« موفق است 
اما در »آب، باد، خاک« افراطي عمل مي کند. 
در »کوه« مؤثر اســت اما در »دیوار صوتي« 
و »ماراتن« شــکنجه گر و سادیستي است. در 
»وگاس، یک داســتان واقعي« تکان دهنده و 
پرمعناست اما در »کات« تکراري است. با این 
همه او مدام در حال شرح و بسط دنیایي است که 

به آن ایمان دارد.

مکالمه ی فيلم با تماشاگر 
این  استعاري است؟  فیلمي  آیا »کوه« 
نکته به سادگي قابل فهم است: زندگي زیر 
سایه ي کوه، تأکیدهاي بي حدوحصر روي 
صلیب ها، پچ پچ هایي که مــدام درباره ي 
مرتد شــدن آگوستینو شــنیده مي شود و 
حضور غیرمنتظره ي آگوستینو در سقاخانه 
و خاموش کردن شمع، همگي ما را به این 
نتیجه مي رســاند که فیلم، از ایمان حرف 
مي زند و هر آن چه که هســت آن چیزي 
نیست که دیده مي شود. این کوه، فقط یک 
کوه نیست. همان طور که سایه ي آن روي 
زمین هم ســایه اي معمولي نیست. درست 
مثل »پیرمرد و دریا«ي ارنست همینگوي، 
»کوه« نادري هم کوه یخي است با بخش 

پیداي اندک و بخش ناپیداي عظیم. گفتیم 
که، فیلم اگرچه رئالیســتي جلوه مي کند 
به مرور از واقعیت منتزع مي شــود. کافي 
است سکانس رویابیني آگوستینو را به یاد 
بیاوریم که به آوازخواني همسرش مي رسد 
و انگار در دنیایي خارج از جهان مادي اتفاق 
مي افتد یا صحنه ي پایاني را که آگوستینوي 
جوان را کنار جیوواني نابالغ مي بینیم. در این 
جهان است که ما شاهد تالش گناه آلود و 
داستایوفســکي وار قهرمان براي رهایي از 
چنبره ي قدرت هســتیم، آن هم نه به مدد 
نیروي ایمان کلیسایي که به کمک ایمان 
به انسان. نادري انگار با شرح داستان خود 
در پــاي کوه التمار ایتالیــا و مواجهه با 

تسلیم شدگان کلیسا و باورهاي خرافي، در 
نهایت بــه نفع عقل عمل مي کند و ابرمرد 
نیچه اي اش را در مواجهه با شیوه ي زندگي 
مؤمنانه ي آن ها نشــان مي دهد. این جاست 
که اومانیسم لخت وعور او خودش را نشان 
مي دهد: مثل »دونده« و »آب، باد، خاک« 
انسان عاملیت پیدا مي کند و با یاری گرفتن 
از توانایی های انســانی می تواند بر آشوب 
نادري همگي  فیلم هاي  یابد.  جهان برتری 
پیروزی شکوهمند  با صحنه های درخشاِن 
انسان بر طبیعت به پایان می رسند و به قول 
دکتر امیرعلي نجومیان یادآور سمفوني نهم 
بتهوون، به خصوص چکامه ي شــادي آن، 
هستند. ایمان به انسان و مقابله ي او با قدرت 

قاهر سرنوشت )طبیعت( و هر آن چه که 
بخواهد او را به زیر بکشد همان امیدي است 
که انسان مدرن به آن نیاز دارد. نادري وقتي 
در ایران بود از ابزار تمدن غرب )هواپیما، 
ابزار کشاورزي( براي آگاهي بهره  قطار، 
مي برد و به فیلم ها معنایي شرقي و راه حلي 
جهان سومي براي مبارزه با جهل ارائه مي داد. 
ولي حاال در غرب افسارگسیخته، ابزار مهم 
نیستند، خواست بشر مهم است. هیچ کس در 
برابر اراده ي آدمي که مي خواهد تغییر کند 
تاب مقاومت نــدارد و از این نظر، »کوه« 
فیلمي است درباره ي  انقالبي است،  فیلمي 
ایمان و نگریستن به جهان از منظر ابرمردي 

که خودش را باور مي کند.
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فراسوی نيك و بد
فصلپنجمخانهيپوشاليدربارهياستقراروامتدادقدرتاست

»خانه ي پوشالي« سریالي است درباره ي قدرت و ثروت؛ درباره ي فروختن روح آدمي به شیطان و رشد و پیشرفت مادي با سریال
رهاسازي جنبه هاي شرورانه ي آدمي. موضوع اصلي شیوه هاي به قدرت رسیدن شخصیت هایي است که هدف شان هیچ چیز 
متعالي نیست، که بیش از هر هدف عالي و شگفت انگیزي، دستیابي به قدرت خواست اصلي شان است.

زوج فرانک و کلر آندروود چه چیزي دارند 
که تا این اندازه مخاطبان را سرگرم مي کنند؟ 
چه نیروي شگفت انگیزي در وجودشان هست 
که هر تماشاگري را به دنبال خود مي کشند؟ 
»خانه ي پوشــالي« چرا تا این اندازه مهم است 
و چطور بعد 5 فصل همچنان مهم ترین سریال 
سیاســي روز جهان به حساب مي آید؟ جواب 

همه ي این سواالت در خود سریال هست!

درباره ي 1  است  پوشالي« سریالي  »خانه ي 
قدرت و ثــروت؛ درباره ي فروختن روح 
آدمي به شــیطان و رشــد و پیشرفت مادي با 
موضوع  آدمي.  شرورانه ي  جنبه هاي  رهاسازي 
اصلي شیوه هاي به قدرت رسیدن شخصیت هایي 
است که هدف شــان هیچ چیز متعالي نیست، 
که بیش از هر هدف عالي و شــگفت انگیزي، 
دستیابي به قدرت خواســت اصلي شان است. 
فرانک و کلر آنــدروود از هیچ کار خبیثانه اي 
پرهیز نمي کننــد و هر جنبنده اي را که جلوي 
راهشان قرار بگیرد سربه نیست مي کنند. آن ها 
از جلوه هاي شر نمي ترسند بنابراین یکسره در 
حال معامله، توطئه چیني و حذف رقیب اند. آن 
چیزي که تماشاگر را جلب مي کند جنبه هاي 
شیطاني کار است، تالشي که هیچ محدودیتي 
را نمي پذیرد و جز با رســیدن به هدف دست 
از کوشش برنمي دارد. چرا این جنبه ي شرورانه 
تماشاگر را جذب مي کند؟ شاید چون مثل هر 
درام بزرگي، مسیر تســلط نیروي شیطاني بر 
قدرت سیاسي بخشي از نظریات درباره ي سیاست 
را تأیید مي کند و در عین حال به اراده ي معطوف 
به قدرت آدمي هم تنه مي زند. انگار که خواست 
قلبي مردم را در خود دارد و نیروي شر خفته ي 

تماشاگر را آزاد مي کند. 

