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بولتن

کارگزاران سازندگی خراسان با برگزاری همایش »شهر مردم« به بررسی آینده شهرداری در کشور پرداخت

است اصالح طلبان  اجتماعی  سرمایه  پایگاه  شهرداری ها 

اگر در این شرایط و با این آرای باال و امیدی که مردم دارند اتفاقی 
نیفتد و نتوانیم تصویر اتفاقی که قرار است رخ دهد را برای مردم بیان 
کنیم، حداقل باید تالش برای رخ دادن آن اتفاقات را آغاز کنیم.

همایش »شهر مردم« با حضور نمایندگان 
منتخب مردم مشهد، نیشابور و درگز در دوره 
پنجم شورای اسالمی شهر و روستا و همچنین 
نوروزی و دکتر غالمحســین  احمد  مهندس 
کرباسچی، شــهرداران اسبق مشهد و تهران؛ به 
مناسبت روز شــهرداری و دهیاری و به همت 
دفتر سیاسی حزب کارگزاران سازندگی ایران 
- خراسان رضوی، یکشنبه هفته گذشته در سالن 

همایش های هتل پردیسان مشهد برگزار شد.
در بخــش اول نشســت، پنــج عضو از 
شورای شهر مشهد، نیشــابور و درگز به بیان 
دیدگاه هایشــان در حوزه های تخصصی خود؛ 
با موضوعات »توســعه و بخش خصوصی«، 
»شهرسازان و متخصصان«، »مردم و مشارکت«، 
»جامعه مدنی و رسانه« و »جوانان و خالقیت« 

در شورا پرداختند.

QQQبوی بهبود می آید
مهندس مجتبی بهاروند، منتخب مردم مشهد 
در شورای پنجم، با بیان اینکه اقتصاد کشور به 
خاطر سیاست های دولت های  نهم و دهم دچار 
رکود و انزوا شــد، گفت: »با روی کار آمدن 
دولت یازدهم و به ســرانجام رسیدن برجام و 
بسته شدن قرارداد توتال بهبود شرایط احساس 
می شود.« عضو اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه 
در چنان وضعیتی هیچ تضمینی برای بازگشت 
پول نفت یا بیمه شرکت های بین المللی وجود 
نداشــت و برجام همه این ها را بهبود بخشید، 
تصریح کرد: »کشــورهای پیشرفته دنیا تمام 
توســعه خود را متأثر از حضور گسترده مردم 
در بخش های مختلف تعریف کرده اند«. منتخب 
شورای پنجم افزود: »حضور مردم در انتخابات 
بیانگر جامعه بیدار و زنده است. استان خراسان و 
شهر مشهد پتانسیل فراوانی در حوزه گردشگری 
دارد و ساالنه ســی میلیون زائر مشهد را برای 
سفر انتخاب می کنند که این می تواند فرصت  
مناسبی برای سرمایه گذاری بخش خصوص در 
حوزه گردشگری باشد. توریسم سالمت نیز با 
توجه به همسایگی با کشورهای عربی می تواند 
رونق خوبی در این حوزه به وجود آورد و الزم 
است تصدی گری بخش خصوصی بیشتر شود.« 
وی با بیان اینکه  بخش خصوصی نماینده مردم 
است، افزود: »هرچه نقش مردم پررنگ تر باشد، 
توسعه سیاسی و اقتصادی باثبات بیشتری خواهد 
بود. باید ثبات و هماهنگی بیشــتری در زمینه 
مدیریت شهری به وجود بیاید تا از ظرفیت های 
ارزشمندی که در هر شهر وجود دارد، به بهترین 
بهاروند خاطرنشان کرد:  استفاده شود.«  شکل 
»فعالیت های انجام شده در برنامه های مشهد ۲۰۱۷ 
چنانکه باید انجام نشده است. در این زمینه تنها 
به نصب چند المان در شهر اکتفا شده است. در 
حالی که اگر همین برنامه در یکی از شهرهای 
عربی برگزار می شد، میلیاردها دالر در قبال آن 

کسب درآمد می کردند.«

QQQبه شهرسازی مشارکتی نیاز داریم
دکتر محمدهادی مهدی نیا، رئیس دانشکده 
معماری و شهرسازی دانشــگاه آزاد مشهد و 
منتخب مردم مشــهد در پنجمین دوره شورای 
اسالمی شــهر بیان کرد: »تاریخچه شهرسازی 
نوین و اولین الگوی شهرسازی در نیمه دوم قرن 
۱۹ میالدی در شهر پاریس شکل گرفت و پس 
از آن در دوره رضاخان توســط شهردار تهران 
اجرا شــد و کم کم این الگو به دیگر شهرهای 
ایران سرایت کرد.« وی با بیان اینکه شهرسازی 
امروز ما میراث دار همان الگوی شهرسازی است، 
افزود: »امروز نیاز اســت به سمت شهرسازی 
الگوی شهرسازی  مشــارکتی حرکت کنیم. 
قدیمــی بر پایه نگاه باال به پایین بود و مدیران 

شهری هرچه می خواستند در شهر اجرا می کردند؛ 
اما اکنون نیاز است با برنامه ریزی راه ارتباط مردم 

را در مدیریت شهر و شهرسازی باز کنیم.«
مهدی نیا افزود: »در کشور ما وقتی صحبت 
از شهرسازی مشــارکتی می شود، باید در نظر 
داشته باشیم که بسیاری از زیرساخت های این 
امر محقق نشــده و نظام دیوان ساالری هنوز در 

حوزه شهرسازی وجود دارد.«

QQQتوجه به دیگر ظرفیت های شورا
بتــول گندمی، عضو منتخــب دوره پنجم 
شــورای اسالمی شهر مشــهد نیز سؤاالتی در 
خصوص چگونگی ایجاد فضای مشارکت مردم 
در مدیریت شهری مطرح کرد و گفت: »طرح 
شورایاران یکی از طرح هایی است که برای جلب 
مشارکت مردم طراحی شد؛ اما امروز با انتقادات 
بسیاری همراه است.« وی با بیان اینکه مشارکت 
مردم در مدیریت شهری زمانی محقق می شود 
که یک توافق عمومی ایجاد شود، افزود: »عزم و 
اراده در این زمینه وجود دارد؛ اما نیاز است مردم 
را برای پذیرفتن فرآیند مشارکت مجاب کنیم. 
باید تالش شود تا نقص بزرگ عدم مشارکت 
مردم در برنامه هاي مختلف فرهنگي، اجتماعي و 
هنري در دوره جدید شوراي شهر جبران شود و 

شورا به وظایف قانوني خود عمل کند.«

QQQ افزایش اعتماد مردم به مدیریت
شهری از طریق رسانه ها

رضا مهرداد، منتخب پنجمین دوره شورای 
شهر نیشــابور، ضمن ارائه توضیحاتی در باب 
تعریف و کارکردهای جامعه مدنی و رســانه، 
پیرامــون تعامل شــورا با نهادهــای مدنی و 
رســانه ها گفت: »این دو نهاد می توانند باعث 
امور،  حل وفصل  به  کمک  شایسته ســاالری، 
شفاف سازی و شیشه ای شدن اتاق شورا، افزایش 
اعتماد مردم، تضمیــن فرهنگ گفت وگو و 
پرهیز از رفتارهای فردی در شــورا و جامعه 
و آشنایی شــهروندان با حقوق و وظایف خود 
شوند.« مدیرمســئول هفته نامه خیام نامه افزود: 
»شورا، به عنوان خط مقدم حاکمیت عینی مردم 
بر سرنوشت خود می تواند با کمک به بسط و 
توسعه رسانه ها و حمایت جدی از جامعه مدنی 
فعال و متنــوع، فاصله جامعه ما را با حاکمیت 

مردم ساالری کمتر کند.«

QQQتوجه ویژه به نسل جوان در شوراها
یوسف براتیان، منتخب پنجمین دوره شورای 
شــهر درگز، درخصوص بحث جایگاه جوانان 
و خالقیت در شورای شــهر، با بیان اینکه در 
گذشته حضور افراد مسن و بازنشسته در عرصه 
انتخابات شوراها فرصت حضور نامزدهای جوان 
را کمرنگ تر کرده بود، تصریح کرد: »پیکره 

اصلی جامعه امروز ما نســلی است که به دنبال 
تغییر است و آن را مطالبه می کند. این نسل به 
دلیل پیوند با مشاغل تخصصی، برخورداری از 
تحصیالت دانشگاهی و دیدگاه تطبیقی نسبت به 
رویکردهای انسان محور در مدیریت شهری، در 
سطوح ملی و بین المللی مطالبات متفاوتی را در 
جامعه به وجود خواهد آورد.« براتیان خاطرنشان 
کرد: »بسیاری از صاحب نظران جوان و نوگرا 
فضای جغرافیایی و زیستگاه خود را متناسب با 
طراز و شأن واالی جوانان و آیندگان نمی دانند؛ 
لذا در جســت وجوی خون تــازه در عرصه 
مدیریت شهری اند و این نوید تغییری است که 

الجرم رخ خواهد داد.«

QQQ عدم استفاده از خرد جمعی در مدیریت
شهری

در نشست دوم این همایش، احمد نوروزی، 
شهردار اسبق و منتخب دوره پنجم شورای شهر 
مشهد، بیان کرد: »اگر می خواهیم شهر و کشور 
خودمان را آباد کنیم، باید از خودمان شــروع 

کنیم. شهردار و شورای شهر آینده اگر مردم را 
باور داشت و برآیند نظر مردم را پذیرفت، مسائل 

و مشکالت ما حل می شود.«
وی افزود: »بحث شورای شهر در استفاده از 
توانایی های مردم است که چقدر از این قدرت 
و توانایی مردم اســتفاده می کنیم؛ مردم دارای 
توانایی های فوق العاده ای هســتند و این مسئله 
ماست که چگونه از این توانایی ها استفاده کنیم.«
شهردار اسبق مشهد گفت: »مشکل ما این 
است که وقتی در جایی منصوب یا توسط مردم 
انتخاب می شــویم، تصور می کنیم همه چیز را 
می دانیم. فردی مسائل ابتدایی شهری را نمی داند؛ 
اما وقتی شهردار می شود فکر می کند دیگر نیازی 
ندارد تا با مردم، صاحبان خرد و تجربه مشورت 
کند و این مشکل ماست که نمی توانیم از این 

خرد جمعی در مقام عمل استفاده کنیم.«
وی با بیان اینکه مشــکل ما این است که 
تعامل و کار کردن با مردم را بلد نیستیم، گفت: 
»به دلیل آن که بیشــتر دوست داریم با افراد 
بله قربان گو کار کنیم، اگر کســی از ما انتقاد 

کند قدرت تحمل انتقاد را نداریم و زود برآشفته 
می شویم.« نوروزی ادامه داد: »باید قدرت تحمل 
و انتقاد پذیری خودمــان را باال ببریم تا بتوانیم 
حرف های مردم که گاهی تند نیز هســت را 
بشنویم؛ نه این که فقط برای سخنرانی به سراغ 
مردم برویم.« وی با بیان اینکه تنها ویژگی ما 
همین پشتوانه رأی باالی مردم است، گفت: »ما 
اگر بتوانیم با همکاری مردم توســعه و عمران 
پایدار و همه جانبه شهر را تسریع کنیم، در کاری 

که به ما محول شده است موفق خواهیم بود.
عضو منتخب دوره پنجم شورای شهر مشهد 
افزود: »در شــورای شهر جدید، در نقطه آغاز 
باید گفت که ترکیب بسیار خوبی از نیروهای 
باتجربه و با تحصیالت مناســب از اقشــار و 
تشکل های صنفی مختلف کنار یکدیگر قرار 
گرفته اند؛ که ایــن ترکیب نتیجه خرد جمعی 
و حرکتی بود که در جمع اصالح طلبان شکل 

گرفت و اینگونه این پیروزی اتفاق افتاد.«

QQQ با وجود تخریب ها نمی توان جامعه را
کنترل کرد

سخنران انتهایی همایش »شهر مردم« دکتر 
غالمحسین کرباسچی بود. وی گفت: »در شرایط 
فعلی همه در حال تخریب یکدیگر هستند، بدون 
آنکه متوجه آثار ویرانگر این تخریب ها باشند.«
شــهردار اســبق تهران تصریح کرد: »در 
حال حاضر مشهد از نظر فیزیکی، به طور مثال 
مجموعه معابر، پل ها، مخصوصا فضای سبز و... 
شهری قابل قبول به حساب می آید. هنگامی که 
به عنوان بیننده گذرا مشهد را با دیگر شهرهای 
ایران مقایسه می کنیم؛ این شهر با وجود جمعیت 
زیاد آن از نظر معابر شهری، فضای سبز، خدمات 
شهری و نظافتی رتبه  اول یا دوم را دارد. البته این 
موضوع بدون در نظر گرفتن فضای اطراف حرم 

است که مشکالت خاص خود را دارد.«
دبیرکل حزب کارگزاران سازندگی ایران با 
بیان اینکه اعضای شورای شهر جدید باید به این 
موضوع توجه کنند که چه تصویری می خواهند 
برای آینده شهر ترســیم کنند و چه امکاناتی 
برای رســیدن به آن تصویر دارند، عنوان کرد: 
»در این زمینه عناویــن زیادی وجود دارد که 
باید به آنها توجه شود؛ عناوینی از جمله تنوع 
در ساختار شهر، چگونگی شکل گیری شهر در 
گذر زمان، مسیر و عوامل اساسی رشد و تغییرات 
شهری، عوامل اقتصادی و نقش شهر در تغییرات 
اقتصادی کشــور، جهان و... اقتصاد شهرهای 
جهانی در حوادث بین المللی اثرگذار هستند؛ به 
طور مثال  اتفاقاتی که در نیویورک و لندن رخ 

دادند، تأثیر بین المللی داشته اند.«
شــهری  مدیریت  »چگونگی  افزود:  وی 
و موازنــه قدرت محلی و ملی که مبتال به تمام 
شــهرهای دنیا است و سیاست های توسعه یافته 

برای ایجاد محیط شــهری بهتر، از جمله دیگر 
 عناوینی اســت که باید به آن توجه شــود.«

کرباســچی با طرح این پرســش که با وجود 
تغییرات آینده، شــهر پویــا و تغییری که با 
پیشــرفت های آینده همگام باشــد، چیست، 
خاطر نشان کرد: »در حال حاضر در سطح دنیا 
شهرهای سنتی، مدرن، پست مدرن و شهرهایی 
با ساختارهای چند پاره، کهکشانی و... مطرح 
هستند.« وی خطاب به اعضای شوراهای شهر 
مشهد و خراسان رضوی، یادآور شد: »اگر در 
این شرایط و با این آرای باال و امیدی که مردم 
دارند اتفاقی نیفتد و نتوانیم تصویر اتفاقی که قرار 
اســت رخ دهد را برای مردم بیان کنیم، حداقل 
باید تالش بــرای رخ دادن آن اتفاقات را آغاز 
کنیم.« شهردار اسبق تهران اظهار کرد: در مقاله 
»نگرش بین دولت و شــهروند، میان مردم« به 
این ســوال که چرا مردم به دولت رای داده اند؛ 
اما گفته دولت مبنی بر اینکــه یارانه دادن به 
ضرر مردم اســت را قبول ندارند، جواب های 
جالبی داده شده اســت. برخی از مردم عنوان 
کرده انــد ما حاضریم یارانه را بگیریم  و آن را 
به مؤسسات خیریه بدهیم؛ اما نمی خواهیم این 
پول دست دولت باشد. عده ای هم گفته اند این 
پول، پول نفت است. برخی هم عنوان کرده اند 
حاضر نیستیم یارانه را پس دهیم؛ اما دو برابر مبلغ 
یارانه را برای هیئت های مذهبی و کمک به فقرا 
پرداخت می کنیم و یارانه را در جاهایی که الزم 

است هزینه می کنیم.«
وی تصریح کرد: »ایــن عدم اعتماد مردم 
ســرمایه ای منفی اســت که به راحتی از بین 
نمی رود. این موضوع در اثر تخریب متقابل ما 
گروه های سیاسی ایجاد شده است. نمی خواهم 
بگویم این ســرمایه اعتماد عمومی که از بین 
رفته، به دلیل دروغ هایی است که ما مسئولین 
گفته ایم؛ اما چیزهایی را عنوان کرده ایم که یا 
به آنها عمل نکرده ایم یا آنها را قبول نداشته ایم، 
 این موضوع یک ســابقه چهل ســاله دارد.«

ایران  ســازندگی  کارگزاران  حزب  دبیرکل 
گفت: در کتابی با عنوان »طراحی شــهرِی 
همکاری گرایانــه« کلیت سخن و تمام حرف 
این  اســت که تمام افــرادی که تحت تأثیر 
پروژه ای قــرار می گیرند؛ بایــد آن را باور 
کنند. این باور یک ســرمایه اجتماعی است 
که متأسفانه ما سیاســیون چه اصالح طلبان و 
چه اصولگرایان به دلیل نارســایی هایی که در 
 کارهایمان داشته ایم، آن را از دست داده ایم.« 

وی خاطرنشــان کرد: »یکی از حرف های من 
در آن دادگاه معروف این بود که شما اشکال 
اداری گرفته اید؛ اما قبول دارید که پولی دزدی 
نشده است؛ رئیس دادگاه عنوان کردند چرا پول 
شــرکت واحد را که داده ایم، مصوبه اش را از 
قبل نگرفته ایم. پاســخ ما این بود که شب عید 
بود و باید آن پول را می دادیم و سپس مصوبه 
را می گرفتیم تا شهر به هم نریزد. هنگامی که 
اســم این اقدام را اختالس می گذارند؛ آن هم 
بدون اینکه این اختالس را معنا کنند؛ ببینید چه 
تصویر نامطلوبــی از مدیران در ذهنیت جامعه 
ایجاد خواهد شد.« کرباسچی عنوان کرد: »همه 
ما یکدیگــر را تخریب می کنیم، بدون این که 
ببینیم این اقدام چه اثراتی دارد. یکی از اثراتش 
این است که خودمان دیگر نمی توانیم زندگی و 
مدیریت کنیــم و کاری را پیش ببریم. در این 
شــرایط حتی اگر میدان را هم به شما بدهند، 
نمی توانید کاری کنید.« وی با تأکید بر اینکه 
همه ما باید به یکدیگر ایمان داشته باشیم و این 
موضوع بحثی سیاسی نیست، اضافه کرد: »اگر 
بین مدیریت و شهروندان این رابطه ایجاد نشود، 
مردمی که به ما به عنوان مدیران شورای شهر 
اعتماد کرده اند؛ ناامید خواهند شد. اگر نتوانیم این 
اعتماد را با یک تغییر و کار جدی شبانه روزی 
تقویت کنیم، ممکن است ایمان و اعتمادی را 
که در اثر نابه سامانی های پیشین به وجود آمده، 

از دست بدهیم.«

  یادداشت

در روزهایــی که از یک ســو پس از 
پیروزی چشم گیر اصالح طلبان در انتخابات 
ریاســت جمهوری و به خصوص سونامی 
پیروزی ایشــان در شوراهای شهرها، اصل 
نقــش، رأی و حضور  مردم در تئوری های 
مشروعیت دهی به حکومت، توسط عده ای 
زیر ســؤال می رود و از دیگر سو، منتخبین 
شــورا با انبوهی از خواســته های مرتبط و 
غیرمرتبط مواجه شده و در دوراهی شورای 
شهر یا شورای شــهرداری وادار به انتخاب 
می گردند؛ پرداختن به جایگاه شوراها مهم 
می نمایــد. راه حل برون رفــت از دوراهی 
فوق الذکر، ابتدا تعریف و تدقیق جایگاه شورا 
و فرض کردن شــورا به صورت سیستم؛ و 
سپس بازتعریف رابطۀ سیستم شورا با بیرون 
سیستم؛ یعنی مردم و سایر ارکان حکومت 
است. شــورا در بستر شهر شکل می یابد و 
عالوه بر بازیگری در روابط بیرونی و تأثیر 
بر آن، متأثر نیز هست. از آنجا که سیاست 
در جهان خارج حضور جدی دارد، شهر نیز 
موجودی درگیر سیاست است. از دیگرسو 
هر تخصصی در چارچوب های ایدئولوژیک 
بســط می یابد و بنابراین سیاست نه از شهر 

کنار گذاشته می شود و نه از دست اندرکاران 
امر شــهری و نه برنامه ریزان و مدیران و 
اســتفاده کنندگان. برای پیش رفتن، باید با 
واقعیت کنار آمد. نه به فکر امپراطوری بود، 
که تکلیف همگان را معلوم نماید و نه اینکه 
با تکیه بر مفاهیمی مانند تخصص، واقعیت 
سیاسی را نادیده گرفت. باید سیاستمداران 
پیرامون شهر اظهارنظر کنند و در گام بعد 
همگان با هم به گفت وگو بنشینند؛ نه برای 
رسیدن به اجماع و نه برای بخشیدن سهم شان 

از قدرت. ما چاره ای جز گفت وگو نداریم!
به جای ترجمۀ صــرف نظریات، باید 
گام برداریم و به زمینۀ خودمان توجه کنیم. 
می بایست تجربیات را از خالل گفت وگو و 
عمِل مداوم بومی کرد و گرد هم آورد تا از 
دانش نظری ایجاد شده در جهان بهره جست 
و  به سطح دانش بومی شده و ایدئولوژیک 
رســید و معیارهای عمل نهایی  را ساخت. 
همایش »شــهر مردم« با چنین دیدگاهی، 
اولین گام از مســیر ترسیم شدۀ فوق است 
برای حرکت در راســتای هدفی کالن تر. 
گفتن و شنیدن از نقش مردم، جایگاه آنها و 
مشارکت شان در ساختن شهری آباد و پایدار، 
گامی است که در گام های بعدی با پرداختن 
به اقتصاد، درآمد، توســعه، عدالت و... پی 

گرفته و تعمیق خواهد شد.

شهر و سیاست

مجید لگزیان
رئیس دفتر سیاسی حزب

کارگزاران سازندگی خراسان

سیدمهرداد امیرکاللی
خبرنگار پارلمانی سازندگی
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اســالمی  ارشــاد  وزارت فرهنگ و 
به دلیل ارتبــاط و تعامل ذاتــی خود با 
گروه های مرجعی از قبیل اصحاب رسانه 
و روزنامه نگاران، هنرمندان، نویسندگان و 
ناشران و سایر گروه های موثوق در جامعه 
و همچنیــن به دلیل وظایف ذاتی خود در 
راهبری، فرهنگ ســازی و تولید خوراک 
فکری و فرهنگی بــرای افکار عمومی، 
بیشترین نقطه تماس با حسگرهای موجود 
در بطن جامعــه را دارد. به گونه ای که از 
این زاویه تنها با وزارتخانه ای مثل وزارتخانه  

آموزش و پرورش قابل قیاس است.
از این منظر جایــگاه بی بدیل وزارت 
فرهنگ و ارشاد اسالمی در تولید و هدایت 
محتوای فرهنگی بــرای جامعه، برمبنای 
نظام و رهنمودهای  سیاســت های کالن 
مقــام معظم رهبری از یک ســو و ایجاد 
رضایتمندی عمومی از ساختار نظام و به تبع 
آن دولت، در حوزه های مرتبط با موضوع 
فعالیت وزارت فرهنگ و ارشــاد اسالمی، 

بی نیاز از تاکیدات مجدد است.
در این یادداشت تالش شده است ضمن 
نگاهی اجمالی به تالش های صورت گرفته 
فهرست وار  به صورت  وزارتخانه،  این  در 
به برنامه هایی که در جهت بهبود عملکرد 
آن، نیاز به بررسی و تدوین برنامه و اجرا 

دارد، اشاره شود.

1  در بررســی اجمالی فعالیت های این 
وزارتخانه، آنچه بیش از هر چیز به عنوان 
مانعی در چابکی و کارآمدی این وزارتخانه 
به چشــم می خورد، ســاختار جزیره ای 
زیرمجموعه های وزارتخانه اســت. به نظر 
می رسد بخشی از سازمان های تابعه وزارت 
فرهنگ و ارشاد اسالمی به شکلی مشهود چه 
در حوزه سیاستگذاری و چه در حوزه های 
عملکردی، خــود را فــارغ و غیرملتزم 
به ایفای نقش در چارچوب سیاســت های 
کالن وزارتخانه می بیننــد. در این بخش 
به طور مشخص می توان به سازمان اوقاف و 
مجمع کتابخانه های عمومی اشاره کرد. لزوم 
برنامه ریزی برای اعمال سیاست های کالن 
وزارت ارشاد در سازمان هایی از این دست 

به شدت مشهود است.

2  تصویــری که در بطــن جامعه از 
وزارت فرهنگ و ارشــاد اسالمی وجود 
دارد این اســت که این وزارتخانه خود 
را پوشــش دهنده و در نتیجه پاسخگوی 
نیازهای صرفا بخشی از جامعه می داند که 
می توان آن را بخش سنتی جامعه توصیف 
کرد. این تصویر البتــه تا حدی برآمده 
از چیزی اســت که به عنــوان محتوای 
شده  ارایه  به جامعه  وزارتخانه  عملکردی 
و بخش دیگری از آن ناشــی از تسری 
همین نگاه جامعه به داخل وزارتخانه است. 
در صورتی که وزارت فرهنگ و ارشــاد 
اسالمی به عنوان وزارتخانه ای »همه شمول« 

باید خود را نماینده همه اقشار جامعه و از 
جمله طبقه متوسط شهری بداند تا بتواند 
سیاســتگذاری موثر و متناسبی به ویژه 
در حوزه فرهنگ و هنر برای همه اقشار 
داشته باشد و به تبع آن از سوی جامعه نیز 
به عنوان نهادی مورد وثوق - و نه مانع- در 
همه حوزه های مرتبط با وظایف ذاتی خود 

شناخته شده و مقبولیت یابد.

3   حــوزه عمومی جامعه بیشــترین 
همپوشانی و بیشــترین نقطه تماس را با 
وظایف وزارت فرهنگ و ارشــاد اسالمی 
دارد. سیاســتگذاری درست و متناسب با 
باورهای فرهنگی و بایست های جامعه نوین 
ایرانی در حوزه های بسیار متنوعی از قبیل 
اماکن عمومی، برنامه های هنری و فرهنگی، 
تفریــح و اوقات فراغت، مدیا و رســانه 
و مواردی از این دســت می تواند تصویر 
وزارت ارشاد را از نهادی بوروکراتیک و 
»متفاوت« با جامعه به سیاستگذاری دلسوز 

و »در کنار« جامعه تغییر دهد. 

4  مهمتریــن تغییر در تصویر وزارت 
فرهنگ و ارشاد اسالمی تغییر چهره جایگاه 
وزیر از سیاستگذاری است که بایست ها و 
نبایست ها را مشــخص می کند به چهره 
فردی در کســوت نمایندگی هنرمندان، 
نویسندگان، اصحاب رسانه و به طور کلی 
همه اقشار جامعه است. به عبارت بهتر این 
گروه ها بایــد وزیر را فردی ببینند که نه 
در پشــت میز وزارت، که در کنار خود 
آنان نشسته است. این امر نیازمند بازسازی 
تصویر و ری برندینگ از وزیر و وزارتخانه 
بر مبنای یک برنامه ریزی مشــخص و 
پلن شده ی عملیاتی است. از مهمترین نتایج 
این امر بازگشت اعتماد عمومی به وزیر 
و وزارتخانه و مقبولیت و درنتیجه پیشبرد 
اهداف عالیه دولــت در حوزه فرهنگ 

خواهد بود.

5  برنامه ریــزی در حوزه علوم دینی و 
قرآنی باید به صــورت تخصصی در این 
بخش صورت بگیرد تا ضمن تامین نیازهای 
عمومی کشــور در این بخش و استفاده از 
برکات آن، نتایج ملموســی در گسترش 
فرهنگ قرآنی و توســعه سبک زندگی 
اسالمی - طبق منویات مقام معظم رهبری- 

را شاهد باشیم.

6  باید بپذیریــم و بپذیرانیم که حوزه 
فرهنگ، حوزه ای تخصصی اســت و هر 
سیاستگذاری و برنامه ریزی و اقدام منتج از 
آنهــا در این حوزه باید حاصل پژوهش و 
رویکردی مبتنی بر نظرات متخصصین این 
بخش باشــد. بلیه ای که در حوزه فرهنگ 
به طور خاص شاهد آن هستیم، اظهارنظر و 
دخالت غیرکارشناسی افراد غیرواجد شرایط 
در این بخش اســت کــه توقف این امر 
برکات بسیاری را در تامین اهداف کالن 
فرهنگی نظام و بازگشــت اعتماد عمومی 
به وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی در پی 

خواهد داشت.

راهـبـرد فصل 1:  جامعه و سیاست

در فاصله ی انتشــار شــماره ی پیش 
هفته نامه ی »سازندگی« و شماره ی پیش رو، 
براســاس نظر رئیس دولت اصالحات و 
تصویب شورای عالی اصالح طلبان مقدمات 
بازسازی تشکیالتی جبهه اصالحات فراهم 
شده و خوشبختانه کارگروهی برای این کار 
تشکیل شده است. اینک برعهده ی احزاب و 
اشخاص اصالح طلب است که با پیشنهادات 
خود این بازسازی را به بهترین شکل ممکن 
هدایــت کنند. ما نیز بر این اســاس فکر 

می کنیم:

1  بازسازی جبهه اصالحات در درجه ی 
اول یک بازســازی »گفتمانی« اســت. 
اصالح طلبان باید به عنــوان یک جریان 
سیاســی و فکری مبانــی نظری حرکت 
تشکیالتی خود را تعیین و تثبیت و آن را 
در سندی مکتوب کنند. انتشار »مانیفست 
اصالحات« راه را بر تفاسیر فردی و گروهی 
خواهد بست و مانع از سوءاستفاده حریف و 

رقیب خواهد شد.
به نظر ما تاکید بر فعالیت سیاسی قانونی، 
صلح آمیز و انتخاباتی مبنای فکر اصالح طلبی 
است. اصالح طلبان گروهی از سیاستمداران 
هستند که برای بهبود اوضاع عمومی کشور 
به خصوص توسعه ایران )رشد همه جانبه ی 
سیاســی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی( 
در چارچوب قانون )اساســی و عادی( از 
انتخاباتی )دولت، مجلس،  مبارزه ی  طریق 
شــهرداری ها و خبرگان( برای به دست 
آوردن قدرت الزم برای انجام اصالحات و 

اعمال حاکمیت ملی تالش می کنند.
بدین ترتیب اصالح طلبی با گفتمان های 
محافظــه کاری )حفــظ وضــع موجود(، 
انحالل طلبی )برانــدازی و واژگونی وضع 
موجود( و نیز بنیادگرایی )بازگشــت به 
با خشــونت( مرزبندی گفتمانی  گذشته 
دارد امــا در درون خــود گرایش هــای 
»درون گفتمانی« متنوعی خواهد داشــت: 
از گرایش هــای لیبرال دموکــرات تــا 
سوســیال دموکرات و نیز تفاسیر دیگری 
که در چارچوب فهم ما از قانون اساســی 

جمهوری اسالمی ایران قابل پذیرش است.
روشن است که این تفسیر از »گفتمان 
اصالحات« یک تفســیر حداقلی اســت. 
یعنی به نظر ما جبهــه اصالحات یک جبهه 
ایدئولوژیک نیست بلکه جبهه ای استراتژیک 
اســت که با وجود باور اکثریت قریب به 
اتفاق همه ی اعضای احزاب اصالح طلب به 
دین اسالم )به جز اقلیت های مذهبی قانونی 
که می توانند با حفظ اعتقادات شخصی خود 
فعالیت اجتماعی کنند( ما مدعی هیچ تفسیر 
ویژه ای از دین نیســتیم و این کار را برعهده 
مجتهدین و روشنفکران متدین می گذاریم. ما 
فکر می کنیم هر حزب سیاسی ملتزم به قانون 
اساسی جمهوری اسالمی ایران حرکت در 
چارچوب مردم ســاالری مبتنی بر دین را 
پذیرفته اســت و دست کم در این حرکت 
جبهه ای به جای ورود به بحث های تخصصی 
الهیاتی به فعالیت سیاسی و به طور مشخص 
انتخاباتی و در ســطوح بعــدی مدیریتی 
می پردازد. از این رو معتقدیم هرگونه تلقی 
ایدئولوژیک از الهیات اعم از سنت گرایانه 
یــا تجددخواهانه و نیز راســت گرایانه یا 
چپ گرایانه از الهیات اســالمی در شرح 
وظایف این جبهــه یعنی جبهه اصالحات 
و سازمان های سیاســی جمعی آن اعم از 
شــورای عالی اصالحات نیست و حداکثر 
آن را باید به احزاب سیاسی و انجمن های 

فکری اصالح طلب سپرد. با وجود این باور 
به حاکمیت ملی )دموکراسی، حقوق بشر، 
حکومت قانــون، انتخابات آزاد(، توســعه 
کشور، پرهیز از خشــونت و ترویج صلح و 
تالش برای بهبود اوضاع کشــور، معیارهای 
حداقلی ما برای تعریــف یک حزب عضو 

جبهه اصالحات است.

2  این تفسیر حداقلی )استراتژیک و نه 
ایدئولوژیک( از جبهه اصالحات می تواند در 

»بازسازی تشکیالتی« آن نیز به کار آید:
1-2. به نظر ما »جبهه اصالحات« یک 
»ائتالف استراتژیک میان مدت « از احزاب 
اصالح طلب است که به عنوان هیئت موسس 
آن عمل می کنند. این »جبهه« متشــکل 
از احزاب اســت و اشــخاص حقیقی تنها 
در صورت عدم وابســتگی به هیچ حزبی و 
براساس معرفی رهبر اصالحات و تصویب 
جبهه اصالحات باید به عضویت آن درآیند. 
در واقع این همان تجربه جبهه ملی اول است 
که براساس احزاب سیاسی بنا شده بود و با 
وجود مخالفت مرحوم دکتر محمد مصدق 
در جبهه ملی دوم و سوم با پذیرش افراد و 
اشخاص منفرد در جبهه ملی به ایدئولوژیک 
شــدن و حزبی شــدن آن جبهه و الجرم 

فروپاشی آن انجامید.
به نظر ما با وجود آنکه در تحلیل نهایی 
و افق تاریخی وحدت احزاب اصالح طلب و 
تبدیل جبهه اصالحات به حزب اصالحات 
گریزناپذیر است اما در »کوتاه مدت« حزبی 
شــدن جبهه اصالحات به فروپاشی آن منجر 
خواهد شد. این »ائتالف میان مدت« در نهایت 
باید به صورت طبیعی به وحدت برسد و شاید 
این کار حداقل یک نســل بــه طول بینجامد 
و حتی در آن صورت نیز فراکســیون های 
درون این جبهه باید از استقالل نسبی فکری 

در چارچوب عمل جمعی برخوردار باشند.
2-2. به نظر ما »جبهه اصالحات« در حال 
حاضر دارای چهار فراکسیون سیاسی روشن 

است:
اول- اصالح طلبان سنتی روحانی با گرایش 
چپ سنتی خط امامی که مجمع روحانیون 
مبارز و مجمع مدرســین و محققین حوزه 
علمیه قم آن را نمایندگی می کنند و در افق 
فکری خود گروهی از نواندیشــان دینی و 

فقهای سیاسی را در بر می گیرند.
دوم - اصالح طلبــان ســنتی غیرروحانــی با 
گرایش چپ ســنتی خط امامی که حزب 
اعتماد ملی، مجمع نیروهای خط امام، حزب 
مردم ساالری، حزب همبستگی، حزب اراده 
ملت و چند حزب دیگر را در بر می گیرند 
که بیشتر بیرون از پایتخت و در شهرهای 
کوچک و متوسط کشــور دارای پایگاه 

هستند.
سوم - اصالح طلبان مدرن؛ جناح چپ مدرن 
که در گذشته ســازمان مجاهدین انقالب 
اسالمی و جبهه مشارکت ایران اسالمی را 
داشــتند و اکنون حزب توسعه ملی ایران 
اسالمی و حزب اتحاد ملت ایران اسالمی را 

در اختیار دارند.
چهــارم - اصالح طلبان مدرن؛ جناح راســت 
مدرن که حزب کارگزاران سازندگی ایران 
نماد اصلی آنهاســت و البته بیرون از جبهه 
معتدل  اصول گرایان  میــان  در  اصالحات 
حزب اعتدال و توسعه نیز به این فراکسیون 

نزدیک شده است.
به جز این چهار فراکسیون سیاسی سه 

فراکسیون اجتماعی هم وجود دارد:
اول- کارگــران که چــه در صورت خانه 
کارگــر و حزب اســالمی کار و چه در 
صورت تشــکل های کارگری مستقل در 

کنار جبهه اصالحات حضور دارند.
دوم - کارآفرینان اعم از تولیدکنندگان، 

مدیران،  تاجــران،  بازاریان،  مهندســان، 
بانکداران و... که چه در قالب شرکت ها و 
چه در قالب انجمن های اقتصادی و مدیریتی 

در کنار جبهه اصالحات حضور دارند.
ســوم - فرهنگیان اعم از دانشــجویان، 
اســتادان دانشــگاه ها، معلمــان مدارس، 
روزنامه نگاران و نویســندگان و هنرمندان 
به حساب  که متحدان طبیعی اصالح طلبان 

می آیند.
هر یک از ایــن گروه های اجتماعی - 
مدنی می توانند بــا ایجاد نهادهای صنفی و 
مدنی و NGOها در قالب یک صورت بندی 
تشــکیالتی به عضویت جبهه اصالحات 
درآیند و در انتخابات مختلف به ایفای نقش 

بپردازند.
به نظر ما ایــن ترکیب بندی هفت گانه 
3+4 »جامــع و مانع« اســت و می تواند 
استخوان بندی تشکیالتی جبهه اصالحات را 
تشکیل دهد و همه ی فهرست های انتخاباتی 
و ساختارهای مدیریتی اصالح طلبان براساس 
آن شــکل گیرد. بدیهی است که در قالب 
یک گفت وگو می توان این ساختار را نیز 

بهبود بخشید.
3-2. از جمله مــواردی که در طول )و نه 
عرض( این بازسازی باید مورد توجه قرار 
گیرد سهم زنان و جوانان در جبهه اصالحات 
اســت. پرهیز از مردســاالری )و البته هر 
نوع زن ســاالری!( و نیز پیرساالری و )و 
از ضرورت های  یکی  جوان ساالری!(  البته 
بازســازی جبهه اصالحات اســت تا این 
جبهه محدود به یک جنس و نســل نشود 
و با مرگ این نســل، نمیرد و اساسا تحول 
در طبقه مدیران و سیاســتمداران کشور از 
اهداف توسعه در گفتمان اصالحات و بهبود 
مدیریت کشور است. اما به نظر ما با زنان و 
جوانان نباید به عنــوان یک حزب یا صنف 
برخورد کرد و آنــان را رو در روی احزاب 
و اصنــاف دیگر قرار داد. مشــارکت زنان و 
جوانان باید به صورت پایــه ای از احزاب و 
تشکل های سیاســی و اجتماعی اصالح طلب 
آغاز شود و در جبهه اصالحات مورد حمایت 

قرار گیرد.
از سوی دیگر پرهیز از پایتخت ساالری، 
توجه به اقوام ایرانی در چارچوب حاکمیت 
ملی و بها دادن به آزادی مذاهب در چارچوب 
قانون اساسی باید مورد توجه اصالح طلبان 
قرار گیرد. در ساختار اداره جبهه اصالحات 
باید تنوع قومی و مذهبی ایران دیده شود و 
تصمیم گیری درباره امور محلی و منطقه ای به 

نیروهای محلی و منطقه ای سپرده شود.
جبهه اصالحات باید ساختاری از پایین 
به باال داشته باشد و البته این ساختار باید در 
درجه اول در احزاب اصالح طلب اجرا شود و 

آن گاه به جبهه اصالحات تسری یابد.
4-2. به نظر ما جبهــه اصالحات باید به 
گونه ای طراحی شــود که هر نوع مشکلی 
را در درون خود و براســاس ساختار خود 
باید  احــزاب اصالح طلب  حل کند. همه 

بتوانند به شــرط رعایت اصول گفتمانی و 
تشکیالتی جبهه اصالحات در آن براساس 
وزن خود مشــارکت کنند. مقصود ما البته 
طراحی یک نظام اداری تعاونی سوسیالیستی 
)مساوات طلبانه( نیست. هیچ حزبی با حزب 
دیگر به صرف حزب بودن برابر نیســت. 
می توان براساس شاخص های زیر برای هر 
حزب یک مضــرب تاثیرگذاری در جبهه 
اصالحات در نظــر گرفت و برای احزاب 
بزرگ تر اشتیاق فعالیت در جبهه را فراهم 
ساخت و برای احزاب کوچک تر نیز امکان 

رشد را فراهم کرد:
اول - ســابقه تاســیس، دوم- کمیت 
و تعــداد اعضا، ســوم- برگزاری کنگره، 
جلسات مداوم و فعالیت تشکیالتی دائمی، 
چهــارم- انتشار بیانیه، نشــریه، سند اعالم 
مواضــع، تحلیل های سیاســی و فکری 
مســتمر و برنامه های اجرایی اداره کشور، 
پنجــم- تعداد کرســی های به دست آورده 
در پارلمــان، دولت، شــوراها و نهادهای 
انتخاباتی، ششم- کیفیت اعضای ارشد اعم از 
عضویت روسای جمهور، مجلس، شهرداران، 
اســتانداران، فرمانــداران، مدیران بخش 
خصوصی و روشــنفکران و نویسندگان، 
هفتم- میزان عضویت زنان، جوانان، اقوام و 
توجه به عدم تبعیض جنسیتی، نسلی و قومی 

در احزاب و... 
5-2. جبهه اصالحات باید دارای نهادهای 

اداری، مشورتی و داوری باشد.
مقصود از نهادهای اداری وجود رئیس 
و هیئت رئیسه مسئول و پاسخگوست که 
موظفند در تمام ایام )و نه فقط در انتخابات( 
و نیز با وجود مقامــات دولتی و پارلمانی 
به عنوان مقام مسئول در اداره جبهه کوشا 

باشند. 
همچنین جبهه باید از مشــاوره افراد و 
نهادهایی که به لحاظ گفتمانی اصالح طلب 
هستند اما از لحاظ تشکیالت، عضو جبهه 
نیســتند و نیز متفکران و مدیران مستقل 
کشور استفاده کند. جبهه باید نهادهای حل 
اختالف و منازعــه در درون جبهه و میان 
احزاب اصالح طلب و برای بیرون از جبهه 

را پیش بینی کند. 
6-2. چنیــن جبهه ای به نظر ما باید واحد، 
متمرکز، یکپارچه و دارای ســاختار یگانه 
باشــد. در حال حاضر چند نهاد جبهه ای 
اصالح طلب وجود دارد: شورای هماهنگی، 
شورای مشورتی، شورای عالی سیاستگذاری، 

نهاد عالی و...
جبهه اصالحات در صورتی موفق خواهد 
بود کــه همه ی این نهادهــا به یک نهاد 
ملی، عمومی و سراسری تغییر کند و همه 

اصالح طلبان زیر چتر آن گرد هم آیند.
ما به عنــوان جزئی از جبهه اصالحات 
آماده هستیم این پیشنهادات را در چارچوب 
یک کارگروه فراحزبی مورد بحث و نظر 
دیگر دوستان اصالح طلب خود قرار دهیم. 

ان شاءاهلل

جبهه اصالحات یک گام به پیش
بازسازی گفتمانی و بازسازی تشکیالتی جبهه اصالحات چگونه شکل می گیرد؟

کدام ارشاد؟
بررسی اجمالی فرصت ها و بایدهای 

وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی در دولت جدید

محمد قوچانی
سردبیر

جهانبخش خانجانی
عضو شورای مرکزی حزب 

کارگزاران سازندگی ایران

2چه باید کرد؟

با بازسازی تشکیالت اصالحات از تکرار تجربه ی 
تنگه ی احد جلوگیری کنیم
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ارشاد ناخدای 
چه کسی وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی دولت دوم روحانی می شود؟

اگرچه صالحی امیری یک سال بر این اریکه تکیه زده است اما وزارت ارشاد فعلی نتیجه برنامه ها و سیاست های علی جنتی است. 
هنوز خوب و بد این وزارتخانه به پای علی جنتی نوشته می شود. پس صالحی امیری گمان مبرد که آرامش این روزها، محصول 
سیاست های او است. روزهای طوفانی در انتظار او نشسته اند. ناخدای ارشاد برای آن روزها باید از هم اکنون خود را آماده کند.

ارشاد می شــود؟ رضا  چه کســی وزیر 
صالحی امیــری که از ۲ آبان ۹5 بر این صندلی 
تکیه زده است یا فرد دیگری قرار است متولی 
وزارتخانه ای شود که آن را به میدان مین تشبیه 
می کنند؟ فرقی ندارد شما وزیر دولت اصولگرا 
باشی یا دولت اصالح طلب. تاکنون هیچ وزیری 
در هیچ دولتی نتوانســته از تیرهای غیبی این 
وزارتخانه در امان باشد. یا آنچنان محبوب شده 
که پیش از موعد مقرر از ســمت خود برکنار 
شده است یا آنچنان محافظه کار شده که آینده 
سیاسی خود را تباه کرده است. کم نبودند وزرای 
فرهنگ و ارشادی که عاقبت خوشی نیافتند و 
کم نبودند وزرایی که آنها را در هیبت روسای 
جمهور دوره بعد دیدیم. اکنون چه کسی قرار 
است بر اریکه مخملین فرهنگ و ارشاد اسالمی 

تکیه بزند و مخاطرات آن را به جان بخرد؟
وزارت فرهنگ و ارشــاد اسالمی در دوره 
ریاست جمهوری حسن روحانی، سال های پرفراز 
و نشــیبی را طی کرد. از روزی که علی جنتی 
عهده دار این سمت شــد، برخی از او به عنوان 
پسر آیت اهلل جنتی یاد کردند و افزودند که هیچ 
اتفاقی نخواهد افتاد و برخی از او به عنوان یار 
دیرین هاشمی رفسنجانی یادکردند و افزودند او 

یک »مهاجرانی« دیگر است. 
علی جنتی 64 ساله بود که وزیر ارشاد دولت 
روحانی شد و عطاءاهلل مهاجرانی 43 ساله بود که 
این سمت را در دولت خاتمی عهده دار شد. اما 
هر دو بیشتر از 3 سال نتوانستند وزیر بمانند و هر 
دو از سمت خود کنار گذاشته شدند. با این حال 
هر دو از نزدیکان هاشمی رفسنجانی بودند و در 
طول دوره وزارت نیز تالش کردند آزادی های 
مطبوعاتی را گسترش بدهند. از سانسور در چاپ 
کتاب ها تا حد امکان دوری کنند، نویسندگان را 
ارج نهند و به ناشران امکانات و آزادی بیشتری 
بدهند. در طول دوره هر دوی آنها تئاتر پروبال 
گرفت. سینما به یک جهش قابل توجه رسید و 
مطبوعات و رسانه ها دوباره توانستند کم و بیش 
با مخاطبان خود آشتی کنند. اگرچه از توقیف ها 
گریزی نبود ولی هــر دو وزیر تالش کردند 
با تســهیل امتیاز به درخواست کنندگان، راه را 
برای انتشــار مطبوعات و رسانه ها فراهم کنند. 
بعد از کناره گیری از وزارت، روســای جمهور 
به هر دو توجه ویژه کردند. سیدمحمد خاتمی، 
ریاست مرکز گفت وگوی تمدن ها را که خود 
تاســیس کرده بود به مهاجرانی واگذار کرد و 
حسن روحانی ریاســت ستاد انتخاباتی خود را 
به علی جنتی سپرد. جانشــینان آنها هر دو از 
چهره هایی بودند که چندســالی با کتاب الفتی 
فرهنگی  معاون  مســجدجامعی  احمد  داشتند. 
ارشاد بود و رضا صالحی امیری رئیس کتابخانه 
ملی بود. خاتمی، در دوره دوم مسجدجامعی را 
که چهره محافظه کاری داشت، مجددا به عنوان 
وزیر معرفی کرد و دور از ذهن نیست که حسن 
روحانی نیز صالحی امیــری را مجددا به عنوان 
وزیر انتخــاب کند. با این حال جنتی برخالف 
مهاجرانی سخنران خوبی نبود. سخنرانی های خود 
را از روی متن می خواند و مطالبی کلی می گفت 
که حالوت و شیرینی نداشــت. برخالف او 
عطاءاهلل مهاجرانی سخنوری بنام بود که در طول 
سخنرانی شنونده را مبهوت دانش فرهنگی خود 
به ترک  نهایتا مجبور  البته مهاجرانی  می کرد. 
ایران شد و این روزها خبرهایی از راه می رسد 
که ممکن است علی جنتی به عنوان سفیر، ایران 

را ترک کند.
چند هفته پس از استقرار جنتی در وزارت 
فرهنگ و ارشــاد اســالمی، عکس عطاءاهلل 
مهاجرانی، وزیر فرهنگ و ارشــاد اســالمی 
در دولت اول ســیدمحمد خاتمی که به دلیل 
گرایش های سیاسی و فکری وی، سکونتش در 

لندن و فعالیتش در شبکه بی بی سی فارسی، در 
دولت نهم و دهم از دیوار وزارت ارشاد حذف 
شــده بود، بار دیگر در جای خود نصب شد. 
مهاجرانی درنامه ای از وی تشکر کرد و این اقدام 
جنتی را ستود اما از او خواست به فکر تجدید 

انتشار کتاب هایش در ایران نیز باشد.
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اکنون با نگاهی به دوره پرفراز و نشــیب 
این وزارتخانه، می توان عملکرد آن را بررسی 
کرد. اولین عقب نشینی علی جنتی از سینما آغاز 
شد. در سال ۹۲ جشنواره فیلم فجر، فیلمی به نام 
»عصبانی نیســتم« را اکران کرد. برخی از آن 
به عنوان یکی از امیدهای جشنواره یاد کردند. 
فیلم در کنار داستان اصلی به موضوع دانشجویان 
ســتاره دار و نیز وقایع 88 اشاره داشت. همین 
باعث شــد که علی جنتی وزیر ارشاد و معاون 
سینمایی او با فشار این فیلم را از دور رقابت های 
جشنواره کنار بگذارند. با این حال بعدتر داوران 
جشــنواره در مصاحبه های خود از اعمال فشار 
ارشاد سخن گفتند و این که مجبور شدند این فیلم 
را کنار بگذارند و جایزه اول هنرپیشه مرد را که 
به نوید محمدزاده برای این فیلم تعلق گرفته بود، 
به رضا عطاران بدهند. اینجا اولین نقطه پررنگ 
عقب نشینی ارشاد در مقابل مخالفان دولت بود. 
اما این چراغ سبزی که وزارت او به اصولگرایان 
مجلس نهم دادند مانع از آن نشد که آنها به پسر 

آیت اهلل جنتی روی ترش نکنند.
اندکی بعد از آن، روزنامه اصالح طلب بهار 
به علت چاپ مطلبی کــه اصولگرایان آن را 
اهانت تلقی کردند، توقیف شد. روزنامه بهار در 
ششم آبان ماه سال ۹۲ به علت چاپ مقاله ای از 
علی اصغر غروی با عنوان »امام؛ پیشوای سیاسی 
یا الگوی ایمانی« که یک عضو هیئت نظارت بر 
مطبوعات هدف آن را »تخریب خیمه گاه والیت 
فقیه« خوانده، توقیف شد. جنتی درخصوص این 
توقیف ابراز تاسف کرد. او گفت که در جلسه 
هیئت نظارت بر مطبوعــات که او از اعضای 
حقوقی آن است، به این دلیل با توقیف روزنامه 
»بهار« مخالفت کرده که اعتقاد دارد »هنر این 
نیست که بالفاصله روزنامه ای را توقیف کنیم 
بلکه باید تا آنجایی که می توان موارد دیگر را 

اعمال کرد«.
همزمان ترانه ها و تصنیف های یک خواننده 
زن در فضای اینترنت منتشر شد که اعالم شده 
بود وزارت ارشــاد به او مجوز داده است. این 
باعث شد مجلس تند و تیز نهم که اکثریت آن 
را اعضای جبهه پایداری تشکیل می دادند، علی 

جنتی را به مجلس احضار کنند. 
علــی جنتی، روز سه شــنبه 3۰ مهر ۱3۹۲ 
در حاشــیه رونمایی از نخستین و بزرگ ترین 
نهج البالغه مطال در محل دفتر وزارت خانه، در 
به صدای  ایراد شرعی  به پرسشی درباره  پاسخ 
خوانندگان زن گفــت: »طبق نظر مراجع اگر 
صدای تک خوان ها موجب مفسده نباشد ایرادی 

نــدارد و برخی از مراجع در ایــن باره چنین 
نظری دارند«. قبل از او داریوش پیرنیاکان در 
جشن چهاردهمین سال تأسیس »خانه موسیقی 
ایران« که شامگاه دوشــنبه ۲۲ مهر ۱3۹۲ در 
تاالر وحدت برگزار شد، به این معضل که در 
جمهوری اسالمی گریبانگیر خوانندگان زن شده 
اســت، پرداخته بود و در حضور معاون وزیر 
ارشاد خواستار پخش صدای زناِن خواننده شده 
بود. وی هشت روز بعد از طرح مشکل پخش 
صدای زنان، روز 3۰ مهر ۱3۹۲ از سمت خود 

استعفاء داد.
حمید رسایی عضو جبهه پایداری از جنتی 
پرسید، دلیل تساهل و تسامحی که وزیر فرهنگ 
و ارشاد اسالمی در برابر توهین به مقدسات از 
یک طرف و از سوی دیگر ترویج اباحه گری 
در پرداختن به موضوعــات محل اختالف و 

غیرضروری در پیش گرفته، چیست؟ 
وزیــر ارشــاد در توضیحــات خــود 
درباره غیر موجه بودن بخشــی از سؤال گفت: 
»طبق آیین نامه مجلس آنچه نمایندگان می توانند 
از وزرا سؤال کنند در مورد وظایف وزیر و نه 
اظهارنظرش اســت. بنده وظیفه ام را به درستی 
انجام داده و موضوع را به هیات نظارت جهت 
بررسی ارجاع دادم که در نهایت به توقیف نیز 

منجر شد.«
با این حال نمایندگان مجلس نهم از پاسخ های 
وزیر راضی نشدند و به او کارت زرد دادند. این 
سومین کارت زرد مجلس نهم به دولت یازدهم 
بود. پیــش از این وکالی ملت به علی طیب نیا 
وزیر امور اقتصادی و دارایی و رضا فرجی دانا 
وزیر علوم، تحقیقات و فناوری نیز کارت زرد 
داده بودنــد و طبق آئین نامه داخلی مجلس اگر 
در هر دوره مجلس به یک وزیر 3 کارت زرد 
داده شود زمینه استیضاح وی در پارلمان فراهم 

می شود.
اما این اولین کارت زرد او نبود. در ۱۹ خرداد 
۱3۹4 نیز جنتی برای پاسخگویی سؤال حسین 
طال، مســعود میرکاظمی، سلیمانی، آقاتهرانی، 
بذرپاش، نوباوه و ســیدعلی طاهری در مورد 
محدودیت مطبوعات در انتشــار اخبار مربوط 
به کرسنت در جلسه علنی مجلس توضیحاتی 
ارائه کــرد که پس از اظهــارات میرکاظمی 
به عنوان نماینده سؤال کننده با توجه به این که 
وی اعالم کرد از پاسخ های وزیر قانع نشده است 
این موضوع به رای گذاشته شد که نمایندگان 
مجلس بــا ۱۱6 رأی مخالف، 84 رأی موافق و 
4 رأی ممتنع از مجموع ۲۰4 رأی مأخوذه، عدم 
رضایت خود از پاسخ های وزیر را اعالم کردند 
که بر این اساس مجلس دومین کارت زرد را نیز 

به علی جنتی داد. 
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جنتــی در روز ۷ شــهریور ۱3۹۲ نیز در 
مراســم افتتاح اســتودیوی ضبط صدای موزه 
موسیقی، ضمن تشــکر از همکاری های احمد 

مسجدجامعی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی در 
دولت سیدمحمد خاتمی گفت: »امیدوارم با این 
کمک ها ادامه دهنده راهی باشیم که در ابتدا با 

آقای خاتمی شروع شد.«
در نوروز ۱3۹3 علی جنتی، همراه عده ای از 
مسئوالن دولتی برای تبریک سال نو به دیدار 
سیدمحمد خاتمی رفت، و زهرا اشراقی، عکسی 
را از این دیدار در صفحه اینستاگرام خود منتشر 
کرد. این اقدام جنتی با مخالفت شدید نمایندگان 

اصولگرای مجلس مواجه شد.
بعــد از این دیدار زمزمه اســتیضاح او در 
اوایل سال ۱3۹3 مطرح شد و جبهه پایداری و 
نمایندگان این حزب در مجلس از جمله حمید 
استیضاح  دنبال کنندگان  اصلی ترین  رســایی، 
جنتی بودند. رسایی توانست درخواستی در این 
خصوص با 5۰ امضــای نمایندگان مجلس را 
جمع آوری کند ولی با در اولویت قرار گرفتن 
اســتیضاح رضا فرجی دانا وزیر علوم، استیضاح 
جنتی از دستور کار نمایندگان منتقد جنتی خارج 

شد و مسکوت ماند.
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از دیگر ســو وضعیت موسیقی نیز از جمله 
زیرمجموعه های ارشاد بود که جنتی باید به آن 
سر و ســامان می داد. گروه ها و خواننده های 
زیرزمینی به اوج خود رسیده بودند. با گسترش 
اینترنــت اگرچه آنها دیگر نیــازی به مجوز 
نداشتند و محصوالت خود را به سرعت به دست 
هواداران خود می رساندند اما این وضعیت مانع 
از آن نبود که اصولگرایان از دولت روحانی و 
وزارت ارشاد گالیه نداشته باشند. به همین خاطر 
با آغاز به کار وزارت علی جنتی، زمزمه هایی 
از اعطای مجوز به موســیقی رپ فارسی بر سر 

زبان ها افتاد. 
رپ فارسی به شکلی از موسیقی رپ گفته 
می شود که به زبان فارسی خوانده می شود. این 
سبک موســیقی اگر چه عمدتاً متأثر از سبک 
رپ آمریکایی است، اما تمام ویژگی های آن 
را ندارد. رپ فارسی در اواخر دهه ۷۰ در ایران 
شــکل گرفت و خواننده های زیادی به طور 
زیرزمینی در این سبک فعال هستند. در ایران 
»رپرها« از رپ برای اعتراض به مشــکالت 
استفاده  اجتماعی، سیاســی، فرهنگی و غیره 
می کنند ولی رپ بــرای موارد دیگری نیز در 

ایران خوانده می شود. به نظر برخی از آهنگسازان 
و موسیقی دانان صاحب تجربه این نوع از موسیقی 
دارای توان موسیقایی متعارفی نیست و از اصول 

موسیقایی تبعیت چندانی ندارد.
در ۲۹ شــهریور ۹3 پیروز ارجمند، مدیر 
کل دفتر موســیقی وزارت ارشاد اعالم کرد: 
»ما مشغول پژوهشی در این زمینه هستیم که 
چطور می شود موســیقی رپی تولید کرد که 
متناســب با فرهنگ ایرانی باشد که ما این 
پژوهش را انجام دادیم و به نتایجی هم رسیدیم 
تا بتوانیم با خوانندگان و آهنگسازانی که در 
این زمینه عالقه مند به فعالیت هستند همکاری 
داشته باشیم و بتوانیم الگوی مناسبی برای آن ها 
تعریف کنیم تا پاسخگوی این ظرفیت نسل 
امروز باشیم.« نهایتاً در ۱8 اردیبهشت ۱3۹4 
آلبوم موسیقی »فراموشی« کاری از گروه »اتل 
متل« با عرضه در بازار موسیقی، اولین آلبوم 
رپی لقب گرفت که تاکنون موفق به کسب 
مجوز رســمی از دفتر موسیقی وزارت ارشاد 

شده است.
با  بالفاصله  فارس  اصولگرای  خبرگزاری 
انتشار خبری به این موضوع واکنش نشان داد 
و این نوع موسیقی را »موسیقی انحرافی« خواند 
و نوشت: »اگر بخواهیم واقع بینانه به این جریان 
ضدفرهنگی نــگاه کنیم باید بگوییم که طی 
یک دهه اخیر روند گسترش رپ زیرزمینی 
رو به رشــد بوده است. حال سوالی که مطرح 
می شــود این است مسئوالن مربوطه چه اقدام 
بازدارنده ای در جهت جلوگیری از گسترش 
این جریان انجام داده اند؟ این موسیقی چقدر 
باید رشد کند تا مسئوالن به فکر مبارزه جدی 
با آن برآیند. باید گفت که اگر کماکان اقدام 
عملی خاصی در جهت مبــارزه با این پدیده 
صورت نگیرد در آینده شاهد تأثیرات منفی 
بیشتری از این موسیقی بر جامعه خواهیم بود.«

بحث موســیقی آرام آرام به موضوع اصلی 
دولت و وزارت ارشاد تبدیل شد. کنسرت ها 
گاه تعطیل و گاه در شب اجرا متوقف می شد. 
ماجــرا از آنجایی که آیت اهلل علم الهدی اعالم 
کرد در خاک خراســان نمی توان کنسرت 
برگزار کرد، جدی تر شــد. رئیس جمهور و 
سیاستمداران همگی به میدان آمدند و در نفی 
و اثبات آن نظر ســخن گفتند. ولی موضوع 

حل نشد. علی جنتی یک مرتبه از مواضع خود 
عقب نشینی کرد و گفت: »۱۱ سال است که 
در مشهد کنســرتی برگزار نمی شود. اجرای 
کنسرت ها در این شهر مخالفانی از جمله نماینده 
محترم ولی فقیه در خراسان رضوی را داشت 
که ما به نظر ایشان احترام گذاشته و با اینکه 
این کنسرت ها مشکل خاصی نداشت اما از ادامه 

اجرای آنها در این شهر صرف نظر کردیم.«
این اظهارنظر به عقب نشــینی جنتی تعبیر 
شــد. بالفاصله در شبکه های اجتماعی خبری 
منتشر شــد که روحانی، رئیس جمهور، از این 
اظهارات گله مند شده و از جنتی در جلسه هیات 
دولت انتقاد کرده اســت. یک هفته بعد او در 
سخنانی علنی به عقب نشینی علی جنتی اشاره 
مســتقیم کرد و گفت: »وزیر باید تابع قانون 
باشد. یک جا می خواهد کنسرتی برگزار شود. 
مجلس قانون گذاری شکل می گیرد در حالی که 
ما مجلس شورای اسالمی داریم و هرکسی که 
صبح بیدار می شود و یک تریبون پیدا می کند، 
نمی تواند قانون گــذاری کند و وزیر نیز نباید 
تبعیت کند چراکه وزیر باید تابع قانون باشد. از 
نظر من هیچ وزیری در برابر هیچ فشاری نباید 

کوتاه  آید و عقب نشینی کند.«
همزمان با این اتفاقات خبری از قم رسید 
که یک کنسرت زنانه برگزار شده و زنی در 
مجلســی که مردان نیز حضور داشتند خوانده 
است. این خبر زمینه ساز رفتن علی جنتی شد. 
ابتدا عباس دانشی، مدیرکل اداره ارشاد قم طی 
نامه ای، ضمــن عذرخواهی از برگزاری یک 
کنسرت موسیقی در این شهر، استعفای خود را 
تقدیم علی جنتی کرد. آیت اهلل محمد یزدی، 
رئیس سابق مجلس خبرگان ایران عذرخواهی 
دانشــی را رد و آیت اهلل ناصر مکارم شیرازی، 
از مراجع تقلید هم او را احضار کرد. سه نماینده 
قم، از جمله علی الریجانی، رئیس مجلس ایران 

نیز خواهان برخورد با وی شدند.
کم کم خبر رسید که علی جنتی از سمت خود 
استعفا داده است. همان ایام وقتی روزنامه نگاری 
با او روبه رو شــد و علت ماجرا را پرسید جنتی 
به استعفا  به آن روزنامه نگار گفت که مجبور 

شدم و این خواست خودم نبود.
با این حال سه سال پس از وزارت، او به بهانه 
تغییرات در کابینه، کنار رفت و عباس صالحی 
معاون سرپرست وزارتخانه شد تا مدتی بعد رضا 

صالحی امیری بیاید و کار را برعهده بگیرد.
رضــا صالحی امیری کــه چندباری برای 
وزارت خیز برداشــته بود و ناکام مانده بود، از 
مجلس اصالح طلب به راحتی رای اعتماد گرفت. 
او سوار کشتی ارشــاد که در میانه های دریای 
پرتالطم سیاست ایران بود، از همان ابتدا تالش 
کرد راه تعامل با مراجع و نهادهای قدرت را در 
پیش بگیرد تا اینگونه از دست اندازهای سیاسی 

عبور کند. 
اگرچه صالحی امیری یک سال بر این اریکه 
تکیه زده اســت اما وزارت ارشاد فعلی نتیجه 
برنامه ها و سیاست های علی جنتی است. هنوز 
خوب و بد ایــن وزارتخانه به پای علی جنتی 
نوشته می شــود. پس صالحی امیری گمان مبرد 
که آرامش این روزها، محصول سیاســت های 
او است. روزهای طوفانی در انتظار او نشسته اند. 
ناخدای ارشاد برای آن روزها باید از هم اکنون 

خود را آماده کند.

دولت
2کارنامه دولت یازدهم

رفتار متفاوت دو وزیر
یکی از چالش های مهم ســینماگرانی که 
به روحانی رای دادند، تعطیلی خانه سینما بود. 
آنها خواســتار بازگشایی این خانه که نهادی 
مدنی بود، شدند. دولت احمدی نژاد به دالیلی 
غریب ایــن خانه را همچــون خانه صنفی 
روزنامه نگاران تعطیل کرده بود. روحانی در 
همان سال ۹۲ در شعارهای انتخاباتی خود وعده 
بازگشایی خانه اهالی فرهنگ و قلم را داده بود. 
او گفته بود که دولت باید خود را از تصمیمات 
کنار بکشد و کار سینما را به اهالی سینما و 
کار روزنامه نــگاران را به اهالی این صنف 
واگذار کند. به همین دلیل وعده بازگشایی این 
خانه ها در اولویت وزارت ارشاد بود. در همان 
ابتدا مشخص شــد که کار بازگشایی انجمن 

صنفی به دست علی ربیعی چهره اصالح طلب 
و وزیرکار دولت روحانی اســت. بازگشایی 
خانه سینما نیز برعهده علی جنتی وزیر ارشاد 
روحانی است. هرچقدر که جنتی در بازگشایی 
خانه ســینما عجله به خرج داد و آن را سریعا 
باز کرد، علی ربیعی تعلل کرد. سنگ اندازی 
کرد. کار را عقب انداخت و نهایتا نیز حاضر 
به بازگشایی انجمن صنفی روزنامه نگاران نشد. 
با این حال خانه سینما تقریبا پس از سه سال 
تعطیلی همزمان با روز ملی سینما و با حضور 
گروهی از اعضای این نهاد صنفی ۲۱ شهریور 
۱3۹۲ بر اســاس حکمی از علی جنتی وزیر 
فرهنگ و ارشــاد بازگشایی شد و بعد از آن 
جشن ملی روز سینما برگزار شد. علی جنتی در 

این مورد گفت: »خوشحالم که خانه سینما باز 
شده و من االن می توانم در جمع شما هنرمندان 
باشم، این لحظات جزو بهترین لحظات عمر من 
اســت.« این رفتار او نیز خشم حامیان دولت 
احمدی نژاد را برانگیخت. برگ دیگری بود 
بر پرونده او که روزبــه روز در مجلس نهم 
سنگین تر می شــد. بعد از آن او تالش کرد 
به دنبال رفع توقیف فیلم های توقیف شــده 
باشد. جنتی اعالم کرد که به زودی فیلم های 
توقیف شده را از محاق توقیف بیرون می کشد. 
اشــاره او مستقیما به فیلم قصه ها ساخته خانم 
رخشان بنی اعتماد بود. دولت احمدی نژاد این 
فیلم را توقیف کرده بود. در مهر ۹3کمیسیون 
فرهنگی مجلس با ارســال نامه ای به وزارت 

فرهنگ، خواســتار عدم صدور مجوز اکران 
فیلم قصه ها ساخته رخشان بنی اعتماد و هفت 
فیلم دیگر شد که از آنها با عنوان »فیلم های 
مرتبط با فتنه« نام برده شــده و احمد سالک 
رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس در این رابطه 
مدعی شد: »برخی از این فیلم ها با این که مجوز 
فیلم نامه و تولید دریافت کرده اند اما در هنگام 
ساخته شدن، به حاشیه رفته اند و نمایش آنها 
به مصلحت نظام نیست.« سرانجام بعد از یک 
سال کشمکش میان مجلس و وزارت ارشاد، 
اکران فیلم »قصه ها« ساخته رخشان بنی اعتماد 
بدون هیچ گونه تغییری در فیلم اولیه از صبح 
۱6 اردیبهشــت ۹4 در گروه سینمایی قدس 

آغاز شد.

اکبر منتجبی
دستیار سردبیر
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مجلس

سه به عالوه یک
بررسی الیحه تفکیک سه وزارتخانه اقتصادی دولت در مجلس 

دولت این الیحه را هفته دوم خردادماه با قید دو فوریت به مجلس برد تا شاید پیش از تشکیل کابینه دوازدهم بتواند از سه وزارتخانه 
فعلی، پنج وزارتخانه و یک سازمان تشکیل دهد. برنامه دولت این است که وزارت راه و شهرسازی را به وزارتخانه های »راه و ترابری« و 

»مسکن و شهرسازی« و وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت را به وزارتخانه های »صنعت و معدن« و »بازرگانی« تبدیل کند

الیحه اصالح بخشــی از ساختار دولت که 
به الیحه تفکیک ســه وزارتخانه معروف است 
در گیر و دار البی دولتی ها و نمایندگان مجلس 
زمین گیر شده است. این الیحه برخالف لوایح 
معمولی که از دولت روانه مجلس می شود فقط 
در میــان نمایندگان مجلس مخالف ندارد؛ بلکه 
این بار بخشی از خود دولت هم مخالف آن است 
و آن طور کــه از راهروهای مجلس به گوش 
می رســد وزرای وزارتخانه هایی که پیشــنهاد 
تفکیک آنها داده شده اســت در تالش برای 
رد این الیحه هســتند. این وزرا در دیدارهایی 
با نماینــدگان با وجود رای هیات دولت به این 
الیحــه، آن را مضر به حال کشــور توصیف 
می کنند و خواستار عدم رای نمایندگان به آن 
هســتند.  هرچند این تالش ها مانع از تصویب 
کلیات این الیحه در کمیسیون اجتماعی نشد اما 
افزوده شدن پیشنهاد تفکیک وزارت رفاه، کار 
و تامین اجتماعی در این کمیسیون در کنار سه 
وزارتخانه پیشنهادی دولت کار را پیچیده تر کرد. 
با تصویب کمیسیون اجتماعی اگرچه این الیحه 
خوان اول را برای رســیدن به صحن با موفقیت 
پشت سر گذاشــت اما این بار نه سه وزیر که 
چهار وزیــر کابینه به مخالف خوانی درباره این 
الیحه ادامه می دهند و عالوه بر آنها تعدادی از 
اعضای هیات رئیسه هم به دنبال به تاخیر انداختن 
طرح آن در صحن علنی هستند؛ تالشی که باعث 
شــد تا محمدعلی وکیلی نماینده اصالح طلب 
تهران و یکی از اعضای هیات رئیسه به صرافت 
جمع آوری نامه ای 5۰ امضایی بیفتد تا این الیحه 
طی همین هفته و خارج از دستور به صحن علنی 
بیاید. اگر این اتفاق بیفتد تکلیف تفکیک چهار 
وزارتخانه دولت تا پیش از معرفی کابینه دوازدهم 
دســت کم در مجلس روشن خواهد شد. اگرچه 
امضاهای این نامه به بیش از 5۰ امضا رسیده است 
اما تا لحظه تنظیم این گزارش هنوز معلوم نیست 
که تالش وکیلی و نمایندگان موافق تفکیک این 
وزارتخانه ها برای طرح خارج از دســتور آن در 

صحن به نتیجه خواهد رسید یا نه. 

QQQ ماجرای الیحه تفکیک سه وزارتخانه
چه بود؟

دولت این الیحه را هفتــه دوم خردادماه با 
قید دو فوریت به مجلس برد تا شــاید پیش از 
تشکیل کابینه دوازدهم بتواند از سه وزارتخانه 
فعلی، پنج وزارتخانه و یک ســازمان تشکیل 
دهد. برنامه دولت این اســت که وزارت راه و 
شهرسازی را به وزارتخانه های »راه و ترابری« 
و »مســکن و شهرسازی« و وزارتخانه صنعت، 
معدن و تجارت را به وزارتخانه های »صنعت و 
معدن« و »بازرگانی« تبدیل کند و با تفکیک 
وزارت ورزش و جوانان به »وزارت ورزش« و 
»سازمان ملی جوانان« این سازمان را دوباره احیا 
کند. وزارتخانه هایی که پیش از این به ترتیب در 
3۱ خردادماه ۱3۹۰، 8 تیرماه ۱3۹۰ و 8 دی ماه 

۱38۹ از مجلس جواز ادغام گرفته بودند. 
این موضوع اما از همان ابتدا چندان با استقبال 
نمایندگان مجلس مواجه نشد تا آنها تنها به قید 
یک فوریــت آن رای بدهند. الیحه با این رای 
به کمیسیون اجتماعی به عنوان کمیسیون اصلی 
بررســی الیحه ارجاع شــد تا بعد از تعطیالت 
دوهفته ای مجلس در دستور کار آن قرار بگیرد. 
کمیســیون اجتماعی ۱8 تیرماه به کلیات آن 
رای داد و البته پیشــنهاد تفکیک وزارت کار، 
رفاه و تامین اجتماعــی را هم به آن افزود. این 
کمیسیون اگرچه کمیسیون اصلی بررسی الیحه 
اصالح بخشی از ساختار دولت محسوب می شود 
و رای آن به تنهایی برای بررسی الیحه در صحن 
اهمیت دارد اما چهار کمیسیون فرعی دیگر هم 
همزمان به بررسی این الیحه پرداخته اند. رای این 

کمیسیون ها درباره الیحه اگرچه تاثیری در طرح 
آن در صحن ندارد اما شاید بتواند نمایی از فضای 
کلی حاکم بر مجلس درباره این الیحه به دست 

دهد. 

QQQ کمیسیون برنامه و بودجه و موافقت با
کلیات الیحه تفکیک

کمیســیون برنامــه و بودجــه یکی از 
کمیســیون های فرعی بررسی الیحه تفکیک 
است. دیدگاه ها در این کمیسیون متفاوت است. 
اگرچه مفتح سخنگوی این کمیسیون و جعفرزاده 
ایمن آبــادی از اعضای موثر آن از مخالفان این 
تفکیک هستند اما کلیات آن در نهایت در این 
کمیسیون رای آورد. پیش از رای گیری نهایی 
محمدمهدی مفتح سخنگوی کمیسیون، تفکیک 
وزارت راه و شهرســازی و نیز جدایی وزارت 
صنعت از بخش بازرگانی را اقدامی مثبت ارزیابی 
کرده اما این را هم گفته بود: ما به دلیل از بین 
رفتن نظارت مجلس بر موضوع جوانان، با طرح 
جدایی وزارت ورزش و جوانان و تشکیل سازمان 
جوانان موافق نیستیم. با این حال مفتح در جواب 
این پرسش که آیا تشکیل وزارتخانه های جدید 
مغایرتی با قوانین بودجه ای و توســعه ای کشور 
ندارد، به جام جم آنالین گفته اســت: مغایرتی 
ندارد و با برنامه ششــم توســعه هم در تضاد 
نیست. اتفاقا معتقدم برخی دیگر از وزارتخانه ها 
هم نیازمند تفکیک هســتند ولی دولت به آنها 
اشاره ای نداشته اســت. اما غالمعلی جعفرزاده 
ایمن آبادی در گفت وگو با خانه ملت، درباره این 
الیحه گفت: تفکیک مجدد وزارتخانه ها صحیح و 
جدید نیست و این اقدام قبال انجام شده، البته باید 
توجه داشت موضوع تجمیع وزارتخانه ها با بحث 
تفکیک بسیار متفاوت هستند. تجمیع سازمان ها 
و وزارتخانه ها در راســتای کوچک ســازی، 
چابک سازی و کاهش میزان هزینه های دولت 
بوده است. اگر در مجموعه ای پاسخ مناسب از 
تجمیع ســازمان ها دریافت نشده، علت آن نبود 
برنامه و مدیریت مناسب است. جعفرزاده معتقد 
است اصالح ساختاری توسط دولت باید در چهار 
سال اول انجام می شــد و پیش بینی کرده است 
مجلــس از الیحه تفکیک وزارتخانه ها حمایت 
نخواهد کرد. با این همه اما در جلســه روز ۱8 
تیرماه کمیسیون برنامه و بودجه کلیات این الیحه 

به تصویب رسید. 
علی کاظمی عضو این کمیسیون نیز گفته 
اســت: ماده 4 این الیحه یک فوریتی در این 
کمیسیون به تصویب رســید که براساس آن 
به منظور تعیین تکلیف امکانات، تعهدات، نیروی 
انسانی، تشکیالت، پست های سازمانی، دارایی ها 
و امــوال منقول و غیرمنقــول، وزارتخانه های 
موضوع این قانون و سازمان ملی جوانان حسب 
احزاب و ماموریت های هرکدام از وزارتخانه ها، 
کارگروهی با مســئولیت ســازمان اداری و 
استخدامی کشــور با عضویت سازمان برنامه و 

بودجه کشــور، وزارت امور اقتصادی و دارایی 
و وزارتخانه های مربوط تشکیل و ظرف مدت 
ســه ماه نســبت به این موارد اتخاذ تصمیم و 
اقدام می کند. همچنین ماده 5 این الیحه هم در 
جلسه کمیسیون به تصویب رسید که براساس 
آن بودجه و اعتبارات مربــوط به هر کدام از 
وزارتخانه های موضوع این قانون و سازمان ملی 
جوانان طبق بند ب ماده ۲4 قانون الحاق برخی 
مــواد به قانون تنظیم بخشــی از مقررات مالی 
دولت با پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور 

و تصویب هیئت وزیران تعیین می شود.

QQQ مخالفت کمیسیون های صنایع و اقتصاد
با تفکیک وزارتخانه ها

این اما در حالی بود که ۲۰ تیرماه حمیدرضا 
فوالدگر عضو کمیسیون صنایع و معادن از رد 
کلیات تفکیک وزارتخانه ها در کمیسیون صنایع 
خبر داد؛ اتفاق مشابهی که در کمیسیون اقتصادی 
هم رخ داد. اما کمیسیون عمران هم یکی دیگر 
بررسی الیحه  برای  فرعی  از کمیســیون های 
تفکیک است که به ویژه به موضوع تفکیک 
وزارت راه و شهرسازی به این کمیسیون مربوط 
می شود. کلیات این الیحه در کمیسیون عمران 
هنوز به بحث گذاشته نشده است و اظهارنظرها 
و مواضع متفاوت اعضای آن به گوش می رسد. 
صدیف بدری سخنگوی کمیسیون عمران و از 
مخالفان این الیحه به باشگاه خبرنگاران با اشاره 
به اینکه ادغام چند وزارتخانه براساس قانون برنامه 
پنجم صورت گرفته و طبق مصوبات مجلس بوده، 
گفت: شاید نقدهایی بر این دو وزارتخانه بوده، 
اما تفکیک کردن آنها باعث نمی شود که این 
مشکالت برطرف شــود. به اعتقاد او تفکیک 
این وزارتخانه ها برخالف قانون برنامه ششــم 
و سیاست های کلی نظام اســت، بنابراین اگر 
ایرادهایی وجود دارد باید دولت به سمت رفع آن 
گام بردارد و اقدام به ساماندهی امور کند. به گفته 
صدیف بدری تفکیک وزارتخانه ها هزینه های 
بسیاری را به کشــور متحمل می کند، بنابراین 
برای رفع ایرادات نباید صورت مســئله را پاک 

کرد بلکه باید به فکر حل آن باشیم. 
اما در همین حال محمدرضا رضایی رئیس 
کمیسیون عمران برخالف اظهارات سخنگو با 
تفکیک این وزارتخانه ها موافق است. او مشخصا 
در مورد تفکیک وزارت راه و شهرسازی معتقد 
اســت: وزارت راه و شهرســازی حوزه بسیار 
گسترده ای اســت و حجم زیاد کار باعث شده 
که حوزه مهم مسکن و شهرسازی مغفول بماند. 
جداســازی این دو وزارتخانه می تواند زمینه ساز 
رسیدگی بیشتر به حوزه شهرسازی که یکی از 
مهم ترین بخش ها در حوزه مسکن است، بشود. 
او پیش بینی کرده بیشــتر اعضا موافق تفکیک 
و جداســازی هســتند. مجید کیان پور عضو 
دیگر کمیسیون عمران مجلس هم معتقد است 
تفکیک وزارتخانه بعد از گذشــت 6 سال شاید 

به نظر اقدام عجوالنه ای باشد، اما به نظر بسیاری 
از کارشناسان، شاید این امر بتواند به بخش های 
به ویژه مسکن و شهرسازی جانی  مغفول مانده 

دوباره بدهد. 

QQQ مخالفت الریجانی با تفکیک راه و
شهرسازی

با این وجود اما علی الریجانی رئیس مجلس 
دســت کم با تفکیک وزارت راه و شهرسازی 
موافق نیست. او در بیســتمین اجالس هیئت 
مهندسی ساختمان در ۲۱  نظام  عمومی سازمان 
تیرماه با صراحت گفت: من با الیحه تفکیک 
وزارت مســکن از راه و شهرســازی موافق 
نیستم زیرا مشکالت کنونی کشور این نیست، 
ضمن اینکه سال ها برای ادغام این وزارتخانه ها 
برنامه ریزی شده است. هر چند معلوم نیست او 
درباره سه وزارتخانه دیگر هم همین نظر را دارد 
یا نه اما رویکرد او حتما بر سیر نهایی این الیحه 

موثر خواهد بود. 
 
QQQ :ساز مخالف وزارت مسکن و شهرسازی

انتزاع به صالح دولت نیست
اما در حالی که برخی نمایندگان به خبرنگار 
سازندگی از تالش 4 وزیر کابینه برای رد الیحه 
تفکیک وزارتخانه هــا در مجلس خبر می دهند 
اظهارنظر دو معاون وزیر مسکن و شهرسازی هم 
گویای مخالفت آنها با این الیحه است. از جمله 
پیروز حناچی معاون وزیر راه و شهرســازی و 
دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری که معتقد 
است هرچند این ادغام امری غیرکارشناسانه بود 
و انرژی بســیاری برد اما اکنون این دو بخش 
به آرامش و تعادل نسبی رسیده  است. حناچی با 
تاکید بر اینکه در نهایت ما تابع تصمیم هیات 
دولت خواهیم بود، گفته است: انتزاع وزارت راه 
و شهرسازی نقاط قوت و ضعف هایی دارد. یکی 
از معایب این اقدام بر هم خوردن تعادل و آرامشی 
است که طی این سال ها ایجاد شده است. در سال 
۹۰ دو وزارتخانه ای که یکی کامال سخت افزاری 
)حمل و نقــل( و دیگری کامــال نرم افزاری 
)مسکن و شهرسازی( بود در یک تصمیم اشتباه 
با هم ادغام شدند اما طی 4 سال اخیر و در زمان 
این  تصدی عباس آخوندی به عنوان سکان دار 
وزارتخانه، نقاط اشــتراک بسیاری میان این دو 
شکل گرفت و ارتباطات میان بخشی گسترش 
یافت. وی تاکید کرد: از طرفی این انتزاع موجب 
می شود تا هر یک از بخش ها متولی خود را داشته 

و موضوعات با جدیت بیش تری پیگیری شوند.
حناچی بیان کــرد: ادغام دو حوزه حمل و 
نقل و مسکن سبب شده بود تا همکاری های بین 
بخشی که قبال به هیچ عنوان امکان پذیر نبود و 
تصمیم گیری در خصوص آنها، کامال جزیره ای 
و درون دســتگاهی بود، امکان اجرا بیابند؛ در 
همین راستا مواردی چون شهرسازی ریل پایه، 
توسعه قطارهای حومه ای در کالنشهرها و اتصال 

به شــبکه حمل و نقل درون شــهری، توسعه 
ســواحل مکران که نیازمند همکاری سازمان 
بنادر و دریانوردی با شــرکت عمران شهرهای 
جدید است و  موضوعات دیگری از این دست 
که توانســتند ذیل مدیریت واحد و یکپارچه 
با هم هماهنگ شــوند. او معتقد است هرچند 
مدیریت وزارت راه و شهرسازی در این بخش ها 
به صورت کالن است اما در بخش های ستادی 
به صورت منتزع تصمیم گیری می شود. از طرفی 
وزیر فعلی توجه ویژه ای به ایجاد ارتباطات این 
دو بخش به خصوص در حوزه اتصال حمل و نقل 
درون شهری به حمل و نقل حومه دارد که ممکن 
است مدیر ارشد دیگر بر ایجاد این ارتباطات بین 
بخشی مصمم نباشد و به همین علت ترجیح ما 
حفظ وضعیت فعلی است. اما محمدسعید ایزدی 
دیگر معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل 
شرکت عمران و بهســازی شهری هم معتقد 
است: جدا از هر بررسی کارشناسی که می تواند 
مبنای این ادغام و یا انتزاع باشــد، در این مقطع 
انتزاع وزارت راه و شهرســازی به صالح دولت 
نیست. محمدسعید ایزدی با بیان اینکه در دولت 
یازدهم بیش تر زمان کابینه به اصالح ساختارها، 
تامین مالی اجرای طرح ها و... گذشــت، گفت: 
در دولت دوازدهم باید بیش تر تمرکز، زمان و 
انرژی به اجرای برنامه های 4 سال قبل گذاشته 
شــود. اکنون زمان اجرای برنامه هایی است که 
به مردم وعده داده شــده و این انتزاع می تواند 
در اجرای آنهــا وقفه ایجاد کند. او با تاکید بر 
اینکه ادغام این وزارتخانه در آســتانه 6 سالگی 
خود قرار دارد و در طول 4 ســال گذشته و در 
دولت یازدهم ساختارهای آن شکل گرفته است، 
عنوان کرد: من یکی از اعضای کابینه محسوب 
می شوم اما به عنوان یک کارشناس نظر مخالف 
برای تفکیک وزارت راه و شهرسازی دارم. پس 
از ادغام وزارت مســکن و راه و ترابری سعی 
کردیم تا در دولت یازدهم فرصت های عرصه 
مانند شهرسازی ریل پایه را بررسی کنیم. پیش تر 
به نقش توســعه حمل و نقل اصال فکر نمی شد 
اما اکنون دارای برنامه جامع در این باره هستیم 
و سند حمل و نقل همگانی به تصویب رسیده 
اســت. ایزدی بیان کرد: پس از 4۰ سال بحث 
معمــاری راه در دولت یازدهم مورد توجه قرار 
گرفت و به معماری و تجهیزات راه فکر شــد. 
TODها را مطرح کردیم؛ ایستگاه های چندوجهی 

حمل ونقل که می توانند محرکی برای بازآفرینی 
شهری باشند. ارتباط هایی که تاکنون حتی به آنها 
فکر نشده بود، شکل گرفتند. اینها ضرورت های 
تداوم پیوند برای وزارت راه و شهرسازی هستند.

معاون وزیر راه و شهرســازی تاکید کرد: 
متاسفانه یک تعبیر غلطی ایجاد شده و برخی بر 
آن تاکید دارند. برخی فکر می کنند که مسکن در 
سایه راه و شهرسازی گم شده و به نوعی مغفول 
واقع شده است و با این جداسازی مشکالت بازار 
مسکن حل و فصل خواهد شد در حالی که اصال 
اینطور نیست. به گفته او، تعیین راهبرد جدید و 
تعیین وزیر جدید برای فرآیندی که 4 سال تمام 
برای آن زحمات بسیاری کشیده شده است در 
واقع تغییر دادن مسیر ریل گذاری شده و ایجاد 
وقفه برای پیشبرد اهداف است. ما دور از ایجاد 
و یا از دست رفتن تصدی گری ها برای عملیاتی 
شدن برنامه هایی حساسیت داریم که قول آنها را 

به مردم داده بودیم.
QQQ

هر چه هســت بعد از 6 سال از تفکیک سه 
وزارتخانــه راه و شهرســازی، صنعت معدن و 
تجــارت و وزارت ورزش و جوانان حاال بحث 
تفکیک آنها در شــرایطی مطرح می شود که 
تالش هایی در مجلس میل به توقف این تفکیک 
دارد. باید دید آیا دولت در نهایت موفق خواهد 
شد طرح جداسازی این وزارتخانه ها را پیش ببرد 
یا البی قدرتمند بخشی از بدنه دولت با نمایندگان 
مخالف تفکیک، این الیحــه را ناکام خواهد 

گذشت. 

زینب صفری
خبرنگار سیاسی

 دیدگاه

استقبال از تفکیک

یکی از خسارت هایی که از دولت 
دهــم به جا مانده و دولــت روحانی 
میراث دار آن شد ادغام چند وزارتخانه 
بود که در عمل تاثیر مخربی بر عملکرد 
آن وزارتخانه ها گذاشت. وزارتخانه هایی 
کــه در یکدیگر ادغام شــدند نه تنها 
کارایی بیشتری از خود نشان ندادند و 
موجب کوچک تر شدن دولت نشدند 
بلکه با بزرگ شــدن خودشان همان 

بهره وری سابق را نیز از دست دادند.
خوشبختانه در آخرین ماه های دولت 
یازدهم شاهدیم که الیحه اصالح بخشی 
از ساختار دولت )تفکیک وزارتخانه ها( 
با  اســالمی آمد و  به مجلس شورای 
تصمیم نمایندگان یــک فوریت آن 
تعاملی  به فضای  با توجه  مصوب شد. 
میان دولت و مجلس به نظر می رسد سه 
وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت، راه 
و شهرسازی و ورزش و جوانان با رای 
نمایندگان مطابق خواســت دولت بار 

دیگر تفکیک شوند. 
برخالف نظــر برخی منتقدین این 
اقدام سبب می شود دولت چابک تر از 
قبل باشد و وزارتخانه های تفکیک شده 
با بهره وری باالتــری بتوانند به انجام 

وظایف خود بپردازند. 
حوزه ورزش و جوانان دغدغه جدی 
دولت، مجلس و همه ارکان نظام است. 
موتور محرک جامعه جوانان هستند و 
الزم اســت تا سازمانی در حد معاونت 
رئیس جمهور متولی امور جوانان باشد. 
جوانانی کــه در موفقیت های دولت 
و به ویژه پیــروزی گفتمان اعتدال و 
اصالحات همواره نقشی اساسی داشته اند 
الیق تشکیل سازمان ملی جوانان هستند. 
سازمانی که مطالبات آنان را پیگیری 
کند، راه ورودشان به ساختار مدیریتی 
کشور را فراهم آورد و در یک کالم 
محلی باشــد برای ساختن سرمایه های 

آینده نظام اسالمی. 
همچنین اتمسفر سیاسی و اقتصادی 
امروز کشــور ایجاب می کند به ویژه 
در فضای پسابرجام دو وزارتخانه مهم 
صنایع و معــادن و بازرگانی بار دیگر 
احیا شود. صنایع کشور در بخش های 
ســرمایه گذاری های  نیازمند  مختلف 
عظیمی است که به لطف رفع تحریم ها 
باید در صدر اولویت های توسعه صنعتی 
کشــور قرار گیرد و روابط تجاری با 
همسایگان و دیگر متقاضیان کاالهای 
ایرانی ما را وادار می کند تا بازگردیم 
به ســاختاری که پیش از دولت دهم 

وجود داشت.
از ســوی دیگر در حــوزه راه و 
دولت  اقدامات  خوشــبختانه  ترابری 
ناوگان هوایی در حال  در نوســازی 
ثمردهی است. قراردادهایی که روزی 
آرزوی هر دولتمردی بود با معتبرترین 
تامین کنندگان ناوگان منعقد شده است. 
خطوط ریلی به سرعت در حال نوسازی 
و دوخطه شدن است. بنادر ایران دیگر 
تحریم نیستند و خطوط کشتیرانی دنیا 
به صف در انتظــار تخلیه و بارگیری 
هستند. دوران تحریم ناوگان کشتیرانی 
ایران گذشته و امروز کشتی ها با افتخار 
پرچم کشورمان را نصب می کنند. الزم 
است در این شرایط سیاست گذاری های 
حوزه حمل ونقل از مســکن جدا شود. 
چراکه هیچ ســنخیتی هرگز میان این 
دو حوزه وجود نداشته است. از طرفی 
تازه ای  نیازمند خون  در حوزه مسکن 
در رگ های مدیریتی هستیم تا مشکل 
همیشگی مسکن با سیاست های درست 

و کارشناسی حل شود.

فاطمه سعیدی
نماینده تهران و عضو شورای 

مركزی حزب كارگزاران
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یداهلل طاهرنژاد، نماینده کارگزاران در شورای عالی اصالح طلبان از نوسازی این شورا می گوید:

برخورد آقای خاتمی آمرانه نیست

یداهلل طاهرنژاد که به عنوان عضو کمیته ارزیابی 
شورای عالی سیاست گذاری اصالح طلبان انتخاب 
شده است، در حالی که برخی انتقادها به عملکرد 
شــورا را می پذیــرد، تاکید دارد که این شــورا 
برکات زیادی برای جریان اصالحات داشته و از 
تشــتت و تفرقه در جبهه اصالح طلبان جلوگیری 
کرده اســت. او می گوید عملکرد شورای عالی 
سیاست گذاری اصالح طلبان را باید بر اساس طول 
مدت فعالیتش سنجید و معتقد است هر تشکیالت 
جوانی دارای عیب و نقص است که باید در مسیر 
حرکت، اشکاالت خود را برطرف کند. طاهرنژاد 
در حالی که اعالم می کند فعالیت شــورای عالی 
سیاســت گذاری اصالح طلبان دائمی خواهد بود، 
تاکید دارد هر تشکیالتی باید برای اصالح مسیر، 
آمادگی داشته باشــد وگرنه محکوم به شکست 

است.
QQQ

 از وقتــی نتایج انتخابات اردیبهشــت ماه 
مشخص شد، صدای اعتراض به عملکرد شورای 
عالــی سیاســت  گذاری اصالح طلبان در بســتن 
فهرســت شــورای شــهر تهران که مطرح بود، 
بلند تر شد؛ ارزیابی شما از عملکرد این شورا از 

ابتدای تشکیل تا به امروز چیست؟
 شورای عالی سیاست گذاری اصالح طلبان از 
همان ابتدای شکل گیری  با مخالفت های جدی 
مواجه بود و خود نیز برآیند یک اختالف بود؛ 
اختالف بین کمیته انتخابات شــورای مشورتی 
و کمیتــه انتخابات شــورای هماهنگی جبهه 
اصالحات. شــورای هماهنگی جبهه اصالحات 
یک کمیته انتخاباتی تشکیل داده بود که ظرفیت 
کمیته از ظرفیت خود شورا بیشتر بود چون در 
شورا همه احزاب اصالح طلب نمی  توانستند وارد 
شوند اما در کمیته همه احزاب و شخصیت های 
سیاســی اصالح طلب می توانستند عضو باشند. 
شورای مشورتی هم یک کمیته انتخابات داشت 
که ۹ عضو داشت و فعالیت انتخاباتی می کرد. 
هر دوی این کمیته ها برای انتخابات مجلس فعال 
بودند. اینها در تهران خیلی با هم زاویه نداشتند 
اما در استان ها اختالفات شان در حال عمیق شدن 
بود. نمایندگانی که از کمیته انتخابات شورای 
مشورتی و از کمیته انتخابات شورای هماهنگی 
جبهه اصالحات به استان ها می رفتند، دو طیف  
را مقابل هم قرار می دادند که این افق روشــنی 
برای اصالح طلبان نشــان نمی داد. بعد از حدود 
۱۰ ماه مذاکرات و جلسات مختلف موفق شدیم 
جلســه ای با کمیته انتخابات شورای مشورتی با 
ریاست آقای خاتمی داشته باشیم؛ در آن جلسه 
موارد گفته و اشکاالت مطرح شد، آسیب هایی 
که دوگانه عمل کردن اصالح طلبان می توانست 
به جریان اصالحات وارد کند، تشریح و تصمیم 
گرفته شد که این دو کمیته در هم ادغام شوند. 
یعنی شــورای مشــورتی پذیرفت که کمیته 
انتخاباتش در کمیته انتخابات شورای هماهنگی 
جبهه اصالحات ادغام شود. محصول این ادغام 
شورای عالی سیاست گذاری اصالح طلبان شد که 
تعدادی هم به آنها اضافه شدند. این شورا کار خود 
را برای انتخابات مجلس دهم شروع کرد. البته 
در شورای هماهنگی جبهه اصالحات به سادگی 
پیش نرفت و مقاومت های زیادی شــد؛ عده ای 
سخت مخالف بودند که این ادغام صورت بگیرد؛ 
لذا بعد از ادغام هم گه گاهی مخالفت  خود را ابراز 

می کردند و به صورت جدی همکاری نکردند.
 دالیل مخالفت اینها چه بود؟

مخالفت آنها دو بخش داشــت؛ یک بخش 
از مخالفت  هــا، مخالفت های علنی و روشــن 
و مبتنی بر دالیل شــفاف بــود؛ بخش دیگر 
مخالفت ها با اهداف پنهان بود که قابل تحلیل 
اســت و من االن نمی خواهــم وارد این بخش  
شوم. اما مخالفت های آشکار آنان این بود که 

شورای مشــورتی اصالح طلبان جایگاه قانونی 
ندارد کــه در انتخابات وارد شــود و کمیته 
انتخاباتی هم که درست کرده اند، به دلیل اینکه 
غیردموکراتیک است، نمی تواند این کار را انجام 
دهد. به هر حال در جلســه شورای هماهنگی 
جبهــه اصالحات رای گیری شــد و اکثریت 
رای به ادغام دادند ولــی همچنان مخالفت ها 
ادامه داشــت و در چنین شرایطی شورای عالی 
سیاست گذاری اصالح طلبان تشکیل شد، آقای 
عارف هم به صــورت تفاهمی با توصیه آقای 
خاتمی ریاست شورا را پذیرفت و فعالیت آغاز 
شد. در اســتان ها نیز شوراهای استان ها، کمیته 
انتخابات را باهماهنگی شورای عالی شکل دادند 
و اینگونه به استقبال انتخابات مجلس رفتیم. این 
شورا موفق شــد حدود ۱68 نفر از کسانی که 
در لیســت امید بودند را وارد مجلس دهم کند. 
بعد از انتخابات اشــکاالتی به شورا وارد کردند 
و دوبــاره مخالفان، مخالفت خود را به صورت 
آشکارتری در رسانه ها مطرح کردند؛ در نهایت 
قرار شد کمیته ای تشکیل شود و آسیب شناسی 
کند تا اشکاالت احصا شود و تشخیص دهد که 
اصوال شورای عالی سیاست گذاری اصالح طلبان 
الزم است به کار خود ادامه دهد یا خیر. شش ماه 
به کمیته ارزیابی فرصت داده شد تا پیشنهادات 
را جمع آوری کند و نهایتا مقرر شد با اصالحاتی 

شورای عالی بازسازی  ادامه فعالیت دهد.
 مخالفان تاکید دارند هدف شــورای عالی 
سیاست گذاری اصالح طلبان تنها انتخابات مجلس 
دهم بوده است و این شورا، یک شورای موقت 
بــوده نه دائــم. آن رای گیری که بــرای ادغام 
شــورای هماهنگی و شورای مشورتی شد برای 
فعالیت موقت شورای عالی سیاست گذاری بود 

یا هدف بیشتری داشت؟
شورای عالی سیاست گذاری اصالح طلبان آن 
زمان فقط برای انتخابات مجلس دهم تشکیل شد 
ولی بعدها این بحث شد که اگر این تشکیالت 
نباشد، چه مرجعی بر فعالیت ۱68 نفری که ما 
در لیســت قرار دادیم و راهی مجلس کردیم، 
نظارت کند و پاســخگوی افکار عمومی باشد. 
بنابراین قرار شــد تا کمیته انتخابات گزارش 
خود را ندهد و جلسات شورا تشکیل نشود. برای 
این موضوع سقف زمانی 6 ماهه هم تعیین شد 
که کمیته انتخابــات باید ظرف حداکثر 6 ماه 
گزارش خود را ارائه کند. کمیته در جلســه ای 
با حضور آقای خاتمی گــزارش خود را ارائه 
کرد و در همان جلســه تصمیم گیری شد که 
شــورا به کار خود ادامه اما اصالحاتی هم انجام 
دهد. تعدادی هم در آن جلســه انتخاب شدند؛ 
البته نه به صورت دموکراتیک بلکه به صورت 
مشــورتی تا اصالحات مورد نیاز را پیشنهاد 
کنند که ریاســت این کمیته برعهده آیت اهلل 
موســوی تبریزی قرار گرفت. حدود یک ماه 
طول کشــید تا به این جمع بندی رسیدند که 
شورا با ســاختار جدید به کار خود ادامه دهد. 
ساختار جدید عبارت بود از همه اعضای شورای 
هماهنگی جبهه اصالحات که ۲۰ حزب بودند 
به عالوه احزاب جدید اتحاد ملت، ندا، بنیاد امید 
ایرانیان، اعتمادملــی و مجمع روحانیون مبارز؛ 
به عالوه ۱5 شــخصیت اصالح طلب در طراز 
ملی که آن کمیته به آقای خاتمی پیشنهاد داد 
و ایشــان بعد از تایید به عضویت شورای عالی 
بنابراین  درآمدند.  اصالح طلبان  سیاست گذاری 
دبیــران کل یا نمایندگان آنــان به عالوه ۱5 
شخصیت سیاسی ملی ترکیب جدید شورای عالی 
سیاست گذاری اصالح طلبان را تشکیل دادند که 
تقریبا مهر ماه سال ۹5 تشکیل شد و به سرعت 
ارکان خود را شــکل داد؛  هیات رئیسه تشکیل 
شد، کمیته ها تشکیل شــدند و کارگروه های 
تعامل، تدوین مقررات، کارگروه اســتان ها و 
راهبردی تعریــف و به جز کارگروه راهبری، 
اعضای سایر کارگروه ها نیز انتخاب شدند. هیات 
رئیسه ای مرکب از رئیس، دو نائب رئیس، دو 
دبیر و روسای کارگروه ها هدایت شورای عالی 

راهبردی را برعهده گرفتند. رئیس، یک نائب 
رئیس و دو دبیر با رای شــورای عالی انتخاب 
شدند و رئیس دوره ای شورای هماهنگی جبهه 
اصالحات نیز به عنوان نائب رئیس در ترکیب 
هیات رئیســه قرار گرفت. ســپس کارگروه 
اســتان ها با انتخاب گروه های سه نفره رابطین 
استان ها به شکل شورا نسبت به تشکیل شورای 
اســتان ها اقدام کردند که این گروه ها شورای 
اصالح طلبان استان ها را تشکیل دادند. اکنون در 
اصالح طلبان  سیاست گذاری  شورای  استان   ۲8
تشکیل شده است که در این دوره توانستند برای 
مرکز استان و برخی از شهرهای بزرگ لیست 
دهند. جاهایی که لیست دادن باعث ریزش آرای 
رئیس جمهوری و اختالف می شد نیز از لیست 
دادن اجتناب کردند. االن یک شورای عالی با 
یک سازوکار مشخص به عالوه شورای استان ها 
شکل گرفته، رسمیت یافته و از وزارت کشور 
هم مجوز فعالیت دریافت کرده است که کارنامه 
موفقی دارد و در آینده می تواند موفق تر نیز باشد.