اما »خانه ي پوشالي« یک درام درست و 2 
دقیق است. اعمال فرانک و کلر آندروود 
هوشــمندانه، گاهي آمیخته به نبوغ و گاهي با 
اســتفاده از خلل قانوني است. تماشاگر شاهد 
رفتار منطقي و عقالیي آن هاســت و مي بیند 
که توطئه چیني آن ها با چه چشم اندازي شکل 
مي گیرد. پس طراحي قصه به گونه اي اســت 
که هوش شــخصیت ها را نمایــان مي کند و 
آدم هاي اصلي و قطب هاي مخالف آن ها همگي 
باهــوش و تیزبین اند و در عین حال قادرند که 
بازي را به نفع خودشان تغییر دهند. مهم تر، نوع 
شخصیت پردازي است: ما در »خانه ي پوشالي« با 
جبهه ي مثبت روبه رو نیستیم، همه چیز در جبهه ي 
شر مي گذرد و اتفاقاً برخي از افراد شرورتر از 
آندروودند. بنابراین در لحظاتي این زوج شیطاني 
برجســته تر از افراد دیگر بــه نظر مي آیند و 
تماشاگر دوست شــان مي دارد. هوشمندي در 
طراحي شــخصیت ها و قصه، کار را به جایي 
مي رساند که ما نگران این جنایت کاران دلنشین 

مي شویم!

و مهم تر این که سریال »خانه ي پوشالي« 3 
درباره ي موضوع سیاســت است، آن هم 
در کاخ سفید. جایي که به نظر مي رسد قدرتي 
عظیم در آن نهفته اســت و هر تصمیمش بر 
کشورهاي مختلف جهان تأثیر مي گذارد. آن چه 
که موضوع را جذاب مي کند زدوبندهایي است 
که به اسم قانون، مذاکره، مصالحه و... به مردم 
عرضه مي شود اما در عمقش چیزي جز زدوبند 
به چشم نمي خورد. ماهیت مبتذل، غیرمردمي و 
سودجویانه ي اقدامات سیاست مداران تماشاگر را 
به این نتیجه  مي رساند که سیاست، نفرت انگیز، 
آسیب زننده و غیرانســاني است و چیزي جز 
حقه بازي و کلک در آن دیده نمي شود. همان 
نظر ســطحي درباره ي سیاست ورزي به سبک 
ماکیاوللي در سریال جا مي افتد و تأیید مي شود 
و قرائت ســاده  از نظام سیاسي و اصطالحات 
سیاسي  مفاهیم  ساده ســازي  مي شود.  بازتولید 
و تبدیل سیاســت به نوعــي معامله ي تجاري 
براي کسب درآمد بیشتر اسپانسرها و حامیان 
با ایده ي تماشاگران درباره ي  احزاب، هم نفس 
ماهیت تبهکاري سیاست مداران است. در واقع، 
از کلیشه هاي ذهني تماشــاگر به نفع سریال 
اســتفاده مي شود و هم او را خشنود مي کند هم 
نشان مي دهد که ســازندگان در مسیر درستي 
حرکت کرده اند. نکته ي مهم اینجاســت: قصه 
از خود واقعیت جذاب تر اســت. به همین دلیل 
هم اوباما بعد تماشاي »خانه ي پوشالي« مي گفت 
که اي کاش اقدامات کاخ ســفید تا این اندازه 

هیجان انگیز مي بود! 

جذاب ترین وجه »خانه ي پوشالي« پیچ هاي 4 
داستاني است که مدام تماشاگر را غافلگیر 
مي کند. داستان تا حد غیرقابل انتظاري گسترده 
مي شــود و از واقعیت بهــره مي گیرد تا یک 
داستان وابسته به زمان بسازد. طرح بیمه ي اوباما 
را به شکل انتقادي وارد سریال مي کند، رابطه ي 
سیاسي با روسیه را مطرح مي کند، نامزد بي فکر 
جمهوري خواهــان را وارد معرکه مي کند، به 
انتخابات عجیب آمریکا طعنه مي زند و به روابط 
غیراخالقي سیاستمداران اشاره مي کند. اما سریال 
محدود به این واقعیات نمي شود، چارچوب آن را 
مي شکند و به قصه اش فکر مي کند. بنابراین در 
عین وابستگي به واقعیت از آن جدا مي شود. به 
زبان ساده تر واقعیت نقطه ي عزیمت و حرکت 
پیچ هاي داستاني مي شود. »خانه ي پوشالي« هر 
فصل به مسائل یکي دوسال گذشته ي آمریکا 
و مواجهه ي کاخ سفید با وقایع داخل کشور و 
بیرون آن مي پردازد و قصه اش را قوام مي بخشد. 
به همین دلیل هم تماشاگران زیادي منتظر فصل 
پنجم آن بودند و مي خواستند ببینند که ترامپ 

چگونه در سریال منعکس مي شود. 

چه كسانی فصل تازه را ساخته اندفصل پنجم سياسی تر است
احتماالً مي دانید که شبکه ي »نت فلیکس« 
زمان انتشــار فصل جدیــد را کمي دیرتر 
از همیشــه اعالم کرد. برخــی از عوامل 
سازنده این سریال، علت تأخیر را انتخابات 
ریاست جمهوری ایاالت متحده عنوان کردند. 
یعني چه؟ به نظر مي  رســد که نویسندگان 
انتخابات  نتیجه  منتظر  پوشــالی«  »خانه ي 

بوده اند تا با توجه به آن داســتان سریال را 
ادامه دهند. اگرچه خیلي از عوامل ســریال 
حاضر نیستند تا نسبت ســریال با واقعیت 
را بپذیرند اما واقعیت چیز دیگري را ثابت 
مي کند. کوین اسپیسی گفته: »ما هیچ وقت 
نگران این نبودیم که براساس اتفاق هاي روز 
جلو برویم. اصاًل دغدغه ي آن را هم نداریم. 
تنها ســعی مان بر این است که به هدفمان 
وفادار بمانیم. یکی از مهم ترین وجوه قضیه 
برای من شخصاً 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 پیش بینی شویم.« با این همه 
نمي شود انکار کرد که سیاست روز یکي از 
دستمایه هاي نویسندگان سریال است. نکته ي 
مهم این است که فصل تازه  »خانه ي پوشالي« 
فصل هاست:  باقي  از  سیاســي تر 
این جا با خود سیاست و شگردهایي 
براي کنترل قدرت مواجهیم، با این 
موضوع که چطور مي شود قدرت 
را حفظ کرد. »خانه ي پوشالي« از 
فصل چهارم تالش مي کند تا این 
قدرت را نزد خاندان آندروود حفظ 
کند و براي این کار انواع توطئه ها 
و معامله ها را مطرح مي کند. اعمال خبیثانه ي 
فصل هاي قبل تالشي براي به قدرت رسیدن 
بود ولي فصل پنجم، باید ردپاي خیانت ها، 
دروغ ها، تبهکاري ها و... پاک شود. در ضمن 
دشمنان بیشتر شده اند و همه چیز شبیه یک 
بازي شــطرنج به نظر مي رسد.  راه حل هاي 
آندروودهــا تکان دهنده و خالقانه اســت، 
سیاســت ورزي پیچیده و به موقعي که خطر 
نابودي قدرت را از میــان برمي دارد. فصل 

پنجم، پرشتاب، پرتعلیق و پرماجراست. 