 پس با این تفاسیر قرار است فعالیت شورای 
عالی سیاست گذاری اصالح طلبان دائمی باشد؟

بله؛ در جلسه هفته قبل آقای دکتر عارف از 
صحن شورا برای ادامه این فعالیت استمزاج کرد 
که به اتفاق نظر به ادامه فعالیت شــورای عالی 

رای دادند.
 اما خانم کوالیــی گفته بودند که احتمال 
دارد فعالیــت شــورای عالی سیاســت گذاری 

اصالح طلبان تمام شود.
ایشان نظر خودشان را دادند. در جلسه ای که 
به تازگی تشکیل شد، تصمیم  گرفتیم دو کمیته 
ارزیابی و تعامل با دولت تعیین شوند. در کمیته 
ارزیابی عملکرد شورا که اینجانب هم عضو آن 
هســتم، آقایان مبلغ، دکتر توفیقی، میرلوحی، 
رســولی، آقازاده خانم دکتر کوالیی عضویت 
عالی سیاست گذاری  بنابراین شــورای  دارند. 
اصالح طلبان به فعالیت خود ادامه خواهد داد و از 
اوایل سال آینده نیز باید مقدمات انتخابات مجلس 
را فراهم کنیم. همچنین باید عملکرد مجلس فعلی 
را ارزیابــی کنیم و کنار اینها ارزیابی عملکرد 
شوراها را هم برعهده داریم. به نظر من ساختاری 
که شکل گرفته، با توجه به زحمت زیادی که 
برای آن کشیده شده است، انشاءهلل با قاطعیت به 

کار خود ادامه خواهد داد.
 نظــر آقای خاتمی دربــاره فعالیت دائمی 
شورای عالی سیاســت گذاری اصالح طلبان چه 

بوده است؟
ایشــان موافق هستند و شورا تا به اینجا هم 
با مشورت ایشــان فعالیت کرده است. بدون 
مشورت ایشان کاری انجام نشده است. حداقل 
من خبر ندارم که کاری بدون مشــورت ایشان 

انجام شده باشد.
 رابطــه شــورای عالــی سیاســت گذاری 
اصالح طلبان با آقای خاتمی چگونه است؛ برخی 
مثل آقای منتجب نیا واژه آقاباالسر را برای این 
رابطــه تعریف می کنند. ایــن رابطه به صورت 

مشورتی است یا دستوری؟
آقای خاتمــی اصال چنین روحیه ای ندارند. 
آقای منتجب نیا هم می داند که آقای خاتمی به 
صورت آمرانه منویات خود را به شورا تحمیل 
نمی کنند. هرازگاهی هیات رئیســه ایشان را 
در جریان امور قرار می دهد و دیدگاه هایشــان 
را جویا می شــود و کار را جلــو می  برد؛ اگر 
نقطه نظری داشته باشــند آن را از طریق آقای 

موسوی  الری منتقل می کنند. 
 شما خودتان عضو کمیته ارزیابی هستید؛ 
عالــی  شــورای  عملکــرد  دربــاره  نظرتــان 
سیاست گذاری اصالح طلبان به ویژه در انتخابات 

شورای شهر چیست؟
سیاســت گذاری  عالی  شــورای  عملکرد 
اصالح طلبان به عنوان شورای جوانی که در ابتدای 
راه است، باید متناســب با طول مدت فعالیتش 
ارزیابی شود. طبیعی است که ما از این شورا انتظار 
نداریم که یک کار تام وتمام و بدون عیب ونقص 

انجام داده باشد. حتما اشکاالتی وجود دارد و حتما 
باید اصالحاتی نیز صــورت گیرد. اما برکات 
زیادی هم داشته که باید مورد عنایت قرار گیرد. 
این شورا از تفرقه و تشتت در جبهه اصالح طلبان 
در سراسر کشور جلوگیری کرده و توانسته نتایج 
خوبی در انتخابات به دست آورد که قابل تحسین 
است. ممکن است در این بین حق کسی هم ضایع 
شده باشد و در مورد او تصمیم عادالنه گرفته نشده 
باشد که حتما عمدی در کار نبوده است. اینها را 
باید به تدریج که جلو می رویم اصالح کنیم. هر 
تشکیالتی باید برای اصالح مسیر، آمادگی داشته 
باشد و اگر نپذیرد که خود را اصالح کند محکوم 
به شکست است. شــورای عالی سیاست گذاری 
اصالح طلبان هم پذیرفته است که خود را اصالح 
کند؛ همین که کمیته ای برای ارزیابی تعیین کرده 
است تایید این مدعاســت. گزارش این کمیته 
مبنای اصالحات مورد نیاز و برای رفع اشکاالت 

موجود خواهد بود.
 این اشــکاالت در حدی نبوده است که به 
حیثیت شورای عالی سیاست گذاری اصالح طلبان 

آسیب وارد کند؟
خیر.

 اما به انتقادهــا زیاد اســت؛ در انتخابات 
مجلس سد شورای نگهبان برابر اصالح طلبان بود 
اما این مانع برای انتخابات شوراها وجود نداشت 
و بسیاری تاییدصالحیت شدند؛ با وجود این در 
لیست قرار نگرفتند؛ بسیاری همین را به عنوان 
انتقادی جدی مطرح می  کنند و معتقدند همین 
مساله می تواند منجر به تفرقه و تشتت در جناح 

اصالح طلب شود.
قرار بود در این لیست ۲۱ نفر قرار گیرند. 
8۰۰ نفر اصالح طلب تاییدصالحیت شده بودند 
که از بین اینها باید ۲۱ نفر را انتخاب می کردیم. 
اگر همه شیوخ را در لیست می گذاشتیم، صدای 
جوانــان و زنان درمی آمد که ما چه و چه زمان 
نوبت ماست. اگر همه جوانان را در لیست قرار 
می دادیم شیوخ اوقاتشان تلخ می شد. این لیست 
ترکیبی از افراد باتجربه و سیاســتمدار در اشل 
ملی، زنان و جوانــان با تخصص های مختلف 
اســت. ما در یک مرحله ۱5۰ نفر از بین 8۰۰ 
نفر استخراج کردیم. اینها یک شب برای شام 
دعوت شــدند و گفتیم که ما به این ۱5۰ نفر 
اعــالم کردیم که به این ۹۰ گرایش تخصصی 
)تخصص های مورد نیاز شــورای شهر تهران( 
رسیده ایم. شما خودتان رای گیری کنید و تعداد 
مورد نیاز را انتخاب کنید. به آنان گفته شد که از 
هر گرایشی چند نفر باید انتخاب شوند. آنجا همه 
رای دادند که خودتان انتخاب کنید و این کار ما 
نیست. شورا ۷ نفر را جهت ممیزی تعیین کرد 
تا در نهایت از بین ۱5۰ نفر، 4۲ نفر را انتخاب 
کردند و به صحن شورای عالی سیاست گذاری 
آوردند. این 4۲ نفر به رای گذاشته شده و از بین 

اینها ۲۱ نفر انتخاب شدند. شما چه سازوکاری به 
ذهنتان می رسد که از 8۰۰ نفر، ۲۱ نفر را انتخاب 
کنید و هیچ اعتراضی هم بلند نشود؟ ضمن اینکه 
سطوح هم اختالف زیادی با هم ندارند. ۲، 3 نفر  
بین اینها هستند که خیلی شناخته شده نیستند. بله؛ 
در جمع سیاسیون شناخته شده نیستند اما در جمع 

دانشگاهیان شناخته شده و جزو نخبگانند.
 برخی هم هستند که شــاید سابقه چندان 

مثبتی ندارند.
برخی مالحظات هم ممکن است دخیل بوده 
باشــد اما 4۲ نفر به صحن شورا آمدند و از بین 

آنان ۲۱ نفر با رای انتخاب شدند.
 نکته همین است؛ اگر با خرد جمعی تصمیم 
گرفته شود کسی ایرادی وارد نمی کند اما اینجا 
نکته ای که مطرح می شود این است که فشارها و 
البی گری ها باعث شــده برخی در لیســت قرار 

گرفته و برخی دیگر در لیست قرار نگیرند.
حداقل در آن ســازوکار جایی برای فشار 
وجود نداشــت مگر اینکه در امتیازدهی دقت 
نشده باشد. چون امتیازها بر اساس خوداظهاری 
بوده است و شاید برخی در اظهارات خود صادق 
نبوده و امتیاز کاذب گرفته باشند. وگرنه جایی 

برای فشار و چانه زنی نبود.
 ظاهرا آقای خاتمی نسبت به قرار نگرفتن 
نام برخی افراد در لیست اعتراض داشتند؛ این را 
آقای شکوری راد گفتند که ایشان موافق لیست 
نبودند و مدت زمان بیرون آمدن لیست تا تایید 
ایشان که 6 روز تقریبا طول کشید، به خاطر این 
بود که راضی نبودند و در نهایت راضی شدند. 

این را تایید می کنید؟
من اصال نمی دانم که آیا آقای شکوری راد 
سخنگوی آقای خاتمی است و از طرف ایشان 
حق دارد که اظهارنظر کند یا خیر؟ چون آقای 
خاتمی رئیس دفتر دارند و اگر قرار باشد چیزی 
بگویند، از طریق رئیس دفترشان اعالم می کنند. 
اینکه کسی از طرف ایشان حرف بزند معنی اش 
این نیســت که حرف آقای خاتمی است. ما 
نشنیدیم که آقای خاتمی 6 روز به عنوان انتقاد 
یا اعتراض لیســت را معطل کرده باشند. سؤال 
من این است این حرف چه مشکلی را از آقای 
شــکوری راد و حزب اتحاد ملت حل می کند؛ 
به جز اینکــه ایجاد تشــویش و نگرانی بین 
اصالح طلبان کند؟! بنابراین خیلی متقاعد نیستم 

که این حرف آقای خاتمی باشد.
 شــما به هــر حــال در آن فرآیند حضور 
داشــتید؛ آقای خاتمی نظری نســبت به لیست 

داشتند؟
همانطور که مطرح شده آقای خاتمی روی 
یکی، دو نفر حرف داشتند اما کلیت را پذیرفتند؛ 
یعنی مسیر، مسیر قابل قبولی بود. گفتند یکی، دو 
نفر را می توانستید جایگزین کنید. البته باید به 
این نکته اشــاره کنم که بخش عمده ای از این 

سرو صداها، سروصدای اعضای شورای فعلی شهر 
تهران بود. اینها خیلی سروصدا راه انداختند اما 
ذهن شورای عالی سیاست گذاری اصالح طلبان 
موافق آنها نبود چون تقریبا 5۰ درصد شورای 
شهر را داشــتند اما حتی شهرداری یک ناحیه 
را هم نتوانستند داشــته باشند یعنی تماشاچی 
کامل بودند. با این عملکرد انتظار داشــتند که 
دوباره در لیست قرار بگیرند که شورای عالی 
سیاست گذاری هم این کار را نکرد. حتی برخی 
از آنــان بین 4۲ نفر هم بودند اما در رای گیری 

صحن شورا حذف شدند.
 ســطح نفوذ آقای عارف در بستن لیست ها 

چقدر بود؟
آقای عارف شخصیت محترم و موجهی است 
و در شــورا هم مورد احترام اعضا است. ایشان 
واقعا نقش مستقیمی در بستن لیست نداشت. کار 
به کمیته محول شده بود. آقای عارف برای هیچ 

کس توصیه و سفارشی نداشت. 
 این انتقاد وجود داشــت که شورای عالی 
سیاست گذاری لیســت را طوری بسته است که 
افرادی به شــورای شــهر راه یابند که شهردار 

موردنظر شورای عالی را انتخاب کنند؟
نه، چنین چیزی نبود؛ این کذب محض است.

 چه سازوکاری اندیشیده شده تا اتفاقی که 
برای لیســت امیــد مجلس و خانم راســتگو در 

شورای شهر چهارم افتاد، تکرار نشود؟
این بار با این موضوع جدی تر برخورد شد. همه 
کسانی که در فهرست قرار گرفتند، فرم های تعهد 
امضا کردند که به مبانی اصالح طلبی وفادار بمانند.

 این تعهدها چه ضمانتی دارند؟
ضمانتی وجود ندارد که این افراد بعدا تغییر 
موضع ندهند اما نکته  این است که اگر اینها تغییر 
موضع هم دهند، سرنوشت بهتری از کسانی که 
پیش از این تغییر موضع دادند، در انتظارشــان 

نیست.
 شایعه پرداخت پول هم مطرح شده است؛ 
اینکــه برخی مبالغی داده اند تا در لیســت قرار 

بگیرند.
من هم بعد از اینکه لیست بسته شد این شایعه 
را شنیدم ولی سازوکار بستن لیست  به گونه ای 
نبود که کسی از کســی اخاذی کند. اینها بر 
اساس اظهارات خود و بر اساس آیین نامه ای که 
تنظیم شده بود امتیاز گرفتند؛ اینکه عضو حزب 
و فعال سیاسی باشند، تجربه و تخصص مرتبط 
داشته باشند و همچنین جوان و خانم بودن جزو 
امتیازها بود. حاال اینکه برای به دســت آوردن 
این امتیازها باید به چند نفر پول می دادند معادله 
عجیبی است و خیلی عقالنی به نظر نمی رسد. تنها 
قرار شــد ۲۱ نفری که در لیست قرار گرفتند، 
مبلغی مه می خواهند برای انتخابات خرج کنند 
را به ستاد بدهند تا برای آنها به صورت متمرکز 

تبلیغات کند.

زینب نورانیان
خبرنگار سازندگی

800 نفر اصالح طلب تاییدصالحیت شده بودند که از بین اینها باید 21 نفر را انتخاب می کردیم. اگر همه شیوخ را در لیست می گذاشتیم، 
صدای جوانان و زنان درمی آمد که ما چه و چه زمان نوبت ماست. اگر همه جوانان را در لیست قرار می دادیم شیوخ اوقاتشان تلخ می شد. 
این لیست ترکیبی از افراد باتجربه و سیاستمدار در اشل ملی، زنان و جوانان با تخصص های مختلف است. حزب



7سه شنبه 27 تیر 1396 سال یکم . شماره 5

اواســط مرداد شورای شهر پنجم آغاز به کار 
خواهد کرد امــا پیش تر از رســمیت یافتن 
شورای شهر بعدی بحث انتخاب شهردار کالن 
شهر تهران هم پای چینش کابینه، موضوعات 
پر خبر و البته پر حاشیه این روزهای سیاست 
ایران است. برای میراث داری قالیباف اسامی 
مختلفی مطرح می شود. از محمدعلی نجفی و 
حسین مرعشی تا محسن مهرعلیزاده و حتی 
محمدرضا عارف. ابراهیم امینی از راه یافتگان 
به شــورای پنجم در گفت وگو با سازندگی 
روند انتخاب شــهردار را روایت کرده است. 
او می گوید در همین مدت اعضای شــورای 
شــهر پنجم جلســات متعددی با گزینه های 
محتمل شهرداری برگزار کرده  و وارد رایزنی 
شــده اند. امینی در این مصاحبه مطرح کرده 
است که شیوه انتخاب شهردار این گونه است 
کــه هر عضو 3 نفر را به عنــوان گزینه های 
مطلوب شــهرداری معرفی خواهد کرد. پس 
از آن همه اعضا به 7 نفر از گزینه های مطرح 
شــده رای خواهند داد. از میان این 7 نفر که 
بیشــترین رای را داشــته اند دو نفر و سپس با 
بیشــترین رای یک نفر انتخاب خواهد شد. 
او همچنین از تشکیل کمیته ای می گوید که 
با همراهی فراکســیون امید تشــکیل شده و 
بــار دیگر تحقیق و تفحص از شــهرداری را 
به جریــان می اندازند. امینــی در مورد روند 
تدوین و تهیه فهرست اصالح طلبان هم توضیح 
داده و معتقد است عملکرد این شورا حتی در 
انتخابات دو سال آینده مجلس هم تاثیرگذار 

خواهد بود.
QQQ

 چندی پیش علی شکوری راد در مورد 
عدم تمایل ســیدمحمد خاتمــی برای تایید 
فهرست شورای شهر پنجم صحبت کرد. در 
آن 6 روز چه اتفاقی رخ داد و شورای عالی 
اصالح طلبان چطور ایشان را راضی کردند؟

برای پاسخ به این ســؤال باید مقداری 
به عقب برگردیم، در انتخابات مجلس دهم 
اصالح طلبان  گسترده  ردصالحیت  به دلیل 
شورای عالی اصالح طلبان با هیچ مشکلی برای 
بستن لیست از نظر ازدحام کاندیداها رو به رو 
نبود. تنها نگرانی و دغدغه شــورای عالی 
این بود که چگونه لیســت 3۰ نفره تهران 
را تکمیل کنــد. در آن زمان چند دیدگاه 
وجود داشت. برخی معتقد بودند چون تقریبا 
اکثریت اصالح طلبان شاخص ردصالحیت 
شدند لیستی منتشر نشود. برخی هم اعتقاد 
داشتند ولو این که لیست تماما اصالح طلب 
نباشد و ائتالفی با اصولگرایان معتدل اتفاق 
افتد باید شــورای عالی برای مجلس لیست 
مشخصی داشته باشد تا مجلس بار دیگر در 
اختیار تندروهای جریان مقابل قرار نگیرد. 
باالخره ایده دوم مورد پذیرش قرار گرفت. 
در مورد انتخابات شــوراها اما متفاوت بود. 
انتخابات شــوراهای شهر و روستا یکی از 
عادالنه تریــن، رقابتی ترین و حتی یکی از 
آزادترین انتخابات تاریخ جمهوری اسالمی 
بود. به این دلیل که نظارت بر انتخابات بر 
عهده مجلس بود و کسانی هم که در هیات 
نظارت مرکزی انتخاب شــدند تالش شان 
این بود که صرفا به مســتندات قانونی و 
مدارک معتبر مراجع چهارگانه توجه شود، 
تا اکثر نیروها امکان رقابت داشته باشند. از 
طرفی بسیاری از چهره های شاخصی که در 
انتخابات مجلس شورای اسالمی اجازه رقابت 
پیدا نکردند در انتخابات شوراها نام نویسی 
کردند. به این ترتیب متقاضیان قرار گرفتن 
در لیست تنها در تهران قریب به ۷۰۰ نفر 
بودند. از سویی دیگر تعداد اعضای شورای 

شهر تهران با مصوبه مجلس نهم از 3۱ نفر 
به ۲۱ نفر تقلیل یافته بود.

بستن چنین لیســتی با توجه به در نظر 
گرفتن سهمیه مشخص برای بانوان و جوانان 
بسیار ســخت بود. در واقع از ۱۰ کرسی 
در نظر گرفته شــده برای جوانان و بانوان 
6 کرســی به خانم ها و 4 کرسی به جوانان 
اختصاص یافت که البته دو خانم جزو سهمیه 
جوانان هم محسوب می شدند. بنابراین رقابت 
چهره های شاخص برای ۱۱ کرسی باقی مانده  
بود؛ چهره هایی که پیش از این در پست های 
مهمی چون معاون رئیس جمهوری، وزارت، 
استانداری، معاون وزیر، نماینده ادوار مختلف 
مجلس و... حضور داشــتند. به هر حال این 
افراد مدعی بودند که باید در لیســت قرار 

بگیرند.
پس از بسته شدن لیست، این افراد سراغ 
آقای خاتمی رفتنــد و اعتراضات خود را 
مطرح کردند. بنابراین هر کس جای خاتمی 
هم بود در مقابل اعتراضات گسترده همین 
واکنش را نشــان می داد و فورا فهرست را 
تایید نمی کرد. از طرفی تایید فوری هم منجر 
به گالیه بخشــی از گروه های اصالح طلب 
می شد و کار را سخت تر می کرد. بنابراین 
به مقداری زمان احتیاج بود تا هیجانات اولیه 
فروکش کند. اگر خاتمی فورا لیســت را 
تایید می کرد با چالش های جدی تری مواجه 

می شدیم.
 ســید محمد خاتمی در آن زمان برای 
تغییر در لیست چه از نظر مصداقی و چه از 

نطر ساختاری توصیه ای نداشت؟
خیر. ایشان با ساختار و بحث سهمیه بندی 
مخالفتی نداشتند بسیاری از چهره هایی که 
با ایشان دیدار می کردند و توقع داشتند در 
لیست قرار گیرند، چهره های شاخص بودند. 
شاید آنها به حضور افراد ناشناخته تر اعتراض 
داشتند که البته امری طبیعی بود. اما این که 
آیا مصداقی هم از شورای عالی خواستند که 
تغییراتی ایجاد شــود را اطالع ندارم. ضمن 
اینکه اصال فرصتی برای تغییر وجود نداشت.

 فقط مرتضی الویری لحظه آخر اضافه 
شدند.

آقای الویری به لیســت اضافه نشد. در 
واقع معروف صمدی که نماینده سنندج و 
اهل سنت بود بعد از این که در لیست قرار 
گرفت، ردصالحیت شد. بنابراین از لیست 

خارج و الویری جایگزین شد.
 همان زمان بیشــترین بحــث در مورد 
فهرست شورای شــهر موضوع سهم خواهی 
احزاب بــود. بیش از اعتــراض به حضور 
چهره های ناشــناخته، ایــن موضوع مطرح 
می شد که چرا اغلب افراد لیست برای مثال 

عضو اتحاد ملت هستند؟
شــورای عالی اصال ح طلبان در ۱۰ حوزه 
تخصص ها را تعریف کرد و افراد با توجه 
به تخصص با هــم رقابت می کردند. برای 
مثال من که در لیســت قرار گرفتم صرفا 
با کاندیداهایی که تخصص حقوق داشتند 
رقابــت کــردم. امتیازبندی هایی صورت 
گرفت در نهایت تعــداد منتخبان را به دو 
برابر ظرفیت شورا رساندند. این منتخبان هم 
در معرض آرای شورای عالی قرار گرفتند. 
در واقع منهای جوانان و زنان تنها ۱۱ کرسی 
باقی بود که باقی افراد برای این تعداد کرسی 

با توجه به تخصص رقابت کردند.
 در نشســتی که اعضای شــورای عالی 
سیاستگذاری با منتخبان شورای شهر داشت 
عبدالواحد موســوی الری از اعضای هیات 
رئیســه هم این شیوه را نقد کرد و گفت در 
عین نکات مثبت اما باعث شــد که تنها دو 
مهندس شهری در شورا حضور داشته باشند.

حتما این روش اســتفاده شده مورد نقد 
اســت اما برای این دوره امکان تجدیدنظر 

وجود نداشت. همین لیست با تایید خاتمی 
به عنوان یک شخصیت کاریزما صددرصد 

رای آورد.
از سویی ممکن است شورای عالی کنشی 
داشته باشند که باعث شکست اصالح طلبان 
و پیروزی رقیب شود، آن زمان نقدها باید 
جدی تر مطرح شود اما زمانی که صددرصد 
لیست رای می  آورد دیگر نباید گالیه ها تداوم 
داشته باشد. مگر این که بگویند این افراد از 
پس مسئولیتی که بر عهده شان گذاشته شده 
به خوبی بر نمی آیند که این هم قصاص قبل 
از جنایت است. باید در این شرایط به جای 

نقد از شورای عالی اصالح طلبان تقدیر کرد.
لیســت  تمــام  آوردن  رای  در   امــا 
شورای عالی بیش از این که کیفیت آن موثر 
باشــد، تایید خاتمی موثر بود. بنابراین هر 
لیســت دیگــری بــا تاییــد رئیــس دولت 

اصالحات باز هم رای آور بود.
بله بــدون تردید تاییــد خاتمی تاثیر 
تعیین کننده در پیروزی لیســت داشت اما 
زمانی که پیروز می شــویم نباید بانیان را 
محاکمه کنیم. ضمن اینکه آسیب شناسی و 
نقد منصفانه برای کاهش کاســتی ها امری 

پسندیده است.
 با توجه به همه حواشی که برای لیست 
شورا ایجاد شــد چقدر موفقیت و عملکرد 
شورای شهر پنجم در تغییرات بدنه اجتماعی 

اصالح طلبان تاثیرگذار است؟
قطعا موثر است و تاثیر خود را دو سال 
دیگر در انتخابات مجلس نشان خواهد داد. 
اصالح طلبان زمانی در انتخابات شورای شهر 
دوم شکست خوردند که هم قوه مجریه و هم 
قوه مقننه را در اختیار داشتند. چراکه شورای 
اول کارنامه مطلوبی نداشــت و به تبع آن 
مردم حضور حداکثری نداشتند. ضمن اینکه 
لیست های متعددی هم از سوی مشارکت و 
همبستگی و تحکیم و... منتشر شد که در 
نهایت شکست اصالح طلبان را در پی داشت.
مسئول ستاد انتخاباتی آبادگران، پیروز 
انتخابات شورای دوم هم محمود احمدی نژاد 
بود. اعضای شــورای دوم هم که خود را 
مدیون احمدی نژاد می دانستند شرایط شهردار 

شدن او را فراهم کردند و راهش برای رفتن 
به پاستور هموار شد که تبعات 8ساله آن را 

دیدیم.
در حال حاضر بحث این است که اعضای 
شورای شهر پنجم نباید به هر بهانه ای مورد 
آماج حمالت اصالح طلبان قرار بگیرند. نباید 
فورا شبیه سازی با شورای چهارم و ماجرای 
الهه راستگو را پیش بکشند تا شورا بتواند 
کار خــود را به خوبی و بــا کمک همه 
چهره های اصالح طلــب پیش ببرد چراکه 
عملکرد ما در انتخابات بعدی هم تاثیرگذار 

خواهد بود.
 یکی از مسائل مهمی که پیش از بستن 
لیســت مورد تاکیــد قرار گرفــت توجه 
به پاکدســتی بود. با توجه به شــرایط قوه 
مجریه و مقننه و یکدستی شورای شهر پنجم 
پیش بینی می شــود حمالت جریان منتقد و 
تندرو به این چهره های جریان اصالح طلب با 
تکیه بر همین ویژگی افزایش یابد. آیا این 
شــاخص برای اعضای شورای پنجم در نظر 
گرفته شــد؟ و ایــن که اعضا برای فســاد 
سیســتماتیک در شــهرداری چه برنامه ای 

دارند؟
قطعا فســاد به عنوان یکی از مهم ترین 
بود.  انتخابات مشهود  در  مردم  دغدغه های 
بنابراین در بستن لیست به این نکته توجه 
شــد، همان طور که در انتخاب شهردار هم 

به این شاخص توجه ویژه داریم.
اگر چه متاسفانه فساد مالی به منزله یک 
بالی مســری در تمامــی رگ ها و موی 
رگ های اکثریت دســتگاه ها رخنه کرده 

است.
 در مــورد شــهرداری بایــد گفت که 
به عنوان یک نهادی محلی و نه دولتی دست 
دســتگاه های نظارتی هم از آن کوتاه است. 
در نهادهای دولتی دیوان محاســبات وجود 
دارد کــه بــازوی نظارتی مجلس شــورای 
اســالمی اســت بودجه ای کــه در مجلس 
تصویب و موارد مصرف مشخص می شود 
در دیوان محاسبات بررسی می شود که این 
بودجه به درســتی و در محل خود مصرف 

شده است یا نه؟ 

بودجه شــهرداری اما مستقل از بودجه 
ساالنه کشور است. بودجه شهرداری را شورا 
تصویب می کند و نهــادی همچون دیوان 
محاســبات هم در شورا تعریف نشده است. 
در حال حاضر فســاد در شهرداری به دلیل 
نبود دستگاه نظارتی قدرتمند راحت تر رخ 
می دهد. تمام کسانی که به عنوان منتخبان 
شورای شهر پنجم انتخاب شدند باید به این 
دغدغه شهروندان توجه کنند و تالش کنند 
خود را وقف تهران کنند. باید دندان طمع را 
بکشند. نباید تنها افراد تغییر کنند بلکه باید 

رویه و ساختار تغییر کند.
 منتخبان شورای پنجم تا پیش از رسمیت 
یافتن شــورا جلســاتی برای بررسی چنین 

مشکالتی تشکیل می دهند؟
هفته ای دو جلسه برگزار می شود. عالوه 
بر این جلسات که کل منتخبان شورا در آن 
حضور دارند، جلسات چندنفره هم تشکیل 
بررســی شود. حتی  تا مشکالت  می شود 
کمیسیون های موقتی هم شکل گرفته است 
که مشغول جمع آوری اطالعات و بررسی 
شــرایط موجود هســتند. ضمن این که با 
برخی اعضای شــورای شهر چهارم هم در 
ارتباط هستیم و از آنها کمک می گیریم تا با 

وضعیت فعلی شهرداری آشنا شویم.
 در ایــن جلســات بحــث گزینه های 

شهرداری هم مطرح می شود؟
اعضای شورا در مورد معیارهای شهردار 
این  به توافــق رســیده اند و حتی  آینده 
شــاخص ها را تدوین و تصویب کرده اند. 
انتخاب شهردار برای اعضای شورا  فرآیند 
کامال مشخص اســت و احتماال چهارشنبه 
۷ گزینه اصلی مشخص خواهند شد. روند 
به این شکل است که هر نفر منتخب شورا 
3 گزینه را مطرح می کنند. بعد از آن تمام 
گزینه ها به رای گذاشته  می شوند که اعضا 
باید به ۷ نفر از میان تمام گزینه ها رای دهند. 
۷ نفری که بیشــترین رای را آورده اند در 
نهایت مورد بررســی قرار گرفته و رزومه 
و برنامه آنها نیز بررسی می شود. در نهایت 
این ۷ نفر بــه ۲ نفر تقلیل می یابند. پس از 
رسمیت یافتن شورا از نظر زمانی این دو نفر 
دعوت می شوند تا برنامه های خود را دقیق تر 
ارائه کنند. در مرحله آخر هم بین این دو نفر 
رای گیری انجام می شود و هر کدام باالترین 
رای را آورد به عنوان شهردار انتخاب خواهد 
شد. از ســویی ما نمی خواهیم در انتخاب 
شهردار به عنوان اولین اقدام رسمی شورای 
شهر پنجم با حواشی روبه روباشیم یا پالس 
منفی برای سیستم بفرستیم. به همین منظور 
گزینه ای کــه انتخاب خواهیم کرد گزینه 
بی حاشیه ای خواهد بود که حساسیت ویژه ای 

هم وجود نداشته باشد.
 چه معیارهایی برای انتخاب شهردار در 

نظر گرفته و تصویب شده است؟
پاک دســتی، توان کاری، تجربه کاری 
موفق در امــور مشــابه و کالن، روحیه 
نظارت پذیــری و چهره ملی بودن از جمله 
معیارهایی است که عالوه بر شرایط قانونی 
باید کاندیداهای شهرداری از آن برخوردار 

باشند.
 تاکنون جلســاتی با گزینه های مطرح 

شده برگزار کرده اید؟
در حال حاضر منتخبین با این کاندیداها 
جلسات انفرادی و گروهی داشته اند. اغلب 
گزینه ها، دیدگاه هــا و برنامه های خود را 
مطرح کرده اند و به ســواالت اعضا پاسخ 
داده اند. برخی افراد خود نیز تمایل به پذیرش 
مسئولیت داشتند و برخی دیگر فعال مشخص 
نکرده اند تمایلی به حضــور دارند یا خیر. 
برخی چهره ها چون ممکن است پیشنهاداتی 
از ســوی دولت داشته باشند فعال دست نگه 

داشته اند.

 شانس کدام گزینه را بیشتر می دانید؟
روز چهارشنبه هفت گزینه اصلی انتخاب 
خواهد شد، لذا به احترام نظر دوستان از بیان 

نام افراد اجتناب می کنم.
 بحث شــهرداری از درون شورای شهر 

کامال منتفی شد؟
بله. همه منتخبین لیســت شورای شهر 
پنجم توافقنامه ای را امضا کردند که در آن 
پیش بینی شده است کلیه اعضا از پذیرش 
مسئولیت هایی که قابل جمع با عضویت در 
شورا نیست اجتناب کنند. به هر حال مردم 
انتظار دارند کاندیداها به تعهدات خود پایبند 
باشــند. در واقع این موضوع تنها در مورد 
شــهرداری آقای محسن هاشمی نبود. تمام 
اعضای شــورای شهر نمی توانند مسئولیتی 
دیگر را بپذیرند. ما نگرانی در مورد حضور 
عضو غیر اصالح طلب در شورا نداریم بلکه 
دغدغه ما احترام به خواســت مردم و تعهد 
به میثاق نامه است. آقای هاشمی هم به این 

میثاق نامه پایبند است.
 محمدرضا عارف گزینــه جدی برای 

شهرداری بود؟
برخی از دوســتان منتخب ایشــان را 
به عنوان گزینه مطرح کردند. آقای عارف 
سرلیست امید در انتخابات مجلس بودند در 
هر حال به اعتبار ایــن که رای اول تهران 
را داشــتند ایجاب می کند به عنوان رئیس 

فراکسیون امید در مجلس بمانند.
 بــا توجه به بررســی هایی که تاکنون 
انجام شده اســت، بیشــترین معضالت پیش 
روی شهردار و اعضا در شورای پنجم را چه 

می دانید؟
عدم شــفافیت سیســتم مالی و اداری 
شــهرداری معضل مهمی اســت. یکی از 
مهم ترین اولویت های ما این است که فساد 
سیســتماتیک را به حداقل برسانیم. ما در 
تالش هستیم تا اطالعات دقیقی از وضعیت 
کنونی شهرداری، اموال و دیون آن به دست 
آوریم تا مشخص شــود چه وضعیتی را از 
شهردار قبل تحویل گرفته ایم. جزئیات را هم 
به اطالع افکار عمومی می رسانیم تا وضعیت 
کامال قابل ارزیابی باشــد. اولویت بعدی 
معضالت حمل و نقل است و باید برنامه های 
به اجرا  تهرانی  شــهروندان  برای  ویژه ای 
درآید. ضمــن این که در کنار اینها توجه 
به معضالت اجتماعی و فرهنگی شهر تهران 
آلودگی زیســت محیطی هم از حوزه هایی 

است که باید مورد توجه قرار گیرد.
 در مــورد بحــث امــالک نجومی هم 
اقدامی الزم است که از سوی شورای پنجم 

انجام شود؟
این موضوع به سیستم قضایی کشیده شده 
و در حال بررســی است اما حتما وظایف 

قانونی خود را انجام خواهیم داد.
 زمانــی که امالک نجومــی رخ داد و 
مجلس بحث تحقیق و تفحص از شهرداری را 
پیش کشید به دالیلی این روند متوقف ماند. 
با توجه به شرایط مجلس دهم و شورای پنجم 
ایــن موضوع بار دیگر مورد بررســی قرار 

خواهد گرفت؟
در حال حاضر مــا یک مجمع 5۱نفره 
تشــکیل داده ایم. ۲۱ منتخب شورای شهر 
و 3۰ نماینده تهران اعضای تشــکیل دهنده 
فراکسیون هستند. همچنین 3 نفر از 3۰ نفر و 
3 نفر از ۲۱ نفر انتخاب شدند تا این کمیته 6 
نفره اولویت ها را مشخص و پیگیری کنند. 
من، محسن هاشمی و سیدحسن رسولی از 
شورای شهر و محمدعلی وکیلی، محمدجواد 
فتحی و علیجانی نمایندگان مجلس اعضای 
ایــن کمیته را تشــکیل می دهند که البته 
بحث هایی چون تحقیق و تفحص هم از جمله 
بار دیگر  برنامه هایی ست که ممکن است 

به جریان بیفتد.

مرجان زهرانی
خبرنگار سیاسی سازندگی

ابراهیم امینی، عضو حزب اعتماد ملی و شورای پنجم شهر تهران در گفت و گو با هفته نامه سازندگی: 

نمی شویم حاشیه  اسیر 

1گزارش شورای شهر

شــهر ما نگرانی در مورد حضور عضو غیر اصالح طلب در شورا نداریم بلکه دغدغه 
ما احترام به خواست مردم و تعهد به میثاق نامه است. آقای هاشمی هم به این 

میثاق نامه پایبند است.
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QQQمسئله
شاید امروز همه کسانی که این یادداشت را 
می خوانند صورت مسئله را بدانند اما در فردای 
دور اگر کســی به این یادداشت مراجعه کند 
که فراموش کرده یا از آن آگاه نباشد خاستگاه 
بحث گنگ خواهد بود، از این رو پیش از تبیین 

مسئله الزم است ابتدا واقعه بیان شود.
این مســئله که داخل خودروها جزو حریم 
خصوصی به شمار می آید یا نه، چندسالی است 
که مطرح اســت زیرا برای گشت ارشاد )که 
اصل آن محل انتقاد اســت( این مسئله مطرح 
است که آیا می توان اتومبیل ها را به خاطر طرز 
پوشش سرنشینانش متوقف و بازرسی و مؤاخذه 
کرد یا نه تا اینکه ابتدا غالم حیدر حیدری، رئیس 
پلیس امنیت اخالقی ناجــا در تاریخ3۱ خرداد 
۱3۹6 از اجــرای ابالغیــه »ورود آزاد پلیس 
به پالژهای خصوصی« از تابســتان امسال خبر 
داد و گفت ورود پلیس برای بازرسی پالژهای 
خصوصی آزاد است و پالژها حریم خصوصی 
نیستند)isna.ir کد خبر: ۹6۰33۱۱8۲۹6(. سپس 
در هفدهمین نشست خبری سردار منتظرالمهدی 
سخنگوی ناجا، او با اشــاره به قوانین جاری از 
جمله تبصره ماده پنج از قانون حمایت از آمرین 
به معروف و ناهیان از منکر، گفت: »اماکنی که 
بدون تجسس در معرض دید عموم قرار می گیرند 
از جمله وسایل نقلیه، مشمول حریم خصوصی 
نباید باشند و طبیعتا رعایت هنجارها و الزامات 
قانونی می بایســت درون آن رعایت شود«. و 
بعدا معاون حقوقی پلیس قسمت های مشترک 

آپارتمان ها، هتل ها و بیمارستان ها را هم افزود.
البتــه تا اینجــای کار به نواقــص قانون 
برمی گردد و به نیروی انتظامی نمی توان خرده 
گرفت؛ چنانکه ســرهنگ محمــد ترحمی، 
معاون حقوقی پلیس راهنمایی و رانندگی ناجا 
در گفت وگو با ایســنا، اشاره کرد که جنس 
ماموریت های ناجا اجرای مقررات بوده و پلیس 
اصراری بر انجام اقدامات فراقانونی ندارد. او دلیل 
این اقدام را نیز ماده چهار قانون ناجا می داند که 
در آن صراحتا وظایف نیروی انتظامی بیان شده 
است اما هنگامی که یک روحانی تحصیلکرده 
حوزه و مقام قضایی نیز می گوید »صندوق عقب 
خودرو، حریم خصوصی است، اما محل نشستن 

سرنشینان، نه« موضوع اهمیت بیشتری می یابد.
معاون حقوقــی پلیس راهنمایی و رانندگی 
ناجا نیز بر همین مبنا در پاســخ به این پرسش 
که با توجه به اینکــه در قانون، اماکنی که در 
معرض دید قــرار دارد جــزو حریم عمومی 
محسوب می شود آیا جاهایی مانند صندوق عقب 
یا داشبورد خودرو می تواند حریم عمومی باشد، 
گفته است:»این بخش ها قابل تجسس نیست و با 
توجه به اینکه در دید عموم قرار ندارد اصطالحا 
»حرز« گفته می شود. جست وجو در این بخش ها 

نیازمند حکم است«.
»یکی از بهترین مواد منشور حقوق 1  حق شهروندی

شهروندی که نگرش عملی را در خود داشته مواد 
مربوط به حریم خصوصی است چون می گوید: 
حریم و زندگی خصوصی، مسکن، وسایط نقلیه و 
اشیای خصوصی شهروندان از مداخلۀ خودسرانه، 
تفتیش و بازرســی بدون مجوز قانونی مصون 
است و تعرض به اطالعات و داده های شخصی، 
تفتیش، گردآوری، پــردازش، بکارگیری و 
افشای نامه های شهروندان اعم از الکترونیکی و 
غیرالکترونیکی یا مرسوالت پستی آنان مجاز 
نیست. بازرسی، ضبط، تفتیش، مالحظه، قرائت، 
توقیف یا معدوم کردن بدون مجوز قانونی نامه ها 
و ارتباطــات از راه دور نظیر ارتباطات تلفنی، 
اینترنتی  تلگراف، نمابر، بیســیم و ارتباطات 
خصوصی مربوط به شهروندان و استراق سمع 

یا رهگیری و سانسور آنها بدون مجوز قانونی، 
ممنوع است«. ُحســن این ماده این است که 
ماشین و ارتباط اینترنتی را حریم خصوصی تلقی 
کرده اســت. قبال استدالل کرده ام که ایمیل و 
اتومبیل اشخاص مصداق حریم خصوصی هستند 
و همان قوانینی که درباره حریم خصوصی گفته 
شده، درباره آنها هم صدق می کند. اما این جمله 
»مگر با مجوز قانونی« که کرارا در منشــور و 
سایر قوانین آمده است، به راهی برای نفی حق و 
حقوق شهروندان و نفی کل ماده تبدیل می شود 
زیرا نهادها و اشــخاصی که این کارها را انجام 
دهند، به آسانی مجوز می گیرند و این کار را به 
شکل قانونی انجام می دهند. بنابراین باید صدور 
مجوزهای قانونی را تحت کنترل قرار داد. بالیی 
که بر سر قانون اساسی آمده نباید تکرار شود. در 
قانون اساسی هرجا حقی بیان شده تفصیل آن را 
به قانون عادی موکول کرده است. بعد در قانون 
عادی تبصره ها و تخصیص ها مکرر جان فصل 
سوم قانون اساسی را ستانده است؛ در حالی که 
موکول کردن به قانون عادی به این معنا نبوده 
که قانون را محدود و از محتوا تهی کنند بلکه 
باید غرض و محتوای اصلی قانون اساسی و اصول 
مندرج در آن حفظ شود. وسایط نقلیه جزو حریم 
خصوصی به شــمار آمده انــد؛ در این صورت 
گشت ارشــاد که مورد انتقادات بوده با مانع 
قانونی بیشتری روبه رو خواهد شد )مجله هفتگی 
آسمان، شماره6۷ شنبه۱6آذر۱3۹۲ ص64-۷۰(.

در یادداشــت دیگــری از نگارنــده با 
عنوان:»حق حریم خصوصــی یا قلب حیات 
جمعی« در تشریح اعالمیه جهانی حقوق بشر 
آمده اســت: »ماده ۱۲ اعالمیه می گوید: احدی 
در زندگی خصوصی، امور خانوادگی، اقامتگاه یا 
مکاتبات خود نباید مورد مداخله های خودسرانه 
واقع شود و شرافت و اسم و رسمش نباید مورد 
حمله قرار گیرد. هر کس حق دارد که در مقابل 
این گونــه مداخالت، و حمالت مورد حمایت 
قانون قرار گیــرد. در این ماده نیز از پنج حق 
سخن گفته شده است: حق حریم خصوصی، حق 
مصون ماندن از بازرسی ها در اقامتگاه و ماشین و 
مکان های زندگی، حق امنیت در مکاتبات پستی 
و الکترونیکی، حق حیثیت و شــرافت و حق 
حمایت شدن از طرف قانون.« )هفته نامه آسمان، 

شماره 35، شنبه۲۰آبان۱3۹۱صص36-3۷(
دامنه حریم خصوصــی در مباحث 2  ِحرز و حکم فقهی حریم خصوصی

مختلف مانند امــر به معرو ف و نهی از منکر، 
احکام جرایم جنســی و غیره مشخص می شود. 
»ِحرز« نیز یکی از مباحث مهم فقهی اســت 
که مالک هایی برای مشــخص کردن محدوده 
حریم خصوصی به دست می دهد. اینکه صندوق 
عقب را حریــم خصوصی تلقی کرده و آن را 
مصداق حرز بدانیم ولی داخل اتومبیل را جزو 
حــوزه عمومی اعالم کنیم یا پالژ خصوصی را 
چون مکان عمومی دانسته، برای تجسس نیازی 
به حکم قضایی نداشــته باشیم از نظر ذهنی از 
ذهنیت مردمان ۱۰۰۰سال پیش نیز عقب افتاده تر 
اســت زیرا با معیارهای فقهی نیز از ۱۰۰۰سال 

پیش حریم خصوصی قابل تمییز و محترم بود.
»حق حریم خصوصی، حقی چندالیه و جزو 
طبیعی ترین حقوق اســت؛ به نحوی که خانه 
هر کس حریم شــخصی او محسوب می شود 
و نمی توان بدون اجازه او وارد شــد )ســوره 
نور/ آیــات ۲۹-۲۷( و در خود خانه هم اتاق 
هرکس برای سایر اعضای خانه حریم شخصی 
بوده و وقت های خاصی حریم خصوصی است 
و فرزندان نباید بدون اجازه وارد شــوند)نور/ 
آیه58(. این حریم همچنان خصوصی تر می شود 
به نحوی که صندوق و محل نگهداری وسایل 
هر کس در خانه یا ستر عورت آنها در حضور 
یکدیگر و لزوم حفظ آن حریمی خصوصی تر 
اســت. از نظر شــرعی و قانونی فضای داخل 
اتومبیل شهروندان نیز برای آنها در حکم حریم 

خصوصی است.

امروزه کــودکان نیز در درون خانه، حوزه 
خصوصی دارند و دخالت کردن یا ورود بدون 
اجازه والدین نیز با واکنش منفی آنان روبه رو 
می شود. این تغییر بزرگی است که در اثر مشاهده 
فیلم های دولتی و ماهواره ای و... عمومیت یافته و 
نوعی خودآگاهی نسبت به این حق طبیعی پیدا 
شده اســت. در چنین فضا و زمانه ای که تا این 
حد فرهنگ احترام و حساسیت نسبت به حوزه 
خصوصی، عمومیت یافته و نهادینه شــده، پر 
واضح است که وجود پدیده هایی مانند گشت 
ارشاد و بازرسی های غیرموجه و تفتیش خانه ها 
بــدون دالیل کافی قضایی پیامدهای بســیار 
ویرانگری خواهد داشت و بحران بی اعتمادی و 

مشروعیت را پدید می آورد.
دامنه حریم خصوصی؛ بسیار گسترده است 
به نحوی کــه دامنه دخالت نهادهای عمومی و 
دولتی را در زندگی شــهروندان بسیار محدود 
می کنــد. به همین دلیل در مــاده ۱۱ اعالمیه 
جهانی حقوق بشــر اموری چــون اقامتگاه و 
مکاتبات و حتی حیثیت و شرافت و اسم افراد 
جزو آن به شمار رفته اند. در واقع اعالمیه با ذکر 
مثال هایی، راه تعمیم حریم خصوصی به بسیاری 
از امور دیگر که در اعالمیه ذکر نشده اند ولی 
ذیل موارد مذکــور قرار می گیرند را باز کرده 
است. همانطور که اصل برائت بر سایر حقوق 
ســیطره دارد و باید در تمام قوانین و مقررات 
جاری باشــد و هر قانون مغایر با آن از اعتبار 
ساقط است؛ اصل حرمت حوزه خصوصی نیز در 
همه قوانین باید ساری و جاری باشد؛ چنان که در 
قوانین مربوط به بازرسی و شرب خمر و عبادات 
و پوشش و غیره می توان مثال هایی ذکر کرد. 
بحث حریم خصوصی تا احکام شرع نیز دامن 
گســترانده و چنان جایگاهی دارد که در شمار 
منطقه ممنوعه دیگران اعم از حکومت یا مومنان 
قرار گرفته است. حریم خصوصی چون خانه امن 
است که هیچکس مجاز به دخالت و تجسس 
در آن نیست؛ به نحوی که اجماع فقها بر این 
است که شراب خواری گرچه حد دارد و »گناه 
شــرعی« و »جرم اجتماعی« توأمان، محسوب 
می شــود و مجازات ســنگین دارد اما فقط در 
صورتی که تظاهر بدان یا تجاهر به فسق شود و 
در مالءعام صورت گیرد یا در اثر مستی، ضرری 
متوجه دیگران شود، جرم است و این جرم بودن 
هم باز به دلیل حرمت حریم خصوصی اســت 
زیرا شــراب خواری در مالءعام به نوعی حریم 
خصوصــی دیگران را در معــرض خطر قرار 
می دهد و قبح جرم را هم می ریزد؛ در عین حال 
همین شــراب خواری با وجود مجازات سنگین 
خود اگر در حریم خصوصی کسی انجام شود و 
فرد در خانه خودش آن را انجام دهد، گناه شرعی 
اســت اما جرم نیست و نمی توان او را مجازات 
کرد یا از او تحقیق به عمل آورد؛ حتی نمی توان 
کسی را به جرم داشتن شراب در خانه اش مؤاخذه 
یا مجازات کرد. این امر از نشانه های تقدیس و 
حرمت حوزه خصوصی شهروندان است. شهید 
می گوید:  ۷۱۲ه.ش(  اول)۷86-۷34ه.ق/۷63- 
»یجب الحد ثمانون جلده بتناوله و ان کان کافرا، 
اذا تظاهر به، واجب است حد هشتاد تازیانه بر 
شــرابخوار اگرچه کافر باشد که در مذهب او 
شرابخواری حرام نیست، به شرط اینکه تظاهر 
به شرابخواری شود.« شهید ثانی)۹65-۹۱۱ه.ق( 
در شــرح آن می گوید: »اما لو استتر او کان 
صبیا او مجنونا او مکرها... فال حد)مکی العاملی، 
ج۹صص۲۰4-۲۰3( اگر شرابخواری به صورت 
پوشــیده )در حریم خصوصی( باشد یا شارب 
خمر، کودک، مجنون، مجبور یا... باشد، مجازاتی 
برای او نیســت.« بر همین اساس در مادۀ ۷۰۱ 
قانون مجازت اسالمی که برگرفته از فقه است، 
آمده است: »هر کسی متجاهراً و به نحو علن در 
اماکن و معابر و مجامع عمومی مشروبات الکلی 
استعمال نماید، عالوه بر اجرای حد شرعی شرب 
خمر به دو تا شش ماه حبس تعزیری محکوم 
می شود.« این ماده اوال شرب خمر غیرعلنی را 

از شمول حکم خارج کرده است؛ ثانیا با توجه 
به تعابیر »متجاهرا« و »به نحو علن« و »اماکن و 
معابر عمومی« برخی حقوقدانان گفته اند: تفسیر 
مضیق عبارت متجاهراً و به نحو علن، آنست که 
مرتکب قصد آشکار کردن این عمل را نیز داشته 
باشد. بنابراین اگر به صورت اتفاقی عمل او علنی 
شد، مشمول این ماده نخواهد بود)زراعت،6۷(. 
طبق مواد ۲ و ۲۱۷ قانون آیین دادرســی ایران، 
جرایم یا جنبــه حق اللهی محض دارند یا جنبه 
حق الناس محض و یا جنبه حق اللهی و حق الناس 
را با هم دارند. شــرب خمر اگر فقط در خفا و 
ستر یا حریم خصوصی و بدون تجاهر و تظاهر 
و اضرار به غیر انجام شود دارای جنبه حق اللهی 
محض است و طبق ماده 43 آیین دادرسی که 
می گوید تحقیــق در جرایم منافی عفت)مانند 
رابطه نامشــروع با توافق طرفین که غیرعلنی 
است و شاکی خصوصی که مدرک اثبات کننده 
جرم داشته باشد، وجود ندارد( ممنوع است مگر 
در مواردی که جرم مشــهود یا دارای شاکی 
خصوصی باشــد و جز در این شرایط نمی توان 
در مورد آن تحقیق انجام داد و فردی را تحت 
تعقیب قرار داد. مواردی که مجازاتی در شرع 
برای آنها معین نشده و تعدی به حقوق جامعه 
یا مخل نظم همگانی یا تعدی به حقوق شخص 
یا اشخاص حقیقی یا حقوقی نیستند)ماده۲آیین 
دادرســی( جزو امور حق اللهی هستند و گناه 
محسوب می شوند و در صورت توبه کردن میان 
فرد و خدای خود، امکان بخشــش وجود دارد 

وگرنه مجازات اخروی دارد نه دنیوی. 
در کشورهایی که تولید و خرید و فروش 
مشروبات الکلی هم جرم نیست، مستی در مالء 

عام و رانندگی جرم به شمار می آید.
بنابراین وقتی حریــم خصوصی به نحوی 
اســت که فقــط در صورت ضرر رســاندن 
به دیگران و نظم عمومی می توان جرم انگاری 
کرد، به همیــن ترتیب نماز خواندن و حجاب 
)ایازی، http://ayazi.net( نیز جزو ایمانیات و 
حریم خصوصی افراد است و حکومت حق الزام 
و اجبار ندارد، همانطور که نمی تواند کســی را 
به خاطر تارک الصلوه بودن یا اهمال در نماز تنبیه 

یا سلب امتیاز کند. 
ممنوعیــت تفتیش شــهروندان و 3   بازرسی

دارایی شان بدون دالیل موجه و قابل اعتماد از 
مصادیق حق حریم خصوصی اســت. بازرسی 
یعنی اقدامات پلیس برای یافتن یا معلوم کردن 
یا کشف مدارک جرم از جرایم مربوط به سالح 
یا کاالهای قاچاق. تفتیش ها و بازرسی ها شامل 
نگریستن به درون یک محل یا ظرف یا در بسته 
اتومبیل، نمونه خون گرفتن، نمونه ادرار گرفتن 
و استراق سمع به وسیله پلیس یا نهادهای قضایی 

است)هافمن۱۷3-۱۷4(.
 چــون اقامتگاه هر کــس حوزه 4   اقامتگاه و بازرسی آن و مقررات مربوطه
خصوصی اوست، هیچ مقامی حق ورود به آن 
را ندارد مگر با حکــم قضایی. اهمیت حوزه 
خصوصی چنان اســت که حتی با وجود حکم 
قضایی هم کیفیت ورود و بازرسی محدود است 
و مقررات زیادی دارد. اگر بازرسی به رویه ای 
عادی تبدیل شــود، بســیار خطرناک است و 
پایه های یک حکومت را می لرزاند. بازرسی فقط 
در موارد مهم مانند قتل و قاچاق و جاسوسی)به 
شرط وجود ادله کافی( میسر است و نباید تبدیل 
به رویه ای عادی شود. بازرسی دارای شرایط و 
محدودیت های مشخصی است که اگر هر یک 
از آنها رعایت نشود، کل فرآیند دادرسی را با 
چالش مشروعیت مواجه می کند و نظام دادرسی 

عادالنه را زیر سوال می برد.
-ظن قوی به وجود دالیل جرم و مهم تر از حقوق 

اشخاص)ماده۹6 ق.آ.د(.
بازرسی باید با دستور قاضی باشد.

-بازرســی باید در روز انجام شــود)ماده۷۹ و 
۱۰۰ق.آ.د(.

-بازرسی فقط در خصوص اشیای مرتبط با جرم 
باشد)ماده 8۰ و۱۰3(.

-در حضــور متصرف قانونی،شــهود واقعه و 
مطلعین محلی یا...)ماده8۱ و ۹8(.

-تهیه صورت مجلس از اشیای توقیفی با امضای 
متهم )ماده ۱۰4و ۱۰۷ق.آ.د( و به صاحب اشیا 

باید رسید داده شود)ماده۱۰8ق.آ.د(.
استرداد اشــیایی که در جریان تحقیقات 
توقیف شــده مگر آنچه کــه برابر قانون باید 
معدوم شود)مانند مواد مخدر( )ماده۱۱۱ ق.آ.د(. 
بازپرس یا دادستان مکلف است مادام  که پرونده 
نزد او جریان دارد به تقاضای ذی نفع دســتور 
رداموال و اشیا را صادر کند و اگر چنین نکردند، 
باید دادگاه قبل از رســیدگی و محاکمه نسبت 
به اشــیای متهم تعیین تکلیف و آنچه را باید 

مسترد کند برگرداند)ماده ۱۰ ق.م.ا(.
 حوزه خصوصی یعنی حوزه حیثیت 5  حق حرمت، حیثیت و شرافت

و شــرافت. حیثیت و شرافت از جمله مواردی 
است که در جوامع سنتی هم از جایگاه ویژه ای 
برخوردار بوده و در متون کهن نیز بر آن تاکید 
بسیار شده است اما تفاوت آن با اعالمیه جهانی 
حقوق بشر در این است که در جوامع و متون 
سنتی حق حیثیت و شــرافت برای مومنان و 
هم دینان و هم وطنان بود و کســانی که از این 
قلمرو بیرون بودنــد، واجد چنین حقی نبودند؛ 
به همین دلیل با وجود اعتقاد به این اصل مهم، 
همواره حق حرمت و حیثیت افراد نقض می شد 
زیرا وقتی هر فرقه یا طایفه ای حق نادیده گرفتن 
حرمت و حیثیت و شــرافت دیگران را داشته 
باشــد، این حق برای هیچکس وجود نخواهد 
داشت اما اعالمیه جهانی این حق را عام و بشری 
در نظر گرفته و هر کس با هر عقیده و مرامی 

واجد حق حرمت و حیثیت است. 
حق حرمت و حیثیت در شریعت اسالمی نیز 
از اهمیت باالیی برخوردار است؛  چنان که جزو 
اصول حقوقی قرار گرفته و حاکم بر همه احکام 
است و در روایات عدیده ای تحت عنوان تقدم 
عِرض و دِماء)آبرو و خون( بر همه احکام )حتی 
احکام واجب( مطرح شــده است. تا جایی که 
یکی از موارد تجویز حکم جهاد جایی است که 
حیثیت و شرافت مسلمانی به خطر افتد اما مشکل 
اینجاست که در فقه سنتی این حق گران سنگ 
فقط برای مسلمانان است نه برای همه انسان ها. 
البته در فتوای متاخر آیت اهلل منتظری، این حق 

متعلق به عموم انسان هاست نه فقط مؤمنان.
مکاتبــات پســتی و ایمیــل حریــم  خصوصی است6
 در اینکه مکاتبات نیز جزو حریم خصوصی 
است تردیدی نیست اما به همین سیاق، پست 
الکترونیک)ایمیل( نیز حوزه خصوصی به شمار 
می آید. در ســال ۱38۷ در جریــان یکی از 
محاکمات نگارنده که به همراه سه عضو دیگر 
خانواده هر کدام به ســه ســال زندان محکوم 
شــده بودیم قاضی ساعدی از قضات مستقل و 
برخوردار از شــرایط و شئون قاضی در دادگاه 
تجدید نظر به همراه دو قاضی دیگر خواســتار 
پسورد متهم برای معاینه ایمیل های مورد استناد 
متهم شــدند. به دادگاه اعالم کردم که ایمیل 
جزو حریم خصوصی متهم است و پسورد مانند 
کلید خانه اوست و نمی توان بدون حضور متهم 
وارد حریم خصوصی وی شد. قاضی این سخن 
قانونی را پذیرفت و در جلسه دیگری با حضور 
قضات، نماینده دادگستری و یک شاهد و یک 
کارشناس، توسط خود متهم ایمیل مورد استناد 
او باز شد و قاضی از آنجا که فقط باید به اسناد 
و اشــیای مرتبط با اتهام رسیدگی کند لذا فقط 
ایمیل های خاص که با عنوان فرستنده خاصی 
مشخص شده بود را معاینه و کپی کرده و فایل 
آن را ذخیره کردند؛ پس از اتمام بازرسی نیز در 
حضور حاضران اعالم کرد پسورد را از سیستم 
پاک کنید و در صورت مجلس قید کرد که متهم 
شخصا با پسورد خود وارد شده و آن را از حافظه 

سیســتم پاک کرده است، تا جایی برای شبهه 
سوءاستفاده از پسورد متهم در سیستم دادگستری 
نماند. این کار برخالف رویه برخی محاکم دیگر 
و رفتاری کامال قانونی و اعتمادبخش بود. رفتار 
این قضات عالی و پرسابقه سندی است بر اینکه 

ایمیل افراد، حریم خصوصی آنان است.
 »در مورد حوزه خصوصی هم دیگر 1   تعمیم حرز به اتومبیل

آن تلقی قدیمی که تنها به معنی چهاردیواری 
است وجود ندارد. در متون دینی گفته می شود 
که اگر کسی بدون اجازه یا به عنف وارد حریم 
خصوصی دیگری شده و کشته شود، قصاصی 
ندارد. امروز هم خیلی ها معتقدند ماشین، حریم 
خصوصی است و حکومت نمی تواند بدون اذن 
وارد آن شود. در احکام سرقت که ۲۰ شرط دارد 
یکی از شروط »ِحرز« است، یعنی اگر چیزی 
در صندوق یا مکان پوشــیده ای باشد که نشان 
دهد مالک نمی خواسته کسی به آن دست بزند، 
کسی حق دستبرد به آن را ندارد؛ بعضی گفته اند 
حتی اگر برای مثال قفل هم نداشته باشد اما در 
محلی باشد که فرد ماذون به تصرف نباشد، حرز 
به شــمار می آید. خاطره مربوط به رای قضات 
درباره حرز بودن ایمیل یادآوری می شود. اینها 
در حق مالکیت به عنوان زیربنایی ترین حق و از 
حقوق بنیادی بشر ریشه دارد )مجله چشم انداز 
ایران، شــماره ۹۲، تیر و مرداد ۱3۹4، صص 

.)8۹-۹3
ِحرز را به معنی قفل هم گفته اند اما معنای 
ِحرز عام تر است؛ حرز یعنی حفاظت، پناهگاه، 
پرده و جای مطمئن. وجود ِحرز یکی از شرایط 
ثبوت حّد سرقت اســت، از این رو دزدیدن از 
غیرحرز، همچون چیزی که درمعابر عمومی و 
بدون حفاظ اســت، موجب حد نیست. هرچند 
برخی از فقها، مراقب بودن صاحب مال نسبت 
به مال خود را در اماکن عمومی، حرز آن مال 
دانسته اند ولی غالب فقها جیب را حرز می دانند؛ 
به طوری کــه اگر چیزی از جیب بیرون آمده 
باشــد گرچه در معرض دید عموم اســت اما 
دزدیدن از آن مصداق جرم ســرقت اســت و 
لزومی ندارد که جیب شــخص حتما زیپ یا 
قفل داشته باشد. همین که مال شخصی اوست 
و شواهد داللت دارد که او اجازه نمی دهد کسی 
به آن دستبرد بزند برای حریم خصوصی بودن 

کفایت می کند.
حفظ امنیت حریم شخصی  تنها وظیفه  و بلکه از اهم وظایف یک دولت است، در 9
بودنش  از  بهتر  نبود حکومت  غیر این صورت 
اســت. به همین دلیــل از نظرشــرعی قیود 
شانزده گانه ای که برای اثبات زنا به کار می رود، 
برای تعلیق به محال بردن اثبات آن اســت و 
شــروطی برای شــهادت مقرر شده که کسی 
به خود اجازه شهادت ندهد و یکی از دالیل آن 
جلوگیری از مداخله و اخالل در حریم خصوصی 
افراد حتی با فرض وجود احتمال گناه است)حق 

حیات، فصل سنگسار، ص۱۲۰(.
کتاب مبانی فقهی حکومت اسالمی از 10 اســاس بحث استخبارات در جلد چهار 
آیت اهلل منتظری بر نفی فرضیه بدگمانی دستگاه 
اطالعاتی است! ابتدا بحث مفصلی دارد در مورد 
نفی ظن و نفی سوءظن و تجسس در احوال مردم. 
داللت های فراوان قرآنــی و روایی را مطرح 
می کند تا نشان دهد اصل را بر سوءظن گذاشتن، 
حرام است. این تحریم ظن و سوءظن و تجسس 
در احوال و اسرار مردم در مورد حوزه خصوصی 
و اسرار شخصی و خانوادگی افراد است و این 
متفاوت از بحث خبری و مسائلی است که به نظم 
عمومی و موجودیت نظام سیاسی بستگی دارد. 
می گویــد در چارچوب مقــررات و قوانین، 
خبریابی و تجســس در بعضی از امور اشکالی 
ندارد، مثال زیر نظر گرفتن کارمندان دولتی برای 
اینکه معلوم بشود وظیفه خودشان را به درستی 
انجام می دهند یا نه؛ یا مثال نظارت بر کسانی که 

بیت المال دستشان است و رفتار آنها.

اینکه صندوق عقب را حریم خصوصی تلقی کرده و آن را مصداق حرز بدانیم ولی داخل اتومبیل را جزو حوزه عمومی اعالم کنیم 
یا پالژ خصوصی را چون مکان عمومی دانسته، برای تجسس نیازی به حکم قضایی نداشته باشیم از نظر ذهنی از ذهنیت مردمان 
1000سال پیش نیز عقب افتاده تر است زیرا با معیارهای فقهی نیز از 1000سال پیش حریم خصوصی قابل تمییز و محترم بود.

عمادالدین باقی
پژوهشگر حقوق و علوم اجتماعی

خصوصی یم  حر حِق 
فقه حقوق بشر  درباره حوزه خصوصی چه دیدگاهی دارد؟

قانون



افقفصل 2:  جهان سیاست

پراگماتیک؟  حزب  یا  یک  ایدئولوژ حزب 
چرااحزابایدئولوژیکدرحوزهانطباقباتغییراتاجتماعیدرجامیزنند؟

احزاب بر بســتر جامعه روییده و رشد 
می کنند و همراه با تحوالت جامعه دگرگون 
می شــوند. اینجا باید بیــن دو نوع حزب 
تفکیک قائل شد؛ یکی احزاب ایدئولوژیک 
و دیگری احــزاب پراگماتیک. احزاب 
ایدئولوژیک از یک ســو یادآور دوران 
بالندگی ایدئولوژی ها و اندیشه آوانگاردی 
هستند و از ســوی دیگر باور به رسالت 
دارند. در روزگاری که دین  روشنفکری 
را از ســاحت اجتماعی کنار زده بودند تا 
جهان بینی های خرد محور جای آن را بگیرند 
و در روزگاری کــه فاصله عظیمی بین 
روشنفکران و توده های مردم وجود داشت، 
خودبه خود روشنفکران مأموریت می یافتند 
توده های مردم را بــا تکیه بر خردباوری 
به ســوی صالح و سعادت رهنمون شوند. 
طبیعی بود که در چنین فضایی احزاب نقش 
آوانگارد و هدایتگر برای خود قائل شده و 
مردم را با آرمان های خود آشــنا و همراه 
کنند؛ آنها این کار را از طریق ایدئولوژی 
محقق ساختند؛ به ویژه آنکه یکی از عوامل و 
عناصر گروهبندی ها ی سیاسی و اجتماعی، 
داشتن ایدئولوژی مشترک بود. ایدئولوژی، 
فنکسیون یا عملکرد حزب را تعیین می کند 
و فنکسیون هم به نوبۀ خود تأثیر مستقیمی 
بر ساختار حزب دارد. این فرمول در احزاب 
می شود.  معکوس  عملگرا  یا  پراگماتیک 
نتیجه ایــن بود که ســازماندهی احزاب 
ایدئولوژیک به گونه ای طراحی می شد که 
بتواند بیشترین نیرو را به دنبال حزب بکشاند 
و هواداران را به گونه ای آموزش دهد که 
مانند پیش آهنگان، الگوی رفتاری توده ها را 
داشته باشند. زیرا هدف این بود که بیشترین 
تأثیر را بر پیرامون اجتماعی بر جای گذاشته 
و کمترین اثــر را از این پیرامون بگیرند. 
به همین دلیل سازماندهی حزب بی شباهت 
به سازمان های نظامی نبود. هواداران حزب 
در دســته های منظم با دیسیپلین نظامی و 
از همــه مهمتر با باور به حقیقت حزب و 
مواضع آن به پیکاری مقدس و مســتمر 
مشغول می شدند. در قرن بیستم دونوع حزب 
ایدئولوژیک با انضبــاط آهنین در جهان 
شناخته شده بودند که عبارت بودند از حزب 
کمونیست و حزب نازی. این دو حزب نماد 
اوج اقتدار و مشروعیت احزاب ایدئولوژیک 
بودند که با عملکــرد افراطی خود نه تنها 
احزاب ایدئولوژیک را از اعتبار انداختند، 
بلکه در ســطحی گسترده تر ایدئولوژی را 
هم به کفر ابلیس تبدیل کردند. دانیل بل 
از جامعه شناســان دهه 1960 کتابی تحت 
عنوان »پایان ایدئولوژی« نوشت که خیلی 
زود شهرتی جهانی یافت و مرجع بسیاری 
از پژوهش های سیاسی قرار گرفت. به این 
ترتیب احــزاب ایدئولوژیک فقط در نیمۀ 
اول قرن بیســتم خوش درخشیدند و دولت 
مستعجل آنها را همان کسانی به پایان رساندند 
که افراط را از حــد گذرانده و با اصرار بر 
مواضع ظاهرا برحق خود جهان را به آتش و 
خون کشیدند. وضعیت به گونه ای بود که در 
سال های پس از جنگ جهانی دوم به غیر از 
حزب کمونیست شــوروی که در پشت 
 پرده های آهنین از تعرض مصون بود، در 
سایر نقاط جهان ایدئولوژی گرایی بی آبروتر 
از آن بود که کســی را جرات حمایت از 
آن باشد. زمان آن فرارسیده بود که احزاب 
سیاسی تکلیف خود را یکبار برای همیشه 
مشخص کنند؛ به ویژه احزابی که رابطه ای 

نامشــخص با پــاره ای از ایدئولوژی های 
متصلب داشتند ولی ســنگ های خود را 
چنان که باید وانکنده بودند. حزب کارگر 
انگلستان و حزب سوسیال دموکرات آلمان 
از این دسته بودند. بماند که بیشتر احزاب 
سوسیالیست در رقابت با احزاب کمونیست 
خود را مارکسیست می نامیدند؛ درحالی که 
کمونیست ها به ویژه از کنکرۀ سوم حزب 
کمونیست روسیه بلشــویکی به رهبری 
لنین در سال 1919 که موسس انترناسیونال 
ســوم هم بود، احزاب سوسیالیســت را 
فاقد شــرایط الزم برای مارکسیست بودن 
می دانســتند. احزاب سوسیالیست هم که 
عضو انترناســیونال دوم )تاسیس 1891( 
بودند و تصلب ســازمانی و ایدئولوژیکی 
بلشویک ها را قبول نداشتند، سر دو راهی 
گیر کرده بودند. در عین حال چندین سال 
طول کشید تا شــهامت یک اقدام عملی 
بین احزاب سوسیالیست به وجود آید. ابتدا 
حزب سوسیال دموکرات آلمان در کنگرۀ 
باد گادسبرگ 1959 تصمیم قطعی خود را 
گرفت و اعالم کــرد که از این پس این 
حزب با ایدئولوژی مارکسیسم-لنینیســم 
وداع گفته و آرمان های خود را در جامعه 
و میان افکار سوسیالیســت های برجسته 
کرد.  خواهد  جست وجو  غیرمارکسیست 
اندکی بعد حزب کارگر انگلستان هم در 
کنگرۀ اسکاربورو 1963 با ذکر این نکته 
که »دیگر نمی توان راه حل مشکالت قرن 
را در گورســتان هایگیت )محل  بیستم 
با  مارکس( جست وجو کرد« رسما  دفن 
مارکسیسم قطع رابطه کرد. اما زمینه های 
عینی چنیــن انقــالب ایدئولوژیکی در 
تحوالت اجتماعی-اقتصادی دهه های 1950 
و 1960 نهفته بود. رونق اقتصادی و سیل 
ثروتی که از مســتعمرات روانه اروپا شده 
بود، باعث ترمیم شکاف اقتصادی بین فقیر 
و غنی از یک سو و کاهش التهابات سیاسی 
و مبارزه های خشــن کارگری از ســوی 
دیگر شــده بود. در نتیجه شعارهای تند و 
تیز انقالبی هم جاذبه های خود را از دست 
داده بود. به عبارت دیگر کارگران دیگر در 
میانۀ مرگ و زندگی دست و پا نمی زدند و 
صالبت مبارزات حزبی که شاخصۀ زندگی 
سیاســی در نیمه اول قرن بیستم بود، جای 

به بحث و جدل هــای کاربردی  خود را 
داده بود. اثر قطعی ایــن فرآیند بر زندگی 
حزبی عبارت بود از پیدایش گونۀ جدیدی 
از حزب کــه با دو نوع حزب موجود یعنی 
احزاب کادر و احزاب توده ای متفاوت بود. 
این احزاب جدید با برچسب های مختلف از 
سوی جامعه شناســان و سیاستمداران معرفی 
 »Catch all Party« می شــدند. نــام
کــه مــا آن را »حزب همه پذیــر« ترجمه 
کرده ایم، رایج ترین برچســبی بــود که بر 
پیشــانی این احزاب می نشست. حزب رأی 
یا ماشــین جمع آوری رأی، حــزب عمل و 
حزب سازمانی هم القاب دیگری بودند که 
به آنها نسبت می دادند. ویژگی این احزاب 
در این بود که مخاطب خاصی نداشتند و 
از ایدئولوژی خاصی هم پیروی نمی کردند. 
به عبارت دیگر این احزاب خود را نماینده 
یک طبقه اجتماعی یا شــغلی نمی دانستند 
و شعارهای آنها به گونه ای بود که منافع 
بیشــترین طیف اجتماعی را در بر بگیرد. 
در نتیجه شــعارها ی آنها کلی و همه پسند 
بود؛ مانند سعادت ملت، رفاه همگان، باال 
رفتن ســطح زندگی مردم، آینده درخشان 
برای فرزندانمان و...؛ نکته دیگری که حائز 
اهمیت است، این است که احزاب موجود 
هم چاره ای نداشتند جز اینکه در رقابت با 
احزاب همه پذیر به شــعارهای کلی روی 
بیاورند. در یک کالم همه به سوی مرکز 
خیز برداشــتند و از چپ و راست فاصله 
گرفتند. حزبی که از دوگل به یادگار مانده 
بود، یعنی  ام.پ.ار )M.P.R( نمونه ای از این 

نوع احزاب بود. امــا احزاب پراگماتیک 
یــا عملگرا به کلی از قیــد ایدئولوژی و 
جهان بینی و هر عنصر پیشین و ماتقدمی 
که پیش از تجربه چاچوب های شناخت را 
مشخص کنند، رها و آزاد هستند. در نگاه 
اول و عوامانه پراگماتیسم معادل »هرچه 
پیش  آید خوش آید« یــا »ره چنین رو 
که رهــروان رفتند« جلــوه می کند ولی 
تأمل در این زمینه نشان می دهد که چنین 
نیســت و به رغم نفی نگاه متافیزیک از 
سوی پراگماتیســت ها، این رویکرد خود 
به فلسفه ای معتبر مستظهر است که از قرن 
نوزدهم تاکنون برخی اندیشمندان را به خود 
مشغول داشته است. خاستگاه این فلسفه که 
قرار بود فلسفه نباشد و فقط طریق نجات 
را نشــان دهد، ایاالت متحده آمریکاست. 
باشــگاه کوچکی که در دهــه 1870 در 
ماساچوست جلســات خود را به رهبری 
معنوی چارلز ساندرز پیرس تشکیل می داد 
و کم کم اندیشه ورزانی چون ویلیام جیمز و 
جان دیووی هم به آن پیوستند، به صورت 
بر  را  متافیزیک«  نام »باشگاه  طنز آمیزی 
خود گذاشت تا علیه متافیزیک مبارزه کند. 
اینکه هیچ حقیقت پایدار و مسلمی وجود 
ندارد، هر فکر و اندیشــه ای باید درستی 
خود را در عمل نشان دهد، تجربه و عمل 
آزمایشگاهی است که درستی یا نادرستی 
هر اندیشــه ای را البته به صورت نســبی 
نشان خواهد داد، اصول اولیه پراگماتیسم 
آمریکایی بود. این اندیشه هم برخاسته از 
نگاه جامعه آمریکایی بود که فاقد پیشینۀ 

تاریخی و فلسفی است و می خواهد فایده 
یا ضرر همه چیــز را فی المجلس تأیید یا 
رد کند و هم سامان بخش نگاه آمریکایی 
که اینک بیان منطقی نگاه خود را در این 
فلسفه می دید. طبیعی بود که این برداشت با 
اندیشه و نگاه اروپایی هیچ سنخیتی نداشته 
باشــد و بازتابی هم در آن قاره پیدا نکند. 
در عین حــال، این بدان معنی نبود که در 
اروپا احزاب پراگماتیسم وجود نداشته باشد. 
در عین حال طبیعی بود که پراگماتیسم هم 
مانند ســایر نحله ها و رویکردها هم مورد 
نقد قرار گیرد و هم دچار افول نسبی شود. 
می توان گفت که پراگماتیسم تا سال های 
جنگ جهانی دوم بر پایه آموزه های ویلیام 
جیمز و جــان دیووی به حیات خود ادامه 
داد و ســپس دچار رخوت شد اما از بین 
نرفت؛ بــرای احیای مجدد آن باید تا دهه 
1980 که ریچارد رورتی نفس تازه ای در 
کالبدش دمید، صبر کنیم. به نظر می رسد 
این بار پراگماتیسم بازتاب گسترده تری در 
اروپا پیدا کرد که علتش را باید در اندیشه 
پست مدرن و جهانی شدن جست وجو کرد. 
تعریف رورتی از دموکراسی نشان می دهد 
که تا چه حد نسبیت و میل انسان برای آنکه 
هرچه دل تنگش می خواهد بگوید، بر نگاه 
انســان بی پناه و سردرگم روزگار معاصر 
ســایه انداخته است. در ضمن دموکراسی 
مورد نظــر رورتی الهام بخش دولت آمریکا 
در صدور دموکراســی مورد نظر خود شد 
که پس از فروپاشــی شــوروی به تبلیغ آن 
می پرداخت. رورتــی می گوید نه علم و نه 
اخالق و نه هیچ چیز دیگری نباید به انسان ها 
تکلیف کند که چه باید بکنند. شاید آنها در 
عمر کوتاه خــود بخواهند راهی را انتخاب 
کنند که از نظر روشــنفکران نادرست باشد 
ولی ممکن اســت آنها در همین راه نادرست 

احساس خوشبختی کنند.
از مطلب دور نشــویم؛ احزاب عملگرا 
به دنبال شناخت امیال و غرایز انسان و در 
یک کالم در پی همان چیزهایی هستند که 
خوشایند مردم است و احزاب با طرح آنها 
می توانند نظــر رأی دهنده را جلب کرده و 
رأی او را به خود اختصاص دهند. متاسفانه 
به دلیل مقبولیت همان نگاهی که رورتی 
مطرح می کند، احزاب سیاسی هم به میزان 

زیاد و گاه به طــور کامل از آرمانخواهی 
فاصله گرفته و به دریوزگانی تبدیل شده اند 
که فقط به کسب رأی می اندیشند. اگر جامعه 
به همان وضعیتی دچار شود که جامعه شناسان 
از آن با عنوان عصر خالء یا دوران پوچی یاد 
می کنند، آنگاه می توان حدس زد که دامنۀ 
این انحطاط قبل از هر چیز دامن خود احزاب 
پراگماتیک را می گیرد. یک نمونه آن الیحۀ 
ازدواج همجنس گرایان است که یکی پس 
از دیگری از ســوی احزاب به پارلمان ها 
ارجاع می شــود. در این لوایح فکر عالج 
مشکل مطرح نیست بلکه بیشتر شاهد نوازش 
امیال و هوس ها هستیم. حتی در مورد داشتن 
حق فرزندپذیری از سوی زوج های همجنس 
که در پاره ای از کشورها به تصویب رسیده 
به سرنوشت  نسبت  مالحظه ای  هیچ  است، 
کودکانی که پــدر و مادری همجنس گرا 
پیدا می کنند، مشاهده نمی شود. حال می توان 
حدس زد که حکم جهان شــمول و قاطعی 
نســبت به احزاب عملگرا نمی توان صادر 
کرد زیرا اگر جامعــه در حالت پویایی و 
واالگرایی قرار داشته باشد، احزاب عملگرا 
بهترین بیان و ترجمان چنین پویایی خواهند 
بود و برعکس، اگر جامعه در حال انحطاط و 
فضیلت گریزی باشد، احزاب عملگرا نیز زوال 
و سقوط چنین جامعه ای را شتاب می بخشند. 
اما یک نکتــه را نمی توان انکار کرد و آن 
ماندگاری و مانایی احزاب عملگراست که 
به دلیل انعطاف پذیری و قابلیت تطبیق خود 
با حــوادث و رویدادها می توانند خود را در 
هر شرایطی حفظ کنند. در حالی که احزاب 
ایدئولوژیک از انعطاف برخوردار نیســتند 
و پیوســته بین آنها و جامعه فاصله می افتد. 
یکی از نظریه های معتبر انقالب همین فاصله 
فزاینده بین نظام سیاسی و جامعه است که 
یا به دلیل ایدئولوژی پیش می آید یا به دلیل 
محافظه کاری. االن اگر از ما بپرسند چالش 
اصلی و فوری در جامعۀ ایران چیســت، 
خواهیم گفــت فاصلۀ روزافزونی که بین 
نظام سیاسی و جامعه به وجود آمده و نظام 
سیاسی حتی نمی تواند خود را با تحوالتی که 
خود موجد آن بوده است، همراه و همسو 
ســازد. در نبود اطالعات کافی ما چاره ای 
جز نشانه شناسی نداریم. نشانه ها حکایت از 
آن دارند که حتی مسئولین دولت خطر را 
حس کرده اند ولی تدابیری که اندیشیده اند، 
بیشــتر بر وخامت اوضاع می افزاید. برای 
مثال حس کرده اند که دانشــگاه ها موجد 
تحوالت فکری ای بوده اند که با ارزش های 
نظام کامال منطبق نبوده است. حال برای 
رفع این نقیصه دســت به تصفیه اساتید 
باسابقه زده و برای جانشینی آنها از مقوالت 
اجتماعی مورد وثوق اســتفاده کرده اند. 
ولی آیا از خود پرسیده اند که مشهورترین 
المذهبان جهان خود تربیت شده مراکز دینی 
بوده انــد؟! پــاره ای از این مقوالت مورد 
وثوق در بی اعتقادی محض به سر می برند 
و ما آن را از نشــانه هایی که از خود بروز 
می دهند، حس می کنیم. آیا شاه سابق ایران 
فکر می کرد دست پرورده و نوکر خانه زاد 
آنها یعنی فردوست چنین موضعی نسبت 
به او داشته باشــد؟ به نظر ما برای ترمیم 
شــکافی که بین نظم سیاسی و نظم مدنی 
پیش آمده است، باید باب اجتهاد را مفتوح 
نگه داشت؛ نظام سیاسی نیز باید همسو و 
همزمان با تحوالت مفیدی که خود منشاء 
آن است، دست به روزآمد کردن فقه و پیدا 
کردن راه حل برای چالش های تازه بپردازد. 
یک راه حل دیگر، ایجــاد آلترناتیوی از 
احزاب ارزشی و پراگماتیست در رسیدن 

به حاکمیت است.

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

2درس-گفتار های فعالیت حزبی

لنین
طرفدار حزب ایدئواوژیک بود

حزب کمونیست چین نمونه یک حزب ایدئولوژیک است

ریچارد رورتی
از حزب پراگماتیک دفاع می کند
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دیپلماسی

منطقه ای موازنه سازی 
ایرانباآزادسازيموصلبهمطلوبیتهایراهبردیدستیافتهاست

ایران بخشي از واقعیت سیاسي و راهبردي 
محیط منطقه اي اســت. کشورها و بازیگراني 
که نقش منطقه اي ایفا مي کنند، از قابلیت الزم 
براي اثرگذاري، هدایت و مدیریت بحران هاي 
منطقه اي برخوردارنــد. بحران هاي منطقه اي 
غرب آسیا از سال 2011 به بعد افزایش یافته 
است. علت اصلي شــکل گیري و گسترش 
چنین بحران هایي را مي توان نقش سیاســي و 
منطقه اي عربستان دانست. عربستان از قابلیت 
و مازاد اقتصادي خود براي مقابله با ایران بهره 

مي گیرد. 
نقش عربســتان در برخورد با ایران، مبتني 
بر نشانه هاي منازعه نیابتي شکل گرفته است. 
مقامات عربستان تالش دارند تا اهداف راهبردي 
خود با آمریکا و جهان غــرب را در مقابله و 
رویارویي با ایران سازماندهي و اجرایي کنند. 
در چنین شــرایطي، منازعه راهبردي در روابط 
منطقه اي ایران و عربستان مي تواند آثار خود را 
در ارتباط با بي ثباتي هاي سیاسي و امنیتي منطقه 
به جا بگذارد؛ طبیعي اســت که ایران در چنین 
شرایطي از ســازوکارهاي ابهام و سازش بهره 

نخواهد گرفت. 

QQQ سناريوهاي كنش راهبردي ايران
الگوي رفتاري ایران در دوران دفاع مقدس 
بر اساس نشانه هایي از کنش مبتني بر مقاومت 
شــکل گرفته است. چنین الگویي را ایران در 
مقابله با سازوکارهاي کنش نظامي، عملیاتي و 
اقدامات تروریستي داعش و عربستان به کار 
گرفته است. نقش ایران در مقابله با داعش در 
حوزه هاي مختلف جغرافیایي انعکاس داشــته 
اســت. درباره چگونگي نقش ایران در روند 
آزادسازي موصل سه رویکرد ارائه شده است؛ 
هر یک از این رویکردهاي سه گانه مي تواند 
آثار و پیامدهاي خاصي در ارتباط با امنیت ملي 
ایران ایجاد کند؛ رویکرد اول مبتني بر »کنش 
فعال ایران« در فرآیند آزادسازي موصل بوده 
است. چنین رویکردي با سیاست هاي راهبردي 
ایران هماهنگي ندارد. ایران در روند رویارویي 
با نیروهاي تهدیدکننده از سازوکارهاي »اقدام 
پیشگیرانه« بهره مي گیرد. بر اساس رویکرد 
و الگوهاي راهبردي مبتني بر اقدام پیشگیرانه 
ایران، مقابله با داعش از طریق سازوکارهاي 
کنش مستقیم حاصل نشده است. الگوي کنش 
فعال به مفهوم کاربرد نیروي نظامي سازمان یافته 
در عملیات علیه داعــش در موصل هیچگاه 
به عنوان اولویت تاکتیکي ایران محســوب 

نمي شود. 
نگرش دوم مبتني بر سازوکارهایي است که 
زمینه هاي الزم براي چندجانبه گرایي راهبردي، 
تاکتیکي و عملیاتي علیه داعش را امکان پذیر 
مي سازد. در چنین فرآیندي، آزادسازي موصل 
مبتني بر ائتــالف نیروهاي کرد عراقي، ارتش 
عراق و گروه هاي شبه نظامي عراقي بوده است. 
نیروهاي شبه نظامي را مي توان به عنوان بخشي 
از واقعیت هــاي رویارویي برابر داعش در نظر 
گرفت؛ این نیروها و واحدهــاي عملیاتي از 
ابتکار عمل و تحرک الزم برای مقابله با داعش 

برخوردار بوده اند. 
عالوه بر شیعیان مي توان نقش نیروهاي کرد 
در عملیات موصــل علیه داعش را مورد توجه 
و تاکید قرار داد. نیروهاي کرد از سازماندهي 
نظامي الزم برخوردار بودند و عملیات مشترکي 
را با ارتش عراق براي مقابله با داعش در موصل 
برنامه ریزي و سازماندهي کردند. به این ترتیب، 
هرگونه عملیات نظامي علیه داعش در موصل 
مبتني بر ســازوکارهاي ایجاد جبهه مشترک 
عراقي بوده اســت. جبهه مشــترک نیروهاي 
عراقي علیه داعش در موصل را پیشمرگان کرد، 
نیروهاي بسیج مردمي عراق و ارتش این کشور 

تشکیل مي دهند. 
رویکرد سوم به این موضوع اشاره دارد که 

ایران در روند آزادســازي موصل نقش آفرین 
بوده، اما چنین نقشــي را بر اســاس الگوهاي 
ایفا کرده است. طرح ریزي  کنش غیرمستقیم 
عملیات مشترک نیروهاي کرد و ارتش عراق 
بر اساس الگوهاي مستشاري ایران بوده است. 
بهره گیري از سازوکارهاي موازنه تاکتیکي از 
طریق فعال سازي نیروهاي اجتماعي و سازماني 
عراق براي آزادســازي موصل را مي توان نماد 
کنش فعال تاکتیکي نیروهایي دانست که نقش 
خود را از طریق ســازوکارهاي کنش حمایتي 
و موازنه دهنده ارتقا داده اند. ایران بیش از آنکه 
نقش عملیاتي در فرآیند آزادسازي موصل داشته 
باشد، از قابلیت الزم براي سازماندهي نیروهاي 
اطالعات مستشاري  ارائه  عراقي، مشــاهده و 

برخوردار بوده است. 

QQQ نقش موازنه دهنده ايران
آزادي موصــل، شــکل بندي هاي موازنه 
منطقه اي را تحت تاثیر قــرار مي دهد. ایران از 
قابلیت الزم براي موازنه  نیروهاي امنیتي و هویتي 
منطقه اي برخوردار است. نقش منطقه اي ایران به 
گونه اي است که مي تواند بر امنیت، دیپلماسي و 
موازنه منطقه اي تاثیرگذار باشد. به همین دلیل 
است که موازنه مبتني بر محدودسازي بازیگران 
رقیب مي تواند زمینه شــکل گیري چالش هاي 
جدیــد را به وجود آورد. مقابلــه با نیروهاي 
تکفیري همانند داعش و جبهه النصره، بخشــي 
از سیاست راهبردي ایران براي موازنه منطقه اي 

غرب آسیا بوده است.
محور اصلي سیاست منطقه اي ایران را باید 
بهره گیــري از ســازوکارهایي همانند موازنه 
دانســت. ضرورت هاي موازنه منطقه اي ایجاب 
مي کند که ایران بتواند در فرآیند رویارویي با 
داعش و مقابله با متحدین این گروه نقش سیاسي 
موثري ایفا کند. به طور کلي باید به این موضوع 
اشــاره داشــت که ایران محور اصلي سیاست 
منطقه اي خود را مقابله با الگوهاي کنش تهاجمي 
داعش و متحدین آن قرار داده است؛ به همین 
دلیل است که از سازوکارهاي مربوط به موازنه 

بهره مي گیرد. 
ایجــاب مي کند که  موازنه  ضرورت هاي 
ایران برابر قدرت یابــي نیروهاي تکفیري که 
تحت حمایت عربســتان فعالیت دارند، نقش 
مقابله جویانــه ای را ایفا کند. حمایت از ارتش 
عراق بخشــي از ضرورت هاي موازنه منطقه اي 
محســوب مي شــود. همکاري بــا نیروهاي 
ضدتروریستي عراق بخشي از سیاست منطقه اي 
ایران در فرآیند آزادســازي موصل بوده است. 
ایران همواره تالش داشته تا زمینه هاي الزم براي 

ایجاد موازنه در محیط منطقه اي را ایجاد کند. 
در چنین فرآینــدي بود که ایران از تمامي 
نیروهاي مقابله کننده با داعش در نبرد موصل 
حمایت مستشــاري و راهبردي کرد. طبیعي 
است که چنین اقداماتي با سیاست هاي امنیتي 
و راهبــردي ایاالت متحــده هماهنگي ندارد. 

حمایت از نیروهاي مسلح سازمان یافته و اقدامات 
راهبردي وزارت دفاع عراق را مي توان به عنوان 
بخشي از سازوکارهایي دانست که همکاري هاي 
راهبردي ایران با ارتش و نیروهاي مسلح عراق 

در منطقه را امکان پذیر مي کند. 
مبارزه با تروریسم بخشي از سیاست راهبردي 
ایران براي موازنه منطقه اي است. طبیعي است که 
هر کشــوري مي تواند از سازوکارهاي مربوط 
به مقابلــه با داعش که گروهی تروریســتي 
است، استفاده کند. گروه هاي کرد و نیروهاي 
شبه نظامي شــیعه در روند آزادسازي موصل از 
آزادي عمل الزم براي نقش یابي سیاسي و امنیتي 

در منطقه براي مبارزه با داعش بهره گرفته اند. 
ضرورت مقابله با داعش در عراق بخشي از 
سیاست ضدتروریستي ایران محسوب مي شود. 
از آنجایي که تروریســم تکفیــري به عنوان 
یکي از نشــانه هاي اصلي منازعه تلقي می شود، 
بنابراین ایران به دلیل راهبرد ضدتروریستي خود 
نیازمند مقابله با داعش است. داعشي ها با تأسی 
به دکترین تکفیر، متعهد به پاکسازی جهان با 
کشتن حجم بســیاری از انسان ها بوده اند. آنها 
معتقدند در جهان نامسلمان های بسیاری زندگی 
می کنند، بنابراین برای اینکه جهان به راه حق 
درآیــد باید در آن تصفیه صــورت گیرد و 

نامسلمانان کشته شوند. 
زمینه هاي  مي توانــد  رویکــردي  چنین 
شکل گیري خشونت و بحران امنیتي در محیط 
منطقه اي را به وجود آورد. بسیاري از گروه هاي 
منطقه اي تالش می کنند تا زمینه ایجاد شــکل 
جدیدي از گسست منطقه اي فراهم شود. موازنه 
در آینده سیاسي عراق ماهیت ناپایداری خواهد 
داشت؛ بنابراین عراق مي تواند شکل خاصي از 
معادله قدرت را در آینده ایجاد کند. الگوي رفتار 
سیاســي عراق تابعي از نقش نیروهاي نظامي، 
ساختار سیاسي و الگوي رفتاري دولت آمریکا 
است. ایران مخالفت خود را با جدایي کردستان 

عراق بعد از آزادي موصل اعالم کرده است. 

QQQمحدوديت هاي آمريكا برابر ايران
آمریــکا واقعیت هاي مربوط به سیاســت 
تدافعي ایــران در موصل و تمامي مناطقي که 
گروه هاي تکفیري ایفاي نقش کرده اند را نادیده 
مي گیرد. در چنین شرایطي مي توان نشانه هایي از 
افزایش محدودیت علیه ایران در ازاي حمایت 
از گروه هاي تکفیري و نیروهاي گریزازمرکز 
توســط آمریکا و جهان غرب را مشاهده کرد. 
واقعیت آن اســت که جهان غرب در فضایی 
هیستریک از گسترۀ نفوذ ایران بیمناک است 
و آن را تهدیدی برای خود می داند. وقتی اوباما 
نتوانســت خط قرمز خود برای ســوریه را در 
ســال 2012 به اجرا درآورد، دونالد ترامپ نیز 
نمی تواند خط قرمز تعیین شده برای ایران را به 

اجرا درآورد. 
پنج ســال از حمایت همه جانبۀ آمریکا از 
گروه هاي تکفیري گذشــته است. علت اصلي 

چنین فرآیندي را مي توان تالشی پردامنه براي 
کاهش هزینه هاي راهبردي آمریکا دانســت. 
پیروزي دونالــد ترامپ معادلۀ رفتاري آمریکا 
در برخورد بــا داعش و گروه هاي تکفیري را 
تحت تأثیر قرار داده است. واقعیت هاي کنش 
راهبردي آمریکا در حمایت از داعش ناشي از 
توهم منطقه اي است. گروه هاي اسرائیل محور و 
عرب محور، روندهاي سیاست خارجي آمریکا را 

تحت تأثیر قرار داده اند. 
آمریکا اصلي ترین حامي سیاسي، امنیتي و 
عملیاتي داعش در سال 2014 به بعد بوده است. 
الگوي رفتاري داعش به گونه ای تدریجي ماهیت 
گریزازمرکز پیدا کرد و بر سیاســت عمومي 
دولت آمریکا برابر داعش تأثیر بجا گذاشت. 
در ســال 2012 مقامات راهبــردي آمریکا، 
تجهیــزات و ابزارهاي نظامي گســترده اي را 
براي تقویت الگوي عملیاتي داعش در اختیار 
آنان قرار دادند. عملیات نظامي داعش در اروپا، 
اثربخشي سیاست هاي آمریکا در دوران باراک 
اوباما و وزارت امورخارجۀ هیالري کلینتون را با 

انتقادات جدي روبه رو کرده است. 
پایان حکومت داعــش در موصل به گونه 
اجتناب ناپذیری بر موازنه قدرت ایران به عنوان 
بخشــي از نیروي مقابله با تروریسم در محیط 
منطقه اي تاثیر دارد. گروه هاي مختلف سیاسي 
تالش می کنند تا زمینه محدودسازي نقش ایران 
در موصل بعد از داعش را به وجود آورند. هرگاه 
موازنه منطقه اي تغییر پیدا کند، طبیعي است که 
آثارش بر آرایش جدیــد نیروهاي نظامي و 
سیاسي حاصل خواهد شد. در دوران بعد از سقوط 
موصل و حکومت خالفت، آمریکا تالش خواهد 
داشت که موقعیت ایران و گروه هاي شبه نظامي 

شیعه در عراق را کنترل کند. 
الگوي رفتاري داعش، نشانه هایي از نفرت 
سیاســي را در منطقه به ویژه در عراق به وجود 
آورده اســت. طبیعي است که چنین وضعیتي 
مي توانــد زمینه هــاي الزم براي شــروع فاز 
جدیــدي از رویارویي هاي منطقه اي را به وجود 
آورد. داعش تالش داشــت تا زمینه هاي الزم 
براي تجزیۀ هویتي، سیاســي و ژئوپلیتیکي را 
شکل دهد. نیروهاي سیاســي منطقه اي برای 
محدودســازی موقعیت ایران، از سازوکارهاي 

الزم براي حمایت از داعش بهره مي گرفتند. 
آزادسازي موصل به این معناست که ایران 
توانســت با تغییر در نقشه جغرافیایي منطقه اي 
مقابله و مخالفت کند. طبیعي اســت که ایران 
چنین الگویي را در آینــده نیز به کار خواهد 
گرفت. تغییر در نقشه ژئوپلیتیکي خاورمیانه را 
مي توان موضوعي دانست که از روزهاي آغازین 
دهــۀ دوم قرن 21 مورد توجــه نظریه پردازان 
موضوعات راهبردي و امنیتي قرار گرفته است. 
با ظهور و نقش یابي داعش در عراق و سوریه، 
مطلوبیت و اثربخشي اندیشۀ تجزیۀ کشورهاي 
خاورمیانــه از اعتبار و کارآمدي بیشــتري 

برخوردار شد. 

QQQ ايران برابر پارادوكس هاي
منطقه اي؛ داعش يا كردها

ذهنیت ژئوپلیتیکي به این موضوع اشاره دارد 
که موصل در آینده چه جایگاهي خواهد داشت؛ 
در مرحله اول شاهد نقش یابي داعش در موصل 
به عنوان مرکز خالفت اسالمي هستیم. بسیاري از 
تهدیدات امنیت منطقه اي و خشونت هاي فرقه اي 
تحت تاثیر سیاســت تجزیه عراق بر اســاس 
نیروهاي حاشیه سازی همانند داعش  نقش یابي 
بوده است. روندهاي موجود سیاست منطقه اي 
ایجاب مي کند که شکل بندي ساختاري عراق 
حفظ شود. یکي از پارادوکس هاي اصلي موصل 
در شــرایط موجود آن است که آیا شکست 
داعش زمینه رفراندوم براي استقالل عراق را به 

وجود خواهد آورد یا خیر. 
ایجاب  ایران  ضرورت هاي موازنه گرایــي 
مي کند که از سیاست حفظ ساختار جغرافیایي 
و راهبردي منطقه حمایت به عمل آورد. واقعیت 
آن اســت که موقعیت داعش در موصل پایان 
یافته است، اما تهدیدات امنیتي همواره مناطق 
ژئوپلیتیکي را فراروي خود قرار خواهد داد. محور 
اصلي رویارویي داعش در منطقه را گروه هایي 
تشکیل داده بودند که بخشي از شکل بندي هاي 
هویتي ایران را منعکس مي ساختند. ستیز پردامنه 
و خشــونت بار داعش با شکل بندي هایي انجام 
گرفت که نشــانۀ آن را مي توان در گروه هاي 
سیاسي، هویتي و اجتماعي منطقه اي مشاهده کرد. 
نقش و کارکرد داعش در تاریخ سیاسي عراق 

به عنوان نماد خشونت باقي خواهد ماند. 
داعش نمادهایي از توسعۀ حوزۀ نفوذ براساس 
ایجاد هراس، گسترش اندیشۀ مذهبي و ابتکار 
عمل سیاسي را در عراق و سوریه به وجود آورده 
است. انهدام آخرین سنگرهاي نظامي و انساني 
داعش در موصل به معنای امنیت بیشــتر براي 
عراق نیست، چنین وضعیتي را مي توان نمادي 
از گسترش بحران جدید در منطقه تلقي کرد. بعد 
از شکست نیروهاي شبه نظامي داعش در موصل، 
این گروه ها به منطقۀ ربیعه در 125 کیلومتري 
غرب موصل و در مرز ســوریه منتقل شدند. 
واقعیت آن است که در شرایط موجود بسیاري 
از استان هاي عراق در وضعیت تهدید و بحران 

قرار دارند. 
هم اکنون موازنــه قدرت به نفع کردهاي 
عراق تغییر پیدا کرده است. دولت ترکیه نیز 
همانند ایران تالش دارد تا از ســازوکارهاي 
موازنه استفاده کند. ایران و ترکیه با هرگونه 
تغییر جغرافیاي ســرزمیني کشورهاي منطقه 
مخالفت دارند. شکســت داعش در موصل را 
مي توان انعــکاس واقعیت هاي ژئوپلیتیکي و 
راهبردي دانست. بســیاري از تحلیلگران به 
این موضوع اشاره دارند که داعش به درستی 
در حــال نابودی خود اســت. اگر کردهاي 
عراق درصدد جدایي از دولت مرکزي باشند، 
طبیعي است که نشانه هاي جدیدي از بحران و 

رویارویي ایجاد خواهد شد. 

QQQنتيجه گيري
آزادسازي موصل نقطه عطفي در تحوالت 
سیاسي و ساختاري عراق محسوب مي شود. ایران 
در روند آزادسازي موصل از سازوکارهاي کنش 
حمایتي بازیگراني بهره گرفته است که داراي 
ریشــه های فرهنگي، تاریخي و سیاسي عراقي 
هستند. کردها، ارتش عراق و شبه نظامیان شیعه 
به عنوان سه نیروي اصلي تاثیرگذار در مقابله با 
داعش در موصل محسوب مي شوند. نبرد موصل 
ماهیت راهبردي و تاکتیکــي دارد و اهمیت 
موصل را باید در فاصله جغرافیایي محدود آن 
با بغداد دانست.  مقابله با داعش به عنوان واقعیت 
ژئوپلیتیکي عصر موجود در سیاســت جهاني 
محسوب مي شود. در این فرآیند ایران توانست 
زمینه موازنه قدرت منطقه اي را برســازي کند. 
بحران عراق صرفا مربوط به نقش نیروهاي سلفي 
و تکفیري در عراق نیست؛ بازیگران منطقه اي 
همانند عربستان و ترکیه در آینده سیاسي عراق 
نقش آفرین خواهند بود. فرماندهي عملیات علیه 
داعش با نیروهاي مســلح دولت و ارتش عراق 
بوده اســت؛ حتي نیروهاي حشدالشعبي نیز بر 
اساس طراحي ســاختار دفاعي دولت و ارتش 
از  عراق نقش آفریني کردند. هم اکنون بخشي 
اهداف تاکتیکي و مرحله اي ایران براي مقابله با 
داعش تحقق یافته است؛ چنین وضعیتی به مفهوم 
آن است که شکل جدیدي از تهدیدات در حال 
ظهور است.  شکست داعش در موصل نشان داد 
که هرگونه بي ثبات سازي کشورهاي منطقه اي، 
منجر به افزایش بحران و تهدیدات جدید مي شود. 
تهدید ماهیت مرحلــه اي و فزاینده پیدا کرده 
است. در ســال 2012 تالش همه جانبه اي براي 
فعال سازي اپوزیسیون سوریه علیه دولت بشار 
اسد شــکل گرفت. در این فرآیند، زمینه براي 
انتقال تســلیحات و مهمات کوچک و سبک، 
اســلحه های بدون کد، خمپاره ها، موشک های 
هدایت شونده ضدتانِک TOW و آموزش برای 
گروه های مخالف مورد توجه قرار گرفت. چنین 
روندي صرفاً منجر به شکل گیري جنگ داخلي 

در سوریه شد. 
نقش یابي نیروهاي مسلح عراق از این جهت 
اهمیت دارد که موقعیت عربســتان در موازنه 
منطقه اي غرب آسیا را کاهش داده است. الگوي 
کنش امنیتي عربستان به گونه ای تدریجي در 
عراق و ســوریه کاهش بیشتري خواهد یافت. 
حضور آمریکا در رونــد اقدامات نظامي علیه 
داعش را مي توان در زمره عواملي دانســت که 
نقش مســتقیم و عملیاتي ایران در نبرد موصل 
را کاهش داد؛ چنین وضعیتي را نمي توان پایان 

سناریوهاي ایران در منطقه دانست.
واقعیت هاي محیط عملیاتي عراق و سوریه 
نشان مي دهد که افزایش نقش نظامي آمریکا در 
محیط منطقه اي منجر به تغییر در تاکتیک رفتاري 
ایــران در حمایت از دولت هاي منطقه اي براي 
مقابله با تروریسم خواهد شد. الگوي راهبردي 
ایران در آینده سیاسي عراق ادامه خواهد یافت. 
محور اصلي سیاســت منطقه اي ایــران را باید 
موازنه گرایي تاکتیکي و راهبردي دانست. تحقق 
چنین اهدافي از طریق ســازوکارهایي همانند 
کنش حمایتي از دولت عراق و در جهت مبارزه 
با تروریسم شکل گرفته است. شکست داعش 
در عراق نشــان مي دهد که اگرچه نیروهاي 
فروملي موقعیت و جایگاه جدیدي در سیاست 
امنیتي کشورهاي منطقه اي به دست مي آورند، 
اما آینده سیاســي عراق بدون حمایت ایران از 
ثبات و تداوم برخوردار نخواهد بود. شکســت 
داعش در موصل نشان داد که ایران مي تواند به 
لحاظ تاکتیکي و عملیاتي نقش موثري در موازنه 
بازیگران فروملي در محیط منطقه اي ایفا کند. 
اگرچه بحران موصل پایان نیافته است و بحران 
نظامي و تاکتیکــي جاي خود را به رقابت هاي 
دیپلماتیک خواهد داد. پرسش اصلي آن است 
که در فضاي رقابت هاي دیپلماتیک، ایران تا چه 
اندازه مي تواند نقش موازنه دهنده خود در حفظ 
تمامیت ارضي و حوزه هاي سرزمیني عراق را 

تحقق بخشد.

ابراهيم متقی
استاد علوم سیاسی دانشگاه

ضرورت مقابله با داعش در عراق بخشي از سیاست ضدتروریستي ایران محسوب مي شود.
از آنجایي که تروریسم تكفیري به عنوان یكي از نشانه هاي اصلي منازعه تلقي می شود
بنابراین ایران به دلیل راهبرد ضدتروریستي خود نیازمند مقابله با داعش است
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نشســت گروه 20 در هفتم و هشــتم 
جوالی 2017 در هامبورگ آلمان، برگزار 
شد و روی تغییرات اقلیمی و تجارت جهانی 
دوازدهمین  اجــالس 2017،  بود.  متمرکز 
نشست ساالنه ســران این گروه است. این 
نشست پیشرفت کمی داشت. دونالد ترامپ، 
با نظرات 19 کشور  رئیس جمهور آمریکا، 
دیگر مخالف بــود. اختالف نظر عمده در 
حوزه تغییرات اقلیمی بود که در آن آمریکا 
خواســتار لحاظ کردن سوخت های فسیلی 
به عنوان یک منبع انرژی در اعالمیه رسمی 
این گروه شــده بود. به عالوه ترامپ تهدید 
کرد که محدودیت های تجاری را برای فلزات 
اعمال می کند. این اقدام آمریکا می تواند نقطه 

آغاز یک جنگ تجاری باشد.
در این اجالس اعضای آن موفق شــدند 
تا به جز بخش تغییرات اقلیمی، ســر دیگر 
جزئیات اعالمیه رسمی مشترک این نشست 
به توافق برســند. اعضای گروه 20 توافق 
کردند تا پناهگاه های امن برای تامین بودجه 
تروریســم را از بین ببرند؛ به عالوه در این 
نشست به درگیری ها در کره شمالی، سوریه و 
اوکراین پرداخته شد. در 7 جوالی، والدیمیر 
پوتین، رئیس جمهور روسیه، به طور خصوصی 
به مدت دو ســاعت با ترامپ مالقات کرد. 
وقتی ترامپ درباره مداخله روسیه در انتخابات 
ریاست جمهوری ســال 2016 سوال کرد، 
پوتین از پاسخ به او خودداری کرد. آنها در 
نهایت موافقت کردند تا در سوریه آتش بس 
برقرار شــود. در طول اولین روز برگزاری 
جلسات، برخی از معترضان دست به خشونت 
انتظــار می رفت که 4000  به عالوه  زدند. 
نماینده و 3000 عضو رسانه های مختلف آنجا 

حضور داشته باشند.