تا فصل چهارم جمعي از مشهورترین 
کارگردان ها در ساخت سریال مشارکت 
کردند؛ از دیوید فینچــر تا جیمز فولي، 
جوئل شوماخر و جودي فاستر. و جالب تر 
حضور رابین رایت بین سازندگان سریال 
بود. با این حال فصــل پنجم از این نظر 
شگفتي ساز است: اولین نام مهم در فهرست 

آنیژکا  حضــور  کارگردان ها 
هوالند، کارگردان بنام لهستاني 
اســت که شــاگرد و دستیار 
آندري وایدا بوده و فیلم هاي ژانر 
مي سازد. او دو اپیزود سریال را 
کارگرداني کرده و لحن و رنگ 
و طعم و بوي کارهاي خودش 
را وارد آنها کرده اســت. اگر 

فیلم تازه ي هوالنــد به نام »ردپا« را دیده 
باشــید، مي توانید حدس بزنید که چطور 
به درد  او  منحصربه فرد  فضاســازي هاي 
درامي مثل »خانه ي پوشــالي« مي خورد. 
اما جز او آلیک ساخاروف هم در ساخت 
سریال نقش داشته، کارگردان اهل روسیه 
)یا درست تر اهل اتحاد جماهیر شوروي( 
که چند اپیزود از سریال »بازي تاج وتخت« 
را هم کارگرداني کرده اســت. او هم دو 
اپیزود از فصل تازه را جلوي دوربین برده، 

درست مثل رابین رایت که یک بار دیگر 
پشــت دوربین رفته آن هم در حالي که 
نقشش از همیشه پررنگ تر شده. او باید 
جلوي دوربین کلر آندروود را مرموزتر از 
همیشه نشان مي داد و در عین حال پشت 
دوربین حواسش به طراحي فضا و وقایع 
کارگرداني اش  مثــل  او  اجراي  مي بود. 

در فصل هاي قبل قابل توجه اســت. نفر 
تهیه کننده  مایکل موریس است،  چهارم، 
و کارگرداني که همین روزها سریالي به 
نام »حیوانات سیاســي« را درباره ي کاخ 
ســفید در حال پخش دارد. در کنار این 
جمع نباید نام روکسان دوسن را فراموش 
کرد که بازیگر اســت و به نسبت دیگر 
سازندگان سریال کم تجربه تر. این ترکیب، 
فصل پنجم را پرشتاب تر و خوش ریتم تر از 

فصل هاي دیگر ساخته اند.

فصل پنجم از چه حرف می زند
در فصل چهارم ماجراي رابطه ي کلر و 
فرانک به اوج خود رسید: وقتي کلر، فرانک را 
تهدید کرد که یا مقام معاون رئیس جمهوري 
را به او بدهد یا منتظر اعالم رسمي جدایي اش 
باشــد همه چیز تغییر کرد. ترور فرانک و 
ســکانس انتهایي فصل که نقطه ي عطف 
»خانه ي پوشــالي« هم بود وعده ي اتفاقات 
هیجان انگیزي را مي داد. وقتي کلر و فرانک 
رو به دوربین به تماشاگر می گفتند: »ما تسلیم 

ترور نخواهیم شد. ما خود ترور می کنیم«، 
وعده ي یک فصل پرتنش را مي دادند. فصل 
پنجم هم پرماجرا شروع مي شود. نمي خواهیم 
قصه را لو بدهیم ولي بد نیســت بدانید که 
آندروودهــا باز هم یک بــرگ برنده رو 
مي کنند و مثل سیاســتمداران دنیاي واقعي 
ایاالت متحده با اســتفاده از ترس مردم از 
ترور، بازي را به نفع خودشان تغییر مي دهند. 
از سازمان »آیکو«ست؛  استفاده  مسئله، در 

یک سازمان تروریســتي شبیه داعش که 
مي تواند مردم آمریکا را نگران کند. فرانک 
آندروود با هوشــمندي اقدامــات آن ها را 
برجسته مي کند و با این کار، بازي را عوض 
مي کند. اما این تنها نکته ي مهم سریال نیست: 
اگر ماجراي ترامپ و دست داشتن روس ها 
در انتخابات را پیگیري مي کنید، مي دانید که 
اگر اسنادي این دخالت را تأیید کنند ترامپ 
استیضاح مي شود. »خانه ي پوشالي« به نوعي 

این ماجرا را پیش بینــي مي کند اما به طرز 
خالقانه اي از آن مي گذرد. جالب تر دعواي 
انتخاباتي و اعتراض هــاي مردمي به نتایج 
است که در »خانه ي پوشالي« با قصه پردازي 
نویسندگان خالقش به نوعي درگیري قانوني 
بدل مي شود. مي بینید؟ سریال مدام به مسائل 
روز اشاره مي کند و تماشاگرش، به خصوص 
تماشاگر آمریکایي مشتاق مي شود تا سریال 

را دنبال کند. 
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سريال

جنگ معمای 
سریالکسلرکهادامهيمجموعهيبهیادماندنيارتشسرياستدرشبکهيخانگيتوزیعشده

سه سال بعد از تولید »ارتش سري« در سال 1981 جرارد گلیستر به بي بي سي پیشنهاد کرد قصه ي کسلر را بسازد.
ایده ي او براساس ماجراي جست وجوي گروه هاي مختلف سیاسي و قضایي در اروپا بود

آن هایي که براي کشف جنایتكاران جنگي تحقیق مي کردند.

بازيگران سريال كسلر
سریال »کســلر« یک میني سریال شش 
قسمتي است که کلیفورد ُرز نقش کسلر را 
در آن بازي مي کند؛ همان نقشي که قبل تر در 
»ارتش سري« بازي کرده بود. او که از 1967 
در سینما فعال است بیشتر به خاطر حضور در 
مجموعه هاي تلویزیوني است که مشهور شده. 
با این همه اگر تماشاگر فیلم هاي سینمایي، 
بخصوص فیلم هاي سیاســي و زندگینامه اي 
باشــید حتما فیلم »بانوي آهنین« را به یاد 

مي آورید؛ فیلمي درباره ي مارگارت تاچر. ُرز 
در آن فیلم نقش جیمز آر را بازي مي کرد. 
او که دو ســریال موفق »ارتش سري« و 
»کسلر« را در کارنامه دارد یکي از ستارگان 
مجموعه ي »جنگ و یادبود« هم بود، سریالي 
با حضــور رابرت میچام. اما هیچ کدام از این 
نقش ها شهرتي هم پاي کســلر براي او به 
ارمغان نیاورده اند. مردي تودار، سرد که خیلي 
کم ولي به شکل ناگهاني خشمگین مي شود. 

او در سریال »کسلر« در موضع انکار است و 
تالش مي کند تا کسي هویتش را متوجه نشود. 
بنابراین، با کمترین دستکاري در ظاهرش، با 
اعتمادبه نفس، سعي مي کند مخاطبان را گیج 
کند. جز او برنارد هپتون بازیگر نقش آلبر و 
ژولیت هموند هیل، بازیگر نقش ناتالي هم در 
این سریال حضور دارند، ستارگاني تلویزیوني 
و تئاتري که در ســریال گلیستر نقش هاي 

به یادماندني بازي کرده اند.

كسلر در ايران
از  ســري«  »ارتــش  حالي کــه  در 
محبوب ترین ســریال هاي خارجي در ایران 
اســت، طرفداران ویژه اي دارد و سایت هاي 
مختلف نســخه هاي دوبله یا زبان اصلي آن 
را به شــکل قاچاق براي دوبله گذاشته اند، 
شبکه هاي متعدد صداوســیما از پخش آن 
ســر باز مي زنند. جالب این جاست که در 
سال هاي قبل، برخي شبکه هاي استاني سریال 
را پخش کرده اند اما شبکه  اي مثل »تماشا« 

که سریال هاي تکراري خارجي را روي آنتن 
مي برد تا االن »ارتش سري« را پخش نکرده. 
و درست به همین دلیل پخش نشدن سریال 
»کسلر« از تلویزیون هم قابل توجیه است. 
به هر حال این سریال مؤخره اي بر آن سریال 
مفصل است و تماشاگري که 42 قسمت از 
آن مجموعه را دیده مشــتاق تماشاي شش 
قسمت باقیمانده هم مي شود. ولي »کسلر« 
با دوبله ي همان دوبلورها فعال در دســترس 

قرار گرفته و در شبکه ي ُمجاز خانگي عرضه 
شده. جالب است که کیفیت دوبله و تصویر 
تماشاگر را به این فکر مي اندازد که احتمااًل 
سریال همان سال ها خریداری و دوبله شده اما 
به دالیلي که معلوم نیست روي آنتن نرفته 
است. با این همه این فرصت طالیي است که 
شبکه هاي مجاز براي دانلود نسخه ي تروتمیز 
و دوبله ي سریال فراهم کرده اند، به خصوص 

که این یکي تعلیق بیشتري دارد. 

شخصيت های سريال
لودویک کسلر

رئیس واحد گشتاپو در بروکسل 
او را بــا صداي ناصر طهماســب به جا 
مي آوریم؛ مردي شق و رق و روباه صفت 
با موهای نقره ای و کم پشت، عینک پنسی 
گرد و بسیار مصمم و یک دنده. در چهره 
و حرکات او هیچ احساسی دیده نمي شود. 
جالب اینجاســت که در نسخه ي ایراني 
ویژگي هاي شــخصیتي او پررنگ شده 
است. کسلر با این مشخصات همه را قانع 
مي کند که پایبند به آرمان های آلمان نازی 
و آماده ی فــداکاری در راه ایده آل هاي 
هیتلر است؛ اما مواجهه ي او با مادلین و 
راینهارت او را لو مي دهد: از اینجاســت 
که حسادت، حقارت و حسابگری کسلر 
به تدریج مشخص مي شود. این ماجرا هنگام 
اعدام راینهارت- که هویتش را می داند- 

معلوم مي شود. 
هانس دیتریخ راینهارت 

جانشین برانت در پلیس نیروی هوایی 
عطاءاهلل کاملی جاي او حرف زده است. 
مردي است واقع بین، مغرور، روراست و 

خســته که به جاي آرمان گرایي کاذب، 
عاشق حقایق است. او دشمن و مخالف 
کسلر در ارتش آلمان است و مي داند که 
ریشــه ي رفتار تند و قهرآمیز کسلر در 
تالش  باهوش  کارآگاهي  مثل  چیست. 
مي کند »خط نجات« را کشــف کند. 
اما بعد از شناســایي رهبر آن ها، آلبر، از 
کشتنش صرف نظر مي کند. بعد از صدور 

رأی دادگاه نظامی زندان، هیچ تالشی برای 
نجات خودش نمی کند و در برابر پیشنهاد 
فرار نگهبانش می گوید که ترجیح می دهد 

مثل یک سرباز بمیرد. 

مونیک دوشام
پیش خدمت 

زهره شــکوفنده او را برایمان جاوداني 
کرده. مونیک دقیق و باهوش اســت اما 
بیشــتر اوقات زودرنج است و از کوره 
درمی رود. اگرچه در نسخه ي اصلي، به دلیل 
نوع رفتــار آلبر با او و جایگاه متزلزلش 
در ایــن رابطه ي عاطفي توجیه پذیرتر از 

تصویري اســت که در نسخه ي ایراني 
مي بینیــم. مونیک به شــکل پیچیده اي 
مجبور اســت که هویتش را مخفي نگه 
دارد و سرنوشــت تراژیکش بیننده را 

متأثر مي کند. با مرگ لیزا و زندانی شدن 
آلبر هم وطنانش پاداش ســختي هایي را 
که کشیده  با بریدن موهایش می دهند. 
در قسمت آخر به سرباز کانادایی جواب 
مثبت مي دهد. یادتان مي آید در نسخه ي 

ایراني در چه وضعي قرار مي گرفت؟
آلبر فوآره

مدیر کافه کاندیدا  
ایرج رضایی با گرفتگي و لحن خاصش 
جاي او حرف زده است. او مردي مرموز 
است. به ظاهر عضو قاطع نیروي مقاومت 
است اما وقتي قصه جلو مي رود، جنبه هاي 
شــخصي فعالیت او مشخص مي شود و 
تماشاگر مي فهمد که او در عین مبارزه 
در حال ســودجویي هم هست.  مردي 
است که بیشــتر اوقات  چندان دلچسب 
نیست و همدلي تماشاگر را برنمي انگیزد. 
ولي یک هدف مشخص دارد: به دست 
آوردن کافه اي که در آن کار مي کند. او 
به همان اندازه که در زندگي شخصي اش 
پیچیده عمل مي کند، در فعالیت سیاسي اش 
هم غافلگیرکننده و گاه غیرمنطقي است. 

كسلر چطور ساخته شد
این خالقیت جرارد گلیستر بود که 
سرگرد کســلر را به ماجرا بازگرداند. 
گلیســتر که از چهره هاي مشــهور 
انگلیس است سال هاي سال  تلویزیون 
خلبان نیروي هوایي انگلســتان بود. او 
ماجراي »خط نجات« را به چشم دیده 
بود و مي دانســت که در دوران جنگ 
جهانی دوم بخشی از نیروهای مقاومت 
در بلژیک به وســیله ي انگلیســی ها 
مســئولیت نجات خلبانان و فرار آنها 
را از بلژیک به بریتانیا عهده دار شدند. 
این نیروها خلبانان را قبل از دستگیری 
به وســیله ي نیروهای آلمانی شناسایی 
کرده و از مرز فراری می دادند. خلبانان 
نیز از راه فرانســه به اسپانیا رفته و از 
آنجا با هلیکوپتر به بریتانیا می رفتند تا 
مجددا در پروازها شرکت کنند. گفته 
شــده که خط نجات بلژیک در زمان 
جنگ امــکان فرار 3000 نفر را فراهم 
کرد. گلیستر که قبل تر سریال محبوب 
»بازداشتگاه ُکلدیتز« را ساخته بود موفق 
شد بي بي سي را راضي به تولید سریال 

کند و گلیستر براي نگارش فیلمنامه از 
خلبان ها و بازماندگان خط نجات کمک 
گرفت. ولي او مي دانســت که یکي 
از جذاب ترین شــخصیت هاي سریال 
کسلر اســت. بنابراین سه سال بعد از 
تولید »ارتش سري« در سال 1981 به 
بي بي سي پیشــنهاد کرد قصه ي کسلر 
را بســازد. ایده ي او براساس ماجراي 
جست وجوي گروه هاي مختلف سیاسي 
و قضایي در اروپا بــود، آن هایي که 
براي کشف جنایتکاران جنگي تحقیق 
درباره ي یک  او  داســتان  مي کردند. 
خبرنگار و یــک کارآگاه بود که به 
دنبال جنایتکاران زمان جنگ دوم جهاني 
بودند. آن ها به مردي برمي خوردند به نام 
مانفرد دورف که خصوصیات لودویک 
کسلر را داشت اما مي گوید چنین کسي 
را نمي شناسد. خبرنگار از سه شخصیت 
آلبر فوآره، مونیــک و ناتالي دعوت 
مي کند تا با دورف مالقات و تأیید کنند 
که او همان کسلر معروف است. ولي 

ماجرا به این سادگي جلو نمي رود!