QQQ مهم ترین اتفاقات در نشست های
قبلی

در چهارم و پنجم سپتامبر 2016 اجالس 
گروه 20 در هانگزوی چین، برگزار شد. 
در این نشســت آمریکا و چین موافقت 

کردند که قرارداد تغییرات اقلیمی پاریس 
را تصویــب کنند زیرا آنهــا بزرگترین 
بودند.  گلخانه ای  گازهای  ساطع کنندگان 
روسیه و آمریکا نیز سر پایان دادن به جنگ 
سوریه به توافق نرسیدند. در حالی که چین 
به کشوری تبدیل شده است که بیشتر از 
تولیدات داخلی خود حمایت می کند، در 
این اجالس، این کشور اعالم کرد که سایر 
کشــورها باید امکان تجارت آزادتری را 

فراهم کنند.
15 و 16 نوامبر 2015 روزهای برگزاری 
نشست این گروه در آنتالیا، ترکیه، بود. این 
جلسه روی واکنش به حمالت تروریستی 
در پاریس تمرکز داشت. اعضای گروه 20 
توافق کردند که نظارت بر مرزها را بیشتر 
کنند. به عالوه، آنها پناهندگانی را که از 
جنگ علیه گــروه داعش فرار می کردند، 
می پذیرفتنــد. آمریــکا موافقت کرد تا 
اطالعات بیشــتری را در اختیار فرانسه و 
سایر اعضا قرار دهد. این کشور نیروهای 
زمینی ارسال نکرد اما از نیروهای سوری 
و عراقی پشتیبانی کرد تا با گروه داعش 

مبارزه کنند. آنها در این نشست اقداماتی 
را نیز برای کاهش تامین منابع مالی داعش 

انجام دادند.
اجالس سال 2014 گروه 20 در بریزبین 
کوئینزلند استرالیا برگزار شد. در این جلسه 
حمله روسیه به اوکراین محکوم شد و تمام 
اعضا تعهد کردند تا سال 2018 با همکاری 
یکدیگر رشد تولید ناخالص داخلی را در 
ســطح جهان تا 2/1 درصد افزایش دهند؛ 
چراکه در این صــورت 2 تریلیارد دالر 
به اقتصاد جهانی افزوده می شود. آمریکا و 
اروپا به این گروه فشــار آوردند تا درباره 
تغییرات اقلیمی تصمیمات جدی گرفته شود 
اما این موضوع در دستورکار نبود. همچنین 
رهبران قول دادند تمام تالش خود را به کار 
گیرند تا با بیمــاری ابوال در غرب آفریقا 
مبارزه کنند. اوباما، رئیس جمهور ســابق 
آمریکا، با رهبران ژاپن و استرالیا مالقات 
کرد و آنها موافقت کردند تا در مســیر 
حل و فصل درگیری های دریایی در دریای 

جنوب چین قدم بردارند.
سال 2013، نشست گروه 20 در پنجم 

و ششم سپتامبر در سنت پترزبورگ روسیه 
برگزار شــد. اعضا در این جلسه نسبت 
به حمالت شیمیایی سوریه واکنش نشان 
دادند و به این مسئله پرداختند. رئیس جمهور 
اوباما به دنبال دریافت حمایت از اعتصاب 
آمریکا بود، در حالی که سایر اعضا درباره 
تحریم های اقتصــادی صحبت می کردند. 
کشور چین نگران افزایش قیمت نفت بود 
و فرانسه، ترکیه و عربستان سعودی از حمله 
هوایی پشــتیبانی کردند. طی این نشست، 
رهبران دنیا به طور رسمی به رشد اقتصادی 

جهان پرداختند.
هفتمیــن نشســت در 18 و 19 ژوئن 
2012 در لس کابــوس مکزیک برگزار 
شــد. در این نشست اعضا به بحران بدهی 
منطقه یورو پرداختند. آنها تاکید داشتند که 
آنگال مرکل با سایر رهبران اتحادیه اروپا 
همکاری کند و می خواستند با یک طرح 

پایدارتر بحران بدهی یونان را رفع کنند.
نشست 2011 در شــهر کن واقع در 
فرانســه و درباره بحران بدهی یونان بود. 
اعضا طی این نشست روی طرح هایی برای 

ایجاد شغل توافق کردند.
پیــش از نشســت پنجم در ســئول 
کره جنوبی، وزیران امور مالی متعهد شدند 
تا جنگ ارزها را متوقف کنند. این جنگ 
در وهله اول بین چین و آمریکا بود. جنگ 
ارزها می تواند به تورم جهانی در حوزه مواد 
غذایی، قیمت نفت و سایر کاالها دامن بزند. 
تیم گیتنر وزیر بازرگانی آمریکا، متعهد شد 
که این کشور بازار را از خزانه داری خود 
اشباع نخواهد کرد و این اقدام ارزش دالر 
را کاهش می دهد. کشــورهای در حال 
توســعه بازار نیز موافقت کردند که بازار 
فارکس ارزش ارز آنها را تعیین کند. این 
کار موجب شــد ارزش دالر پایین آمده 
و ارزش بورس باال بــرود. اعضای گروه 
بیست همچنین موافقت کردند تا 6 درصد 
از قدرت رای گیری در صندوق بین المللی 
پول را به کشورهای در حال توسعه بازار 

منتقل کنند.
سال 2010 شاهد برگزاری نشست گروه 
20 در تورنتــوی کانادا بودیم. رهبران در 
این نشســت موافقت کردند تا سال 2013 

کســری بودجه را به نصف کاهش دهند. 
آنها همچنین متعهد شدند سه سال بعد تمام 

کسری را حذف کنند.
در اول و دوم آوریــل 2009، دومین 
نشست این گروه در لندن انگلستان، برگزار 
شــد. رهبران گروه 20 متعهد شدند مبلغی 
معادل با یک تریلیــارد دالر به صندوق 
بین المللی پــول و بانک جهانی پرداخت 
کنند تا از این طریق به کشورهای در حال 
توســعه بازار کمک شود و آنها بتوانند از 
رکود اقتصادی بیرون آیند. به عالوه این 
اعضا متعهد شدند 250 میلیارد دالر در حوزه 
تامین مالی تجارت هزینه کنند. آنها ســر 
وضع مقررات مالی جدید و ایجاد یک نهاد 

نظارتی نیز توافق کردند.
در اجالس 24 و 25 سپتامبر سال 2009 
در پیتسبورگ آمریکا، رهبران یک هیات 
ثبــات مالی جدید تاســیس کردند. این 
هیات مقررات مالی استاندارد را برای تمام 
کشورهای عضو گروه 20 وضع می کند. 
همچنین با بانک جهانی و صندوق بین المللی 
توافق کردند  پول همکاری دارد. آنهــا 
افزایش  را  بانک ها  تا ســرمایه موردنیاز 
دهند؛ به عالوه آنها خواستار آن بودند که 
تمام مشتقات قراردادها را به سمت تبادل 
الکترونیکی سوق دهند زیرا در این صورت 
نظارت بهتر انجام می گرفت. در نهایت نیز 
اعضا پیشنهاد کردند که شرکت های بزرگ 
مانند AIG طرح های بین المللی را اعمال کنند 
تا اطمینان حاصل شود که شکست آنها کل 

اقتصاد جهانی را تهدید نخواهد کرد.
اولین نشست گروه 20 در 16 و 17 نوامبر 
2008 در واشنگتن دی سی برگزار شد. پیش 
از برگزاری نشست، گروه 7 اکثر طرح های 
اقتصادی جهان را هدایت می کرد. موضوع 
نشســت 2008، بحران مالی آن سال بود. 
رهبران بازارهای در حال ظهور از آمریکا 
خواسته بودند به شیوه مناسب تری بازارهای 
مالی آنها را تعدیل کند اما آمریکا نپذیرفت. 
به عالوه آنها خواستار تقویت استانداردهای 
مربوط به امور حسابداری و مشتقات بودند. 
در آن زمان، یکی از دالیل بحران مالی نیز 

کمبود مقررات و استانداردها بود.

نسرین رضایی
روزنامه نگار

گروه 20 یک انجمن بین المللی قدرتمند است که رهبران و بانكداران جهانی را از 20 اقتصاد موفق و برتر دنیا
گرد هم جمع می کند. این گروه نزدیک به 85 درصد از اقتصاد دنیا را در اختیار دارد

و دو سوم جمعیت جهان را تشكیل می دهد.

اتاق فکر جهان
دستورکارهاینشستسرانگروه20درجوالی2017چهبود؟

اروپا

 اهداف

85درصدی ها
بین المللی  انجمــن  گروه 20 یک 
قدرتمند است که رهبران و بانکداران 
جهانی را از 20 اقتصاد موفق و برتر دنیا 
گرد هم جمع می کند. این گروه نزدیک 
به 85 درصد از اقتصاد دنیا را در اختیار 
دارد و دو سوم جمعیت جهان را تشکیل 

می دهد.
گروه 20 در ســال 1999 تاسیس 
شــد و هدف از تاســیس آن اجرای 
طرح های پس از جنگ جهانی دوم برای 
همکاری های اقتصادی بیشتر در سطح 
جهانی بود. این طرح ها شــامل تاسیس 
بانک جهانی و صندوق بین المللی پول 

می شوند.
ســاختار  یــک  گــروه  ایــن 
بیشتر  و  ندارد  رسمی  سازمان دهی  شده 
یک انجمن غیررسمی محسوب می شود 
که دبیرخانه دائمــی ندارد. رئیس این 
گروه که تهیه دســتورکار سالیانه و 
سازماندهی تمام نشست ها و رویدادها را 
بر عهده دارد، به طور چرخشی هر سال 

تغییر می کند.
از آنجا که گــروه 20 یک انجمن 
اجرایی  اختیارات  اســت،  غیررسمی 

یــا قانونگــذاری و تصمیمــات آن 
است و کشورهای عضو  غیر الزام آور 
به اختیار و میل خود تصمیم می گیرند 

که توافقنامه ها را اعمال کنند یا خیر.
گروه 20 از 19 کشــور و اتحادیه 
اروپا تشکیل شده است و هر سال رئیس 
این گروه شش کشور مهمان را دعوت 
می کند تا »مشارکت با جامعه بین الملل« 
تقویت شود. در حال حاضر کشورهای 
آرژانتین، استرالیا، برزیل، کانادا، چین، 
فرانســه، آلمان، هند، اندونزی، ایتالیا، 
ژاپن، مکزیک، روســیه، عربســتان 
ســعودی، آفریقای جنوبی، جمهوری 
کره، ترکیه، انگلستان، آمریکا، شورای 
اتحادیه اروپا و کمیسیون اتحادیه اروپا 

اعضای گروه بیست هستند.
از سال 2009، لهستان از فرصت های 
خود استفاده می کرد تا وارد این گروه 
قدرتمند اقتصادی شود زیرا اقتصاد این 
کشور آنقدر قوی بود که بتواند یکی 
از اعضای گروه 20 باشــد. در مقابل، 
سیاست اسپانیا، که 14امین اقتصاد قوی 
دنیا به شــمار می رود، عدم درخواست 

عضویت در گروه 20 است.

 نگاه

مخالفان و  موافقان 
رشــد برزیل، روســیه، هند و چین 
)کشورهای بریک( موجب رشد اقتصاد 
جهانی شده است. کشورهای گروه 7 رشد 
کمتری دارند؛ به همین خاطر، کشورهای 
بریک نقش مهمــی را در تضمین ادامه 
رونق اقتصادی جهــان ایفا می کنند. در 
گذشته، رهبران گروه 7 می توانستند درباره 
مسائل اقتصادی جهان تصمیم بگیرند بدون 
اینکه کشــورهای بریک در این زمینه 
مداخله کنند. اما این کشورها امروزه نقش 
مهم تری را در تامین نیازها ی کشورهای 
گروه 7 دارند. برای مثال، روسیه قسمت 
اعظم گاز طبیعی مورد نیاز منطقه اروپا را 
تامین می کنــد. چین نیز به قطب مهمی 
برای تولیدات آمریکا تبدیل شده است؛ 
هند نیز خدمات فناوری پیشــرفته ارائه 
می دهد. از ســوی دیگر نیز، اعضای این 
گروه بیشــترین تولید ناخالص داخلی، 
بیشترین جمعیت جهان و پیشرفته ترین 
صنایــع را در اختیار دارنــد. در نتیجه، 
اعضای گروه 20 امروزه نقش مهمی را در 
سطح جهان بر عهده دارند و با همکاری و 
همفکری یکدیگر می توانند به مسائل روز 

در نقاط مختلف دنیا رسیدگی کنند.

QQQ20 اعتراضات به گروه
معموالً نشســت های گــروه 20 با 
اعتراضاتــی به دســتورکار این گروه 
همراه اســت. آنها معترض هستند که 
چرا این گروه بیشتر روی منافع مالی و 
جهانی سازی متمرکز است. معترضان از 
رهبران گروه 20 می خواهند تا به یک یا 

چند مورد از مسائل زیر بپردازند:
فقــر: جان کالرک رهبر ائتالف آنتاریو 
علیه فقر، می گوید: »دلیل اصلی تشکیل 
این گروه ریشه کن کردن فقر بین افراد، و 
بهره بردن از ثروتمندترین اعضای جامعه 
بوده است.« در ســال 2010، معترضان 
با تمرکز گروه 20 روی مســئولیت و 

ریاضت مالی در پرداخت 
هزینه برنامه های اجتماعی 
مخالف بودند؛ همچنین آنها 
اعتراض داشــتند که چرا 
باید یک میلیارد دالر برای 
برگزاری این نشست هزینه 
شود و چرا باید این مبلغ از 
مالیات هایی که مردم کانادا 
تامین  می کنند،  پرداخت 

شود.

تغییرات اقلیمــی: معترضان خواستار آن 
بودند که گرم شدن کره زمین موضوع 

اصلی این اجالس ها باشد.
برابری جنســیتی: کشورهای عضو گروه 
20 باید به حقوق دگرباشی توجه بیشتری 
کنند. معترضان می خواهند بودجه بیشتری 

به تنظیم خانواده اختصاص داده شود.
مهاجرت: معترضان خواستار مرزهای آزاد 
برای مهاجرانی هستند که از بحران های 

انسانی و اقلیمی فرار می کنند.
فارِن پالیســی  مجلــه آمریکایــی 
)Foreign policy(( نیــز مقاالتــی را در 
به عملکرد گروه 20 منتشــر  اعتراض 
کرده اســت. این مجله اقدامات برخی از 
اعضای گــروه 20 را زیر 
داشته  اظهار  و  برده  سوال 
است که برخی از کشورها 
گروه  این  عضویت  نباید 
به عالوه،  باشند.  داشته  را 
با توجــه به اینکه اثرات 
رکــود اقتصادی همچنان 
ادامــه دارد، این مجله از 
تالش هــای گــروه 20 
در  اصالحات  اعمال  برای 

موسسات مالی دنیا انتقاد کرده است و آن 
را تالش هایی بیهوده می داند.

QQQ20 مهم ترین دستاورد گروه
گروه 20 از ســال 1999 تاکنون درباره 
مسائل مهمی به پیشــرفت های قابل توجه 
دست یافته است. توافق درباره سیاست های 
توسعه ای، کاهش موارد نقض نظام مالی، نحوه 
برخورد با بحران مالی و مبارزه با تروریسم 
مالی از جمله موارد مهمی هســتند که این 
گروه در آنها به موفقیت رســیده است؛ به 
عالوه این گروه در نظــر دارد تعدادی از 
معیارها را بر پایه تجربیاتی که کشورهای 
عضو گــروه 20 در زمینه های شــفافیت 
قضایی و مبارزه با پولشــویی و تروریسم 
مالی به دست آورده اند، در سطح بین المللی 
رواج دهد. در سال 2004، این گروه متعهد 
شد تا معیارهای برتری برای شفافیت و تبادل 
اطالعات در امور مالیاتی را به اجرا درآورد. 
این توافق با هدف مبارزه با نقض نظام مالی 
و فعالیت های غیرقانونی، مانند فرار مالیاتی 
انجام گرفته است. این گروه همچنین نقش 
مهمی در زمینه مسائل مرتبط با اصالحات در 

نظام مالی بین المللی ایفا می کند.
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در حال حاضر رجب طیب اردوغان برای دومین دوره ریاست حزب عدالت و توسعه را در اختیار دارد. احزاب
او در ابتدای تاسیس حزب عدالت و توسعه در سال 2001 هم به مدت 13 سال ریاست حزب را بر 
عهده داشت و دوره دوم ریاست او نیز از ماه می  امسال آغاز شده است.

مسلمان دموکرات های  حزب 
بنیانگذارانعدالتوتوسعهترکیهچهدرسرداشتند؟

4درس - گفتارهای احزاب سیاسی

آگوست 2001، رجب طیب اردوغان، 
عبداهلل ُگل، ادریس شاهین، بینالی ییلدرم و 
بلنت آرینج، حزبی را تاسیس کردند که 
طی 15 سال اخیر بر ترکیه حکمرانی کرده 
است. موسسین و اعضای ارشد این حزب 
که حزب »عدالت و توسعه« نام گرفت، 
از شاگردان نجم الدین اربکان، رهبر احزاب 
اسالمگرای رفاه، فضیلت و سعادت بودند
که در ســال 2001 از آن منشعب شده و 
در ســال های اخیر قدرت را در ترکیه به 
دســت گرفته اند. هدف اولیه از تاسیس 
حزب »عدالت و توسعه«، پرکردن خالء 
حزبی میانه رو و اسالم گرا بود. این حزب 
چند ماه بعد و در انتخابات ســال 2002 با 
کســب 34/3 درصد آرا و با در اختیار 
گرفتن بیش از 364 کرسی برای دومین 
بار در تاریــخ جمهوری ترکیه به عنوان 
یک حزب اســالم گرا قدرت را به دست 
اما برخالف حزب »رفاه« ستاره  گرفت 
اقبال عدالت و توســعه بسیار پرفروغ تر 
و طوالنی تر بــود. این حزب در انتخابات  
ســال 2007 )46/6 درصد آرا( و در سال 
2011 )49/8 درصد آرا( را به دست آورد 
ولی در انتخابات جوالی 2015 با به دست 
آوردن کمتــر از چهل و یک درصد آرا 
موفق به تشــکیل کابینه تک حزبی نشد؛ 
در نتیجه برای بــار دوم در نوامبر 2015 
انتخابات پیش از موعد انجام شد. در بیست 
و ششمین انتخابات پارلمانی، حزب عدالت 
و توسعه با به دست آوردن 49/4 درصد 
آرا دوباره ســکان حکومت تک حزبی 
را به دســت گرفت. این حزب همواره 
بسیار  خود چرخش های  سیاست های  در 
بزرگی را تجربه کرده اســت که از آن 
جمله می توان به دوستی با اسد تا تقاضای 
کناره گیری وی، تایید مســئله کردها و 
بعدها انکار این مسئله و هم پیمانی با فتح اهلل 
گولن تا دشمن و خائن خواندن وی اشاره 

کرد. در حال حاضر هم در پی رفراندوم 
تغییر قانون اساســی کــه در ماه آوریل 
برگزار شد، با رقابتی میلی متری و کسب 
51 درصد آرا مجددا رجب طیب اردوغان 
رئیس جمهور ترکیه، رهبری این حزب را 
بر عهده گرفت و مسیر یک دست کردن 
قدرت را برای خود و حزبش فراهم کرد. 
حزب عدالت و توسعه را می توان منشعب 
از حزب رفاه دانست. حزب رفاه در سال 
1996 در چارچوب یک دولت ائتالفی بر 
مسند قدرت نشست و برای اولین بار در 
تاریخ جمهوری ترکیه، نجم الدین اربکان، 
یک شخصیت اسالم گرا به نخست وزیری 
رسید. این دولت ائتالفی اما دوامی نداشت 
و در پی کودتایی نظامی که در این کشور 
از هم  اقدامی تکراری به حساب می آید، 
پاشید. ارتش ترکیه هشدار داده بود که اگر 
سلطه اسالم گرایی و وضع قوانین اسالمی 
در ترکیه ادامه یابد و جریان اسالم گرایی 
قدرت را قبضه کند، دســت به واکنش 
خواهد زد؛ به همین دلیل اربکان در سال 
1997 مجبور به استعفا شد و حزب رفاه از 
قدرت به زیر آمد. پس از آن هم با حکم 
دادگاه، حزب رفاه برچیده شد. در فضای 
تعطیل شده  احزاب  معموال  ترکیه  سیاسی 
با نامی دیگر به حیات خود ادامه می دهند. 
به این ترتیب اعضای حزب رفاه درصدد 
تجدید حیات با نامــی دیگر برآمدند و 
حزب »فضیلت« تشکیل شد. اما طبق حکم 
دادگاه اربکان برای پنج ســال از فعالیت 
سیاسی منع شــده بود. در این حزب هم 
میان دو گروه اسالم گرای سنتی )اربکان 
و هــواداران او( و اســالم گرایان مدرن 
)اردوغان و گل و هوادارانشــان( انشقاق 
پدید آمد. رقابت اصلی سر رهبری حزب 
بود چرا که در این زمان اگرچه اربکان از 
سوی دادگاه از فعالیت سیاسی منع شده بود 
اما از پشت پرده بر تمامی امور حزب اعمال 
نفوذ می کرد. در پی تعطیلی حزب فضیلت 
که اندک زمانی بعــد روی داد، جریان 
اسالم گرایی وارد مرحله تازه ای شد؛ بدین 

معنا که جناح سنتی حزب فضیلت به سوی 
ایجاد حزب »ســعادت« گام برداشتند و 
جناح مدرن یا اصالح طلب حزب »عدالت 

و توسعه« را بنا گذاشتند.

QQQ ساختار حزب
در حال حاضــر رجب طیب اردوغان 
برای دومین دوره ریاســت حزب عدالت 
و توســعه را در اختیار دارد. او در ابتدای 
تاســیس حزب عدالت و توسعه در سال 
2001 هم به مدت 13 سال ریاست حزب 
را بر عهده داشــت و دوره دوم ریاست او 
نیز از ماه می  امسال آغاز شده است. بینالی 
ییلدریم نخســت وزیر فعلی ترکیه سمت 
دبیرکل حزب را در اختیار دارد. ییلدریم 
در یک سال گذشته رئیس حزب عدالت 
و توسعه بود. در حزب عدالت و توسعه 13 
معاونت تحت این عناوین فعالیت می کنند: 
معاون  معاون ســازمانی،  سیاسی،  معاون 
انتخاباتــی، روابط عمومی، معاونت روابط 
اجتماعی،  سیاست های  معاونت  خارجی، 
معاونت روابط داخلــی، معاون اقتصادی، 
معاونت حقوق بشر، معاونت روابط مالی، 
معاونت محیط زیست و فرهنگ، امور زنان 

و معاونت امور جوانان.

QQQ برنامه ها برای یکدست شدن
قدرت

مبانــی فکری و سیاســی این حزب 
مورد غفلت واقع شــده بود. زمانی جریان 
اســالم گرایی در ترکیه متاثــر از آثار 
روشنفکران مسلمان عرب همچون سیدقطب 
و دیگران بوده است. در دهه 1990 گروهی 
از کسانی که دغدغه دینی داشتند، بحث 
جدیدی را مطرح کردند مبنی بر اینکه بهتر 
است به جای پیروی از دیدگاه روشنفکران 
عرب، مطابق با شرایط ترکیه یعنی با توجه 
به قدرت و نفوذ باالی نظامیان، موانع قانونی 
امثالهم طرحی نو  برابر اســالم گرایان و 
درانداخت. این بحث ها تبدیل به مانیفست 
حزب عدالت و توســعه شد که در سال 

2003 به شکل کتابی با عنوان »دموکراسی 
محافظه کار« به قلم »یالچین آکگندوز« که 
یکی از متفکران حزب عدالت و توســعه 
به شمار می رفت، منتشر شد. بحث او در 
این کتاب این اســت که به جای »دولت 
تشکیل  مسلمانان«  باید »دولت  اسالمی« 
شود. دولت اسالمی همان نگاه سنتی است 
که معتقد است برای اسالمی کردن جامعه 
باید دولــت را قبضه کرد ولی آکگندوز 
این بحث را مطرح کرده است که دولت 
مســلمانان، دولتی سکوالر است که برابر 
مطالبات و خواسته های شهروندان مسلمان 
و  عدالت  دارد. حزب  مســئولیت  خود، 
توسعه هم بر همین اساس شکل گرفت. 
تحلیل گران زیادی هستند که اعتقاد دارند 
حزب عدالت و توسعه و مشخصا اردوغان 
رئیس جمهور ترکیه برنامه مخفیانه ای دارند 
اما آن را آشکارا ابراز نمی کنند. به عبارت 
دیگر به دلیل فشــار ارتش و سکوالرها 
چندان بر این موضع تاکید نمی کنند که 
ما مســلمان و حزبی اسالم گرا هستیم. در 
ترکیه هم مخالفان ایــن نظر را دارند که 
حزب عدالت یک برنامه مخفیانه اسالمی 
کردن دارد و مترصد فرصتی برای اجرایی 
کردن آن است. در واقع از جمله مسائلی 
که به این هجمه علیه مسلمانان دامن زد، 
انتشار فیلم سخنرانی فتح اهلل گولن در یک 
جمع خصوصی بود که عنوان می کرد ما 
باید گام بــه گام مراکز قدرت را بگیریم 
تا زمانی فرارســد که قدرت در دست مان 

قرار گیرد و بتوانیم رســالت خود را اجرا 
کنیم. چنین بود کــه جریان های الئیک 
برای حمله به اسالم گرایان از این موضوع 
بهره جستند. یکی از دستاویزهای هواداران 
اردوغان در مورد این ادعا که فتح اهلل گولن 
و جنبش او طراح کودتای نافرجام ســال 
گذشته بودند، همین اظهارات و دیدگاه های 
گولن در ســال های گذشته است. رهبران 
حزب عدالت و توسعه به لحاظ سیاسی در 
عرصه سیاست خارجی و داخلی خانه تکانی  
اساســی انجام دادند. آنها در حوزه داخلی 
بازبینی  قبلی آنکارا را مورد  سیاست های 
قرار دادند؛ از جمله سیاست تعامل با کردها، 
مشی ســکوالر دولت، دخالت ارتش در 
سیاســت و... که در دوره  زمامداری این 
حزب با تغییرات بنیادینی مواجه شد. همین 
امر باعث اقبال عمومی نسبت به آنان شد. 
برای نمونه آنها در گردآوری آرای کردها 
در اوایل کار خود بسیار موفق عمل کردند؛ 
اگر چه در حــال حاضر این زخم قدیمی 
ترکیه یکی از چالش های استراتژیک این 
حزب محسوب می شود و تنش های دولت 
مرکزی با کردها مجددا باال گرفته است. در 
حوزه  خارجی نیز رویکرد حاکم بر سیاست 
خارجی ترکیه را بر اساس دکترین عمق 
سازماندهی  اوغلو  داود  احمد  استراتژیک 
کردند. داود اوغلــو با تأکید بر موقعیت 
خاص ترکیه در ابعاد جغرافیایی، تاریخی 
و... خواهــان ایفای نقش ترکیه به عنوان 
کشوری مرکزی در سیاست جهانی بود. 

از نظــر اوغلو، نباید ترکیه را کشــوری 
وابسته به غرب یا حایل میان شرق و غرب 
دانست، بلکه ترکیه کشوری مرکزی است 
کــه از حوزه نفوذ قابل توجهی در مناطق 
جعرافیایی مجاور خــود و حتی فراتر از 
آن برخوردار است. به طور کلی، دکترین 
عمق استراتژیک خواهان ایفای نقش بیشتر 
ترکیه در سطح بین الملل  است و طی چند 
سال اخیر، به دلیل موضع گیری های خاص 
نسبت به مسائل منطقه ای و بین المللی بسیار 
مورد توجه قرار گرفته اســت. اقتصاد را 
می توان یکی از مهمترین دستاوردهای این 
حزب در تاریخ جمهوری ترکیه به حساب 
آورد. این حزب با مهار تورم سرسام آور 
)نرخ تورم دورقمی  و باالی 70 درصد که 
سال ها ترکیه به آن  مبتال بوده را به یک 
رقمی تبدیل کــرده و آن  را به یکی  از 
پایین ترین نرخ های تــورم در خاورمیانه 
رسانده اســت( این کشــور، راه را برای 
پیشرفت اقتصادی کشور باز کرد؛ به نحوی 
که در حال حاضر ترکیه به لحاظ رشــد 
اقتصادی میان کشورهای اروپایی به چین 
اروپا مشهور اســت. همچنین این کشور 
جزو شــش اقتصاد بزرگ اروپا محسوب 
می شود. از طرف دیگر عدالت و توسعه در 
برنامه  بلند پروازانه حزب خود برای آینده، 
مژده این را به ملت ترکیه داده است که در 
سال 2023 یعنی در آستانه صدمین سالگرد 
جمهوری، این کشور جزو ده اقتصاد برتر 

جهان خواهد بود.

محمد اسالمی
روزنامه نگار

 مانیفست

فاضل نجیب  فرزندان 
اســالمی  احزاب  تمام  اصلی  پایگاه 
که در چند دهه اخیر در ترکیه تشــکیل 
شده اند، به »جنبش نگاه ملی« بازمی گردد 
که در ابتدای دهه 1970 از سوی نجم الدین 
اربکان پدر معنوی احزاب اســالمی در 
ترکیه تاسیس شد. شکل گیری جنبش نگاه 
ملی نقطه عطفی در جریان اسالم گرایی در 
ترکیه معاصر به شمار می رود که آن را 
به شــکل حرکتی تشکیالتی و متمرکز 
در جهت به دست گرفتن قدرت سیاسی 
درآورد. به واسطه برخی موانع قانونی در 
ترکیه که احزاب اسالم گرا را با محدودیت 
و خطر تعطیلی و انحالل مواجه ساخته است، 
نجم الدین اربکان طی سال های مختلف و 
تحت عناوین گوناگــون احزاب زیادی 
را تشــکیل داد که البته ریشه تمامی این 
احزاب به جنبش نگاه ملی بازمی گشت. 
تاسیس  اربکان  که  حزبی  معروف ترین 
کرد، »حزب رفاه« نام داشت که در دهه 
1990 با اقبال گسترده مردمی روبه رو شد. 
بسیاری از چهره های کنونی حزب عدالت 
و توسعه همچون رجب طیب اردوغان و 
عبداهلل گل در زمره اعضای جنبش نگاه 
ملی بودند و در احزاب وابســته به این 

عدالت  می کردند. حزب  فعالیت  جنبش 
و توســعه هم به لحــاظ فکری ضمن 
جدایی از بخش های بــزرگ از میراث 
دولت کمالیستی درصدد ایجاد ترکیه ای 
نوین براساس مبانی فکری و نظری خود 
اســت. این حزب به رغم اینکه پیروی 
مشی اسالمی در مورد مسایل اجتماعی و 
فرهنگی است؛ ولی نقطه تمایز آن از سایر 
جریانات اسالمی در ترکیه و حتی منطقه، 
به مرشــد فکری این گروه بازمی گردد. 
حزب عدالت و توسعه و به ویژه شخص 
تاثیر »نجیب  اردوغان تحت  رجب طیب 
فاضل« شاعر و متفکر ترکیه ای هستند. 
نجیب فاضل به شدت معتقد به ایده  دولت 
تک حزبی و اسالم گرا با نگاه ملی گرایانه 
به دین است. او معتقد است ترکیه باید از 
سوی یک حزب و یک رهبر با شورایی 
متشــکل از صد و یک نفر و بر اساس 
اندیشه اســالمی اداره شود؛ امری که طی 
بر سیاست  به خوبی  سال های گذشــته 
و دکترین عدالت و توســعه اثر گذاشته 
است. این حزب در سال 2008 در آستانه 
انحالل قرار گرفت. دادستان ارشد ترکیه 
به دلیل آنچه که تالش حزب عدالت و 

توسعه در جهت برپایی حکومت اسالمی 
و تضعیف سکوالریسم در ترکیه خواند، 
شکایتی را در دادگاه عالی ترکیه مطرح 
ســاخت و درخواست لغو فعالیت حزب 
عدالت و توسعه و اعمال ممنوعیت فعالیت 
سیاسی برای 70 تن از اعضای آن را مطرح 
اردوغان نخست وزیر  کرد. رجب طیب 
و رهبر حزب، اتهام دادستان را رد کرد. 
در نهایت در آگوست 2008 دادگاه عالی 
ترکیه با 6 رأی موافق برابر 5 رأی مخالف 
با پیشنهاد دادستان مبنی بر جلوگیری از 
فعالیت سیاسی حزب مخالفت کرد )برای 
پذیرفته شدن شکایت 7 رأی الزم بود(؛ با 
این وجود براساس این حکم دادگاه، حزب 
عدالت و توسعه با تحریم مالی مواجه شده 
و میلیون هــا دالر کمــک مالی دولت 
به حزب عدالت و توســعه قطع خواهد 
شد. این رأی به عنوان هشداری به حزب 
تلقی شد و حزب را مجبور به عقب نشینی 
از مواضع خود کرد؛ به طوری که معاون 
نخست وزیر ترکیه اعالم کرد که حزب 
عدالت و توسعه از تالش هایش برای لغو 
ممنوعیت حجاب در دانشگاه های ترکیه 

منصرف شده  است.

 چالش ها

اقتدارگرایی پنهان
حزب عدالت و توسعه با سه چالش 
استراتژیک روبه رو است که  بزرگ و 
به طور عمده از مبنای نظری و دیدگاه 
این کشــور در زمینه سیاست خارجی 
سرچشمه می گیرد: الف( این حزب در 
چند سال گذشــته میل خود برای قبضه 
قدرت و سیاســت در این کشــور را 
به خوبی به نمایش گذاشته است. نمونه 
بسیار ســاده این تمایل را می توان در 
کاخ بزرگ اردوغان مشــاهده کرد که 
آن را با هزینه ای بیش از ششصد میلیون 
دالر و با ســیصد اتاق بنا کرده است. 
حزب عدالت و توســعه در اولین گام 
موفق شــد در رفراندوم ماه آوریل نظام 
سیاسی کشور را از پارلمانی به ریاستی 
تغییر دهد و سیاست کشور را در پایان 
براساس ایده های نجیب فاضل و رهبری 
اردوغان طرح ریزی کند. این حزب در 
این راستا درصدد بنیان ترکیه ای قدرتمند 
و تک حزبی است؛ عدالت و توسعه در 
راستای اهداف سیاسی خود به سرکوب 
مخالفان از جمله نیروهای وابسته به فتح اهلل 
)ترکیه  روزنامه نگاران  بازداشت  گولن، 
در صدر جدول کشــورهایی است که 

دربند  روزنامه نگاران  شــمار  بیشترین 
را دارد(، دخالــت در سیســتم قضایی، 
سرکوب شدید مخالفان به بهانه رابطه با 
تروریست ها و نقش داشتن در کودتای 
نافرجام سال گذشته پرداخته است. ب( 
حزب عدالت و توســعه در زمینه حل 
مسئله کردها نیز با چالشی جدی مواجه 
اســت؛ این حزب اگرچه از سال 2009 
و در چارچــوب مذاکرات اســلو وارد 
مذاکره با کردها شد؛ ولی همه توافق ها 
و مذاکرات خیلی زود بر باد رفت و روند 
دوباره  شروع  به واسطه  صلح  مذاکرات 
آغازین  به نقطه  مسلحانه  درگیری های 
خود بازگشــته است. این حزب در این 
مدت در صورت بندی سیاست های خود 
در مناطق کردنشین بر اساس سیاست های 
دولت های سلف خود عمل کرده است. 
وقوع کودتای ســال گذشته هم بهانه ای 
شــد برای دولت اردوغان تا با خشونت 
بیشــتر با کردهای جنوب شرق ترکیه 
روبه رو شود. ج( دیگر چالش بزرگ این 
حزب که خدشه  بسیار بزرگی به اعتبار 
دولت آنکارا زده اســت، به سیاســت 
خارجی این کشــور خصوصا در منطقه 

خاورمیانــه و در تعامل با کشــورهای 
همسایه بازمی گردد. اگرچه بخش عمده 
به »به صفر  استراتژیک  عمق  دکترین 
رساندن مشکالت« با کشورهای همسایه 
بازمی گشت. در همین چارچوب با یونان، 
ارمنســتان-در قالب دیپلماسی فوتبال-، 
اقلیم کردستان عراق و سوریه روابط خود 
را تا حدود زیادی بهبود بخشید؛ ولی بعد 
از تحوالت انقالب های عربی سیاســت 
خارجی ترکیه بیشتر براساس گسترش 
ایدئولوژیک بنا گذاشته شد که این امر 
تا حدودی باعث انزوای ترکیه در سطح 

منطقه شد.
بر همین اساس تا چندی پیش ترکیه 
ضمن تضاد با محور حامیان دولت اسد 
در ســوریه دارای چالش جدی حتی با 
کشــورهایی همچون مصر بود. اما در 
ماه های اخیر و در پی بهبود رابطه آنکارا 
و مسکو، دیگر اصراری از سوی ترکیه 
برای لزوم برکناری اســد وجود ندارد. 
در حال حاضر کردهای شمال سوریه و 
تهدیدی  این گروه،  از  حمایت آمریکا 
جدی تر و مهم تر برای آنکارا به شــمار 

می آیند.
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سیاستمداران کوربین معتقد است بریتانیا نباید وارد »جنگ های غیرقانونی« شود و سربازان بریتانیایی هرگز نباید برای جنگیدن به خارج از این 
کشور فرستاده شوند. او همیشه مخالف جنگ عراق بود. وی حمالت تروریستی در بریتانیا را با جنگ هایی که بریتانیا در آنها 

شرکت داشته یا از آنها حمایت کرده است، مرتبط می داند.

اگر در انگلستان سراغ سیاستمداری را 
ندارد  بگیرید که چون خودروی شخصی 
معموال با کیفی بر شانه، سوار بر دوچرخه یا 
اتوبوس به مجلس می رود، الکل نمی نوشد، 
معموال از کراوات اســتفاده نمی کند، در 
منزلی معمولی سکونت دارد و گیاهخوار 
اســت، به نام جرمی کوربین، رهبر حزب 
کارگر بریتانیا، می رسید. او کسی است که 
هر سال پس از اعالم هزینه های نمایندگان 
از کم هزینه ترین  به عنوان یکی  پارلمان، 
نمایندگان پارلمان شــناخته می شود. در 
عوض، اثرگذاری او در عرصه سیاســت 
انگلستان به حدی است که صاحبنظران از او 
به عنوان فردی یاد می کنند که توانسته است 

گفتمان سیاسی را در بریتانیا تغییر دهد.
 
QQQروزهای آغازین زندگی

روز 26 مه سال 1949 میالدی،  کودکی 
انگلستان متولد  چیپنهام ویلتشــر  در شهر 
شــد که نامش را جرمی برنارد گذاشتند. او 
آخرین فرزند از بین چهار پسری بود که در 
خانواده کوربین به دنیا آمدند. پدرش »دیوید« 
مهندس برق و مادرش »نائومی« معلم ریاضی 
بود. پدر و مادر کوربین از فعاالن صلح بودند 
و در طول جنگ داخلی اسپانیا در دهه 1930 
با یکدیگر آشنا شده بودند. یکی از برادران او 
به نام پیرس کوربین هم اکنون از کارشناسان 
پیش بینی وضع هواست. او در هفت سالگی 
به شروپ شایر نقل مکان  به همراه خانواده 
کرد، جایی که پدر یک خانه قدیمی خرید 
و آن را به شکل یک خانه ویالیی بازسازی 
کرد. جرمی در نیوپورت، شروپ شــایر به 

مدرسه رفت.

QQQنوجوانی
او در دوران تحصیل و در ســال 1966 
به کمپین منع سالح های هسته ای پیوست 
و پس از چندی یکی از ســه معاون ارشد 
این کمپین شد. کوربین از دوران جوانی 
پس  وی  بود.  مبانی سوسیالیسم معتقد  به 
از پایان تحصیل در مدرســه گرامر آدامز 
در ســن 18 سالگی به عنوان خبرنگار در 
فعالیت  به  یک روزنامه محلی مشــغول 
شد. سپس در سن 19 سالگی به مدت دو 
ســال به جامائیکا رفت و آنجا برای یک 
سازمان خیریه بین المللی کار کرد که از 
دید خودش تجربه باارزشی بود. او پس از 
حدود دو سال اقامت در کشور جامائیکا، 
در سال 1971 به بریتانیا بازگشت و وارد 
اتحادیه های کارگری شــد.  فعالیت های 
بر  نمایندگی چند اتحادیه کارگری را  او 
عهده گرفت؛ از جمله اتحادیه ملی خیاطان 
و کارکنان بخش پوشاک و اتحادیه ملی 
کارمندان دولت و اتحادیه صنفی مهندسان 
بــرق. کوربین همچنین به عضویت یک 
نهاد بهداشت و سالمت منطقه ای درآمد، 
در اوایل ســال 1974 در سن 24 سالگی 
با موفقیــت در انتخابــات محلی، عضو 
شــورای منطقه هرینگی لندن شد؛ مدتی 
بعد به عنوان دبیر حزب کارگر در حوزه 
انتخابیه هورنزی انتخاب شد و تا سال 1983 
که به نمایندگی پارلمان انتخاب شد، فعالیت 

در هر دو منصب را ادامه داد.

QQQورود به حزب کارگر
کوربین تا پیش از ســال 2015، یک 
نماینده معمولــی پارلمان بــود که در 
کابینه  وزرای  )جایگاه  نخســت  ردیف 
یا وزرای دولت در ســایه( نمی نشست و 
به عنوان یک کنشــگر و فرد متمرد در 

حزب شناخته می شد اما بحران مالی سال 
2008-2007 و پیامدهای آن مانند کاهش 
بودجه های رفاهی و خدماتی و آموزشی، 
باعث احیای عقاید چپ و ظهور کوربین 
در سیاســت بریتانیا شد. کوربین همواره 
بانک ها را مسئول اصلی بحران مالی 2008-

2007 می داند.

QQQرهبری حزب کارگر
پــس از شکســت حــزب کارگر 
بریتانیا در سال  در انتخابات مجلس عوام 
2015 و استعفای اد میلیبند، کوربین خود 
را برای رهبری حزب کارگر، نامزد کرد 
و فقط توانست موافقت 35 هم حزبی  خود 
برای نوشــتن نامش در برگه های رأی را 
جلب کند. وی که ابتدا به عنوان یک نامزد 
حاشیه ای تصور می شد، در نظرسنجی های 
مردمی به عنوان پیشــتاز رقابت ها مطرح 
اتحادیه های  اکثر  توانست حمایت  شد و 
کارگری وابســته به حزب را جلب کند. 
وی در ســپتامبر 2015 با کســب 59/5 
درصد از آرا به عنوان رهبر حزب کارگر 
انتخاب شد. انتخاب او توسط مردم، نشانگر 
بازگشــت سیاســت های جناح چپ به 
حزب کارگر بود؛ سیاســت هایی که در 
بلر به دست فراموشی سپرده  دوران تونی 

شده  بود.
بی بی سی در این باره نوشت: »انتخاب 
جرمی کوربین 66 ســاله به عنوان رهبر 
حزب کارگر در ســپتامبر 2015 یکی از 
بزرگ ترین شــگفتی ها در تاریخ سیاسی 
بریتانیا بود. او یک سوسیالیست کهنه کار 
است که 30 سال از نمایندگان رده پایین 
پارلمان بود و هیچ گاه وارد دولت یا کابینه 
در سایه نشد. کوربین تنها به این دلیل نامزد 
رهبری حزب کارگر شــد که هیچ یک 
از دوستان هم حزبی باقیمانده نخواستند در 
انتخابات داخلی حزب شرکت کنند. ظاهرا 
او قادر بود به کســانی که شور و اشتیاق 
حمایت از حزب کارگر در دوران تونی 
بلر و گوردون براون را از دست داده بودند 
و همچنین به فعاالن جوان، بار دیگر امید 
بدهد. ورود او به صحنه رقابت ها موجی از 

امید میان مردم ایجاد کرد.«
برگزاری همه پرسی  از  بالفاصله پس 
عضویت بریتانیــا در اتحادیه اروپا در 
ژوئــن 2016 و رأی موافق اکثر مردم 
انگلســتان به خروج از اتحادیه اروپا، 
تقریبا دو سوم از وزرای کابینه دولت 
در ســایه، استعفا کردند و از کوربین 
خواستند تا از رهبری حزب کارگر 
حزب  نمایندگان  کند.  کناره گیری 
کارگر در پارلمــان بریتانیا نیز با 
برگزاری یــک رأی گیری، با 172 
رأی موافــق در مقابــل 40 رأی 
مخالف، به کوربین فشــار آوردند 
تا از رهبری حزب کنار برود. اما 
کوربین مقاومت کرد و مقاومتش 
ســبب شــد تا تنش های ناشی 
درونی  فضــای  از برگزیت که 
حزب کارگــر را ملتهب کرده  
بود، مهار شود. پس از کاسته شدن 
از این تنش ها، کوربین توانست 
در سپتامبر 2016 با کسب آرای 
بیشتری )61/8 درصد( دوباره به 
عنوان رهبر حزب کارگر انتخاب 

شود.
پیشــنهاد ترزا  از  پــس 

مــی در آوریل 2017 میــالدی برای 
برگزاری انتخابات سراســری زودهنگام، 
کوربین از تصمیم ترزا می استقبال کرد و 
از نمایندگان هم حزبی اش نیز خواست تا به 

پیشنهاد ترزا می رأی موافق بدهند.

QQQ درخشش کوربین در انتخابات
زودهنگام اخیر

انتخابات سراسری بریتانیا  روز 8 ژوئن 
2017 برابر بــا 18 خرداد 1396 به منظور 
انتخاب اعضــای پنجاه  و هفتمین پارلمان 
این کشور برگزار شــد. بر اساس قانون 
دوره های ثابت پارلمان مصوب 2011 قرار 
بر این بود که انتخابات پارلمانی در بریتانیا 
روز 7 مه 2020 برگزار شود. اما در تاریخ 
19 آوریل 2017، ترزا می نخســت وزیر 
این کشور با داشتن اکثریت 12نفری در 
مجلس به امید دست یابی به آرای بیشتر و 
مذاکرات خروج  در  یکپارچه تر  پشتیبانی 
بریتانیا از اتحادیه اروپا، تقاضای انتخابات 
زودهنگام کرد و توانســت نظر بیش از 
دو سوم از نمایندگان پارلمان را که برای 
تصویب آن الزم بود، با خود همراه سازد. 
از میان نمایندگان حاضر در مجلس عوام 
بریتانیا که 650 نفر عضو دارد، 522 نماینده 
موافق و 13 نفر مخالف این انتخابات بودند.
اما در نهایت حزب حاکم )محافظه کار( 
نتوانســت اکثریت مطلق را دوباره به دست 
آورد. حزب محافظه کار بریتانیا با از دســت 
دادن 13 کرســی، موفق شــد 318 کرسی 
به دســت آورد. اما ســهم حزب کارگر با 

افزایش 32 کرســی به 262 کرسی رسید. 
حزب ملی اسکاتلند نیز 19 کرسی از دست 
داد و شــمار نمایندگان آن به 35 نفر رسید. 
بدین ترتیب، حزب محافظه کار با 8 کرسی 
کمتر از حدنصاب الزم برای کسب اکثریت 
مطلق، نتوانست به تنهایی دولت تشکیل دهد 
به دســت  برای  این حزب  و پیش بینی های 
آوردن کرســی های بیشــتر درست پیش 
نرفت. در عوض جرمی کوربین، رهبر حزب 
کارگر، در جلب مشارکت جوانان بریتانیایی 
برای شرکت در انتخابات و رأی به نامزدهای 
این حزب بســیار موفق عمل کرد و خوش 
درخشید. نامزدهای گوناگون این حزب در 
سراســر بریتانیا در مجموع توانستند بیش از 
12 میلیون و 800 هزار رأی به دســت آورند 
و با تصاحب 262 کرســی  از 650 کرسی 
مجلس عوام، جایگاه خود را به عنوان دومین 
حزب در پارلمان بریتانیا مستحکم  سازند. اما 
تحلیلگران بیش از آنکه ترزا می و حزبش را 
پیروز انتخابات بدانند، جرمی کوربین و حزب 

کارگر را پیروز این میدان یافتند.

QQQمخالفت های کوربین با حزبش
او چندین بار برخالف موضع رســمی 
حزب خــود، نظر داده و همــواره جزو 

معترضین داخلی حزب کارگر محسوب 
می شده اســت. یکی از این موارد، زمانی 
بود که حزب کارگر تحت رهبری تونی 
در  را  براون کابینــه  بلر و گــوردون 
اختیار داشــتند. کوربین پیش از بر عهده 
رئیس  کارگر،  حــزب  رهبری  گرفتن 
ائتالف »جنگ را متوقف کنید« و همچنین 
سوسیالیست )بخش  کارزار  عضو گروه 

چپ گرای حزب کارگر( بود.
عالوه بر این موارد، وی مخالف حمله 
به عراق در ســال 2003 میالدی بود. او 
می گوید که هنوز دیدگاهش در این مورد 
تغییری نکرده و حــزب کارگر باید به 
خاطر حمایت از حمله به عراق عذرخواهی 
کنــد. وی جمهوری شــدن بریتانیا را 
ترجیح می دهد، ولی گفته اســت با توجه 
به محبوبیت خانواده سلطنتی بریتانیا، »این 
نبردی نیســت که او بخواهــد در آن 
بجنگــد«. او از فعاالن دیرپای ضدجنگ 
و ضدجنگ افزار هسته ای است و از یک 
مداخله و  بر عدم  مبتنی  خارجی  سیاست 
خلع یک جانبه سالح های هسته ای طرفداری 

می کند.
کوربین معتقد است بریتانیا نباید وارد 
سربازان  و  شود  غیرقانونی«  »جنگ های 
بریتانیایی هرگــز نباید برای جنگیدن به 
خارج از این کشور فرستاده شوند. او همیشه 
مخالف جنگ عراق بــود. وی حمالت 
تروریستی در بریتانیا را با جنگ هایی که 
بریتانیا در آنها شــرکت داشته یا از آنها 

حمایت کرده است، مرتبط می داند.

QQQعقاید کوربین در رابطه با خاورمیانه
کوربین منتقد سرسخت اسرائیل است. 
در جنــگ غزه فعالیت هــای زیادی در 
از مردم غزه و  کمپین هــای حمایــت 
همچنین  و  داشت  کمپین های ضدجنگ 
همــواره از مذاکرات صلــح با حضور 
گروه های مبارز از جمله حماس و حزب اهلل 
لبنان برای پایان دادن به ســتیز مسلمانان 
و اســرائیل حمایت کــرده اســت. او 
عضو کمپین همبستگی با فلسطین است و 
علیه »آپارتاید در اسرائیل« فعالیت می کند. 
یکی از انتقاداتی که به او وارد می شــود، 
این اســت که از حزب اهلل لبنان و حماس 
حمایت کرده است. کوربین همچنین در 
چندین ائتــالف و گروه از جمله کمپین 
حمایت از فلســطینیان فعالیت دارد. وی 
همچنین معتقد است پس از توافق با ایران 

نوبت خلع سالح هسته ای اسرائیل است.
او با سیاست های توسعه طلبانه و اشغال 
فلسطین توسط اسرائیل به شدت مخالف 
است و این مخالفت را در قالب حمایت 
از حماس و همین طور حزب اهلل نشان داده 

است.
وی مخالف رویارویی نظامی با ایران و 
برای  اعتقاد دارد  طرفدار برجام است و 
با حزب اهلل  امنیت خاورمیانه باید  تأمین 
ایران گفت و گو کرد.  لبنان، حماس و 
این دیدگاه، یکی از مواردی است که 
باعث شده است تا مخالفانش به او حمله 

کنند و او را حامی تندروها بدانند.
جرمی کوربین پیش تر با شبکه پرس 
تی وی ایران در لندن به عنوان مجری و 

کارشناس همکاری داشته است.