آیا »ارتش سري« سریالي درجه یک، 1 
تأثیرگذار، جذاب و تکان دهنده بود؟ 
آیا این نوستالژي تماشاگر ایراني نیست که 
به سریال انگلیسي ابهت بخشیده؟ راستش نه، 
»ارتش سري« هنوز هم دیدني است و در 
تماشا و ارزیابي مجدد هنوز هم تأثیرگذار، 
پرتعلیق و احساســي است. تالش گروهي 
از مردم عادي براي نجات ســربازان ارتش 
به خصوص که  متفقین تکان دهنده است، 
این گروه بدون شعار و گاه با در نظر گرفتن 
منفعت شخصي مشغول کمک به خارجیان 
گرفتار هستند. گاه بي رحم مي شوند و براي 
نجات عده اي از ســرباز ها و مردم از جان 
یک نفــر مي گذرند و گاه چنان براي زنده 
ماندن و فرار یــک خلبان تالش مي کنند 
که تماشــاگر را متأثر مي کنند. این نگاه 
چندبعدي، انساني و نه چندان عاري از خطا 
کمک کرده تا تماشاگر با احساس اشخاص 
سریال همراه شود، آن ها را آدم هایي ساده 
اما شجاع در نظر بگیرد که وطن پرستي شان 
قابل ستایش است. بله، حتماً پخش سریال در 
دهه ي شصت، بعد تجربه ي جنگ تحمیلي و 
احساس عمومي نسبت به جنایت هاي حزب 
بعث در تأثیرگذاري »ارتش سري« نقش 
داشــته، حتماً کمبود سریال هاي درخشان، 
تفریحات متنــوع و محدودیت برنامه هاي 
تلویزیوني، رمان، فیلم و... در جذب مخاطب 
تأثیر به سزایي داشته ولي این ها از ارزش هاي 
»ارتش سري« کم نمي کند. تماشاگراني که 
پخش اول سریال را دیده اند هنوز موسیقي 
رعب آور تیتراژ آن را  فراموش نکرده اند، 
همان طور شخصیت هایش از هانس دیتریخ 

راینهارت تا آلبر فوآره را از یاد نمي برند. 

نکته ي جالب در »ارتش سري« دو 2 
شخصیت مثبت و منفي سریال بودند 

کــه از قضا هر دو هم منفور به حســاب 
مي آمدند: آلبر فوآره و سرگرد کسلر، در 
دو جبهه ي مقابل هم، خونســرد، بي رحم، 
بدبین، تلخ و البته باهوش بودند. هر چقدر 
که مونیک )در نســخه ي ایراني، همسر 
آلبر!( جذاب و گرم و پرانرژي است، آلبر 
محاسبه گر، مطیع، طرفدار منافع شخصي و 
محافظه کار است. آلبر نه تنها به اندازه ي 
فرمانده ي قبلي »خط نجات«، لیزا، جسور 
نیســت که بیشــتر اوقات تصمیم هایش 
مخالف نظر اعضاي گروه است. او مرموز 

و نچسب است و تماشاگر همیشه نسبت 
بــه اعمالش بدبین اســت.  اما بدنام ترین 
شخصیت »ارتش سري« مردي خونسرد، 
بي رحم، تلخ و آرام است به نام کسلر که 
بعد از بازپس گیري بلژیک به وســیله ي 
ارتش متفقین متواري مي شود، یک افسر 
گشتاپو که در واقع افسر ارشد نازي ها در 
بروکسل تحت اشغال است و مدت زیادي 
است که به کافه ي کاندیدا مشکوک شده. 
از نظر تماشاگران منفي  کســلر اگرچه 
است اما به دلیل قدرت استنتاج، هوش باال 

و خصلت هاي شرورانه تماشاگر را جذب 
مي کند. جالب است که کنار او شخصیتي 
به نام راینهارت حضور دارد که در نهایت 
اعدام مي شود اما او مردي است که نسبت 
به آرمان نازي ها شــک کرده و با مردم، 
مهربان تر برخورد مي کند. »ارتش سري« 
مجموعه ي رنگارنگي از شخصیت هاست که 
کنار هم گروهي متعادل از آدم هاي خوب و 

بد و خاکستري را مي سازند. 

از عجایب پخش این سریال این بود 3 
که هم در نسخه ي پخش شده در ایران 

و هم در انگلستان، دست برده شده بود. در 
ایران طبعاً براي ایجاد امکان پخش تغییراتي 
در داســتان و روابط آدم ها ایجاد شده بود. 
مثال آلبر همســري معلول داشت که در 
ســریال از او به عنوان خواهر آلبر نام برده 
مي شد، همان طور که مونیک، هرگز همسر 
آلبر نبود! اما جالب این جاست که قسمت 
آخر سریال، هرگز از تلویزیون بي بي سي 
پخش نشــد: این قســمت، به ماجراهاي 
بیســت وپنج ســال بعد از داستان »ارتش 
سري« مي پرداخت و سرنوشت شخصیت ها 

را دنبال مي کرد. این قسمت که »پدر! شما 
در جنگ چه کار کردید؟« نام داشت، در 
مورد گروه سازنده ي برنامه اي تلویزیونی بود 
که مستندی در مورد خطوط نجات در دوران 
جنگ می سازند. آنها به سراغ شخصیت های 
داستان می روند. معلوم مي شود که مونیک 
به کاندیدا برگشــته و ناتالی در ویتنام با 
کمونیست ها مبارزه می کند. این قسمت از 
سریال با طرح  این سوال از بازماندگان خط 
نجات آغاز می شود. ولي مدیران تلویزیون 
بي بي سي آن را مناسب پخش ندانستند: اول 
از همه به دلیل فضاي ضد کمونیستي آن و 
دوم، به دلیل خشونتي که مناسب تماشاگر 
نبود. ممیزي در هر دو طرف جهان منجر 
به عدم نمایش قســمتي مهم از سریال شد. 
با این همه در کتاب »ارتش ســري« که 
بعدها منتشر شد، فصل مجزایي به داستان این 

قسمت اختصاص داده شده بود. 

اما »ارتش ســري« سریالي معمولي 4 
نبــود، در ســال 1981 کلي جایزه 
دریافت کرد و خیلي زود سازندگانش را به 
فکر ساخت ادامه ي آن انداخت. در قسمت 
آخر سریال، به سرنوشت بازماندگان اشاره 
شده بود ولي یکي از مهم ترین ها در آن نبود: 
کسلر، غایب سریال بود. سازنده ها تصمیم 
گرفتند که در یک میني سریال، به ماجراي 
ادامه ي  یک جور  »کســلر«  بپردازند.  او 
»ارتش ســري« شد، داستان جست وجو و 
کشف افسر بي رحم گشتاپو که با هویتي 
جدید زندگي مي کرد. جالب این جاست که 
دو سازنده ي اصلي »ارتش سري« طراحي 
و ساخت »کسلر« را برعهده گرفتند: جان 
بریستون و جرارد گلیستر. بازیگران »ارتش 
سري« کم وبیش در این سریال حاضر شدند 

و ماجراي پیدا شدن کسلر را دنبال کردند.
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شادی اقتصاددانان آزادیخواه از انتخاب مسعود 
نیلی به عنوان »دستیار ویژه ی رئیس جمهور در امور 
اقتصادی و دبیر ستاد هماهنگی اقتصادی« دولت 
دوازدهم هنوز شروع نشده بود که رئیس جمهور 
روحانــی با انتصاب محمد نهاوندیــان به عنوان 
»معاون اقتصادی رئیس جمهور« این خوشــحالی 
را به آمیزه ای از شــگفتی و سردرگمی در میان 
اقتصاددانان تبدیل کرد. اما ماجرا چیســت؟ آیا 
دولت دوازدهم جهت گیری اقتصادی روشنی ندارد 
و گیج و گنگ میان گرایش های اقتصاد سیاسی 
متفاوت و متضاد است؟ سازندگی این داستان را 

تعریف می کند:
مســعود نیلی اقتصاددانی آزادیخواه یعنی  مدافع بازار آزاد اســت که از جمع برنامه 1
توسعه و نهاد بازار دفاع می کند. در واقع فهم اهمیت 
نهاد دولت در توســعه او را از راست گرایان و فهم 
اهمیت نهاد بازار در اقتصاد او را از چپ گرایان جدا 
می کنــد و به همیــن علت گذشــته از لیبرال ها و 
تکنوکرات هــا، نهادگرایــان نیــز بــه او احترام 
می گذارنــد و کارنامه ی چهارســاله او در دولت 
یازدهم را تا اندازه ای معتدل و قابل دفاع می دانند که 
معتقد بودند نیلی در مقام ریاســت سازمان برنامه و 
بودجه یا وزیر امور اقتصادی و دارایی دولت جدید 
می توانســت منشأ اثرات بیشتری شــود. اسحاق 
جهانگیری معاون اول رئیس جمهور به عنوان نماد 
این طرز تفکر تالش بسیاری برای تصدی این امور 
در دولت دوازدهم از ســوی نیلــی کرد اما ظاهرا 
تالش های وی بــه همین حکم اخیر درباره ی نیلی 
محدود شد. با وجود این عمال دکتر نیلی ارتقا یافته 
است و از مشاور رئیس جمهور و رئیس موسسه ی 
عالی پژوهش در برنامه ریزی و توسعه )معروف به 
موسسه ی 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 می شــود 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 همه کاره 
می داند و نه چون اقتصاددانان چپ جدید »توسعه« 
را فقــط بر عهــده نهاد دولت می داند. اندیشــه ی 
و  دولــت  و  بــازار  از  آمیــزه ای  او  اقتصــادی 
آزادی خواهی و برنامه ریزی اســت. از این جهت 
نیلی در نقطه اتصال لیبرال های کالســیک )مانند 
موســی غنی نژاد( و چپ های سنتی  )مانند فرشاد 
مومنی( و حتی راست سنتی )مانند یحیی آل اسحاق( 
قرار می گیرد. نیلــی در مقام جدید بر جای رئیس 
سابقش در ســازمان برنامه و بودجه نشسته است. 
مسئولیتی که پیش  از این برعهده محمدعلی نجفی 
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 رئیس جمهور 
دوچندان شده اســت. برای طرح مسئله بهتر است 
ببینیم تیم اقتصادی دولــت دوازدهم چه ترکیب 

پیچیده ای دارد:
در رأس ایــن تیــم اقتصادی اســحاق  جهانگیــری قــرار دارد. معــاون اول 2
رئیس جمهور که مهم ترین 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 کارنامه ای 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 رئیس جمهور که در 
سایه ی رئیس شان بودند در آفتاب قرار گرفت. اوج 
ایــن موقعیت در نامزدی ریاســت جمهوری در 
انتخابات 1396 بود اما از نظر اقتصادی جهانگیری با 
نظر مثبت مقام رهبری و رئیس جمهوری فرمانده 
ســتاد اقتصاد مقاومتی شد که نهادی فرابخشی و 
فراقوه ای است. این جایگاه موقعیت جهانگیری را از 
هیئت دولت هم فراتر برده است و بعید است کسی 
)به خصوص مانند محمد نهاوندیان( بتواند جایگزین 
این مقام شود. جهانگیری به علت سابقه ی وزارت 
صنایع و معادن ورود روشنی به این حوزه هم دارد 
که ســبب می شــود دکتر روحانی به او در امور 

اقتصادی و صنعتی کابینه اعتماد کند.
شــبکه ی 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  دولت اســت. ظاهرا در آغاز قرار بود او 3
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 
می گشــت. 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 چهره ای نزدیک به او برای این 

مقام مناسب بود.
جهانگیری  اسحاق  برخالف  نهاوندیان  محمد 
خاستگاهی راســتگرایانه دارد اما در میان جناح 
راســت هم چهره ای معتدل به حســاب می آید. 
او ســال ها 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 می آمد. نهاوندیان 
همچنین در شورای عالی امنیت ملی معاون اقتصادی 
الریجانی شــد و در انتخابات سال 1392 با وجود 
حضور در فیلم انتخاباتی حسن روحانی عضو ستاد 
انتخاباتی علی اکبر والیتی بود. بنابراین می توان او را 

اصولگرایی میانه رو یا محافظه کاری معتدل خواند.
نهاوندیــان البتــه مثل همــه ی محافظه کاران 
مدافع جدی اقتصاد بازار اســت و این مسئله جدا 
از مسائل تشــکیالتی نهاوندیان را به جهانگیری 
در حوزه گفتمانی نزدیــک می کند اما به لحاظ 
اجرایی سابقه تشکیالتی و جناحی دو نفر متفاوت 
است. نهاوندیان در چهار سال گذشته رئیس دفتر 
رئیس جمهور بــود و گاه فراتر از این مقام ظاهر 
می شد. مثل زمانی که برای جذب سرمایه گذاری 
خارجی به لندن رفت و اعتراض اصول گرایان را 
برانگیخت. اکنون اما این سمت به محمود واعظی 
سپرده شده است. تا آخرین لحظه این شایعه وجود 
داشت که نهاوندیان معاون اجرایی رئیس جمهور 
می شــود این معاونت متولی ســفرهای استانی 
رئیس جمهور است و قبال این سمت بر عهده محمد 
شریعتمداری بود که اکنون وزیر صنعت و تجارت 
شده اســت اما سرانجام نهاوندیان معاون اقتصادی 

رئیس جمهور 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 آیت اهلل هاشمی رفســنجانی 
از ســوی رئیس جمهور 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 
رئیس جمهور 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 می رســد نوربخش به علت نفوذ خود 
در عمل وزیر وقت اقتصاد را تحت سلطه داشت اما 
آیا نهاوندیان می تواند چنین کاری کند؟ به نظر ما 