QQQ نظر کوربین درباره ترامپ
در پی انتخاب دونالد ترامپ به عنوان 
کوربین  جرمی  آمریکا،  رئیس جمهوری 
اظهار داشت که به عقیده او ترامپ کسی 
نیســت که راه حلی برای مشکالت ارایه 
کند بلکه فقط ایجاد تفرقه می کند. پس از 
آنکه ترامپ ورود اتباع 6 کشور مسلمان 

به خاک آمریکا را ممنــوع اعالم کرد، 
کوربین هم خواستار منع ورود ترامپ به 

انگلستان شد.

QQQزندگی خصوصی
کوربین تاکنون سه بار ازدواج کرده و 
دو بار طالق گرفته اســت. او سه پسر از 
همسر دوم خود دارد. در نخستین ازدواجش، 
کوربین در سال 1974 با جین چاپمن یکی 
از اعضای شورای منطقه هرینگی لندن که 
حاال استاد دانشگاه لینکلن هست، ازدواج 
کرد اما آنها در ســال 1979 از یکدیگر 
جدا شدند. در سال 1987 کوربین با کلودیا 
براچیتا ازدواج کرد و از او سه پسر دارد. 
آنها در پی اختالف نظر سر اینکه فرزندشان 
را در چه مدرسه ای ثبت نام کنند، در سال 
1999 از یکدیگــر جدا شــدند. کوربین 
به دلیل عقاید سوسیالیســتی، با تحصیل 
فرزندشان در مدارس خاص مخالف بود اما 
در نهایت پسرشان در مدرسه ملکه الیزابت 
که انتخاب نخســت همسرش بود، درس 
خواند. پسر دوم کوربین، سباستین، هم در 
کمپین رهبری پدر در حزبش فعالیت کرد 
و حاال به عنوان مدیر کارکنان دفتر جان 
مک کانل، سیاستمدار حزب کارگر که در 
سپتامبر 2015 به عنوان وزیر دارایی کابینه 
در سایه انتخاب شــد، مشغول به فعالیت 

است.
در نهایــت جرمی کوربین در ســال 
2013 با همســر سوم خود لورا آلوارز که 
متولد مکزیک است، ازدواج کرد. آلوارز 
هم اکنون اداره یک کســب و کار واردات 
قهوه را بر عهــده دارد اما پیش از این در 
مکزیک یک وکیل حقوق بشــر بود. او 
اینگونه توصیف کرده است:   کوربین را 
»در کارهــای خانه خیلــی خوب عمل 
او یک سیاستمدار فوق العاده  اما  نمی کند 
اســت.«  کوربین که عاشــق خواندن و 
نوشتن است، قادر است با تسلط کامل، به 

زبان اسپانیایی صحبت کند.   

QQQرویای کوربین
با نشــریه  کوربیــن در مصاحبه ای 
هافینگتن پست که در دسامبر سال 2015 
انجام شــد، از اعالم گرایش مذهبی خود 
اجتناب کــرد و توضیح داد که این یک 
موضوع خصوصی اســت اما در عین حال 
این موضوع را تایید کرد که به خدا باور 
دارد. او در یکی از  ســخنرانی های خود 
از رویای سوسیالیسم قرن بیست و یکمی 
سخن به میان راند و بر نکاتی تاکید کرد 
کــه از نظر محافظه کاران بــرای جوانان 
گمراه کننده اســت: او از ایجاد شکلی از 
مالکیت عمومِی دموکراتیک توسط مردم 
و برای مردم نه بنگاه های ســودجو سخن 
راند و  ملی شــدن مجدد راه آهن، تاکید 
بر خانه سازی اجتماعی، منع فروش اسلحه 
به گروه ها و رژیم های ناقض حقوق بشر 
و فرقه گرا، افزایش مالیات پردرآمدان تا 
تاکید بر آزادشــدن انرژی خالقانه مردم 
مانند خلق امکان آموزش موسیقی و نمایش 

را مطرح کرد.
ایــن آخری یعنی خلــق هنرمندانه 
زندگی و به صحنه درآوردن آن، شاید 
یکی از رویاهای سوسیالیسم قرن بیست و 
یکمی باشد که پیامدهای آن ممکن است 
به خلق سیاستی منجر شود که بی شک 
بیرون از خواست و اراده تنها یک فرد 
خواهد بود. این رویا که نام کوربین را 
با خود به یدک می کشد، ممکن است به 
شکل یک جنبش ظاهر شود؛ امری بیشتر 
از خود کوربین و حتی خارج از تصور 

خود او و عموم مردم.

شادی آذری
روزنامه نگار

طغیان گر سوسیالیست 
جریکوربینرهبرحزبکارگرقواعدبازیرادربریتانیادگرگونکردهاست
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هر هفته در این صفحهکیوسک
به معرفی یكی از
نشریات معتبر جهان می پردازیم

خاکستری بانوی 
نیویورکتایمزپسازوالاستریتژورنالپرتیراژترینروزنامهآمریکااست

محمد اسالمی
روزنامه نگار

معتبرترین روزنامه جهان انتشــار خود 
را از 18 ســپتامبر 1851 در نیویورک از 
ســر گرفت. کمپانی »رایموند جونز« با 
ســرمایه ای 70 هــزار دالری و با قیمت 
یک پنی که تقریبا معادل 29 سنت امروز 
محسوب می شود روزنامه نیویورک تایمز 
را روانه دکه ها کرد. در سرمقاله شماره اول 
نیویورک تایمز، رویکرد روزنامه مشخص 
شد و مدیران آن در دفاع از محافظه کاری 
اعتقاد  باشیم.  باید محافظه کار  نوشتند: »ما 
داریم که محافظه کار بودن در تمامی جنبه ها 
به ســود عموم مردم اســت. در مورد هر 
موضوعی هم که نیاز به برخورد و اصالح 
رادیکالی باشــد ما رویکردی رادیکالی در 
پیش می گیریم. ما همچنین معتقد نیستیم که 
تمام تحوالت و پدیده های جامعه مطلقا بد 
یا مطلقا خوب هستند. آن چیزی که خوب 
است باید بهبود یابد و هر چه شیطانی است 
یا باید از بین برود و یا اصالح شــود.« این 
روزنامه کمی بعد رویکرد سیاســی خود 
را تغییر داد و در حــال حاضر روزنامه ای 
کامال لیبرال به شمار می آید و در انتخابات 
اخیر ریاست جمهوری آمریکا هم رسما از 

هیالری کلینتون حمایت نمود.

QQQتیراژ
نیویورک تایمز پس از وال اســتریت 
ژورنــال پرتیراژ تریــن روزنامه آمریکا 
به شمار می آید. سایت اینترنتی این روزنامه 
ماهیانه بیش از سی میلیون بازدیدکننده دارد 
و از این حیــث پرخواننده ترین روزنامه 
آمریکا به شــمار می آید. نسخه چاپی این 
روزنامه روزانه 571 هزار نسخه تیراژ دارد و 
روزهای یکشنبه با بیش از یک میلیون نسخه 
تیراژ منتشر می شود. نسخه آنالین نیویورک 
تایمز هم 2 میلیون و دویســت هزار نسخه 
تیراژ دارد. این روزنامه در میان روزنامه های 

جهان هم رتبه هجدهم را از نظر تیراژ دارد.

QQQ مالکیت
مالکیت این روزنامه بر عهده »کمپانی 
نیویورک تایمز« اســت که عالوه بر این 
روزنامه 18 روزنامه دیگر از جمله »بوستون 

گلوب«، »اینترنشنال هرالد تریبیون« را نیز 
منتشر می کند. ریاست این کمپانی هم در 
حال حاضر با اکس ســالزبرگر است که 
به طور خانوادگی مالکیت این روزنامه را از 

سال 1896 بر عهده دارد.

QQQبخش ها
نیویورک تایمز کــه دفتر مرکزی آن 
در نیویورک قرار دارد در سه بخش منتشر 
می شــود: بخش اخبار که شامل حوزه های 
تجارت،  واشــنگتن،  داخلی،  بین الملــل، 
تکنولوژی، علم، ســالمت، ورزش، مترو، 
آموزش، آب و هوا و آگهی ها می شــود. 
بخش دوم دیدگاه ها و تحلیل ها را شــامل 
می شود که شامل سرمقاله ها، یادداشت های 
نویســندگان خارج از روزنامــه و نامه ها 
به سردبیر می شــود. بخش سوم هم مطالب 
ویــژه را در بر می گیرد که هنر، ســینما، 
تئاتر، سفر، راهنمای نیویورک، غذا، خانه، 
مد، جدول، بخش مــرور کتاب ها و مجله 
نیویورک تایمز و نسخه ویژه یکشنبه ها را 
شامل می شود. نسخه مترو معموال به صورت 
محدود و در نیویورک منتشــر و توزیع 

می شود.

QQQساختار
روزنامه نیویورک تایمز تا سپتامبر 1976 
با فرمت 8 ستون منتشــر می شد در حالی 
که دیگر روزنامه ها سال ها بود که تصمیم 
به تغییر به فرمت 6 ستونی گرفته بودند. در 
مورد استفاده از عکس رنگی در صفحه اول 
هم نیویورک تایمز سال ها مقاومت کرد تا 
اینکه در 16 اکتبر 1997 اولین عکس رنگی 
در صفحه اول این روزنامه منتشــر شد. در 
روزهایی که تیتر بزرگ در وســط صفحه 
اول این روزنامه در نظر گرفته نشــود باید 
تیتر یک روزنامه را درباالی ستون سمت 
راست این صفحه خواند. در جوالی 2006 
نیویورک تایمز همراه با یو اس ای تودی، وال 
اســتریت ژورنال و واشنگتن پست تصمیم 
گرفتند از عــرض روزنامه به اندازه 6 اینچ 
کم کنند و با عرض 48 اینچ منتشر شوند. 
تصمیم این روزنامه های مهم آمریکا به دلیل 
کاهش قابل توجه تیراژ روزنامه ها و همچنین 
افت درآمد آگهی ها در نسخه چاپی صورت 
گرفت. این اقدام باعث شد تا 5 درصد اخبار 
کمتری پوشــش داده شود و در عوض 12 

میلیون دالر در سال از هزینه کاغذ کاسته 
شود. 

QQQجوایز
نیویورک تایمز با دریافت 122 جایزه 
پولیتزر بیش از هــر روزنامه دیگری در 
معتبرترین جایزه روزنامه نگاری در  جهان 
حوزه های مختلف را کســب کرده است. 
این روزنامه در حوزه ژورنالیسم آنالین هم 
قدم های رو به جلویی برداشته است و در این 
حوزه پیشرفت هایی داشته که تا چند سال 
 Peabody قبل قابل تصور نبود. سه جایزه
حاصل درخشــش این روزنامه در حوزه 

آنالین است.

QQQورژن چینی
مدیران نیویورک تایمز در ژوئن 2012 
تصمیم گرفتند که اولین نســخه به زبان 
اینترنتی منتشر  غیر انگلیسی را به صورت 
کنند. کریگ اســمیت اخبار اقتصادی را 
در این سایت پوشش می دهد و فیلیپ پن 
هم ســرمقاله ها را منتشر می کند. اما دولت 
چین به نســخه اینترنتی این روزنامه روی 
خوش نشــان نداد و در اکتبر 2012 انتشار 
گــزارش تحقیقی در مورد مســائل مالی 
خانواده ون جیابائو نخست وزیر وقت چین، 
با واکنش تند پکن روبه رو شد. دولت چین 
که انتشار روزنامه ها خارج از کنترل خود 
را برنمی تابد اقدام به مسدود کردن سایت 
چینی و انگلیســی روزنامه نیویورک تایمز 
نمــود. این اقدام دولت پکــن با واکنش 
مدیران نیویورک تایمز روبه رو شد و آنها 
سایت هایی دیگر برای انتشار نسخه چینی 

خود ایجاد کردند.

QQQآنالین
از ســال 1996 روزنامه نیویورک تایمز 
وارد دنیای اینترنت شد و اغلب مطالب چاپ 
شده در نسخه چاپی را در اختیار خوانندگان 
آنالین قرار داد. در سال 2008 حدود 146 
میلیون نفر از سایت اینترنتی نیویورک تایمز 
بازدید کردنــد و در مارس 2009 این رقم 
بیش از دو برابر شــد. در مــاه می 2009 
سایت نیویورک تایمز رتبه 22 را در میان 
50 روزنامه آنالین کســب کرد. بر اساس 
رتبه بندی آلکسا نیویورک تایمز در جهان در 
رتبه 118 قرار دارد و در داخل آمریکا در 

رتبه 32 است. پس از موفقیت و اقبال افکار 
نیویورک تایمز،  اینترنتی  به نسخه  عمومی 
نســخه موبایلی این روزنامه هم از دسامبر 

2013 در دسترس قرار گرفت.

QQQسردبیران
ســردبیر فعلی نیویورک تایمز »دین 
باکت« یکی از برنــدگان جایزه پولیتزر 
آمریکایی 60ساله  روزنامه نگار  این  است. 
از ماه می 2014 ســردبیری نیویورک تایمز 
را در اختیار دارد و مستقیما با آرتور اکس 
اســلزبرگر مدیر و ناشر روزنامه در ارتباط 
اســت. باکت در ســال 1988 و به دلیل 
انتشــار گزارش فساد مالی در شورای شهر 
شیکاگو در روزنامه شیکاگو تریبیون برنده 
جایزه پولیتزر شــد. او اولین رنگین پوستی 
به شــمار می آید که باالترین سمت را در 
تحریریه نیویورک تایمز به دســت آورده 
است. باکت که دیدگاه سیاسی لیبرالی دارد 
دهمین سردبیر نیویورک تایمز از سال 1964 
محسوب می شود. پیش از او جیل آبرامسون 
به مدت سه سال اولین زنی بود که سردبیری 
این روزنامه با قدمت بیش از 160 سال را در 
اختیار داشت. بیل کلر، هوول رینز، جوزف 
للی ولد، مکس فرانکل،  ای ام روزنتال، جیمز 
رســتون و ترنر کتلج هم سردبیران پیشین 
این روزنامه بودند. در بین ســال های 1969 
تا 1976 نیز نیویورک تایمز بدون سردبیر 

منتشر می شد. 

QQQ القاب و شعار
روزنامه نیویورک  نفــوذ  و  اعتبــار 
تایمز در آمریکا به حدی است که از آن 
یاد می شــود. منبع  به عنوان »منبع ملی« 
ملی به روزنامه هایی اطالق می شــوند که 
در کتاب ها و نوشــتارها، از بایگانی ایشان 
به عنوان مــدرک و یادکرد منابع تاریخی 
یاد می شوند. بانوی خاکستری هم لقب این 
روزنامه در میان فعاالن رســانه ای آمریکا 
است. شعار روزنامه نیویورک تایمز هم در 
سمت چپ باالی صفحه اول خود اینگونه 
درج شــده است: »تمام اخباری که قابلیت 

چاپ داشته باشند.«

QQQاعتراف به اشتباه
نیویورک تایمز در ســال 2003 یکی از 
حامیان حمله به عراق به شــمار می آمد و 
بارها مطالبی در حمایت از اقدام نظامی علیه 

حکومت صدام حسین منتشر نمود اما یک 
سال بعد این روزنامه در اقدامی کم سابقه اعالم 
کرد که این حمایت کامال اشتباه بود. در 26 
می 2004 و یک ســال پس از آغاز حمله 
انتشار  با  نیویورک تایمز  به عراق،  آمریکا 
مطلبی اعتراف کرد که تعدادی از مقاالتش 
در حمایت از اقدام نظامی علیه عراق به اندازه 
کافی از اعتبار برخوردار نبود و بیش از اندازه 
به اظهارات و ادعاهای اپوزیسیون خارج نشین 
عراق که سقوط حکومت را خواستار بودند، 
متکی بود. در پــی انتقاد ها از گزارش های 
یک ســویه نیویورک تایمز، جودیت میلر 
خبرنگار این روزنامه که این گزارش ها را 
مطابق خواسته دولت بوش منتشر می کرد 
استعفا داد. منبع بسیاری از گزارش های اشتباه 
این روزنامه احمد چلبی بود که پس از حمله 
آمریکا به عراق به کشــورش بازگشت و 
پست های مختلفی از جمله وزارت نفت را 

در اختیار داشت.

QQQافشاگری ها
با وجود اشــتباهی که این روزنامه در 
مورد عراق مرتکب شــد اما افشاگری های 
دقیق نیویورک تایمز طی سال های متمادی را 
نمی توان نادیده گرفت. انتشار اسناد پنتاگون 
در مورد جنگ ویتنام یکی از جنجالی ترین 
گزارش ها و افشاگری های این روزنامه بود. 
اسناد منتشرشده پنتاگون بالغ بر بیش از 7 
هزار صفحه بود که روزنامه نیویورک تایمز 
پیش از انتشــار این اسناد با دانیل السبرگ 
مصاحبه کرد که نخستین بار در سال 1971 
بخشی از اســناد جنگ ویتنام را در اختیار 
رسانه ها قرار داده بود. روزنامه نیویورک تایمز 
در مقاله ای در ســال 1996 نوشــت، اسناد 
سال 1971 نشــان می دهد که دولت وقت 
جانسون نه تنها به افکار عمومی آمریکا بلکه 
به کنگره نیز دروغ گفته است. اسناد مربوط 
به جنگ ویتنام نخســتین بار در 13 ژوئن 
1971 توسط السبرگ فاش شده است. این 
اســناد به تحقیقی اشاره می کند که مربوط 
به روابط ویتنام و آمریکا طی سال های 1945 
تا 1967 بوده و توسط وزارت دفاع آمریکا 
انجام شده است. رابرت مک نامارا وزیر دفاع 
وقت آمریکا نیروی ویژه ای برای عملیات 
در ویتنام تشکیل داده بود. انگیزه اصلی از 
تشکیل این نیروی ویژه هنوز روشن نیست 
ولی واقعیت این اســت که این مسئله مثل 
یک راز از سایر بخش های دولت جانسون 

مخفی مانده بود. دولت جانســون و وزیر 
خارجه وقت آمریکا از انجام چنین تحقیقی 
بی خبر بودند تا زمانی که اسناد مربوط به آن 
از سوی السبرگ فاش شد. در سال های اخیر 
هم انتشار گزارشی از نیویورک تایمز خشم 
دولت افغانستان را برانگیخت و کار به اخراج 
خبرنگار این روزنامه از افغانستان کشیده شد. 
دادستانی افغانستان نیویورک تایمز را متهم به 
بود و گزارش »متیو  »تفرقه افکنی« کرده 
روزنبرگ« خبرنگار این روزنامه را نظرات 
شخصی او خواند. روزنبرگ در مقاله ای در 
سال 2014 و قبل از تشکیل دولت وحدت 
ملی، نوشته بود که شماری از مقام های ارشد 
بن بست  شکستن  برای  افغانســتان  دولت 
انتخابات، مشغول گفت وگو در مورد ایجاد 
دولت موقت هستند. او در مقاله ای با عنوان 
»بن بســت انتخاباتی و درخواست ها برای 
تشکیل دولت موقت در افغانستان« نوشت 
که »حلقــه ای از وزرا و مقامات قدرتمند 
دولت افغانســتان که روابط مستحکمی با 
نیروهای امنیتــی دارند، تهدید کرده اند که 
اگر بن بست انتخاباتی که این کشور را فلج 
کرده، به زودی حل نشــود، آنها قدرت را 
به دست خواهند گرفت.« روزنبرگ که از 
این مقامات نام نبرده است، افزود که »آنها 
همه تاکید داشتند که امیدوار ند تنها تهدید 
به تشــکیل دولت موقت، عبداهلل عبداهلل و 
انتخابات  نامزدان  احمدزی،  غنی  اشــرف 
ریاست جمهوری افغانستان را ترغیب کند تا 
با هم سازش کنند و به بحران پایان دهند.« با 
وجود آنکه دولت افغانستان تصمیم به اخراج 
خبرنگار نیویورک تایمز گرفت اما با گذشت 
زمان صحت آنچه در گزارش آمد اثبات شد 
و اشرف غنی احمدزی و عبداهلل عبداهلل دولت 

وحدت ملی تشکل دادند. 

QQQرویارویی با ترامپ
را  نیویورک تایمز  افشــاگری های  اوج 
می تــوان در ماه های اخیر علیــه ترامپ و 
اطرافیانش مشاهده کرد. حمله هکر های مرتبط 
با دولت روسیه به سرورهای حزب دموکرات 
و علنی شدن آنها از سوی ویکی لیکس از جمله 
افشاگری هایی بود که نیویورک تایمز آن ها 
را منتشــر کرد. پس از آن هم افشای روابط 
تیم ترامپ با نزدیکان دولت روســیه خشم 
رئیس جمهور آمریــکا را برانگیخت و کار 
به جایی رسید که ترامپ نیویورک تایمز را در 
کنار تعداد دیگری از رسانه های مخالف خود 
از حضور در نشست خبری کاخ سفید محروم 
کرد. تازه ترین ضربه ای که نیویورک تایمز 
به ترامــپ و اطرافیانش وارد کرد افشــای 
دیدار پســر ارشد ترامپ با یک وکیل مورد 
حمایت دولت روسیه بود. نیویورک تایمز در 
این افشاگری خود نوشت که دونالد ترامپ 
جونیور، پسر ارشــد رئیس جمهور آمریکا 
پیش از دیدار با یک وکیــل روس که او 
فکر می کرد اطالعاتی علیه هیالری کلینتون 
دارد، در ایمیلی مطلع شده بود که این بخشی 
از تالش دولت روسیه برای کمک به کمپین 
ریاست جمهوری پدرش است. سه فرد مطلع 
در این مورد به نیویورک تایمز گزارش دادند 
که »راب گلدستون« کارشناس روابط عمومی 
و فعال رســانه که برای انجام آن دیدار میان 
ناتالیا وسلنیتسکایا، یک وکیل روس مرتبط 
با کرملین و دونالد ترامپ جونیور، پســر 
بود،  رئیس جمهوری آمریکا وساطت کرده 
در پیامی به پسر ارشد ترامپ گفته بود که 
دولت روسیه منبع احتمالی اطالعات مخرب 
علیه هیالری کلینتون است. نیویورک تایمز 
همچنین نوشت، افشــای این ایمیل احتماال 
به نفــع بازرس هایی اســت کــه درباره 
احتمال همدستی وابســتگان دونالد ترامپ، 
رئیس جمهوری آمریکا با دولت روســیه با 
هدف پیروزی در انتخابات ســال گذشــته 

تحقیق می کنند.



توسـعه فصل 3:  اقتصاد و صنعت

بیلبورد بزرگی روی پایه های فلزی در باالترین 
ارتفاعات تهران قرار گرفته  اســت. روی بیلبورد 
با افتخار عنوان شــده بانکی در ایران موفق شده 
مهمترین رتبه های بین المللی را از یک موسســه 
جهانی کســب کند و بانک ایرانی هم با نهایت 
خوش سلیقگی تمام توانش را به کار گرفته تا این 
افتخارآفرینی را به رخ مخاطبانش بکشد. اما دقیقا 
همین بانک در دســته آنهایی قرار دارد که گفته 
می شــود، روی لبه تیغ راه می رود. مردمی که از 
پای بیلبورد عبور می کنند، نه نام موسسه جهانی را 
می شناسند، نه از ترازنامه های بانکی خبر دارند و 
نه حتی خبر اتفاقات نظام بانکی برایشان اهمیت 
ایرانــی در بحرانی ترین دوران  بانک های  دارد. 
حیات به سر می برند و حداقل در محافل خصوصی 
بیشــترین گمانه ها در مورد آینده آنها به جایی 
ختم می شــود که همه از آتشــی زیر خاکستر 
خبر می دهند. پیش از این در دهه 60 موسســات 
مالی مضاربه ای، در دهــه 70 و 80 صندوق های 
قرض الحســنه و در دهه 90 موسســات مالی و 
اعتباری از دل نظام مالی، بحران های امنیتی را برای 
کشور ساختند و البته که مدیران و اداره کنندگان 
هر سه نمونه بدون اینکه نام شان جایی لکه دار شود 
یا پایشان به زندان برسد، با اندوخته های شهروندان 

ایرانی راهی آن سوی مرزها شدند. 

QQQ ورشکسته یا از پاافتاده؟
تقریبا تمامی مدیــران بانکی طی چهار ماهه 
گذشته سخنرانی ها و مصاحبه هایشان را روی یک 
جمله قفل کرده اند: »بانک ها ورشکسته نیستند.« و 
در سوی مقابل بیشترین تعداد از کارشناسان محدود 
حوزه مالی اقتصاد ایران بر این گزاره تاکید دارند: 
»بانک های ایران ورشکســته شده اند.« همزمان 
طیف سومی جدال لفظی را به شکلی دیگر پیش 
می برند. صاحبان کسب وکار در ارکستر گمانه زنی 
در مورد بانک های ایــران حرف دیگری دارند: 
»نظام بانکی باید دگرگون شود.« گروه چهارمی 
نیز طی ماه های گذشــته شکل گرفته اند. مدیران 
سابق بانکی هم سرگرم شکل دادن به تئوری های 
دیگری شده اند. آنها بخش مهمی از انتقادهای خود 
را متوجه نهادهای پرقدرتی مانند نیروی انتظامی 
و قوه قضاییه می کنند که حاضر به سرخم کردن 
در برابر قواعد مالی نیســتند. همانطور که احمد 
حاتمی یزد می گوید: »بانک مرکزی قدرت اجرایی 
کافی ندارد. یکی از اولین موسسات غیرمجاز، با نام 
قوامین فعالیت می کرد که متعلق به نیروی انتظامی 
بود. وقتی به مسئولین بانک مرکزی گفتند که چرا 
جلوی این ها را نمی گیرید، گفتند ما اگر بخواهیم 
این موسسه را پلمپ کنیم، باید نیروی انتظامی را 
ببریم. ولی وقتی این موسسه ها برای خود نیروی 
انتظامی است، چطور می توانیم این کار را بکنیم؟ 
همین مسئله در مورد میزان هم مطرح است. میزان 
متعلق به بعضی از پرسنل قوه قضاییه مشهد یعنی 
جایی اســت که وقتی کسی تخلفی می کند، باید 
همان جا حکمش را صادر کنند. حاال که خود آن ها 
تخلف می کنند، بانک مرکزی چطور حریف قوه 
قضاییه مشهد شود؟« گزارش های غیررسمی نشان 
می دهد که تنها سه بانک کشور هنوز به آستانه 
خطر نرسیده اند. این سه بانک هم کمترین تعداد 
شعبه در کشــور را به خود اختصاص داده اند و 
بخش مهمی از مصونیت آنها مربوط به دایره کم 

فعالیت هایشان است. 

QQQ کدام وضعیت بحرانی؟
بانک های کشــور بیش  میزان دارایی مالی 
از یک هــزار میلیارد تومان برآورد می شــود. 
کارشناســان نگران بانکی اعتقاد دارند حتی در 
صورتی که بحران بانکی خیلی باال بگیرد باز هم، 
بانک مرکزی از محل ده درصد اندوخته بانک ها 
که در اختیار دارد، اجازه تبدیل شدن ورشکستگی 
نمی دهد و ســپرده گذاران  را  به خبری عمومی 
بانک ها می توانند با خیالی آسوده به تماشای سقوط 

بنشینند. آخرین گزارش های آماری نشان می دهد 
20 بانک غیردولتی در بازار مالی ایران حضور دارند. 
براساس گزارش فروردین ماه امسال بانک مرکزی، 
میزان سپرده های مردم در کل شبکه بانکی کشور، 
به یک تریلیون و 28۳ هزار میلیارد تومان می رسد 
که بیش از 7۵0 هزار میلیارد تومان از آن تنها در 
بانک ها و موسسات شهر تهران قرار دارد. میزان 
کل تسهیالت اعطایی شبکه بانکی نیز به 9۵0 هزار 
میلیارد تومان می رســد. با این حال، ۴۵ درصد از 
منابع بانک ها قفل شده است. همزمان طی چهار 
سال گذشته بخش مهمی از منابع مردم به سمت 
موسسه مالی و اعتباری رفته که حاضر به پذیرش 
قواعد پرداخت نرخ بهره 1۵ درصدی نبودند. این 
موسسات تا ســقف ۳0درصدی به سپرده ها سود 
پرداخت می کنند. بررسی ها نشان می دهد 2۵0هزار 
میلیارد تومان یعنی معادل 20درصد از کل نقدینگی 
کشور، منابع در اختیار این موسسات است و امیدی 
هم به خروج این منابع از موسسات نیست. برخی 
گزارش های رسمی تایید می کند بانک های کشور 
نزدیک به ۵00 هزار میلیارد تومان از منابع خود را 
در بازار مسکن قفل کرده اند و با توجه به رکود 
حاکم بر بازار امیدی هم به بازگشــت این منابع 
به گاوصندوق بانک ها نیست. پیش بینی ها نشان 
می دهد وضعیت بازار مسکن حداقل تا پایان سال 
جاری تغییرات قابل توجهی را تجربه نمی کند و 
به همین دلیل هم بانک ها نباید امیدوار به دسترسی 

به منابع بیشتر داشته  باشند. 

QQQ پول نداریم، پول نمی دهیم
بانک ها تا ســرحد امکان فضا برای دسترسی 
فعــاالن بخش خصوصی به منابــع مالی را تنگ 
کرده اند. میزان معوقات بانکی به عدد سرسام آور 
10۵هزار میلیارد تومان رسیده  است. این عدد سال 
گذشته 11 درصد رشد داشته و با توجه به شرایط 
عمومی اقتصادی حاکم برکشور هم بعید است که 
صنایع ایرانی دسترسی جدیدی به منابع داشته باشند. 
گزارش های موسسات مطالعات بین المللی تا حدودی 
امید را به اقتصاد ایران بازگردانده ولی این دلخوشی 
به زمانی نزدیک تر ســال 2017 و 2021 مربوط 
نیست. براســاس گزارش بیزینس مانیتور انتظار 
می رود تا انتهای سال 2021نرخ رشد اقتصادی ایران 
به مرز ۵ درصد برسد درحالی که طی ۵ سال گذشته 
به دلیل افت ارزش پول ملی ارزش تولیدناخالص 
داخلی با انقباض 10درصدی روبه رو بود. اما رونق 
اقتصاد ایران بیش از آنکه وابسته به صنایع باشد، 
دلبسته به بازارهای مصرفی است. پیش بینی بیزینس 
مانیتور نشان می دهد بازار کاالهای لوکس در ایران 
تا پایان ســال 2021 به نسبت سال 2017 بیش از 
2۴.۴ درصد رشد کند. احتماال طی این دوره زمانی 
وضعیت مالــی خانوارهای ایرانی هم قدری بهبود 
می یابد. براســاس گزارش بیزینس مانیتور انتظار 
می رود شــمار خانوارهایی که درآمد خالصی بین 
2۵هزار تا ۵0 دالر آمریکا دارند تا ســال 2021 
افزایش یابد و سهم آنها به کل جمعیت جامعه از 
مرز 2۴.۵ درصد بگذرد. درحالی که در سال 2017 
این خانوارها تنها 9.1 درصد از کل جمعیت کشور 
را به خود اختصاص داده بودند و در ســال 2010 
ســهم آنها برابر با 2.7 درصد از کل جمعیت بود. 
با این  حال گزارش های داخلی و جهانی در مورد 

وضعیت اقتصادی ایران اشــاره ای 
به بهبود شــرایط بازارهای مالی و 
بانک ها ندارد. گزارش های رسمی 
بانک مرکزی خبــر می دهند که 
بانک های خصوصی کشور همچنان 
در پــس رکود حاکــم براقتصاد 
ایران پربازده ترین بازارهای کشور 
به حساب می آیند و به همین دلیل 
منابع در اختیار آنها همچنان صعودی 
است. براین اســاس بانک اقتصاد 
1۳.1۳1.000.000.000ریال،  نوین 
 2۳.760.000 پارســیان  بانــک 
پاســارگارد  بانــک  ریــال، 
۵0.۴00.000.000.000 ریال، بانک 
ریال،  آینده 16.000.000.000.000 
 1۵.۵7۳.000.000.000 شهر  بانک 

ریال،  ســینا 10.000.000.000.000  بانک  ریال، 
بانک انصــار 10.000.000.000.000 ریال، بانک 
کارآفریــن 8.۵00.000.000.000 ریــال، بانک 
ســامان 8.000.000.000.0000 ریــال، بانــک 
قوامیــن 8.000.000.000.0000 ریال، بانک دی 
گردشــگری  بانک  ریال،   6.۴00.000.000.000
6.000.000.000.000 ریــال، بانــک ســرمایه 
۴.000.000.000.000 ریال، بانک حکمت ایرانیان 
۴.000.000.000.000 ریــال، بانــک ایران زمین 
۴.000.000.000.000 ریــال و بانــک خاورمیانه 
۴.000.000.000.000 ریــال اندوختــه در اختیار 
دارند. گزارش های غیررسمی تایید می کند برخی 
بانک های کشــور در صورت های مالی مربوط 
به سال 9۵ گاهی تا ۴۳0 هزار میلیارد تومان زیان 
هم داشــته اند. هیچ کدام از ایــن اعداد به صورت 
رســمی منتشر نشده و بانک ها هم تالش می کنند 
به ســمت اظهارنظر در این مورد نروند. حسین 
سلیمی مدیرعامل بانک خاورمیانه هم در آخرین 
اظهارنظرهای خود آنچه در مورد نظام بانکی منتشر 
می شــود را تالشــی برای اتهام زنی به بانک های 
خصوصی قلمداد کرده بود. بازار شایعات پیرامون 
نظام بانکی کشور به شدت داغ است و بیلبوردها و 
مصاحبه های مدیران بانکی هم چندان در تغییر این 

فضا موثر نیست. 

QQQ نهادهای بانک دار ضد مدیریت
از حدود یک دهه پیش که تابلوی بانک های 
خصوصی یکی یکی در خیابان ها افراشته و چهره 
شهرها بانک زده شد، حرف و حدیث هایی درباره 
صاحبان آن ها مطرح بود، صاحبانی که اکثرا عقبه 
آن ها به یکی از نهادهای انقالبی می رسید. بهاءالدین 
حسینی هاشــمی، اقتصاددان و مدیرعامل سابق 
بانک سرمایه به »سازندگی« می گوید: »به همه 
مشکالتی که وجود دارد، باید وضعیت بانک های 
خصوصی را در زمان تاسیس شان نیز اضافه کرد. 
در آن زمان، بانک مرکزی دقت الزم را نداشت و 
به گروه های اقتصادی خانواده ها یا نهادهای خاص، 

مجوز اعطای بانک داده شد. آن ها سپرده های مردم 
برای مجموعه شان  به سمت سودهای شخصی  را 
بردند و ریسک های جدی را در مجموعه اقتصاد 
ایجاد کردند.« او ادامه می دهد: »در حال حاضر، 
بانک های نیمه دولتــی وضعیت خوبی ندارند. در 
بانک های خصوصی نیز هنوز حاکمیت و نظارت 
دولت حاکم اســت و آن ها نمی توانند مدیریت 
صحیحی داشته باشــند. همه این ها در کنار هم 
به اضافه شــرایط اقتصادی کشور و اختالس ها 
و تبانی هــای فراوان، ضربه بزرگی به سیســتم 
بانکی وارد کــرد.« بانک اقتصاد نوین، به عنوان 
اولین بانک خصوصی کشور، با فعالیت گروهی 
ساختمان ساز استراتوس، به معنای ابر باران زا، که 
در صدر آن چهره های انقالبی قرار داشتند، تشکیل 
می شــود. محمد صدرهاشمی فعالیت های خود را 
از دهه ۵0 شــروع کرد و حتی برای یاری دولت 
به خرید کاالهای ضروری برای جبهه ها هم کمک 
می کرده است. صدرهاشمی طی سال های دهه 70 
به حاشیه رفت و سعی کرد تا گروه را تقویت کند. 
در همین سال ها عباس آخوندی وزیر وقت مسکن 
به صدرهاشــمی و دیگر دوستان  و شهرسازی 
او توصیــه می کند تا تعاونــی جداگانه ای برای 
فعالیت های ساختمانی تاسیس کنند آنان نیروهای 
موثری در دولت داشتند و ایده تاسیس بانک را هم 
از همان جا می گیرند. »بانک اقتصادنوین« به عنوان 
اولین بانک خصوصی ایران چنین شکل می گیرد 
بانک »کارآفریــن« را همان گروهی که بانک 
»اقتصادنوین« را راه اندازی کرده بودند تاســیس 
کردند. این گروه از سوی عباس آخوندی، وزیر 
سابق مسکن و همچنین جالل رسول اف هدایت 
می شدند. بانک پاســارگاد هم به سرعت به این 
بانک افزوده شد. پاســارگاد سال 1۳8۴ تاسیس 
شــد و یک میلیون و ۵00 هزار سهامدار را جذب 
خود کرد. اما فاز دوم تاسیس بانک های خصوصی 
حداقل چند سال به تعویق افتاد این باردیگر الگوی 
اول چندان  بانک های خصوصی نســل  رفتاری 
کارآمد نبودند. پیش از آن ها بانک تات نیز توسط 

یک گروه ثروتمند خانوادگی راه اندازی شده بود. 
بانک های خصوصی جدید یا به نهادهای رسمی 
کشور وابسته بودند یا براساس الگوی بانک تات 
سعی می کردند گروهی از سرمایه داران خانوادگی 
را گردهم آورند. بانک »سامان« یک نمونه دیگر 
فعالیت خانوادگی بود. این الگو پیش از انقالب از 
سوی خاندان الجوردی و در بانک »ایرانیان« اجرا 
شده بود. در همین دوره زمانی، خانواده سرمایه دار 
»ضرابیه« بانک ســامان را به الگوی بانکداری 
این خانواده اصالتی  الکترونیکی تاسیس کردند. 
یزدی دارند. آنها در سال های پیش از انقالب هم 
در بازار بسیار فعال بودند. خانواده بانک را در سال 

81 با سرمایه اولیه 200 میلیارد ریال تاسیس کرد.
اما اولین نهادی کــه در دوره جدید خواهان 
تاسیس بانک شد، سپاه پاسداران انقالب اسالمی 
بود. صنــدوق انصارالمجاهدین از ســال ها قبل 
حضور رســمی خود در بازار مالی کشور را آغاز 
کرده بود. عدد رشد صندوق طی دو سال گذشته 
به اندازه ای باال بود که بانک مرکزی تصمیم گرفت 
مجوز بانک را به نام ســپاه صادر کند. صندوق 
»انصار«  به بانک  به ســرعت  انصارالمجاهدین 
تغییر نام داد. بانک »حکمت ایرانیان« نیز متعلق 
به ارتش ســال 89 به صورت رسمی اعالم وجود 
ایرانیان  کرد. مهم ترین شعبه های بانک حکمت 
در اطراف پادگان های ارتش قرار گرفته اســت. 
بنیادشــهید هم سال گذشــته موفق شد تا مجوز 
راه اندازی بانک را کسب کند. براساس اطالعات 
رسمی ســایت این بانک پنج درصد سهام متعلق 
به خانواده شــهدا، پنج  درصد بیمه دی، ۳0 درصد 
پذیره نویسی عام و 60 درصد متعلق به بنیاد شهید 
است. بانک دی را بازهم شاه کلید بانکداری ایرانی 
راه اندازی کرده است. »جالل رسول اف« به عنوان 
مجری طرح راه اندازی این بانک انتخاب شــد و 
بانک را تاســیس و مدیریت کرد. بانک »سینا« 
متعلق به بنیاد مستضعفان سال 1۳87 موفق شد تا 
مجوز تاسیس را از بانک مرکزی اخذ کند. سینا 
پیش از آنکه بانک شود، موسسه ای مالی و اعتباری 
متعلق به بنیاد مســتضعفان بود. گروهی روایت 
می کنند که نخست وزیر زمان جنگ و سرپرست 
وقت بنیاد مستضعفان طی نامه ای به بانک مرکزی 
خواهان تاسیس این موسسه مالی و اعتباری شده 
بود. بنیاد مستضعفان پس از سپاه پاسداران و بسیج 
به فکر تبدیل موسسه مالی اعتباری به بانک افتاد. 
بنیاد با بودجه ای که در اختیار داشــت به سرعت 
270 شعبه در سراسر کشور برای بانک خود درنظر 
گرفت. براساس اطالعات غیررسمی بانک سینا هم 
مانند بانک »تات«، »اقتصادنوین«، »کارآفرین«، 
»پاسارگاد« و »شــهر« در فعالیت های مربوط 

به ساخت وساز از اوایل دهه نود، بسیار فعال بود. 

QQQ کالف سردرگم شبکه بانکی
به وضعیــت  چــه  ایرانــی  بانک هــای 
ورشکستگی شــان اعتراف کننــد و چه نکنند، 
بحرانی بودن اوضاع آن ها بر هیچ کس پوشــیده 
نیست. نهادهای بین المللی نیز بارها در این مورد 
صحبت کرده اند. صندوق بین المللی پول در یکی 
از گزارش هایش درباره وضعیت اقتصادی ایران، 
می نویســد: »لغو تحریم ها پس از اجرای برجام 
به رشد اقتصادی در ایران انجامیده است. اما ضعف 
سیستم بانکی، تنگناهای ساختاری 
و تردیــد بانک های خارجی برای 
ارتباط مجدد مالی با ایران، موانعی 
غیرنفتی  بخش  فعالیت های  برای 
گزارش  این  ادامه  در  هســتند.« 
نیز، مدیران صنــدوق از اقدامات 
جدید در جهت تقویت چارچوب 
مقررات مبارزه با پولشویی و تأمین 
مالی تروریسم، معرفی استانداردهای 
جدید گزارشگری مالی و حسابرسی 
و صدور اوراق مالی بابت بدهی های 
معوقه دولت استقبال کردند و این 
اقدامــات را برای کمک به بهبود 
و  شــرکت ها  ترازنامه  وضعیت 
بانک ها و نیز تســهیل و تقویت 
سرمایه گذاری بسیار موثر تشخیص 

دادند. مدیران صندوق تاکید کردند که مقامات 
ایرانی برنامه FATF گروه  ویژه اقدام مالی را کاماًل 
اجرا کنند و چارچوب مقررات مبارزه با پولشویی 

و تأمین مالی تروریسم را تقویت کنند.
اقدامات  از شهریورماه سال گذشــته، بحث 
اجرایی برای پیوســتن بــه FATF مطرح و با 
موضع گیری های عجیبی مواجه شــد. شدیدترین 
حمله ها به دولت به بهانه ارسال اطالعات داخلی 
کشور به آمریکایی ها و... صورت گرفت و البته 
وزارت اقتصــاد و بانک مرکزی، با عبور از تمام 
این حمله ها با آرامش برنامه ها را برای پیوســتن 
به نظام بانکی بین المللی، پیش بردند. اما این تجربه 
نشان داد که اقدامات اصالحی در ایران مطابق با 
استانداردهای جهانی چندان ساده نیست و با موانع 
و مخالفت های توخالی، اما قدرتمندی روبه روست. 
این در حالی است که کارشناسان بانکی، یکی از 
اصلی ترین راه های نجات برای بحران بانک ها را، 
همین اقدامات و برنامه ریزی های جهانی می دانند. 

براســاس آخرین گزارش بانک مرکزی، 
طی ســال 9۴ تا 9۵ بدهی بانک های خصوصی 
به بانک مرکزی 22۵ درصد رشد کرده و به ۴0 
هزار و ۵00 میلیارد تومان رسیده است. سال قبل 
از آن، این میزان بدهی با ۴7 درصد رشد مواجه 
بود. از طــرف دیگر، بدهی دولت به بانک های 
خصوصی نیز 27 درصد رشد داشته و به 6۳ هزار 
و 60 میلیارد تومان رســیده است. نه بانک های 
خصوصی می توانند طلب دولت را پرداخت کنند 
و نه دولت می توانــد بدهی اش را به نظام بانکی 
بپردازد. از یک طرف، بانک ها سرمایه هایشــان 
را در ســاختمان ها گذاشته و با رکود این بخش 
و رشد منفی آن سرمایه هایشان در ساختمان های 
بدون مشــتری بلوکه شده است. از طرف دیگر 
نیز حجم باالی معوقات بانکی حدود 10۵ هزار 
میلیارد تومان، منابع بانک ها را در دســت مردم 
بلوکه کرده اســت. به همین دلیل، نظام بانکی 
کشور به یک کالف سردرگم تبدیل شده است 
که تالش برای باز کردن گره های کور آن، تا 
به حال تنها به محکم تر شدن آن ها انجامیده است. 
بهاءالدین حسینی هاشمی، کارشناس اقتصادی و 
مدیرعامل سابق بانک سرمایه می گوید: »برای 
نجات سیستم بانکی و برخوردهای جدی، آنقدر 
تاخیر شــده که دیگر حاال  شاید راه حل سریع 
و معجزه گری وجود نداشته باشد. وضعیت نظام 
مهم ترین چالش های پیش روی  از  بانکی، یکی 
اقتصاد است. مطالبات بانک مرکزی از بانک ها، 
بدهی دولت به بانک ها و حجم باالی معوقات، 
کالف سردرگمی را ایجاد کرده است. از طرف 
دیگر، صندوق های پولی غیرمجاز مخاطراتی برای 
بانک ها ایجاد کرده اند. آن ها برای جذب مشتری ها 
وعده ســودهای آن چنانی داده و ریسک های 
بزرگی را ایجاد کردند. سود بانک داری در رقابت 
ناسالم به شدت کاهش پیدا کرد و آن ها ذخیره 
کافی برای دارایی هایشان نداشتند. پیکره بانک ها 
به شدت نحیف شــد. حاال سیستم بانکی ما که 
باید سوخت رسان باشد و برای حفظ سرمایه های 
موجود، سرمایه در گردش فراهم کند، با توجه 
به کمبود نقدینگی و نرخ باالی تسهیالت، خود 

به یک معضل بزرگ تبدیل شده است.«
در نهایت درباره باز نشــدن کالف سردرگم 
و پیچیده بانک ها، شــاید بهترین تفسیر را محمد 
طبیبیان، اقتصاددان برجسته داشته باشد. او به تازگی 
گفته است: »بانک مرکزی، ســازمان برنامه و 
بودجــه و وزارت اقتصاد و دارایی باید همســو 
باشــند. هر چند تصمیمات ستاد اقتصادی دولت 
به ظاهر هماهنگ اســت اما این ستاد در ایجاد 
حرکت های بزرگ اقتصادی در کشور به نحوی 
که پاسخگوی نیازهای جامعه برای رشد اقتصادی 
و ایجاد اشتغال باشــد، چندان موفق عمل نکرده 
است. به نظر می رسد بسیاری از وزرا گزینه عدم 
فعالیت را در مرام کاری خود قرار داده اند و امور را 
به طور روزمره می گذرانند. این در حالی  است که 
هنوز موضوع بدهکاران کالن بانکی حل نشده و 
مشخص نیست که چه افرادی پول مردم را گرفته 
و پس نمی دهند؟ اما مــردم حق دارند بدانند این 

بدهکاران چه کسانی هستند.« 

بانکی  سونامی 
آیا بانک های ایرانی ورشکسته اند؟ 

بهراد مهرجو
دبیر گروه اقتصاد 
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نظم آهنین کره ای ها 

جنگ کره ای که اتفاق افتاد، قسمت 
شمالی با شوروی و قسمت کره جنوبی 
تحت حمایــت آمریکا قــرار گرفت. 
حمایت آمریکا از کره جنوبی می توانست 
یک علتــی در آن مقطع برای توســعه 
اقتصادی این کشور شود. خود مردم کره 

نیز خیلی فقیر بودند و از سوی دیگر یک 
حکومت نظامی ســر کار آمد و خیلی 
منضبط بود. یک ویژگی این حکومت این 
بود که نظم داشت و بر پایه قانون، به طور 
جدی عمل می کرد. چون مردم این کشور 
فقیر بودند، به این نتیجه می رسند که باید 
به سمت رشد اقتصادی و شکوفایی بروند. 
با این نظم آهنین، برنامه ریزی و زمان بندی 
ســختی که انجام داده شده جلو می روند. 
همچنین رقابتی که با کره شمالی داشتند 

باعث پیشرفت این کشور می شود. زمانی 
که این دو کشور از هم جدا می شوند بخش 
کره شمالی دارای منابع بیشتری بوده و از 
کره جنوبی پیشرفته تر بوده است. قسمت 
شمالی دارای منابع زیرزمینی بیشتر و هم 
ماشین آالت و کارخانه های ژاپنی ها که در 
زمان اشغال شان ساخته شده بود، بیشتر در 
آن قسمت حضور داشت. اما کره جنوبی 
به شــدت فقیر بوده است. به همین دلیل 
مســابقه ای بین این دو ایجاد شد که کره 

جنوبی با تالش های بیشتر و سیاست های 
اقتصادی قوی که به کار برد کشــور را 

توسعه داد.
نکته دیگر نزدیکی کره به ژاپن بوده 
است. به دلیل پیشرفت هایی که در ژاپن 
شده بود این کشور مورد تحسین بوده و 
کره جنوبی توانست با یادگیری از ژاپن 
کشور خود را توسعه دهد. همسایگی با 
ژاپن مزیتی بوده که توانسته تجربیات و 
سیاست هایی که باعث پیشرفت ژاپن شده 

بوده را استفاده کنند.
حمایت آمریکا، رقابت با کره شمالی و 
نزدیکی به ژاپن باعث شده که کره جنوبی 

پیشرفت کند.
از رئیس جمهور وقت کره خبری درز 
می شود که او دوستی داشته در اطالعات 
نهاد ریاست جمهوری دخالت می کرده و از 
این اطالعات سوءاستفاده کرد. آنقدر حجم 
فساد باال نبوده ولی جامعه کره آنقدر جامعه 
سالمتی بوده و به پاکدستی اهمیت می دهد 

که مــردم این اتفــاق را تحمل نکردند 
قدرتمند  برکناری شخص  خواســتار  و 
اجرایی کشــور می شوند. با این اتفاق هم 
از بعد حکومتی و هم از بعد پیشرفت های 
تکنولوژی ســالمت می بخشند. در حال 
حاضر ۴ درصد تولید کشور صرف تحقیق 
و توسعه می شــود که جزو کشورهای 
عالی رتبه در این رابطه هستند. کره جنوبی 
دارای صنایع بسیار پیشرفته از نظر تولید 

موبایل و تکنولوژی است.

مبارز اژدهای 
کره توانست با پشت سر گذاشتن دو بحران اقتصادی
پیشرفت کند

کمتر کشوری پس از تخلف رئیس جمهور 
و برکناری او در میانه سال، بدون ایجاد بحران 
به رشد خود ادامه می دهد. کره جنوبی دومین 
رشد سریع اقتصادی دنیا در ۴ دهه ی اخیر را 
داشته است. این پیشرفت قابل توجه که کره ی 
جنوبی را در کمتر از نیم قرن به کشــوری 
پیشــرفته و ثروتمند تبدیل کرده به معجزه 
رودخانه »هان« معروف شــده و این کشور 
به عنوان ببر آســیا در مجمع های بین المللی 
نام برده می شود. چهار ببر آسیایی یا اژدهای 
آسیایی لفظی ست که برای اشاره به اقتصادهای 
بسیار توسعه یافته مانند اقتصاد چهار کشور  
جنوبی، سنگاپور و تایوان  هنگ کنگ، کره 
به کار می  رود. این کشورها و مناطق به دلیل 
داشتن رشد فوق العاده باال و صنعتی شدن سریع 
بین اوایل دهه 1960 و دهه 1990 مشهورند. 
در طول یک دهه اخیر، کشورهای شرق آسیا 
شاهد رشد اقتصادی بلندمدت سریعی بودند. 
این کشورهای تازه صنعتی شده در حال تجربه 
نرخ رشد ســرانه تولید ناخالص ملی حدود 6 
الی 7 درصدی هســتند که در مقایسه با رشد 
2 الی ۳ درصدی بقیه اقتصادهای صنعتی بسیار 
باال است و مورد توجه خیلی از کشورها قرار 
گرفته اســت. برخی کارشناسان پیش بینی 
می کنند، در صورتی که این نرخ رشد با همین 
سرعت ادامه یابد، کره جنوبی و تایوان ممکن 
است به جای آمریکا به عنوان ثروتمندترین 

کشور جهان بنشینند. 
این رشد سریع اقتصادی نتیجه چند عامل 
اقتصادی و سیاســی اســت. سرعت توسعه 
اقتصادی، رشــد تجارت جهانی، ارتباطات و 
سرمایه گذاری در سرمایه فیزیکی، آموزش و 
پرورش، همه نقش کلیدی در رشد ناگهانی 

اقتصادهای شرق آسیا داشتند.
یکی از فاکتورهایی که به رشد اقتصادی 
بلندمدت کشورهایی چون کره جنوبی و تایوان 
کمک زیادی کرده، سرعت توسعه اقتصادی 
در این کشورها است. به طوری که سرعت 

این توسعه نیز در طول زمان افزایش یافت.
در ســال 1970 با فروپاشــی بات تایلند 
بحران مالی آسیای شرقی آغاز شد. به طوری 
که ترس ســقوط اقتصاد جهانی گریبان گیر 
کشورهای آسیای شرقی شده بود. اندونزی، 
کره جنوبــی و تایلند از جمله کشــورهایی 
بودند که این بحران، بر آن ها تأثیر گذاشت. 
به طوری که نرخ های بدهی به GDP خارجی 
در چهار عضو اتحادیــه اقتصاد ملل جنوب 
شرقی )ASEAN( طی سال های بین 199۳الی 
1996، از 100 درصد به 167 درصد افزایش 

یافت، سپس در بدترین زمان بحران، به 180 
درصد نیز رســید. در کره جنوبی، این نرخ از 
1۳ درصد به 21 درصد و سپس به ۴0 درصد 

رسید.