چنین امکانی وجود ندارد!
میانه رو  تکنوکراتی  مسعود کرباســیان  است که به نهادگرایان بیش از مدافعان 4
اقتصاد آزاد نزدیک است اما انتخاب او نشان می دهد 
رئیس جمهور 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. 
ترجمه هایی از ژوزف استیگلیتز برنده جایزه نوبل 
اقتصاد معروف ترین 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 به خصوص درباره ضرورت 
توسعه در مجموع به موضع جهانگیری نزدیک تر 

خواهد بود و در نتیجــه می توان 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 اصالح طلبان نزدیک تر است هرچند که 

در دوره ای مدیر محمدباقر قالیباف هم بود.
محمد شــریعتمداری هم مدیری معتدل  است. از گرایش اقتصادی او چیز زیادی 5
نمی دانیم بنا به سابقه عضو موسس جمعیت دفاع از 
ارزش ها بود که در ســال های دهه ی 70 به عنوان 
حزب محمد محمدی ری شــهری مشــهور بود و 
سازمان مجاهدین انقالب اسالمی آن را چپ جدید 
می خواند. در این جمعیت از یک سو افرادی مانند 
احمد پورنجاتی و علی ربیعی حضور داشتند و از 
سوی دیگر عباس سلیمی نمین و روح اهلل حسینیان 
عضو آن بودند. شــریعتمداری پس از شکست 
ری شهری در انتخابات به دولت خاتمی پیوست و 
وزیــر بازرگانی شــد. در وزارت بازرگانی او از 
چهره هایی مانند فیض اهلل عرب سرخی استفاده کرد 
که در مجموع روابط شریعتمداری را با اصالح طلبان 
مستحکم کرد تا جایی که اصالح طلبان از تصدی 
وزارت کشور در دولت دوم روحانی توسط او به 
عنوان جایگزین عبدالرضا رحمانی فضلی حمایت 
می کردند. اما در نهایت معاون اجرایی رئیس جمهور 
در دولت یازدهــم وزیر صنعت و تجارت دولت 
دوازدهم شد. شریعتمداری در مجموع به جهانگیری 
نزدیک تر است و با وجود ابهام مواضع اقتصادی او 
می توان استقبال صاحبان صنعت و تجارت از وزیر 

جدید را به معنای تقویت تیم اول دولت دانست. 
ســازمان برنامه و بودجه تثبیت شــد. 6 محمدباقر نوبخت نیز سرانجام در ریاست 
به  نوبخت  تکنوکرات های دولت دوست داشتند 
جایی مانند وزارت آمــوزش و پرورش برود اما 
ظاهرا رئیس جمهور در پی فــرد معتمدی برای 
سازمان برنامه و بودجه بود و به همین علت دبیرکل 
حزب اعتدال و توســعه - نزدیک ترین حزب به 
رئیس جمهــور - را در این مقام ابقا کرد. نوبخت 
خاستگاهی دســت راستی دارد اما به راست میانه 
گرایش دارد. او از جدی  ترین عالقه مندان آیت اهلل 
هاشمی رفســنجانی بود و از نظر اقتصادی نیز به 
نهادگرایی نزدیک تــر از آزادیخواهی اقتصادی 
است. نوبخت تجربه نمایندگی مجلس هم دارد و با 
وجود حمایت از ناطق نوری در انتخابات سال 1376 
در انتخابات ســال 1388 خــود 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 خزانه دار معتمد 
رئیس جمهور 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 جدی ترین مدافع اقتصاد  آزاد در دولت روحانی اســت. خاستگاه 7
آخوندی هم دســت راســتی اســت اما او هرگز 
اصولگرا نبوده اســت هرچند کــه اصالح طلب 
تشــکیالتی هم نیســت. آخوندی به عنوان مدیر 
وزارتخانه ای که بسیاری از امور عمرانی و زیربنایی 
کشــور در دست اوست )مســکن، راه، ترابری، 
شهرســازی( می تواند کلیددار رونق اقتصادی در 
دولت باشد و از این جهت تکنوکرات های دولت 
از او به علت عدم تزریق پول به پروژه های بزرگ 
انتقاد می کنند اما آخوندی به عنوان مدافع آزادسازی 
اقتصادی آن را از ســوداگری اقتصادی تفکیک 
می کند و همچون مسعود نیلی کنترل تورم را بر 
رشد ترجیح می دهد. آخوندی رابطه محکمی با ناطق 
نوری دارد اما عضو جناح راست سنتی هم نیست 
چنان که در انتخابات سال 1388 از زمره ی حامیان 
جدی میرحسین موســوی در اردوگاهی بیرون از 
چپ بود. آخوندی را می توان یک راســت مدرن 
واقعی خواند اما بعید است او زیر بلیت هیچ یک از 

دو تیم اقتصادی دولت برود.
عیســی کالنتــری در مقــام معــاون  رئیس جمهور و ریاست سازمان حفاظت 8
از محیط زیســت دیدگاهی مشابه آخوندی دارد. 
آخوندی و کالنتری با هم نسبت خانوادگی دارند. 
کالنتری که ســال ها 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 نمی دهد و این 
نحوه تولید گندم در ایران را قاتل آب می داند که 
جنگ آینده را در جهان و خاورمیانه رقم می زند. 
شکاف کالنتری - حجتی در دولت احتماال جدی 
خواهد بــود و نمی دانیم با توجه به تاکید نظام بر 
خودکفایی گندم این اختالف به کجا منتهی می شود 
اما اگر بتوانیم کالنتری را در جناح لیبرال کابینه 
قلمداد کنیم به نظر می رسد حجتی در جناح چپ 

کابینه با او مشکل جدی خواهد داشت.
علی ربیعی شاخص جناح چپ کابینه است  که پیش از محمــود حجتی امکان مانور 9
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. 
رئیس جمهور 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 وزارتخانه ها استقبال 
می کند اما در وزارت کار ظاهرا قرار است این ماجرا 
زودتــر و ســریع تر رخ دهد. انتصــاب احتمالی 
محمدرضا نعمت زاده وزیر قدیمی کابینه به ریاست 
شســتا قدرت ربیعی چپگــرا در تصدی بنگاه های 
اقتصادی تحت امرش را از بین می برد و او را تنها 
بــه وزیر کار بدل می کنــد. ربیعی به عنوان عضو 
موســس خانه کارگر و حزب کار همچنان مدافع 
نهادگرایان اســت و گروهی از چهره های ارشــد 
نهادگرا مانند احمد میدری را همراه خود دارد. ربیعی 
با وجود اصالح طلبی بعید است در تیم جهانگیری 

باشد هر چند که به گروه مقابل هم نخواهد رفت.
بیژن زنگنه وزیــر نفت خزانه دار اصلی  کابینه است. زنگنه که در زمره 16 نفر 10
اول امضاکننده بیانیه کارگزاران سازندگی ایران در 
بوده شیخ الوزرای  انتخابات مجلس پنجم )1374( 
جمهوری اســالمی اســت. او معتمد میرحسین 
موسوی، هاشمی رفســنجانی، سیدمحمد خاتمی و 
حســن روحانی بوده اســت. زنگنه در ماجرای 
خوراک شــرکت های پتروشیمی یک تنه مقابل 
وزرای کار، اقتصاد و صنعت ایستاد و این اقتدار او 
در کابینه را نشان می دهد. زنگنه به علل تشکیالتی 
و گفتمانی بدون شک در فراکسیون جهانگیری 