QQQحمایت صندوق بین المللی پول از کره
از طرف دیگر صنــدوق بین المللی پول 
برنامه ۴0 میلیارد دالری ای برای تثبیت ارزهای 
کره جنوبی، تایلنــد و اندونزی؛ اقتصادهایی 
که بیشترین تأثیر را از بحران گرفته بودند، 
پیش گرفت. برای نمونــه پس از بحران در 
کره جنوبی صندوق بین المللی پول، بزرگترین 
میزان کمک اضطراری که تاکنون در اختیار 
یک کشور مبتال به بحران مالی قرار گرفته 
است، برای کره جنوبی در نظر گرفت. صندوق 
بین المللی پــول و قدرت های اقتصادی عمده 
جهان، یک وام ۵۵ میلیارد دالری را به کره 
جنوبی وعده دادند. صندوق بین المللی پول طی 
سه سال 21 میلیارد در اختیار این کشور قرار 
خواهد داد. بانک جهانی 10 میلیارد دالر، بانک 
توسعه آســیا ۴ میلیارد دالر، ژاپن 10 میلیارد 
دالر، آمریکا ۵ میلیارد دالر و کشــورهای 
آلمان، فرانسه، انگلستان، کانادا و استرالیا نیز 
هر کدام وعده پرداخت مبالغی وام به سئول 
دادند. میزان باالی کمــک به کره جنوبی 
نشان دهنده این نگرانی در سطح اقتصاد کالن 
جهان است که اگر بحران مالی کره جنوبی 
به موقع حل نشود، عوارض منفی آن دامن گیر 
اقتصاد جهانی خواهد شد. این بحران طوری بود 
که کشورهای ASEAN که در سال 1996، 9۳ 
میلیارد دالر جریان ورودی سرمایه داشتند در 
سال 1997، 12 میلیارد دالر خروج سرمایه را 

تجربه کردند.
در همین حال، تالش هــا برای متوقف 
کردن بحران اقتصــادی، ثبات اندکی را در 
داخــل اندونزی ایجاد کرد. به همین ترتیب 
از سال 1999، تحلیل گران شاهد آغاز بهبود 
اقتصادهای آســیا بودند. تا سال 1999، آسیا 
تقریبــاً نیمی از کل ســرمایه های خارجی 
ورودی به خود را در کشــورهای در حال 
توسعه داشــت. به ویژه اقتصادهای آسیای 
جنوب غربی نرخ های ســود باالیی داشتند 
که برای سرمایه گذاران خارجی با نرخ باالی 
بازگشت، جذاب بودند. در نتیجه، اقتصادهای 
منطقه جریان هــای ورودی زیادی از پول را 
داشتند و افزایش زیادی در قیمت های دارایی 
را تجربه کردند. هم  زمان، اقتصادهای منطقه ای 
تایلند، مالزی، اندونزی، سنگاپور و کره جنوبی، 
نرخ های رشد باالیی، تولید ناخالص ملی 8 الی 
12 درصد، در اواخر سال 1980 و اوایل سال 
199۳ داشــتند. این دستاورد به شدت توسط 
مؤسسات مالی ازجمله صندوق بین المللی پول 

و بانک جهانی مورد تشویق قرار گرفت و 
به عنوان »معجزه اقتصادی آسیایی« یاد شد.

پنجاه ســال پیش، این کشور فقیرتر از 
بولیوی و موزامبیک بود و امروز ثروتمندتر 
از نیوزلند و اسپانیا است. درآمد سرانه نیز در 
کره جنوبی اکنون تقریبا به 2۳ هزار دالر در 
سال رسیده اســت. برای پنجاه سال، اقتصاد 
کره جنوبی به طور میانگین هر سال 7 درصد 
رشد کرده و در این مدت تنها دو سال رشدی 

منفی را تجربه کرده است.

QQQدلیل موفقیت کره
در سال 19۴۵ کره به دو قسمت شمالی 
و جنوبی تقســیم شد. به طوری که در آن 
سال ها کره شــمالی وضعیت اقتصادی و 
شرایط اجتماعی بهتری داشت. اما پس از 
این جدایی جنگ کــره رخ داد که باعث 
توقف سرمایه گذاری شــد. در سال 1960 
رئیس جمهور وقت، پــارک چونگ هی 
اجرا  را  اقتصادی  از اصالحات  مجموعه ای 
کرد و درهای اقتصــاد کره جنوبی را نیز 
به روی تجارت جهانی گشود. کارشناسان 
بر این باورند نخستین رشد اقتصادی کره 
به دلیل دخالت زیاد دولت در اقتصاد بوده 
اســت. در دهه های 1970 و 1980، دولت 
ســئول از طریق یارانه و وام های کم بهره 
مبالغ قابل توجهی را در اختیار گروه های 
قابل اطمینان قرار داد تا کســب و کار و 
صنعت در این کشــور رونق بگیرد. این 
شرکت ها همچنین از امتیازهای تجاری و 
همچنین برخــی حقوق انحصاری بهره مند 
شــدند. از طرف دیگر در سال های بحران 
آســیا، دولت کره جنوبــی در مواجهه با 
این بحران اصالحات جســورانه ای را انجام 
داد، به طوری که بانک هایی که عملکرد 
ناامیدکننده داشتند را تعطیل کرد، فرآیند 
ورشکستگی شــرکت هایی که با بحران 
مواجه شده بودند را مدیریت کرد و مهم تر 
از همه اینکه مقررات نظام مالی این کشور 

را بهبود بخشید.

یکی از راهکارهایــی که دولت کره 
برای پیشرفت کشــور و توسعه اقتصادی 
بــه کار گرفت، ایجاد یــک راهبرد ملی 
مشــوق صادرات بوده اســت. به طوری 
که در ســال های رشد سریع اقتصادی این 
کشور، کره جنوبی حداقل 19 نوع سیاست  
صنعتی تشویق صادرات به کار برده است. 
به عبارتی کره جنوبی تمرکز بر صادرات 
و افزایش تعامــالت با خارج را هدف های 
اصلی کشور قرار داد و چند سال تنها بر این 

موضوع تمرکز کرد.
از اوایل ســال 196۴ کره جنوبی نرخ 
موثر ارز برای صادرات را 280 وون و برای 
واردات 2۴7 وون تعیین کرده بود که این 
نشان دهنده تمایل برای حمایت از صادرات 
بوده و خنثی بودن تجاری را نشان نمی دهد. 
این کشــور معافیت هــای تعرفه ای برای 
نهاده های کاالهای سرمایه ای ضروری برای 
فعالیت هــای صادراتی در نظر گرفت و از 
طرف دیگر معافیت های مالیاتی غیرمستقیم 
داخلی برای صادرکنندگان موفق در کشور 
در نظر گرفته شد. به طوری که کارشناسان 
بررســی می کنند در کره جنوبی، سیاست 
یارانه ای بین بخش ها در داخل بنگاه ها بود. 
هنگامی که شــرکت   ها وارد بازار جدید 
صادراتی می شدند، مانند ساخت کشتی که 
به طور عامدانه توسط دولت تسهیل می  شد، 
انتظار می رفت  از شرکت  های چندمنظوره 
که رانت های انحصاری از این موانع متعدد 
وارداتی را به عنوان سرمایه در گردش برای 
توسعه بخش  های جدید به کار گیرند. دولت 
همچنین به شرکت هایی که به بازار جدید 
صادراتی وارد می شدند حمایت های مکملی 

را ارائه می کرد.
از طرف دیگر اصالحــات اواخر دهه 
1990 همچنین باعث شدند که اقتصاد کره 
جنوبی در بحران مالی جهانی ســال 2008 
عملکرد قابل قبولی داشــته باشد. در این 
بحران به رغم توقف ناگهانی ورود سرمایه 
به اقتصاد کره و کاهش ارزش پول در سال 

2008، کره جنوبی توانســت که از پیش 
آمدن بحران شدید و کاهشی چشمگیر در 

میزان تولید جلوگیری کند.

QQQ ۲۰۱۶ وضعیت اقتصادی کره در سال
پس از جنجال هــای رئیس جمهور قبلی 
کره جنوبی، اعتراضات شهروندان این کشور 
به دلیل فساد اداری حاکم بر کشور و در نتیجه 
تغییر رئیس جمهور و دستگیری رئیس جمهور 
قبلی، وضعیت اقتصادی کره جنوبی در سال 
2016 با کمی مشــکل ریشه ای روبه رو شد. 
از طرف دیگر تاثیر بحران اقتصادی جهانی 
بر روی اقتصاد این کشــور به خوبی قابل 
احساس بوده اســت. در سال 201۵ نزدیک 
به ۴6 درصد اقتصاد کشور کره سهم صادرات 
آن بوده است. در سال 2016 رشد اقتصادی 
کره جنوبی 2.7 درصد بوده اســت. رشد در 
چهارمین اقتصاد بزرگ آســیا تحت فشار 
قرار گرفت. رشد متوسط در مصرف بخش 
خصوصی که ۴0 درصد GDP به حســاب 
می آید، مهم ترین عامل رشد آهسته تر اقتصاد 
کره  جنوبی در سه  ماهه چهارم بوده است. اما 
کارشناسان پیش بینی می کنند در سال 2020 
میزان تقاضای مسکن در این کشور رشد 8 
درصدی داشته باشــد از این رو کشور کره 
نگرش های جدیدی بر اقتصاد و صنایع وابسته 

بر رشد جمعیت خواهند داشت.

شاخص های کالن اقتصادی کره جنوبی 

2.9درصد نرخرشدتولید
ناخالصملی

1.1درصد رشداقتصادی

1.9درصد تورم

3.8درصد بیکاری

51میلیارددالر صادرات

40میلیارددالر واردات

1.25درصد نرخبهره

QQQحجم چشم گیر صادرات و واردات کره
اقتصاد کره جنوبی در تقاطع قرار دارد. 
علی رغم پایداری و بازبودن اقتصاد کالن و 
وارد شدن به تجارت جهانی، رشد اقتصادی 
اخیرا ناچیز بوده اســت. رشد اقتصادی در 
فقدان اصالحات سیاسی و تعیین کننده برای 
اقتصادی  انعطاف پذیری  و  بهره وری  بهبود 
خیلی موثر اســت. بی ثباتی سیاسی و عدم 
اطمینان سیاسی، اصالحات ساختاری را در 
این کشــور تقریبا غیرممکن کرده است. 
تجارت در اقتصاد این کشور بسیار مهم است. 
ارزش صادرات و واردات این کشور به طور 
مجموع 8۵ درصد تولید ناخالص ملی کره 
جنوبی را تشکیل می دهد. میانگین شاخص 
تعرفه ۵.2 درصد بوده است. سرمایه گذاری 
خارجی در برخی بخش ها محدود اســت و 
شرکت های دولتی اقتصاد را تحریف می کنند. 
بخش های مالی این کشور رقابتی تر شدند و 
برای سرمایه گذاری در زمینه استارت آپ ها 
بیش از گذشته تالش می کنند. بخش بانکی 
این کشور نیز همانند گذشته با ثبات نسبی 
روبه رو است. کره جنوبی از سال 1997 رشد 
پایداری را تجربه کرده و سرمایه گذاری های 
زیادی را توانســته جذب کند. رشد پایدار 
زمانی اتفاق می افتد که زیرساخت ها آماده 
باشد و بهره  وری عوامل تولید افزایش پیدا 
کند اما در کشــورهای جنوب شرقی آسیا 
تنها ورود سرمایه به رشد منجر شده است. 
هرچند اقتصاد کره جنوبی طی دهه های اخیر 
عملکرد قابل توجهی داشته اما حفظ این روند 
طی سال های پیش رو چندان ساده نخواهد 
بود. از طرف دیگر کند شدن رشد اقتصادی 
چین از یک ســو می تواند برای برخی از 
تولیدکنندگان کره ای فضای بیشتری را مهیا 
کند. البته کند شدن رشد اقتصاد چین می  تواند 
تهدیدی برای تراز تجاری کره نسبت به چین 
محسوب شود چراکه اکنون چینی ها مشتری 
صنایع ماشین سازی کره به حساب می  آیند اما 
ممکن است در آینده از میزان تقاضای آن ها 

کاسته شود.

رشد سریع اقتصادی نتیجه چند عامل اقتصادی و سیاسی است. سرعت توسعه اقتصادی، رشد تجارت 
جهانی، ارتباطات و سرمایه گذاری در سرمایه فیزیکی، آموزش و پرورش، همه نقش کلیدی در رشد ناگهانی 
اقتصادهای شرق آسیا داشتند.

متین دخت والی نژاد
خبرنگار

جعفر خیرخواهان
کارشناس اقتصادی و امور بین المللی

2درس-گفتارهای اقتصاد جهان

تجربه
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شاگرد آهنگری که سرمایه داری بزرگ شد
نگاهی به زندگی محسن آزمایش بنیان گذار گروه صنعتی آزمایش

در انتهای خیابان دماوند تهران سه راهی ای 
وجود دارد که چند دهه است نام »آزمایش« 
را بر خود گرفته اســت، رسمی که به سبب 
راه اندازی کارخانه تولید لوازم خانگی آزمایش 
در دهه ۴0 توســط محسن آزمایش در این 
منطقه ماندگار شد ولی حاال سال هاست که 
از آن کارخانه دیگر اثری به جز ســوله های 
خالی باقی نمانده است؛ کارخانه ای که روزی 
به عنوان یکی از نمادهای توســعه صنعتی و 
کارآفرینی بخش خصوصی شناخته می شد 
حاال به ســالن هایی بزرگ برای برگزاری 
مراسم  عروسی و جشــن بدل شده است و 
دیگر در آن نه خبری از تولید اســت و نه 
کارگرانی که روزی خود و زن و بچه شــان 
را از آن تأمین کنند. حاال سال هاست که این 
بخش های کارخانه مصادره شــده، آزمایش 
تعطیل اســت و تنها این گــروه صنعتی 
به صورت بسیار محدود در کارخانه مرودشت 
تولیداتــی را دارد. بر همین منوال آزمایش 
در خانه ها هم به خاطره تبدیل شده و بیشتر 
یاد خانه مادربزرگ ها را زنده می کند. حاال 
از آن روزهایی که آزمایش برای خود برو 
و بیایی داشــت و بازار را قبضه کرده بود، 
ســال های زیادی می گذرد. سال هایی که با 
گروه تولیدی ارج رقابت داشــت و برای به 
دســت آوردن بازار تالش می کرد. هر دو 
طرف ســعی می کردند با تبلیغات گسترده 
دیگری را از میدان بــه درکنند. آزمایش 
در تبلیغ تلویزیون هایش می نوشــت: »یک 
تلویزیون کامل: تلویزیون سوپر ترانزیستوری 
آزمایش... و کامل ترین تلویزیونی است که 
تابه حال دیده اید.« یا برای تبلیغ بخاری هایش 
می گفت: »شــاعر میگه: آتشکده را گرمی 
آغوش تو نیســت. بخاری هــای آزمایش 
با پوشــش لعابی در ۵ مــدل با قیمت های 
بین المللی. نام آزمایش برای انتخاب بخاری 
کافیست.« اما امپراتوری تقریباً فراموش شده 

آزمایش را چه کسی بنا کرد؟

QQQمحسن آزمایش چه کسی بود؟
محسن آزمایش سال 1۳0۴ در خانواده ای 
روحانی و ضعیف از نظر اقتصادی متولد شد. 
او از کودکی کار می کرد و فوت پدرش در 
نوجوانی باعث شد که بار هزینه های خانواده 
نیز بر دوش او بیفتد؛ محســن به دلیل کار 
از تحصیل بازمانــد و تنها تا کالس چهارم 
ابتدایی تحصیل کرد. به مرحله نوجوانی که 
پا گذاشت شاگردی در کارگاه های آهنگری 
را شروع کرد. سال 1۳1۵، دو هفته اول کار 
خــود را در کارگاه »آبکیــان« به صورت 
آزمایشــی و بدون دریافت حقوق مشغول 

شد ولی با توجه به تالش و کوششی که از 
خود نشان داد با حقوق هفته ای یک تومان 
آهنگری را ادامه داد و کم کم به یک کارگر 
ماهر و بعد استادکاری خبره بدل شد. محسن 
آزمایش در طول چهار سال در کارگاه های 
مختلفی شــاگردی کرد تــا اینکه به فکر 
راه اندازی کارگاه خود افتاد. 1۴ ساله که شد 
توانست فکرش را عملی و کارگاه کوچکش 
را در خیابان عین الدوله با 1۴0 تومان پس انداز 
راه انــدازی کند. او ابتدا در این کارگاه انواع 
صندلی های فلزی تولید می کرد ولی طولی 
نکشید که این کارگاه کوچک به یک واحد 
صنعتی بزرگ تبدیل شد. تا حدود 12 سال 
این روند را ادامه داد. محســن یک بار در 17 
سالگی با یکی از خویشاوندانش به نام بتول 
عاصمی ازدواج کــرد ولی باتوجه به اینکه 
بچه دار نشد دوباره در سال 1۳۳7 ازدواج کرد 

و صاحب یک پسر و سه دختر شد.

QQQکار رونق می گیرد
سال 1۳۳0 را باید دوره جدیدی در کار 
به حساب  فعالیت های محســن آزمایش  و 
آورد، در این سال دولت و شهرداری تهران 
تصمیم گرفتند برای تأمین آب شرب ساکنان 
پایتخت خانه ها را لوله کشی کنند؛ به همین 
دلیل پروژه های بسیاری در این زمینه تعریف 
شــد؛ دولت و شهرداری بخش های مختلف 
کار از جمله کندن خیابان و کوچه ها، انشعاب 
آب، ساخت لوله، تأسیسات و... را از طریق 
واگذار  خصوصی  پیمانــکاران  به  مناقصه 
می کرد که بخشــی از کار را نیز محســن 
آزمایش بر عهده گرفت و از این راه توانست 
درآمد خوبی به دست بیاورد و کارگاهش 
را توسعه دهد. سال های رونق همین طور در 
راه بود و گشایشــی پس از دیگری ایجاد 
می شــد. به نیمه های دهه ســی شمسی که 
رسید، آزمایش در شــهر تهران به ساخت 
صندلی فلزی و مبــل روی آورد. او برخی 
از صندلی های تولیدشده در کارگاهش را به 
سازندگان اتاق اتوبوس می فروخت. همچنین 

در کنار این، کارگاهی برای آبکاری داشت. 
یک سال بعد، اما مشکالت سرریز شد. سال 
1۳۳6 کارگاه او در یک آتش سوزی بزرگ 
سوخت و او بخش زیادی از سرمایه اش را از 
دست داد؛ البته این باعث نشد که او دست از 
کار بکشد بلکه به فکر راه اندازی کارگاهی 
جدید افتاد. به این ترتیب آتش سوزی جرقه ای 
برای پیشرفت کارش شــد. یک سال بعد، 
آزمایش کارخانه ای برای تولید لوازم خانگی 
همچون آبگرمکن، کولر، صندلی و... تأسیس 
و پایه گذاری کرد؛ کارخانه ای که محســن 
آزمایش نام آن را »آزمایش« گذاشــت و 
ثبتش کرد. البته چندسالی طول کشید تا این 
کارخانه به صورت جدی به بهره برداری برسد. 
صنعتی  کارخانه های  شرکت  به هرحال،  اما 
آزمایش شانزدهم اسفند سال 1۳۳7 شمسی با 
سرمایه سی میلیون ریال در تهران ثبت شد 
و سال 1۳۴۴ به صورت رسمی به بهره برداری 
رسید. طی آن سال ها آزمایش فعالیت دیگری 
هم انجام می داد. او سال 1۳۴2 از زمان تشکیل 
سندیکای کارخانجات سازنده وسایل خانگی 
صنعتی ایران در این سال حضوری فعال در 
این تشکل داشــت و در دوره اول و دوم از 

اعضای هیات مدیره بود.
۳ سال بعد از بهره برداری رسمی، آزمایش 
کارخانه ای مدرن بنا نهــاد. او در این راه از 
ماشــین آالت مدرن و از کارشناسان ماهر 
اســتفاده می کرد. همین موضوع هم باعث 
شــد تا خیلی زود تولیدات این مجموعه با 
رشد و فروش مناسب روبه رو شود تا جایی 
که پس از سه سال و چند مرحله رشد تولید 
ســرمایه  این کارخانه به 200 میلیون ریال 
افزایش پیدا کرد. راه اندازی کارخانه جدید 
در خیابــان دماوند برای تولید بخاری نفتی، 
صندلی، یخچال، کولر و دیگر لوازم خانگی 
ایده جدیدی بود که در این ســال ها محسن 
آزمایش در سر می پروراند و برای آن اقدام 
کــرد؛ او زمینی در انتهای خیابان دماوند در 
کیلومتر 10 جاده آبعلی که بعدها به خاطر 
کارخانــه آزمایش به نام ســه راه آزمایش 

شناخته شد، خریداری کرد و کارخانه جدید 
خــود را در آن بنا نهاد. همان جایی که االن 
دیگر اثری از محصــوالت آزمایش در آن 
دیده نمی شــود و به سالنی برای جشن های 
عروسی تبدیل شده است. به هرحال آزمایش 
در آن دوران شش محصول پرفروش داشت 
که شامل ۵ مدل یخچال، 7 مدل آبگرمکن، 
۳ مدل تخت خواب، 2 مدل بخاری نفتی و ۴ 
مدل اجاق گاز می شد. مساحت این کارخانه 
در اواســط دهه پنجاه به 7۳ هزار مترمربع 
رسیده بود. کتاب »سرگذشت پنجاه کنشگر 
اقتصادی ایران« درباره این دوره از زندگی 
آزمایش نوشــته اســت: »براساس مطالعه 
شــرکت ملی نفت ایران، حقوق کارکنان 
آزمایش، چند درصد بیشتر از سایر صنایع و 
نهادهای دولتی بود. محسن آزمایش این گونه 
اقدامات مدیریت را برای دل گرمی کارکنان 
صنعتی ضروری می دانست؛ تا آنان به تولید 
بهتر و مطمئن از محصوالت داخلی بپردازند. 
روش او در اداره شرکت، تاکید بر مدیریت 
و نقش آن در اداره کارخانه بود. به مدیران 
شرکت به اشکال مختلف، پرداخت های مالی 
داشت، ماشین، منزل، زمین یا وام برای ساخت 
مسکن در اختیارشــان می گذاشت. گاهی 
هزینه عروســی آنان را تأمین می کرد، در 
روز عروسی ماشین شخصی خود را با هدایای 

قابل توجه در اختیار آن ها می گذاشت.«
ســال 1۳۴7 کل حقــوق پرداختی به 
کارکنان، 60 میلیــون ریال و پیش فروش 
محصوالت، یــک میلیارد ریال بود. آن طور 
که در این کتاب آمده است، مزیت شرکت 
آزمایش، تولید زیاد بود. به همین دلیل هنگام 
خرید مواد اولیه فلزی )حدود شش هزار تن( 
از تخفیف ۵ تــا 10 درصدی برخوردار بود. 
همین مســاله باعث شد که هزینه تولید آن 
نسبت به سایر مؤسسات محصوالت خانگی 
کمتر باشــد. میزان تولیــدات در آزمایش 
به قدری افزایش پیداکــرده بود که در آن 
ســال ها حدود 2 درصد از تولیدات شرکت 
به بازار کشورهای حاشیه خلیج فارس، کویت 

بر اساس مطالعه شرکت ملی نفت ایران، حقوق کارکنان آزمایش، چند درصد بیشتر از سایر صنایع و نهادهای دولتی بود. 
محسن آزمایش این گونه اقدامات مدیریت را برای دل گرمی کارکنان صنعتی ضروری می دانست؛ تا آنان به تولید بهتر و مطمئن از 

محصوالت داخلی بپردازند. روش او در اداره شرکت، تاکید بر مدیریت و نقش آن در اداره کارخانه بود. 

و افغانســتان صادر می شد. حتی صادراتش 
به اندازه ای بود کــه آزمایش می گفت ۴0 
درصد از بازار افغانستان در اختیار محصوالت 
او بوده است. سال ۴8 آزمایش قصد کرد که 
تولید کند. شرکت در  محصوالت دیگری 
نظر داشت که با کمک یک شرکت ژاپنی، 
تلویزیون 19، 21 و 2۳ اینچی را در 1۵ مدل 
و ۳ اندازه به محصوالت مجموعه اش اضافه 
کند. البته گویــا موفقیت در این بازار عاید 
آزمایش نشد، چراکه بعد از چند سال تولید 
این محصول کنار گذاشــته شد. بااین حال، 
رفته رفته فعالیت های شــرکت افزایش پیدا 
کرد. تا ســال 1۳۵۴، تعداد پرسنل کارخانه 
آزمایش به 1۳00 نفر رسیده بود و فعالیت ها 
و سفارش های تولید تا جایی گسترش پیدا 
کرد که محســن آزمایش به فکر راه اندازی 
کارخانه جدیدی در مرودشت شیراز به نام 
اولیه  افتاد، سرمایه  مجتمع صنعتی آزمایش 
راه اندازی این کارخانه چهار میلیارد ریال بود. 
محسن آزمایش در این منطقه ۳00 هزار متر 
زمین خرید و این مجتمع را تأســیس کرد، 
مجموعه صنعتی که حاال با گذشت سال ها 
بسیار بی رمق به فعالیتش ادامه می دهد. البته 
همان زمان به دلیل مشکالت مختلف از قبیل 
مشکل کمبود برق، سیمان، آهن، نیروی کار 
ماهر، محدودیــت بنادر و کامیون در زمینه 
واردات و حوادث سیاســی سال های ۵6 تا 
تیرماه ۵8 بهره برداری از این مجتمع صنعتی 

را با تأخیر مواجه کرد. 

QQQنفس های آخر
ســال ۵8 ورق برای کارخانه آزمایش 
برگشــت. کارخانه محســن آزمایش هم 
سرنوشتی مشــابه با دیگر کارخانه صنعتی 
بزرگ ایران پیدا کرد. در کتاب »سرگذشت 
پنجاه کنشــگر اقتصادی ایران« درباره این 
دوره نوشته شده است: سه شرکت وابسته به 
آزمایش در تهران، مرودشت و ساوه مشمول 
بند »ج« قانون حفاظت از صنایع ایران شد و 
کارخانه ها مصادره شدند. او یک سال پس 
از ملی شدن کارخانه هایش برای زندگی به 
نهادهای دولتی مثل سازمان  سوئیس رفت. 

صنایع ملی کنترل و مدیریت کارخانه او را 
در دســت گرفتند و پس از چند سال سایر 
نهادهای دولتی و شــبه دولتی مثل سازمان 
خصوصی ســازی و صندوق بازنشستگی از 
سهام داران بزرگ این کارخانه صنعتی شدند.

البته بعد از انقالب هم تا چند سال شرکت 
به فعالیتش ادامه داد. به این صورت که برخی 
طرح های در دست اقدامی که متوقف شده بود، 
دوباره فعال شد. سال 6۳ هم طرح های تولید 
آزمایشی کولر، پرتابل، ماشین لباس شویی، 
الکتروموتــور و الکتروپمپ در شــرکت 
آزمایش به بهره برداری رسید. حتی شرکت 
برای نوسازی و مدرنیزه کردن تجهیزاتی از 
ایتالیا خرید و تولید آن تا سال های 1۳80 هم 
رونق داشت. بااین حال، بعد از انقالب، گروه 
های ذی نفوذ متعــدد، در قالب انجمن های 
اسالمی کارکنان، شورای اسالمی کار، پایگاه 
مقاومت بســیج، تعاونی مسکن، مصرف و 
صندوق قرض الحســنه در کارخانه تأسیس 
شــدند. این نهادها به عنوان حامیان جمع یا 
گروه خاص ایفای نقش می کردند که البته از 

دهه 70 آن ها هم رو به افول رفتند.
طی سال های جنگ، معضالتی با مدیریت 
دولتی از جهت مازاد نیروی انســانی، بدهی 
و زیان انباشــته، گریبان گیر کارخانه شده 
بود. بعد از پایان جنگ هم دولت بخشی از 
فعالیت های اقتصادی را به بخش خصوصی 
واگذار کرد. به این ترتیب هم ســال 68 که 
بورس فعال شده بود، زمینه واگذاری آزمایش 
به بخش خصوصی در اوایل سال 80 فراهم 
شــد. اما مشــکالت و بدهی های این دوره 
به اندازه ای رشــد پیداکرده بود که شرکت 
مجبور شد برخی از زمین هایش را بفروشد. اما 
هیچ کدام از این اقدامات رونق را به شرکت 
برنگرداند. حتی کارخانه ای که روزی 1۳00 
نفر پرسنل داشت سال 88 تنها 160 پرسنل در 
آن کار می کرد. همین شد که دیگر آزمایش 

رو به اضمحالل رفت.
محسن آزمایش هم که از ایران رفته بود، 
درنهایت سال 1۳71، در شهر رباط مراکش 
درگذشت و در همان شهر به خاک سپرده 

شد.

فریده عنایتی
خبرنگار

کارآفرین

من به آینده صنعت ایران امیدوارم
بخشی از گفت وگوی محسن آزمایش با مجله تالش در دهه 40

لطفاً بفرمایید سابقاً چه می کردید؟ از چه 
زمانی به فکر تأســیس کارخانه های خود 
افتادید؟ چه عاملی ســبب شد که باوجود 
کارخانه های مشابه و احتمال اینکه فعالیت 
شما آن انتظاری را که شما داشتید برنیاورد، 
بر پای خود ایستادید و امروز که می گویند 
شــاهد موفقیت را در آغــوش دارید چه 

احساسی می کنید؟
اگر بخواهیم داستان زندگی خود را از 
زمان طفولیت آغاز کنم مثنوی هفتاد من 
کاغذ می شود و یقیناً صفحات محدود مجله 
شــما این امکان را به من نخواهد داد. ولی 

آنچه می توانم بگویم این است که از سن 
یازده ســالگی کارکرده ام و بدون اتکا به 
کسی پله های ترقی را پیموده ام. کار من از 

شاگردی آهنگری آغاز شد.
کدام یک از محصوالت شــما بیشتر مورد 

استقبال مردم است؟
در پاســخ این سؤال باید توضیح بدهم 
که به طورکلــی انواع مختلف محصوالت 
آزمایش به علت مرغوبیت و ارزانی قیمت 
مورد استقبال فراوان عموم قرار گرفت و 
کلیه محصوالت تولیدی شرکت به سرعت 
به فروش رفته است و به این ترتیب به عقیده 

من محصوالت ما در یک ردیف قرار دارد.
دولــت در زمینه فعالیت شــما چه کمکی 
کرده و شــما از چــه امکاناتی اســتفاده 

می کنید؟
ســعی من همواره این بوده است که 
حتی االمکان از کمک هــای مالی دولت 
اســتفاده نکنم و معتقد بوده ام تا جایی که 
ممکن اســت باید به دولت فرصت داد 
امکانات خود را برای تأسیس و گردانیدن 
چرخ های واحدهای دیگر صنعتی که مورد 

احتیاج اساسی مردم است مبذول دارد.
آیا ممکن اســت آمــار و ارقامی در مورد 

تولید محصوالت مختلف به ما بدهید؟
در مورد میــزان محصوالت آزمایش 
کافی است اشاره کنم که طبق برنامه سال 
۴7 یک میلیارد ریال محصول تولید خواهیم 
کرد که خوشــبختانه اکثــر تولیدات ما 

تاکنون به فروش رفته است.
به نظر شما جوانان آینده ایران چه امیدهایی 
می توانند به صنایع خصوصی داشته باشند 
و چه کاری از دست صنایع خصوصی برای 
آن ها برمی آید و چه کاری آن ها می توانند 

برای صنایع خصوصی بکنند؟
شاید برای پاسخ به این سؤال جالب شما 

باید یک کتاب قطور نوشــته شود اما من 
به طور اختصار یادآور می شوم که جوانان ما 
امروز در برابر منظر تازه ای قرارگرفته اند که 
تا چند سال قبل از آن خبری نبود. احداث 
واحدهای صنعتی عظیم و اجرای طرح های 
متوسط و کوچک تولیدی در سراسر کشور 
و توجه به لزوم پراکندگی صنایع امکانات 
امیدبخش جدیدی را باوجود آورده است 
که جوانان نسل پیش از آن محروم بودند. 

اگر ممکن اســت همان طور کــه راجع به 
گذشــته و حال صنعت صحبــت کردید، 
دورنمایی هم از همین زوایا راجع به آینده 

صنعت در ایران برای ما ترسیم کنید.
من به آینده صنعت ایــران امیدوارم 
درصورتی که سرمایه داران ما کمی به خود 
آیند و ســرمایه های خویش را در پیشبرد 
صنایع کشور به کار اندازند و بیکاره ها نیز 
برای سعادت خویش و کشورشان پول ها 
را از مسیر بورس بازی، زمین و رباخواری 
خارج کنند یقیناً آینده درخشــان تری در 
انتظــار صنایع مملکت مــا خواهد بود و 
خواهیم توانســت راهی را که کشورهای 
پیشرفته طی یک صد و پنجاه سال پیموده اند 

در مدت ده پانزده سال بپیماییم.

كارخانهصنعتیآزمايشدرمرودشت
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میرزاخانی به رغم زبان انگلیسی ضعیف، با عزم و استقامتی مثال زدنی پیشرفت  کرد. او از اساتیدش به زبان دانش
انگلیسی سوال می پرسید و پاسخ های آن ها را به فارسی یادداشت می کرد.مک مولن استاد راهنمای میرزاخانی، 
او را به عنوان »جاه طلبی بی پروا« توصیف کرد. پایان نامه او در سال 2004 شاهکار بود

پروفســور ریاضیدان اســتنفورد مریم 
میرزاخانی، نخستین و تنها زن برنده مدال فیلدز 
از زمان آغاز آن در سال 19۳6، در 1۵ ژوئیه 
پس از یک نبرد طوالنی با سرطان درگذشت. 

میرزاخانی در زمان فوت ۴0 سال داشت.
مدال فیلدز که میرزاخانی در 201۴ موفق 
به کسب آن شد، معتبر ترین جایزه ریاضیات 
است که مراســم آن هر چهار سال یک بار 
برگزار می شــود و با جایزه نوبل برابر است. 
تخصص میرزاخانی در ریاضیات نظری بود 
که برای کسانی که با دنیای ریاضیات بیگانه 
هســتند یک زبان خارجی به شمار می آید. 
نظریاتی همچون فضا های مدولی، نظریه تیچ 
مولر، هندسه هیپربولیک، نظریه ارگودیک و 

هندسه سمپلکتیک.
تسلط بر این رویکرد ها میرزاخانی را قادر 
ساخت تا به دنبال تفریح خود برای توصیف 
پیچیدگی  های هندســی و دینامیکی سطوح 
منحنی برود. سطوحی چون حباب  ها، شکالت 
دونات و در مقیاس بسیار کوچک تر همچون 
آمیب  ها. کار او بسیار ماهرانه بود، اما در عین 
حال می توانست نشانه  هایی مربوط به فیزیک 
نظری چگونگی به وجود آمدن جهان را داشته 
باشد، زیرا می توانست نظریه میدان کوانتوم و 
برنامه  های ثانویه را به مهندسی و علوم مادی 
معرفی کنــد. در علم ریاضیات، این موضوع 
مفاهیمی  برای مطالعه اعداد اول و رمزنگاری 
دارد. میرزاخانی در ســال 2008 به دانشکده 
ریاضیات دانشگاه اســتنفورد پیوست و در 
آنجا به عنوان استاد ریاضیات تا زمان مرگش 
به تدریس و تحصیل پرداخت. مارک تسیر 
الوین، رئیس دانشــگاه استنفورد، می گوید: 

»مریم خیلی زود رفت، اما تاثیر او برای هزاران 
زنی که الهام بخش آن ها در ریاضیات و علوم 
بود باقــی خواهد ماند. مریم یک نظریه پرداز 
درخشان ریاضی و همچنین یک انسان فروتن 
بود که افتخاراتش را با این امید قبول می کرد 
که بتواند مشوق دیگران باشد تا راه او را ادامه 
دهند. مشارکت او به عنوان یک محقق و یک 
الگو، پرمعنا و پایدار است و در استنفورد و در 

سراسر جهان بسیار گرانقدر خواهد شد.«
علی رغم گســتردگی برنامه  های کار او، 
میرزاخانی می گوید که از ریاضیات محض به 
دلیل ظرافت و طوالنی بودن سواالت، لذت 

بسیار زیادی می برده است.
همکاران میرزاخانی، ریاضیدان »آهسته« 
درونگرا، او را به عنوان دانشمندی جاه طلب، 
قاطع و بی پروا توصیف می کنند که در مقابل 
مشکالتی که دیگران نمی توانند یا نمی خواهند 
با آن مقابله کنند بســیار سرسختانه برخورد 
می کرد. او مســیر آسان را قبول نمی کرد و 
به جای آن برای حل مسائل سخت تر تصمیم 
می گرفت. روش مــورد عالقه او برای کار 
کردن بر روی یک مشــکل، این بود که در 
ورق  های بزرگ ســفید محاسباتش را انجام 
می داد و فرمول  های رنگی در حاشیه نقاشی اش 
را رنگ آمیزی می کــرد. دختر کوچکش 
حل المســائل مادرش را به عنوان »نقاشی« 
توصیف می کــرد. او به یک خبرنگار گفته 
بود: »شما باید کمی از انرژی و تالش خود را 

صرف دیدن زیبایی ریاضی کنید.«
در مصاحبه ای دیگر، او از فرایندش گفت: 
»من هیچ دستور خاصی ]برای نوشتن فرمول 
جدید[ ندارم... این مانند رفتن به یک جنگل 
انبوه اســت. شما تالش می کنید تا با کمک 
تمام دانشی که می توانید جمع آوری کنید و 
ترفند های جدید و البته کمی شانس، راه خروج 
را پیدا کنید.« میرزاخانی در تهران متولد شد 

و براساس گفته  های خودش، خوش شانس بود 
که پس از جنگ ایران و عراق محیط سیاسی، 
اجتماعی و اقتصادی به اندازه کافی ثبات یافته 
بود تا او بتواند بر مطالعاتش تمرکز کند. او در 
کودکی آرزو داشت که در آینده نویسنده 

شود اما ریاضیات مسیر وی را تغییر داد.
او در یک دبیرســتان دخترانه در تهران 
حضور یافت و با علم بــه این واقعیت که 
هیچ دختری تاکنون برای تیم المپیاد ریاضی 
بین المللی ایران رقابت نکرده است، در المپیاد 
ریاضی آن ســال حضور یافت. میرزاخانی 

اندرو مایر و بیورن کری
ترجمه: سهیال تقوی نژاد

اولین بار در مسابقات سال  های 199۴ و 199۵ 
به طور بین المللی شناخته شد. در سال 199۴، 
او مدال طال را به دست آورد و در سال 199۵، 
او نمره کامل و دو مدال طال را به ثمر رساند.

پس از فارغ التحصیلی در مقطع لیســانس 
از دانشــگاه صنعتی شــریف در تهران، او 
بــرای ادامه تحصیل در مقطع کارشناســی 
ارشد به دانشــگاه  هاروارد رفت؛ جایی که 
توسط کورتیس مک مولن، یکی از برندگان 
مدال فیلدز، هدایت شد. در دانشگاه  هاروارد، 
میرزاخانی به رغم زبان انگلیسی ضعیف، با 

عزم و استقامتی مثال زدنی پیشرفت  کرد. او 
از اساتیدش به زبان انگلیسی سوال می پرسید و 
پاسخ های آن ها را به فارسی یادداشت می کرد.
مک مولن اســتاد راهنمای میرزاخانی، 
او را بــه عنوان »جاه طلبی بی پروا« توصیف 
کرد. پایان نامه او در سال 200۴ شاهکار بود. 
در آن پایان نامه، او دو مشکل قدیمی را حل 
کرد. براساس گفته  های بنسن فارب ریاضیدان 
دانشگاه شــیکاگو، هر دو موضوع به خوبی 
می توانســتند جداگانه مورد توجه و بررسی 
قرار گیرند، اما میرزاخانی این دو را به یک 

پایان نامه توصیف کرد که به عقیده مک مولن 
»واقعا دیدنی« بود. مقاله میرزاخانی در ۳ مجله 

برتر ریاضیات آن زمان چاپ شد.
فارب در آن زمان گفت: »اکثر ریاضیدانان 
هرگز چیزی به عنوان »خوب« تولید نخواهند 
کرد. چون »خوب« همان کاری است که او 

در پایان نامه اش انجام داد.«
استیون کرچوف در زمان دریافت مدال 
فیلدز توسط میرزاخانی گفت: »آنچه در رابطه 
با مریم بسیار مهم است، چیزی که واقعا او را 
از بقیه متمایز می کند، این است که چگونه 
این قطعات متفــرق را کنار هم می گذارد.« 
کرچوف اســتاد ریاضی در استنفورد بود و 
همچنین یکی از همکاران میرزاخانی بود. این 
همکاری با کار پایان نامه او شــروع شد، که 
چندین مقالــه را در همه مجالت برتر چاپ 
کرد. جدید بودن رویکرد او قدم بزرگی در 

دنیای علوم ریاضی محسوب می شود.
پس از دریافت دکترای خود در دانشگاه  
هاروارد، میرزاخانی به عنوان دستیار پروفسور 
در دانشگاه پرینستون و یک عضو پژوهشی 
در موسسه ریاضیات کلین قبل از پیوستن به 

دانشکده استنفورد پذیرفته شد.
در سال  های اخیر، او با الکس اسکین در 
دانشگاه شیکاگو برای پاسخ به یک چالش 
ریاضی که فیزیکدانان برای یک قرن با آن 
مبارزه کرده اند، همکاری می کرد: مسیر یک 
توپ بیلیارد در اطراف یک میز چندضلعی. 
این تحقیق در مورد این اقدام به ظاهر ساده، 
منجر به یک مقاله 200صفحه ای شد که در 
سال 201۳ منتشر شد و به عنوان »آغاز عصر 
جدید« در ریاضیــات و »کار تیتانیکی« 
ستایش شــد. حاصل ازدواج میرزاخانی و 
نام  به  فوندارک، دختری  همســرش ژان 

آناهیتا است.
STANFORD

مثل پر زدن یک گنجشک دکتر مریم میرزاخانی در 1۳ اردیبهشت 
1۳۵6 چشم به دنیا گشود. میرزاخانی سومین 
فرزند خانواده اســت. بــا اتمام تحصیالت 
ابتدایی، جنــگ ایران و عــراق هم پایان 
می یابد و او با شرکت در اولین دوره جذب 
استعدادهای درخشان وارد دبیرستان فرزانگان 
می کند:  تعریف  میرزاخانی  می شود.  تهران 
»بچه که بودم، دوست داشتم نویسنده شوم. 
هر داستانی که به دستم می رسید و در واقع 
هر کتابی که به دستم می رسید، می خواندم. 
اما قبل از آخرین سال حضورم در دبیرستان 
هیچ وقت فکر نمی کردم ریاضی دان شوم... 
برادرم کســی بود که مرا  به علم عالقه مند 
کرد. او هرچیزی که در مدرسه می آموخت، 
برای من تعریف می کرد و فکر می کنم اولین 
خاطره ای که از ریاضیات دارم، این بود که او 
مطلبی درباره جمع کردن اعداد یک تا 100 
را که در مجله ای خوانده بود، برایم مطرح کرد 
و این که چگونه گاوس با روشی نوآورانه آن 
را حل کرده بود. این اولین باری بود که از 
زیبایی یک راه حل ریاضی به شوق می آمدم 
و مجذوب آن می شــدم. البته وقتی وارد تیم 
المپیاد ریاضی شــدم، نمی خواستم ریاضی 
بخوانم، فکر می کردم که مهندس شوم ولی 
بعد با کالس هایی در دانشــگاه شریف و 
برخوردهایی که با بچه های سال های باالتر از 
خودمان داشتیم، نه تنها من بلکه بقیه بچه هایی 
که هم دوره بودیم هم تصمیم گرفتیم ریاضی 
بخوانیم.« میرزاخانی در ســال های 1۳7۳ و 
1۳7۴ از دبیرستان فرزانگان موفق به کسب 
مدال طالی المپیاد ریاضی کشور شد و بعد از 
آن در سال 199۴ میالدی در المپیاد جهانی 
ریاضی هنگ کنگ با ۴1 امتیاز از ۴2 امتیاز 
موفق به کسب مدال باارزش طالی جهانی 
شد. دقیقا یک سال بعد  )199۵( در المپیاد 
جهانی ریاضی که در کانادا برگزار شد، مدال 

طال را این بار با نمره کامل )۴2 از ۴2( به دست 
آورد.

QQQمسیر طالیی
میرزاخانی طی دو بار شــرکت در المپیاد 
جهانی هــر دوبار طال گرفت. به گفته بهرنگ 
نوحی، مریــم میرزاخانی اولین دختری بود که 
بــه تیم المپیاد ریاضی ایــران راه یافت. مریم 
میرزاخانی همچنیــن اولین دختری بود که در 
المپیاد ریاضی ایران طال گرفت. اولین کســی 
که دو سال مدال طال گرفت و اولین فردی بود 
که در آزمون المپیاد ریاضی نمره کامل گرفت. 
میرزاخانی و بهشتی بعدا با هم کتابی تحت عنوان 
»نظریه اعداد« نوشتند. مریم که عاشق ریاضی 
بود با پایان دبیرستان، ریاضیات را در دانشگاه 
صنعتی شریف ادامه داد و دوره های لیسانس و 
فوق لیســانس خود را در این دانشگاه به پایان 
رســاند. مریم با پایان دوره فوق لیسانس خود 
برای ادامه تحصیل تصمیم به مهاجرت گرفت؛ 
دانشگاه هاروارد بورسیه اش کرد و میرزاخانی 

برای گذرانــدن دوره ی دکترا و ادامه تحصیل 
خود به ایاالت متحده رفت. پدرش می گوید که 
با تصمیم رفتن مخالفت نکرده اما این تصمیم 
تاریخی آســان هم نبوده: »مخالفت نداشتم اما 
آدم حتما ناراحت می شــود. حتی پر زدن یک 
گنجشــک هم آدم را ناراحت می کند.«  در 
ســال 200۴ با اخذ مدرک دکترای هاروارد به 
سرپرســتی »مک مولن«، از برندگان مشهور 
جایزه فیلدز، در دانشــگاه های پرینســتون و 
استنفورد به تدریس مشغول شد. یک سال بعد 
در 200۵ نشریه ی پاپیوالر ساینس آمریکا او را 
به عنوان یکی از 10 ذهِن جوان جهان برگزید. 
میرزاخانی مدتی در پرینستون مشغول به تدریس 
بود ولی بعد  از مدتی به اســتنفورد رفت و کار 
تدریس و پژوهش را به صورت حرفه ای تر آن جا 
ادامه داد. او در شهریور 1۳87  و در ۳1 سالگی 

به درجه استادی این دانشگاه رسید.

QQQفعالیت ها و افتخارها
میرزاخانی در سال 1999 میالدی موفق شد 
راه حلی برای یک مشــکل بزرگ ریاضی پیدا 
کند. ریاضیدانان مدت های طوالنی است که به 
دنبال یافتن راه عملی برای محاسبه حجم رمزهای 
جایگزین فرم های هندســی هذلولی بوده اند و 
در این میان مریم میرزاخانی جوان در دانشگاه 
پرینستون نشان داد که با استفاده از ریاضیات 
شــاید بتوان بهترین راه را به سوی دست یافتن 
به راه حلی روشن در اختیار داشت. او به همراه 
9 محقق برجســته دیگر در چهارمین نشست 
10 استعداد درخشان نشریه پاپیوالر ساینس در 
آمریکا مورد تقدیر قرار گرفت. میرزاخانی در 
سال 2009 به خاطر دستاوردهایش در ریاضیات 
برنده جایزه بلومنتال شــد. پژوهش های مریم 
میرزاخانی بارها از سوی جامعه ریاضیات جهان 
مورد ســتایش قرار گرفته و جوایز و عناوین 

متعددی را برای او به ارمغان آورده اســت که 
یکی دیگر از آن ها اعطای جایزه پژوهش برتر 
201۴ موسسه ریاضیات کلی است. این جایزه 
به طور مشــترک به او و پیتر اسکولز اهدا شد. 
او پیش تر جایزه دوســاالنه روت لیتل ستر در 
ریاضیات را به خود اختصاص داده بود، جایزه ای 
که انجمن ریاضیات آمریکا به زنان تاثیرگذار 

در حوزه ریاضیات اهدا می کند.
میرزاخانی 16 آگوســت در ســئول و در 
کنفرانس جهانی ریاضیات 201۴ سخنرانی کرد. 
این کنفرانس بزرگ ترین گردهمایی ریاضیات 
جهان به شــمار می رود که هر ۴ سال یک بار 
برگزار می شــود. کنفرانس ۴ ساله ریاضیات 
فرصتی برای جامعه ریاضیات جهان اســت تا 
جوایــز ۴ گانه خود را به برگزیدگان اهدا کند. 
یکی از این جوایز مدال فیلدز است. بسیاری از 
دانشــمندان، جایزه فیلدز را -کنار جایزه اَبِل - 
معادلی برای نوبل ریاضیات می دانند. اگرچه این 
جایزه نه از نظر مبلغ و نه از نظر دوره تناوب اهدا 
و نه از نظر شرایط دریافت کنندگان مشابه نوبل 

نیست اما مشهورترین نشان جامعه ریاضیات 
به شمار می رود. میرزاخانی در سال 201۴، به 
عنوان نخستین زن و نخستین ایرانی، موفق به 
دریافت این مدال  شــد. پیش از میرزاخانی 
هیــچ زن دیگری موفق بــه دریافت این 
مدال نشــده بود. او جایزه خود را در مراسم 
افتتاحیه کنفرانس جهانی ریاضیات از دستان  
رییس جمهور کره جنوبی دریافت کرد. وقتی 
از او پرسیده شد که چه چیزی برایش بیش 
از هرچیز دیگری حکم جایزه و پاداشی در 
پشت یک کار طاقت فرســای ذهنی دارد، 
در پاســخ گفت: »قطعا رضایت بخش ترین 
اتفاق، همان لحظه ای است که می گویی آها! 
لحظه ای که شــور و شوق کشف و لذت و 
شعف درک چیزی جدید را احساس می کنی 
و احســاس اینکه باالی تپه ای ایستاده ای و 
چشم اندازی کامل را در مقابل داری. اگرچه 
در اغلب اوقــات انجام کار ریاضیاتی برای 
من مانند این است که در حال کوهنوردی 
طوالنی هستم بدون آنکه مسیر پاخورده ای 
وجود داشته باشــد یا حتی چشم انداز پایان 

مسیری در تیررس دیدگان باشد.«

QQQخبر غم انگیز
فیروز نادری، پژوهشگر ناسا صبح 2۴ تیر 
با انتشار پستی در صفحه اینستاگرام خود از 
درگذشت این دانشمند ایرانی خبر داد. خبر 
آنقدر تلخ بود که همه را به واکنش واداشت؛ 
از سیاسیون تا هنرمندان از رییس جمهور تا 
رییس مجلس همه این غم وارد شده به ایران 
را تسلیت گفتند. مریم میرزاخانی نابغه ای که 
برای کشور  را  افتخار ریاضیات  بزرگترین 
به ارمغان آورد و کسی که الگوی بسیاری 
از زنان این ســرزمین است از میان ما رفت؛ 
پرنده ای که چراغ این خانه را برای ســال ها 

روشن کرد.

دانشمند هرگز نمی میرد

شــناختم از مریم میرزاخاني به سال هاي 
تاسیس »مرکز توســعه دانش و پژوهش« 
که توسط آقاي مهندس میرحسین موسوي 
پایه گذاري شد، برمي گردد. بعدها هم آموزش 
و پرورش گام هاي خوبي برداشت و در این 
میان نقش آقاي دکتــر حداد عادل و آقاي 
دکتر مهري هم غیرقابل انکار است. تربیت 
جواناني که جوایز المپیاد را هر ساله گرفته اند 
و مي گیرند و از بهترین مراکز دانشــگاهي 

جهــان باالترین درجات علمي را کســب 
مي کنند کم نگیریم ولي کشور چه بهره اي 
برده است؟ مریم میرزاخاني امروز در میان 
ما نیست ولي تا ابد جایزه فیلدز به نام او ثبت 
شده است و تنها زني است که تا امروز جایزه 
فیلدز را در سطح جهان دریافت داشته است. 
همه مي دانند وقتي جایزه نوبل توسط بنیانگذار 
این جایزه تعریف شد، رشته ریاضي در میان 
آن نبود و به همین دلیل جهان جایزه فیلدز را 
که هم عرض جایزه نوبل است براي ریاضیات 
پایه گذاري کرد خوب اســت بدانیم اولین 
دانشمندي که در جهان توانست بخش هاي 

ریاضي که به ظاهر از هم دور هســتند را 
پیوند بزنــد مریم میرزاخاني بود که جا دارد 
ریاضي دانان کشورمان بعدها به آن بپردازند. 
چیزي که قابل انکار نیســت این است که 
سرکار خانم دکتر مریم میرزاخاني با اساتید 
برجسته ریاضي کشورمان و حتي با جوانان 
ریاضیداني که با او مکاتبه داشتند در ارتباط 
بــود و کمک هم مي کرد و از این بابت هم 
مثال زدني است. مجسمه پاکي، صداقت، دانش 
و عزت نفس در غربت از میان ما رفت ولي 
انبوهي از مدال گرفتگان المپیادهاي کشورمان 
امروز در کشورهاي پیشرفته، یا استاد دانشگاه 

یا کارآفرین هســتند و متاســفانه به دلیل 
کم کاري ما تعداد انگشت شماري از آنها هم 
که برگشته اند در کشور گمنام هستند. براي 
ما افتخار نیست که در هر دانشگاه مهمي در 
جهان بیش از چند ایراني به عنوان استاد داشته 
بیاییم  بیکار.  باشیم و این همه فارغ التحصیل 
فکري بکنیم. یادش را گرامي داشته، برایش 
فاتحه بخوانیم و یاد جوانان برومندي که در 
خوزستان در سانحه اتومبیل فوت شدند را هم 
زنده بداریــم. بیایید به پاس خدمات این زن 
بزرگ بقیه دانشمندان کشورمان را دریابیم به 

امید آن روز.