قرار خواهد گرفت.
ولــی اهلل ســیف که بیش از بانکداری به  حسابداری مشهور است و اقتصاددان هم 11
نیست در ریاست بانک مرکزی تا یک سال دیگر 
باقی خواهد ماند. اما به نظر می رســد 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 نمی تواند یارگیری 
جدی ای در کابینه داشته باشد و اتکای او تنها به 
شخص رئیس جمهور خواهد بود. از سوی دیگر 
گفتمــان اقتصاد آزاد سرمشــق همه ی جناح های 
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 ژنرال هایی 
اســت که ارشــدیت مقام های موازی را نخواهند 
پذیرفت اما برخالف شایعات به نظر می رسد اسحاق 
جهانگیری که در این انتخابات در مقام یک مدعی 
ریاست جمهوری درخشــید همچنان نفوذ خود را 
در کابینــه حذف کنــد. از این جهت ما پیش بینی 
می کنیم که اســحاق جهانگیری فرمانده اقتصادی 
دولت، مسعود نیلی مغز متفکر آن، محمدباقر نوبخت 
خزانه دار دولت و مســعود کرباسیان مدیر اجرایی 
کابینه خواهد شــد. بیژن زنگنه و عباس آخوندی 
و عیســی کالنتری، محمد شریعتمداری هم به این 
ترکیب کمک می کنند. به نظر می رسد با افزایش 
ماموریت هــای اقتصادی وزارت امــور خارجه با 
دیدگاه های محمدجواد ظریف این تیم بیشتر تقویت 
خواهد شــد. علی ربیعی قدرت خود را با محمدرضا 
نعمت زاده تقسیم می کند و از وزارتخانه ای اقتصادی 
به وزارتخانه ای 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 اقتصادی تر 
خواهد شد؛ دولتی که فرماندهی اقتصادی آن همچنان 

در دست اسحاق جهانگیری باقی خواهد ماند.
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 شنیده ها

 شــنیده می شــود 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 یک ســاله ی 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 
مســئولیت های اجرایی دیگر خود 
اســتعفا خواهد داد و خود را وقف 
شورای شــهر خواهد کرد. محسن 
هاشــمی رئیــس شــورای مرکزی 
ایران  سازندگی  کارگزاران  حزب 

است.

 شــنیده می شود یکی از علل رای 
منفــی اصول گرایان مجلس دهم به 
وزارت حبیب اهلل بی طرف به عنوان 
وزیر پیشــنهادی نیرو این بوده که 
بی طرف 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 می شود قرار بوده در آغاز 
ماه رمضان امســال پــس از پخش 
با همایون شــجریان  گفت وگویی 
دربــاره ی رابطــه ی هنــر و جامعه 
و شــرایط عمومی کشــور، نوای 
ربنای اســتاد محمدرضا شجریان از 
صداوســیما پخش می شود که این 

اتفاق رخ نداد.

 شنیده می شــود ماموریت صدها 
مشــاور شــورای شــهر تهران در 
1396/5/31 خاتمــه 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 می شود رئیس دفتر رئیس 
جدیــد مجمع تشــخیص مصلحت 
نظام، آیت اهلل هاشمی شــاهرودی از 
میان اعضای مجمع انتخاب خواهد 
شــد. خبرها حکایت از کوچک تر 

شدن تشکیالت این مجمع دارد.

 شــنیده می شــود تیم محمدعلی 
نجفی در شــهرداری تهران به هیچ 
وجه حزبی نخواهد بــود. انتخاب 
کســری نــوری از روزنامه نگاران 
جنــاح چــپ )ســالم و ایــران در 
مدیریــت  بــه  خاتمــی(  دوره 
روزنامه همشــهری و علیرضا تابش 
به  )خواهرزاده سیدمحمد خاتمی( 
شهرداری  عمومی  روابط  مدیریت 
تهران نشانه ی وفاداری نجفی به این 
سخن است که او هیچ معیار حزبی 
در انتخــاب مدیران خــود ندارد. 
نجفی عضــو موســس کارگزاران 

سازندگی ایران است.

شــخص  می شــود  شــنیده   
رئیس جمهور دکتر روحانی و معاون 
اول رئیس جمهور اسحاق جهانگیری 
پیگیر شهردار شدن محمدعلی نجفی 
شده اند و به وزارت کشور گفته اند 
در اســرع وقت حکم نجفی را پس 
از انتخاب شورای شهر صادر کند. 

 گفته ها

ســردار قاســم ســلیمانی )فرمانده 
ســپاه قدس(: چرا دائمــا از القاب 
بی حجاب، بدحجــاب، اصول گرا یا 
استفاده می کنید؟ پس  اصالح طلب 
چه کسی می ماند؟ تمام بچه ها یکی 
نیستند بلکه این پدر خانواده است که 
آنهــا را گردهم جمع می کند... چرا 
دائما از القاب بی حجاب، بدحجاب، 
اصول گــرا یا اصالح طلب اســتفاده 
می کنید؟ پس چه کســی می ماند؟ 

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 می کنیم 
چــه کســی دیکتاتور اســت و چه 
کســی نیســت؟ ما مصالــح را نگاه 
می کنیم... ایران هیچ وقت بحران ساز 
و پرورش دهنــده تکفیــر نیســت. 
گروه هایی همچون جیش االســالم، 
جیش الحر را ســعودی ها 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 
نمی کنیــم بلکــه اگر کســی اظهار 
شیعی کند با او کاری نداریم چراکه 
99/99 درصد فلســطین اهل تسنن 
هستند ولی ما از آنها دفاع می کنیم. 

اعتماد، 30 مرداد 96

سعید حجاریان )نظریه پرداز سیاسی(: 
روحانــی نیرویی بهتر از این وزرای 
پیشنهادی نداشت اگر داشت معرفی 
می کرد. مسئله این است که کفگیر 
به تــه دیگ خورده و نه کســی را 
باقی گذاشته ایم و نه نیرویی تربیت 
کرده ایم... بضاعت روحانی در مقطع 
فعلی در همین حد است چراکه ما از 
اول انقالب تا به امروز کادرســازی 

نکرده ایم. 30 مرداد، 1396

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

شود...

)دبیرکل  کرباســچی  غالمحســین 
حزب کارگزاران سازندگی ایران(: 
دوســتانی که در فراکســیون امید 
حضور دارند همکاری و هماهنگی 
الزم را در ایــن خصــوص انجــام 
ندادند، من حتی شــنیده ام برخی از 
اعضای این فراکســیون به بیطرف 
رأی ندادند که اگر این گونه باشــد 
ورای این موضوع کــه رأی ندادن 
حق نمایندگان است چنین برخوردی 
نوعی بی توجهی به تصمیم دولت و 
مجموعه فراکســیون امید مبنی بر 

استفاده از افراد معرفی شده است.
دوستان باید کمی هماهنگی و تالش 
بیشــتری می کردند تا آ قای بیطرف 
که جــزء نیروهای توانمند و صادق 

در کار کشور است رأی بیاورد.

خبرچین
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