رضا امراللهی
رییس سابق انرزی اتمی

نابغه مرگ 
مریم میرزاخانی

ریاضیدان ایرانی، برنده مدال فیلدز، درگذشت



گفتمان فصل 4:  فرهنگ و اندیشه

از امام جعفر صــادق روایات فراوانی 
از طریق منابع حدیثی شیعه درباره تفسیر 
قرآن نقل شــده اســت. كافی اســت كه 
به مســند اإلمــام الصادق محّقــق معاصر 
عزیزاهلل عطاردی جلد ششم، هفتم و هشتم 
مراجعه شود كه بخش قرآن و تفسیر این 
مسند را تشكیل می دهد تا معلوم شود كه 
تعداد این روایات در مقایســه با روایات 
منقول از دیگــر معصومان از چه حجمی 
برخوردار است. با پذیرش این نكته كه از 
امام جعفر صادق در تفسیر آیات، روایات 
گوناگونی نقل شده كه چند گونه هستند، 
می توان این چندگانگــی را در ابعاد زیر 

تقسیم بندی كرد:

QQQشرح واژگان
گونه ای از این روایات در شرح واژگان 
و معانی لغوی كلمات قرآنی رسیده است. 
تفسیر لفظی و لغوی قرآن و به طور خاص 
تفســیر غرائب قرآن از هنگام نزول قرآن 
مورد توّجه صحابه بوده است. آنان هرچه 
كه بــه واژه ای برمی خوردند كه ناآشــنا 
به نظر می رســید، از پیامبر)صلی اهلل علیه 
وآله( می پرســیدند و یا به دیوان اشــعار 
شاعران مراجعه می كردند و یا به استعمال 
آن در میان اهل بادیه می رفتند. نمونه این 
مراجعه را می توان در كتاب مسائل نافع بن 
ازرق از ابن عبــاس دیــد كــه روایت های 
گوناگونی از آن شــده اســت. این شیوه 
تبیین واژگان، تفســیر قرآن نیســت، اّما 
مقّدمه ای برای فهم و كشــف پیام الهی را 
تشكیل می دهد. امام جعفر صادق در این 
روایــات در توضیح واژگان به دو جنبه از 
شــرح واژه پرداخته اند، گاهی تبیین واژه 
جنبه ظاهــری و لفظــی دارد و در جهت 
آگاه كردن شیوه محاوره عرب و استعمال 
آن اســت و گاهی در جهت تفسیر كلمه 
و توّجه دادن به معنایی خاص اســت. مثال 
در روایتــی در ذیل آیه )َو الَ تَْجَعْل یَدَك 
َمْغُلولًَه إِلَی ُعُنِقَك َوالَ تَْبُســْطَها ُكلَّ الْبَْسِط 
َفتَْقُعَد َمُلوًما مَّْحُســوًرا(، محسور و احسار 
را كه به معنای حسرت زده ترجمه می شود 
و معنایش این اســت كــه در انفاق كردن 
چنان گشاده دســتی منما كه مالمت شــده 
و حســرت زده برجــای مانــی، حضرت 
به برهنگی و عریانی معنــا می كنند و در 
نتیجه معنای آیه چنین می شود كه در انفاق 
كردن چنان گشاده دســتی منما كه دچار 
برهنگــی و درماندگی شــوی و امالق در 
آیه )َو الَ تَْقُتُلواْ أَْولَـــَدُكْم َخْشیَة إِْملَـق( را 
فقر و گرســنگی. اّما تفاوتی كه میان این 
دو نوع لغت شناســی وجود دارد، در اولی 
تفسیر واژه اســت، چون محسور به همان 
معنای حســرت زده اســت، اّمــا حضرت 
به علّت حسرت توّجه داده كه یكی از آنها 
می تواند بخشــش تا حد برهنگی و عریان 
شدن باشد، در صورتی كه حسرت زدگی 
مصادیق دیگری هم می تواند داشته باشد، 
چون فقر و گرسنگی، درماندگی، فشار و 
محدودیت، مالمت همســر و فرزندان. اّما 
در كلمه امالق، اگر تنگدستی معنا كنیم، 
یا فقر و گرســنگی، شــرح الفاظ و توّجه 
دادن به واژگان است و تفاوتی میان لغت 
با حدیث نیست و حضرت به همان معنای 

لغوی توّجه می دهند.

QQQشرح مفاد كلمه
گونــه ای از روایات امام جعفر صادق 
در تبیین مفاد كلمه است. حضرت در این 
دسته از روایات در مقام بیان لغت نیست. 
كلمه را شــرح می دهد، مثال در قرآن دو 
بار كلمــه طوفان آمده اســت. طوفان و 
طیفون از یك ریشه است و به هر چیزی 
كه فراگیر شود، گفته می شود و معموال 
برای باران های سخت و سهمگین و تشكیل 
امواج هولناك به كار گرفته می شود، اّما 
وقتی از امام جعفر صادق درباره طوفان 
و مفــاد این كلمه می پرســند، حضرت 
می فرماید: هو طوفــان الماء و الطاعون. 
یعنی به مفاد لغــوی كلمه توّجه می دهد 
و شــامل بیماری های فراگیر و كشــنده 
هم می دانــد و از معنای رایج كلمه فراتر 
می رود. نمونه دیگر از شرح مفاد كلمه، 
معنای: یوم التنــاد در آیه )إِنِّــی أََخاُف 
َعلَیُكْم یــْوَم التَّنَاِد( اســت. معنای كلمه 
روز نــدا دادن مردم به یكدیگر اســت، 
اّمــا حضرت شــرح بیشــتری می دهد و 
می فرماید: )َونَاَدی أَْصَحـُب النَّاِر أَْصَحـَب 
ـِة أَْن أَفِیُضواْ َعلَینَا مَِن الَْمآِء(. روزی  الَْجنَـّ
كه اهل جهنم بهشتیان را ندا می دهند كه 
بر ما، آبی افاضه كنید. یعنی عینیت روز 
قیامت و ویژگی آن را بیان می كنند. در 
روایات امام جعفر صادق این گونه از بیان 
شرح كلمه كه فراتر از معنای لغوی پیش 
رفته بسیار است و در حقیقت تفسیر لغوی 

قرآن می باشد.

QQQشرح جمله و مفاد كلمه
گونه ای دیگر از تفســیرهای منقول 
از امام جعفر صادق، مواردی اســت كه 
به جای بیان واژگان و تفســیر لغوی، در 
شــرح جمله و برداشــتن اجمال و ابهام 
در كالم اســت. مانند چندین روایتی كه 
ْحَمـــُن  از حضرت در شــرح جمله )الرَّ
َعلَی الَْعْرِش اْســتََوی( رســیده است كه 
می فرماید: »استوی من كّل شیء فلیس 
شــیء هو أقرب إلیه من شــیء؛ خدای 
رحمان از هر جهت، بر عرش استیال دارد، 
پس چیزی نیســت كــه نزدیك تر به او 
باشــد«. نمونه دیگر در تفسیر این جمله 
َِّذیَن یْؤُتوَن َمآ َءاتَواْ وَّ ُقُلوبُُهْم  است: )َو ال
َُّهْم إِلَی َربِِّهْم َرِجُعوَن(؛ و كســانی  َوِجلٌَة أَن
كه آنچــه را دارند، می دهنــد در حالی 
كه دل هایشــان ترسان اســت و می دانند 
كه به ســوی پروردگارشــان بازخواهند 
گشــت. طبق روایت برقی در المحاسن، 
امــام جعفر صادق )یْؤُتوَن َمــآ َءاتَوا( را 
به یعملون ما عملوا من عمل و هم یعلمون 
انهم یثابون علیه، تفسیر می كند، دادن را 
به انجام دادن چیزهایی كه شرایط برای 
آنها فراهم شده می داند، در حالی كه این 
گروه می دانند كــه كارهای آنان پاداش 
داده می شــود و خشیت و نرمی به خاطر 
علم آنان به عاقبت كار و آینده روشــن 

است.

QQQ زدودن شبهه و تصحیح بدفهمی
نسبت به قرآن

بی گمان یكی از مسئولیت های اهل بیت 
پاسخگویی به شــبهات بوده است. آنان با 
تمام سختی و دشواری و شكنندگی انزوا، 
افــزون بــر روش ایجابی در بیــان آیات، 
به تصحیح حركت تفسیر و زدودن شبهات 
از آیــات برآمده انــد. آنان بــا مخالفت با 
تفسیرهای غلط و شیوه های مخالف با قواعد 

سیدمحمدعلی ایازی
استاد حوزه و دانشگاه

تفسیر، مانند تفسیر به رأی و تقطیع كردن 
آیات و بی توّجهی به آیات ناسخ و منسوخ 
و حمله بر نقل و داخل كردن اســرائیلیات 
در روایات، راه تفســیر صحیــح را هموار 
ســاختند. بخشــی از این روایــات از امام 
جعفر صادق رسیده كه نشان می دهد یكی 
از جایگاه های انحصــاری آنان در هدایت 
به تفسیر و تصحیح بدفهمی نسبت به قرآن 
است. نهی امام جعفر صادق از تفسیرهایی 
كه به سیاق آیات توّجه نشود، یا از قیاس 
خاص یا به محكم و متشابه آن توّجه نشود، 
نمونه ای از راهنمایی های حضرت نســبت 
به تصحیح حركت تفسیر است، چنان كه 
جهت فهم صحیح و پیشــگیری از بدفهمی 
معانــی كلمات: احــد، صمــد، هدایت و 
ضاللت، مفهوم كرســی، صــراط، ابتالی 
به كلمات، معنای رجس و غیب و شهادت 
و ده ها كلمه قرآنی در این جهت تفســیر 

شده اند. 

QQQتأویل آیات
گونــه ای دیگر از روایــات امام جعفر 
صادق، تأویل آیات و راه بردن به معانی ای 
غیر از ظاهر الفاظ و توّجه دادن به فراسوی 
معانی اســت. در تأویل، یكــی از الیه های 
چندگانه نص، كشــف می شــود و كشف 
بخشــی از حقایق و فرجام سخن از طریق 
تأویل فرصتی است برای كاوش متن كه علم 
آن به بشریت ارمغان داده شده و به تدریج 
به آن برسد و فراخی ذهن در حوزه معارف 
دینی پیدا كند. این گونه نیســت كه فقط 
خداوند بداند و بس و دیگران در مرتبه ای 
از آن بی بهره باشــند وگرنه نزول قرآن و 
قصــد آن معانی لغو می شــود و توّجه بر 
الیه های زیرین حاصل نمی گردد. آنچه در 
آیه هفتم سوره آل عمران بیان شده و از آن 
نهی شده تنها تأویل قرآن نیست، تأویل آیه 
به انگیزه فتنه جویی و ضرب قرآن به قرآن 
به جای شاهد آوردن قرآن به قرآن است. 
بــا آن كه معنای درســت آن را می دانند و 
می توانند كشــف كنند. واژه ابتغاء الفتنه، 
در ایــن آیــه، گویای این نكته اســت كه 
تأویل كنندگان خود می دانند تأویل شان با 
مراد خداوند مغایر اســت، اّما این عمل را 
بر انگیزه باطل تغییر می دهند. به هر حال، 
یكی از وجوه تفسیری امام جعفر صادق ـ 
كه موارد آن هم كم نیستـ  تأویل جمله ها 
و آیات اســت. وقتی امام جعفر صادق بر 
طبق روایت كلینی آیه شــریفه: )َهْل أَتَی 
ـًا  ْهِر لَْم یُكن َشی َعلَی االِْنَســـِن ِحیٌن مَِّن الدَّ
ـًا مَّْذُكوًرا(  مَّْذُكوًرا( را تفسیر می كند، )َشی
را به »كان مقــّدراً غیر مذكــور« تأویل 
می برد و معنایش چنین می شود: انسان آن 
هنگام از روزگار، چیزی تقدیر شده بود، 
اّمــا در خور یاد كردن نبود. یا در تفســیر 
ُ بِِهی أَن  َِّذیَن یِصُلوَن َمآ أََمــَر اهللَّ آیــه: )َو ال
یوَصَل( »یصلون« را در تفسیر ظاهری آن 
به صله رحم و پیوند خویشاوندی آن ارجاع 
می دهد و اّما در ذیــل روایت می فرماید: 
»و غایــه تأویلهــا صلتك إیانــا؛ و نهایت 

تأویــل آیه، پیوند تو به امامــت و ما اهل 
بیت اســت«. در این جا لفظ، تحّمل معنای 
گسترده ای را دارد تا شامل اهل بیت پیامبر 

بشود، اّما این نهایت تأویل آیه است.

QQQتعیین مصداق و مصادیق
یكی دیگر از گونه های تفســیر در این 
روایــات، نشــان دادن نمونه هــای عینی و 
بیرونی و در تطبیق با حقایق و اشــاره های 
قرآنی است. در تفســیر، توّجه به مصداق 
و آوردن نمونه، برای تصّور ذهنی كامل از 
مفهوم استفاده می شود. نشان دادن مصداق، 
هم قلمرو معنا را تعیین می كند و هم به كالم 
عینیت می بخشــد و از ابهام درمی آورد. در 
سخنان مردم گاهی از مفاهیم ارزشی سخن 
می رود، می گویند ایثــار، و بعد به موردی 
در خارج اشــاره می كنند كه كامال مفهوم 
را نشــان می دهد و َمثَل اعالی آن می شود: 
شــهادت، تواضع و اخالص. در این موارد، 
ذكر مثال ها به این معنا نیست كه آن مفهوم 
در آن مثال خالصه شــده، اّما یادكرد مثال، 
در جلوه كردن آن ارزش، ســهم بســزایی 
دارد. روایات بســیاری از امام جعفر صادق 
در نشــان دادن مصداق یــا مصادیق آیات 
رســیده و گاه چنان تعبیر شده كه گویا در 
انحصار همان مصداق است، با آن كه مفهوم 
كالم كلّی و شامل مصداق های فراوان است.

QQQتبیین معارف اعتقادی
از آنجــا كه یكــی از جایگاه های اهل 
بیت)علیهم السالم(، مرزبانی از اعتقادات 
قرآنی و نظارت بر روند اندیشه دینی در 
جامعه مســلمانان بوده، یكی از گونه های 
تفســیری امام جعفر صــادق، تبیین این 
معارف بلنــد در حوزه مســائل اعتقادی 
اســت. در این گونه از روایات، گاه دیده 
می شــود با اســتناد به آیــات، عقیده ای 
تصحیح و عقیده ای تبیین می شود. از این 
رو می توان مبارزه آن حضرت با مرجئه، 
َقَدریه، جبریه، اندیشــه تشــبیه و تجسیم 
و دیگــر نحله های فكــری را در روایات 
تفسیری اهل بیت مشــاهده كرد. معموال 
بیشتر این دسته از روایات، جنبه استنادی 
دارد تــا پرده برداری و كشــف معنا، هر 
چند در جاهایی كه احتماالت گوناگونی 
در كالم مطرح اســت، مانند آنچه امام در 
َمـَوِت َواالَْْرَض( در  آیه )َوِسَع ُكْرِسیُه السَّ
توضیح كرسی می فرماید، مراد از آن علم 
پروردگار اســت كه بر آسمان ها و زمین 
ُ َما  ســیطره دارد و در تفســیر )یْمُحواْ اهللَّ
یَشــآُء َو یْثبُِت( درباره محو و اثبات الهی 
كه چه چیزی را از بین می برد و چه چیزی 
را بر جای می گذارد، حضرت می فرماید: 
»و هل یمحو اهلل ااِلّ ما كان و هل یثبت ااِلّ 
مــا لم یكن؛ آیا جز آنچه ثابت بوده، محو 
می شــود؟ و آیا جز آنچه نبــوده، اثبات 
می شــود؟«. در این باره كافی اســت كه 
به كتاب التوحید صدوق مراجعه گردد تا 
معلوم شود كه حجم این دسته از روایات 

چه بسیار است.

QQQ توّجه به پیام و اهداف تربیتی و
هدایتی

بی گمان نگــرش قرآن به عنوان كتابی 
كه هدایتگر است و مهم ترین پیام آن مسائل 
هدایتی و تربیتی اســت كــه از آن بینش 
جامع و كامل و ســازنده استفاده می شود، 
بینشــی كــه روح حركت و مســئولیت و 
ایجاد هویت مستقل معنوی برمی آید. این 
جهت تفسیری در عهد بنی امیه و بنی عّباس 
مغفول مانده بود و حّتــی با طرح مباحث 
حاشــیه ای چون تأكید فراوان به قرائت و 
وجوه ادبی و قصه پردازی اسرائیلی فضای 
گرایش به قرآن منحرف شده بود. یكی از 
گام های مهّم اهل بیت تأكید بر هدفمندی 
نــزول قــرآن و اولویــت دادن به طــرح 
مســائل اخالقی و تربیتی و پررنگ كردن 
ابعاد هدایتــی قرآن بود. امام جعفر صادق 
كه فرصتی پیــدا كرده بودنــد تا بتوانند 
ناگفته ها را بگویند، در تفسیر آیات، هدف 
اصلی قرآن را در جهت ساختن شخصیت 
روحــی مخاطبان خود بیــان می كنند و با 
طرح مباحث اخالقی و تطبیق آن به قرآن 
و یا برجســته كــردن این نــكات، فضای 
دیگری از مسائل سیر و سلوكی و عرفانی 
به وجــود آوردند. اگر در اســتناد روایات 
ابو عبدالرحمن سلمی را در حقایق التفسیر 
به امام جعفر صادق تردید كنیم، اّما وجود 
صحیفه الرضــا منقول از امام جعفر صادق 
در كتاب عیون أخبار الرضا شیخ صدوق را 
نمی توانیم انكار كنیم؛ همچنین حجم انبوهی 
از روایاتی كه در همین كتاب مسند اإلمام 
الصادق رســیده و توّجه به پیام و اهداف 
تربیتی و هدایتی را نشان می دهد و افزون 
بر تفسیر كلمه، نكته های پیام و آموزه های 

آن را شرح می دهد.

QQQتوضیح قصص قرآن
بخــش گســترده ای از آیات قــرآن را 
قصه های اقوام پیشــین و زندگی پیامبران 
الهی تشــكیل می دهــد و در آن مفهوم و 
اهــداف و فلســفه تكرارهــا و توضیح و 
تفصیل داستان ها و مرزبندی اخبار صحیح از 
غیرصحیح از سوی امام جعفر صادق مطرح 
شده اســت. آن حضرت در موارد بسیاری 
ضمن تبیین قصص قرآن اشــاره به نكته ها 
و تفســیرهای ویــژه ای كــرده و به طور 
محسوس در بیان اهداف قصه و توضیح و 
تفصیل آن داستان ها پرداخته و برای تكمیل 
صورت و جهت حوادث، گاهی با عنایت 
به واژه ای، این آیات را شرح می دهند، اّما 
اغلب در تفصیل وقایع در پی ذكر جزئیات 
و توصیف حال شــخصیت های داســتان، 
به دنبال ترویج پیام و ذكر هدف داســتان 
برای ترویج حق یا تأیید اصول اعتقادی و 
گاهی تطبیق آن با شرایط و احوال مسلمانان 
است. تفصیل و توضیح در این روایات امام 
جعفر صادق، گاهی در قالب گفت وگو و 
زمانی در قالب رفع ابهام و هشــدار نسبت 
به آیندگان و تكرار حوادث و ضرب المثل 
و تطبیــق با مســلمانانی اســت كه حیات 

پیامبر اسالم را تجربه كرده اند و هم اكنون 
حوادث بنی اســرائیل، یعقوب و یوسف، 

موسی و هارون با فرعون تكرار می شود.

QQQتوّجه به الیه های باطنی
راهیابــی به معانــی باطنی و شــناخت 
گستره ابعاد پیام در الیه های زیرین كالم، 
یكی دیگر از گونه های تفسیری امام جعفر 
صادق است. اشــاره به بطن، نوعی اهتمام 
برای برگرداندن ظاهر به چیزی اســت كه 
به نظر اهل بیت بخشــی از مقصود كالم و 
الیه دیگری از مراد گوینده است. گرایش 
به باطن، ریشه در خود قرآن دارد و وجود 
آن در روایات بســیاری تأكیده شده است 
و در جاهایی دیگر مانند حقایق هســتی و 
بیان احــكام آمده اســت. در روایات اهل 
بیت)علیهم الســالم(باطن عمدتــاً در برابر 
تنزیل و تفســیر اســتعمال شــده و از این 
جهت وجوه متمایــزی دارد و معنایی جز 
ظاهر آیه و تنزیل آن قصد كرده اند، یعنی 
باطن، ناظر به سبب نزول و از مقوله توضیح 
مفاهیم و مدلول و شــرح كالم نیست. مثال 
در آن جا كــه امام جعفر صادق طبیعت و 
اشــیای خارجی را بر علم و انســان تطبیق 
می دهد و در آیه شــریفه: )َشَراٌب مُّْختَلٌِف 
أَلْــَو نُــُه( آن را به »العلم الــذی یخرج مّنا 
إلیكــم«، معنا می كنند، و عســل را به علم 
بر می گرداننــد، الیه ای دیگر از كالم حق 
را نشــان می دهند. در تفسیر آیه: )لْیْقُضواْ 
تََفثَُهْم َو لْیوُفــواْ نُُذوَرُهْم( كه درباره انجام 
دادن مناســك حّج و به جا آوردن نظافت 
و ناخن گرفتــن، كوتاه كردن شــارب ها 
و وفــای به نذر آمده و در فقــه این امور 
یادآوری شــده اســت، امام جعفر صادق، 
طبق روایاتــی آن را به لقای امام تفســیر 
می كنند و می گویند: مراد مالقات با امام 
پس از تهذیب و ســیر و سلوك و زدودن 
ارجاس و اخباث معنوی است. با آن كه در 
روایتی دیگر به همان معانی ظاهری و ذكر 
برخی مصادیق آن اشاره شده است، از این 
روایات در این مسند و مجامع روایی بسیار 
اســت و بخش عظیمی از روایات اهل بیت 
و امام جعفر صادق به تفســیر امور طبیعت 
مانند آب و آســمان، سایه، بهشت و جهنم 
به معانی خاص اشــاره دارد. حّتی می توان 
آن را در مورد اشخاص به ویژه اهل بیت و 
دشمنان و مخالفان آنان دید. شیوه آنان در 
بیان باطن و برگرداندن آیات به فضایل اهل 
بیت)علیهم السالم(شیوه اقتباسی و استنادی 
دارد و اگر به این دلیل كه در كتب اصلی 
شیعه كمتر ذكر شدهـ  هر چند برخی از این 
روایات در كتاب هایی چون كافی نقل شده 
ـ اّما حجم انبوه آنها را نمی توان انكار كرد 
و اگر در گروهــی از این روایات به دلیل 
ضعف ســند تردید شود، اّما عّده ای از آنها 
را نمی توان انكار كرد. البته ممكن اســت 
بگوییم بیان باطن، نوعی تأویل اســت، اّما 
نمی توان تردید كرد، كه در روایات باطن 
و تأویل هر دو به كار رفته است، كه شاید 

در جاهایی با هم انطباق داشته باشد.

قرآِن صادق
نگاهی به روایات امام جعفر صادق در تفسیر قرآن
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وحانی با راست رادیکال  ر
وارد گفت وگو شود 

تحلیل جناح بندی ها و آرایش نیروهای سیاسی دو دهة اخیر در گفت وگو با علیرضا علوی تبار
 شما از اواسط دهه هفتاد در نشریه بهمن 
و بعدها در نشــریه آفتاب مقاالتی را در باب 
تقســیم بندی جریان های سیاســی موجود در 
كشور منتشر كردید. آنجا چهار شكاف دینی/
چپ گــرا/ ســنت گرا/نوگرا،  غیردینــی، 

راســت گرا و مردم ســاالر/آمرانه را مبنــای 
تقســیم بندی قــرار داده و از پنج جریان چپ 
سنتی دینی، چپ نواندیش، مصلحت عمل گرا، 
جریان راســت سنتی و جریان راست افراطی 
سخن گفتید. اكنون با توجه به تحوالت نسلی، 
تولــد گروه های جدیــد و همچنین تحوالت 
تكنولوژیك آیــا آن تقســیم بندی همچنان 
كاراست؟ شكاف ها چه تغییراتی داشته اند و 

جناح ها چه نسبتی با آنها برقرار كرده اند؟
در مقاالت مورد اشــاره شــما براساس 
جمع بندی مجموعــه گفت وگوهایی که با 
اهل نظر داشــتم، به این نتیجه رســیده  بودم 
که اختالفات میان جناح هــا و نگرش  آنها 
به سیاســت را می توان با چهار معیار دینی/
چپ گرا/ تجددگرا/ســنت گرا،  غیردینی،  
داد  توضیح  مردم ساالر/اقتدارگرا  راست گرا، 
و کمابیش فکر می کنم اعتبار آن تقسیم بندی 
نکته ای شک کرده ام  البته روی  پابرجاست. 
که آیا نوع نگاه به سیاست خارجی را هم باید 
به عنوان معیار مشخص به موارد پیشین اضافه 
کرد یا خیر. ضمن تأکید بر کارایی آن چهار 
معیار، معتقــدم که باید قدری آنها را دقیق  و 
خاص کرد چرا که یک معیار زمانی کاربرد 
دارد که بتواند تفاوت میان دو نگرش را به طور 

عمیق توضیح دهد. 
زمانی که از دینی بودن سخن می گوییم، 
ممکن است تفاوت میان حزب کارگزاران و 
دیگر احزاب راست گرا مشخص نشود چرا که 
همه تشکل ها شامل افراد مذهبی و مقّید هستند 
و هیــچ گاه از مواضع ضددینی دفاع نکرده و 
نمی کنند؛ لــذا باید معیار را دقیق تر کنیم. به 
همین جهت معیار دینی یا غیردینی بودن را به 
دینی یا فرادینی تبدیل کرده ام. در حال حاضر 
جریان دینی معتقد است در عرصه سیاست باید 
برای دین داران و دین شناسان امتیازهای ویژه ای 
قائل شــد؛ عالوه بر این سعی می کند احکام 
شریعت و قوانین موضوعه را برابر و مترادف 
هم بگیرد و بگوید اگر احکام ثابت داریم، باید 
قوانین ثابت هم داشته باشیم. در مقابل جریان 
فرادینی  اعتقاد دارد که در عرصه سیاست نباید 
امتیاز ویژه ای برای دین داران و دین شناســان 
قائل شد یعنی به نوعی  از برابری سیاسی همه 
شهروندان سخن می گوید؛ آنها اگر چه ممکن 
اســت در انتخاب هایشان صرفا به افراد دینی 
رأی دهند اما با این حــال برای غیردینی ها 
نیز حــق قائل اند. از نظر انگیزه تبعیت، نحوه 
استخراج، ضمانت اجرایی و تفاوت در نقض 
احکام شــریعت و قوانین موضوعه را از هم 
تفکیک می کنند. ببینید! فرد زمانی که احکام 
شریعت را نقض می کند، مرتکب گناه می شود 
اما زمانی که قوانین موضوعه را نقض می کند، 
مرتکب جرم می شود؛ ضمانت اجرایی قوانین 
موضوعه قوه قهریه حکومت است در حالی 
که احکام شریعت با اعتقاد و باورها به داوری 
اخالقی عالم سروکار دارد. البته انگیزه ها هم 
تفاوت دارند؛ انگیزه اطاعت از قانون، برقراری 
نظم و عدالت است؛ در حالی که انگیزه تبعیت 
از احکام شــریعت نزدیک شدن به ساحت 

ربوبی و... است. 
چپ یا راست بودن نیز یکی از شکاف های 
مطرح شده بود. معیار تفکیک این دو گرایش 
مسئله برابری است. چپ ها برابری را آرمانی 
مطلوب و ممکن می دانند ولی راســت ها یا 
برابــری را نامطلوب و ناممکــن می دانند یا 
معتقدند برابری مطلوب ولی ناممکن اســت 
کــه البته هر دو نتیجه مشــترک دارند چرا 
که نمی توان به دنبال ناممکن ها رفت. زمانی 
که یک تفکر برابــری را مطلوب و ممکن 
بداند، برای حکومت وظیفه قائل می شود. در 
این باره دوگانه ای مطرح می شود که آیا بشر 

می تواند براساس برنامه ریزی و طراحی از پیش 
تعیین شده ســاختارهای اجتماعی، اقتصادی، 
فرهنگی و سیاسی را به گونه ای دگرگون کند 
که برابری بیشتر امکان پذیر شود؟ یا اینکه 
دست بردن در نظم اجتماعی خطرناک است 
و باید متکی به نظم های خودجوش بود؟ این 
حداقِل تمایز بین چپ و راست است اما اگر 
بخواهیم امروز آن را بازآرایی کنیم، مســئله 
حقوق مطرح می شود. مارشال در طبقه بندی 
خود سه مرحله شکل گیری حقوق  شهروندی 

را برمی شمارد:
1( حقوق مدنــی به معنای آزادی های فردی،  
حق مالکیت، آزادی مذهب، سازمان یابی و...؛ 
2(حقوق سیاسی به معنای برابری سیاسی، حق 

برابر انتخاب شدن و...؛
3(حقوق اقتصــادی و اجتماعــی به معنای 
پوشــاک،  از حداقل خوراک،  برخورداری 
مسکن، بهداشــت و درمان، آموزش، تأمین 
اجتماعی و...؛ که ما بر اســاس این سه گانه 
می توانیم تقســیم بندی مان را دقیق تر کنیم. 
واقعیت این است که یک جریان راست در 
ایران وجود دارد کــه »حقوق مدنی« یعنی 
ابتدایی ترین ســطح حقوق را هم به رسمیت 
نمی شناســد؛ این جریان به  راست رادیکال، 
افراطی یا تندرو معروف است. در مقابل این 
گرایش، »راســت مدرن« وجود دارد که به 
لیبرالیسم نزدیک است و حقوق مدنی و حقوق 
سیاسی را به رسمیت می شناسد اما سر حقوق 
اقتصادی و اجتماعی بحث دارد. اساسا دعوای 
لیبرال  ها و چپ های مدرن درباره ســومین 

مرحله حقوق از اینجا و با طرح این پرســش 
آغاز می شــود که آیا باید برای شهروندان 
حقوق اقتصادی و اجتماعی قائل شد یا خیر. 
زمانی که کلمه حق مطرح می شود، مسئولیت 
به میان می آید که در نتیجه آن دیگر حکومت 
حداقلــی یــا minimal state وجود نخواهد 
داشت؛ تفاوت دیگر چپ و راست مدرن اینجا 
ظاهر می شود. راست مدرن معموال از حکومت 
حداقلی یا minimal state یعنی حکومتی که 
اســت،  محدود  کارکردهایش  و  اختیارات 
دفاع می کند اما چپ های مدرن از حکومت 
مقّید سخن می گویند؛ حکومتی که اختیارات 
محدود دارد اما ممکن اســت کارکردهایش 

متنوع باشد.
واقعیت این اســت که درباره محدودیت 
اختیــار و محدودیت کارکرد مطالب زیادی 
وجود ندارد و الزم است راست مدرن و چپ 
مدرن در این باره وارد گفت و گو شوند. درباره 
چپ و راســت بودن می تــوان قدم دیگری 
برداشت و مشخص کرد که قائالن به این دو 
دیدگاه در سیاست های اقتصادی از میان سه 
مشخصه کارایی، امنیت و برابری به کدام یک 
حساس تر هستند. چرا که در سیاست گذاری 
گرایش به هــر یک از مــوارد پیامدهایی 
به دنبال دارد. آزادسازی بازار کار به کارایی 
اقتصادی کمک می کند؛ ولی اگر دولت در 
قراردادهــای میان کارگر و کارفرما دخالت 
نکند ناخودآگاه امنیــت کارگر را کاهش 
می دهد چرا که کارگر هر لحظه ممکن است، 

اخراج شود. 

یا  مردم ســاالرانه  جهت گیری  تفکیک 
اقتدارگرایانــه را هم باید به طــور دقیق تر 
مورد بررســی قرار داد. می دانیم که در مقابل 
اقتدارگرایی وجود  نوع  مردم ســاالری چند 
دارد کــه این تنوع برای فهــم تفاوت میان 
جریان های سیاسی راست به کمک ما می آید. 
به عنــوان مثال جریان سیاســی که به دنبال 
حکومت توتالیتر است، با جریانی که به دنبال 
تفاوت دارد و  اندک ساالری سنتی اســت، 
اینجاست که تفاوت راست رادیکال و راست 

محافظه کار را بهتر درک می کنیم. 
در مورد تمایز تجددگرایی و سنت گرایی 
هم اصالحاتی الزم اســت یعنــی باید میان 
تجددگرایی و سنت گرایی )به مفهوم خاصی 
که در مورد دکتر نصر و همفکرانش به کار 
می رود( با بنیادگرایی و نگاه سنتی تفکیک 

قائل شد. 
بنابراین معتقدم این معیارها هنوز درست 
هستند و همچنان کارایی دارند اما با این حال 
باید به نکته ای توجه کنیم. زمانی که من آن 
تقسیم بندی را انجام دادم برخی جریانات هنوز 
تعّین دقیقی پیــدا نکرده بودند. مثال من فکر 
می کردم بهترین نام برای جریان کارگزاران 
مصلحت عمل گرایی است ولی بعدها به نظرم 
رســید که این گروه به راست مدرن قرابت 
بیشــتری دارد که این موضوع را در آخرین 
کنگره به وضوح مشاهده می کنیم. همچنین 
می دانیــم که آن زمان جریان چپ ســنتی 
حضور قوی تری در عرصه سیاست داشت اما 
طی سال های اخیر کامال به حاشیه رفته است؛ 

چنانکه امروز کمتر حضور چهره هایی با این 
گرایش را احساس می کنیم. 

 این دگرگونی هایی كه بیشــتر در طیف 
اصالح طلب مشــاهده می كنیــم، حاصل چه 
فرآیندی بوده است و با توجه به این تغییرات 
جریانات سیاســی ایران امروز به چه صورت 

درآمده اند؟
نعمت در اپوزیسیون بودن در این دگرگونی 
بسیار مؤثر بود و باعث تغییر بسیاری از افکار 
شد چرا که برخی فهمیدند حکومت همیشه 
به نفــع آدم حکم نمی کند. این نعمت باعث 
دگرگونی شــد که البته ابعاد ناخواسته ای هم 
در پی داشت که مهمترین آنها متوقف شدن 
تولید فکری بود. با توجه به آنچه گفته شد، 
من امروز براساس طبقه بندی هایی که توضیح 
دادم، چهار جریان فکری اصلی را شامل راست 
رادیکال، راست محافظه کار، راست مدرن و 
چپ مدرن می دانم. این چهار جریان برآمده از 
فعل و انفعاالت درون جمهوری اسالمی هستند 
و در عرصه سیاست امروز محوریت دارند و 
مابقی در حاشیه هستند. مثال ممکن است چپ 
رادیکال و چپ سنتی وجود داشته باشد اما در 

حاشیه قرار گرفته است. 
 همانطور كه اشــاره داشتید، پارامترهای 
مورد اشاره تان تنها معیار هستند و نمی توان به 
وسیله آنها درباره احزاب و افراد حكم قطعی 
صادر كرد. با این وصف تفاوت های عینی این 
چهار جریان را چگونــه می توان از یكدیگر 

تمییز داد؟
به طور کلی رابطه ای میان اجزای مفهومی 

و مصادیق خارجی وجود دارد و آن اینکه هر 
چه اجزای مفهومی افزایش پیدا کنند، مصادیق 
خارجی کمتر می شوند؛ پس ما نیز ناگزیریم 
در بحث مان معیارها را افزایش دهیم. به همین 
جهت من از دو معیار دیگر کمک می گیرم؛ 
اولین آنها الگوی رفتاری است که من ذیل آن 

دو مفهوم را توضیح می دهم:
1( میــزان پذیرش اســتفاده ابــزاری از 
خشــونت: هیچ  فرد یا تفکری خشــونت را 
به عنــوان هدف طرح نمی کند اما بســیاری 
معتقدند که می شود از خشونت به عنوان ابزاری 

برای رسیدن به هدف مطلوب استفاده کرد.
بــودن:  عمل گــرا  و  اصول گــرا   )2
اصولگرایان افراد و گروه هایی هستند که بر 
رعایت ســختگیرانه اصول و قواعد در رفتار 
و اعمال خود تأکید دارند و همکاری کردن 
یا تمایز گذاشــتن میان خود با دیگری را به 
اصول شان ارجاع می دهند. در مقابل عمل گراها 
آنهایی هســتند که تفکیک از دوستان قدیم 
و تشکیل اتحادهای جدید را راحت تر انجام 
می دهند و به دنبال حل مشکالت و خروج از 
بن بست ها هستند تا رعایت سختگیرانه اصول 

هویت بخش. 
بنابراین با وارد کــردن این دو معیار به 
تقســیم بندی مان باید بگوییم در ایران چهار 
جریان فکری و سیاســی وجود دارد که هر 
کدام شــامل طیف اصول گــرا و عمل گرا 
می شوند و ممکن است در نقاطی با یکدیگر 

همپوشانی هم داشته باشند. 
جریــان  همچــون  جریان هــا   بعضــی 
احمدی نــژاد را به نظر نمی توان با این معیارها 
توصیف كرد؛ چرا كه اصول و عمل شــان در 

هاله ای از ابهام قرار دارد.
این طیف بندی را می توان با استفاده از معیار 
سومی به نام سازمان یافتگی تکمیل کرد. ولی 
پیش از آن بایــد توضیح دهم که من آقای 
احمدی نژاد و اطرافیانش را یک باند می دانم 
نه یک جریان. ببینید! سطح  سازمان یافتگی از 
پایین ترین سطح یعنی محفل آغاز و به ترتیب 
به انجمن، گروه، سازمان، حزب و جبهه ارتقا 
پیدا می کند. باند گروهی اســت که به لحاظ 
سطح تشکیالتی باالتر از انجمن است با این 
تفاوت که در سیاســت مواضع، دیدگاه ها و 
هسته اصلی رهبری خود را آشکار نمی کند. 
به همین دلیل به نظر من مجموعه احمدی نژاد 
باندی درون جریان فکری راســت افراطی 
هستند. یعنی در حالی که به لحاظ فکری به 
راست افراطی نزدیک اند درون آنها یک باند 
تشــکیل داده اند؛ احمدی نژاد و اطرافیانش را 
می تــوان با جبهه پایداری که متعلق به همان 
جریان فکری است مقایسه کرد؛ پایداری ها 
مواضع و هسته رهبری خود را آشکار کرده اند 

اما احمدی نژادی ها خیر.  
 شما اشاره داشتید كه برخی جریان ها به 
مــرور كمرنگ یا حذف شــده اند. برای فهم 
بیشتر تقســیم بندی بهتر اســت قدری درباره 
جریانــات زنده و موجــود توضیح دهید. در 
مقاطعــی نظیــر انتخابات ریاســت جمهوری 
مشــاهده می كنیم برخــی افــراد و گروه ها 
به نوعــی دچار التقــاط پنهان می شــوند و به 
كشــكولی می مانند كه پر اســت از مواضع 

متناقض. 
برای پاسخ به این دست ابهامات، تفکیک 
اصول گرا و عمل گرا کمــک زیادی به ما 
می کند. در طیف راســت مــدرن چهره های 
کامــال اصولگرایی مانند آقایــان غنی نژاد 
و طبیبیان وجود دارند و هر چه به ســمت 
عمل گرایی حرکت می کنیم، نخست با افرادی 
همچون آقای نیلی مواجه می شــویم و سپس 
به  حزب کارگزاران می رسیم. کارگزاران در 
کنگره آخر سعی کرد به مواضع ایدئولوژیک 
خود صورت جدیدی بدهد که مشخص است 
این عمل حاصل تزریــق نیروهای جدید به 
حزب بوده اســت. چرا که از بدو تأسیس تا 
سال های اخیر همواره شاهد بودیم که نیروهای 

مهدی دریس پور: دكتر علیرضا علوی تبار برای آنهایی كه در دوره سازندگی و اصالحات تنفس كرده یا آرشیو نشریات آن دوره را تورق كرده اند، نام  آشنایی است. 
تحلیل گر سیاسی و پژوهشگری كه با ذهنی منسجم مباحث مختلف را دسته بندی و از آنها ابهام زدایی می كرد. آن ذهن و روش همچنان پابرجاست با این تفاوت كه 
صاحب آن تمایل چندانی به مطبوعات نشان نمی دهد و بیشتر وقت اش را به مباحث آكادمیك و تدریس و تحقیق اختصاص داده است. علوی تبار سا ل ها پیش در مقاله ای 
جریان های سیاسی ایران را تفكیك و دسته بندی اي از آنها ارائه كرده بود و حال در گفت و گو با »سازندگی«  آن دسته بندی را بازآرایی و به روزرسانی كرده است؛ با 

این تفاوت كه این  گفت و گو تا حدی جنبه آسیب شناسانه نیز پیدا كرد و در آن به سازوكار حاكم در جریان اصالحات نیز پرداخته شد. 

جریان راست رادیکال شامل طیف  اصول گرا و عمل گرا می شود. آقای مصباح نماد طیف اصول گرای این جریان 
است که هیچ گونه تعامل و همکاری با غیر را نمی پذیرد. این در حالی است که هر چه به سمت عمل گرایی 
حرکت می کنیم، با چهره هایی مواجه می شویم که به سطحی از همکاری ابراز تمایل می کنند.
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عمل گرای این حزب ترجیح می دادند در ابهام 
صحبت کنند که بعضا بی دقتی  هم می کردند؛ 
بدنه قدیمی کارگــزاران می گفتند ما لیبرال 
اسالمی هســتیم و دقت سخن شان پایین بود 
اما افراد جدید که مواضع راســت مدرن را 
نمایندگی می کنند، دقت دارند و می دانند چه 
می گویند و پیامدهایش را هم می پذیرند. به 
نظر هم می رســد کارگزاران تولید فکری را 
به این بخش سپرده است و تیپ های قدیم به 

سیاست ورزی عملی مشغول اند. 
جریان راســت رادیكال نیز شامل طیف  
اصول گرا و عمل گرا می شــود. آقای مصباح 
نمــاد طیف اصول گرای این جریان اســت 
که هیچ گونه تعامل و همــکاری با غیر را 
نمی پذیرد. این در حالی اســت که هر چه 
به ســمت عمل گرایی حرکت می کنیم، با 
چهره هایی مواجه می شــویم که به سطحی از 
همکاری ابراز تمایل می کنند؛ بخش بزرگی از 
نیروهای دارای پیشینه و صبغه نظامی و امنیتی 
در زمره عمل گرایان راست رادیکال محسوب 
می شوند که البته بعضی فعال تر هستند و در 
ائتالف ها شرکت می کنند و بعضی همچنان 

مرزها را حفظ کرده اند. 
جریان راســت محافظــه كار هم به همین 
وضعیت اســت. این جریان میان روحانیت 
به خصوص دو تشکل روحانیت مبارز و جامعه 
مدرسین و همچنین حزب مؤتلفه نفوذ زیادی 
دارد. مواضع اصولگرایان راست محافظه کار تا 
حد زیادی به مواضع جریان راست رادیکال 
نزدیک است؛ مثال مواضع آقای بادامچیان تا 
حدودی به مواضع مصباحیون نزدیک می شود. 
در طرف دیگر راست محافظه کار عمل گرایان 
قرار دارند که فعالیت هایشــان حتی تا مرز 
همکاری با بخش های عمل گراتر راست مدرن 

پیش می رود.
فارغ از تعاریــف و مصادیق امروزی ما 
باید به جابه جایی افراد نیز توجه ویژه داشــته 
باشــیم. برای مثال مواضع فکری آقای علی 
الریجانــی در دوره اصالحات کامال  نزدیک 
به راست رادیکال بود اما ایشان در سال های 
بعد به راست محافظه کار نزدیک  شد؛  پس باید 
دقت داشــت که افراد می توانند در جریان ها 
جابه جا شوند. مثال اگر چند سال پیش درباره 
آقای روحانی از من سؤال می شد، حتما ایشان 
را در اردوگاه راســت محافظه کار یا حداکثر 
مصلحت عملی گرا دسته بندی می کردم و این 
در حالی اســت که در سال های اخیر ایشان 
به راســت مدرن گرایش بیشتری پیدا کرده 
است و هر چه در مواضع سیاسی اش ضرورت 
گذار به مردم ساالری را می پذیرد، این قرابت  
بیشتر می شود چرا که به هر حال راست مدرن 

دموکراسی را با عواقب آن می پذیرد. 
 بعضی احزاب هستند كه صدای فردی و 
تشــكیالتی متفاوتی از آنها شــنیده می شود. 
بــرای نمونه در حــزب اتحاد كــه برخی از 
اعضای آن از گرایش به سوسیال دموكراسی 
سخن می گفتند، افرادی هستند كه از موضع 
راست مدرن اظهارنظر می كنند و تحلیل ارائه 

می دهند. 
بله، در احــزاب بزرگ تفکیک ها قدری 
متفاوت می شــود. مثال در حزب اتحاد که از 
آن نام بردید، افرادی هستند که ایده هایشان به 
راست مدرن نزدیک است و همزمان افرادی 
هستند که چپ مدرن را نمایندگی می کنند. 
در سازمان مجاهدین انقالب هم که اکثریت 
با چپ مدرن بود، افرادی حضور داشتند که از 
ایده های راست مدرن دفاع می کردند. ما باید 
دقت کنیم که در چپ مدرن نیز طیف بندی 
وجود دارد و این مسئله ناشی از تحوالت جهانی 
و اتفاقاتی است که در راست و چپ رخ داده 
است. آن گونه که در تقسیم بندی ها میانه جدید 
به وجود آمده است. در دوره ای میانه حدفاصل 
کمونیسم و سرمایه داری تعریف می شد ولی 
در ســال های اخیر میانه بین نئولیبرالیسم و 
شکل های سنتی سوسیال دموکراسی تعریف 
می شود که این موضوع را در خط سومی هایی 
همچون تونی بلــر و... به وضوح می بینیم. با 
این وصف، در وضعیت فعلی به نظر می رسد 
چپ مدرن غیرمتشــکل ترین جریان فکری 
و سیاسی جمهوری اســالمی است. هر چند  
تک چهره هایی هستند که تئوری هایی را مطرح 
می کنند ولی تشــکلی وجود ندارد که از این 

ایده ها دفاع کند.

 علت عدم تمایزیابی در احزاب چیست؟
عدم  تمایز دالیل مختلفی دارد؛ در مقاطع 
مختلف شــاهد بوده و هســتیم که شکافی 
پراهمیت می شــود و دیگر شــکاف ها را 
مثال طی سال های  قرار می دهد.  تحت الشعاع 
اخیر شکاف مردم ساالری/اقتدارگرایی به حدی 
اهمیت پیدا کرد که سایر شکاف ها نظیر چپ/
راست، تجددگرا/سنت گرا و دینی /غیردینی را 
تحت تأثیر قرار داد. همچنین شاهد بودیم اواخر 
دوره ریاست جمهوری احمدی نژاد مسئله پرهیز 
از جنگ، صلح طلبی و عادی سازی روابط با دنیا 
آنقدر در مقابل ماجراجویی و تنش با جهان 
اهمیت پیدا کرد که ســایر شکاف ها را به 
حالت تعلیق درآورد و راســت  مدرن و چپ 
مدرن و بخش عمده راست محافظه کار در یک 
جناح را در مقابل راست رادیکال قرار داد. پس 
باید در نظر داشــت در هر مقطع محور شدن 
یک شــکاف ممکن است سایر شکاف ها را 
تحت تأثیر قرار دهد و اختالط هایی را به وجود 

آورد. 
 به جز مواردی كه در شــرایط استثنایی 
به وجود می آیند، بدفهمی از راســت و چپ 
 ریشــه در چه موضوعی دارد؛ حاصل ضعف 
تئوریك است یا بی پرنسیپی افراد و تشكل ها. 
واقعیت این اســت كه در بعضی مقاطع شاهد 
جریان ها، گروه ها و افرادی هستیم كه در بیان  
صریح به ابن الوقت بودن متهم می شوند اما به 
نظر باید این سنخ كنش ها را عمیق تر بررسی 
كــرد چرا كــه به هر حــال آنها همــواره از 
رویكردها و سیاســت های سه طیف راست و 

یك طیف چپ گرته برداری می كنند. 
بخشــی از این موضوع که نمونه هایی از 
آن را در انتخابات ریاست جمهوری دوازدهم 
شاهد بودیم، به نامعین بودن مرزهای فکری 
بازمی گردد. در جریان راســت رادیکالی که 
در جهــان فعال بوده و هســت، دو گرایش 
پوپولیست و اشــرافیت گرا وجود دارد. در 
آلمان گرایش نازی ها پوپولیســتی بود؛ آنها 
ناسیونال-سوسیالیســت بودنــد یعنی خود 
را نماینده سوسیالیســم هم می دانستند ولی 
و  اشرافیت گرا  ایتالیا کامال  فاشیســت های 
طرفدار مهان ساالری بودند. پس گاهی اوقات 
اشتباهی در تفســیر تحلیل گرایان به وجود 
می آید و آن اینکه پوپولیست یا مردم انگیز 
بودن راســت افراطی را با چپ بودن اشتباه 
می گیرنــد. اقتصاددانان برای تقســیم بندی 
گرایش های فکــری در اقتصاد از معیارهایی 
استفاده می کنند که من نیز در مقاله آخر کتاب 
»اقتصاد سیاسی و خط مشی گذاری عمومی« 
این معیارهــا را درباره ایران به کار گرفته ام. 

به طور کلی دو وجه ممیزه وجود دارد:
1( مالكیــت عوامل تولید: یعنی آنکه تفکر 
غالب خواســتار مالکیت خصوصی نیروی 
کار، سرمایه، زمین، ابزار تولید و... است یا از 

مالکیت عمومی دفاع می کند. 
2( سازوكار تخصیص منابع: درباره تخصیص 
منابع دو گرایش وجود دارد؛ اولین گرایش 
می خواهد ســازوکار را به عرضه و تقاضا و 
به بیان بهتر بازار بســپارد و دومین گرایش 
می خواهد سازوکار را با برنامه ریزی دستوری 

مرکزی پیش ببرد.
جریان راســت رادیکال به نابرابری در 
مالکیت عوامل تولیــد توجه چندانی ندارد و 
بعضی گرایش هایــش معتقدند که مالکیت 
باید در دســت صالحین جامعه باشد. به خاطر 
دارم آقای حائری، امام جمعه ســابق شیراز 
که مدتی نظریه پرداز جریان راست رادیکال 
محسوب می شد، با مبنا گرفتن داستان سوره 
یوسف استدالل می کرد که حضرت یوسف 
گفته است خزائن مصر را به من بدهید چون 
حفیظ و امین هستم. ایشان از این تفسیر نتیجه 
می گرفت که مبنــای مالکیت عوامل تولید 
بــزرگ، حفیظ و امین بودن افراد اســت و 
می گفت مالکیت باید به  صالحین سپرده شود. 
پس راست های رادیکال به دنبال عمومی سازی 
مالکیت نیســتند. از طرفی  آنها در تخصیص 
منابع از مکانیزم بازار فرار می کنند و همواره 
به دنبال دخالت هســتند. مثال می گویند نرخ 
بهره و قیمت ها نباید به عرضه و تقاضا سپرده 
ایدئولوژیک  براساس مواضع  باید  بلکه  شود 
به صورت دســتوری تعیین و ابالغ شود. این 
سلسله مواضع گاهی با چپ بودن خلط می شود. 
در حالی که واقعیت این است که جریانی در 

جهان وجود دارد که به  حامیان سرمایه داری 
دولتی مشــهورند؛ اینها گروهی هستند که 
مالکیت خصوصی و دخالت دستوری را به طور 
همزمان طلب می کنند که معموال فاشیست ها 

این گونه اند.
در زمان ارائه تحلیل راست و چپ در ایران، 
اختالف من با سازمان مجاهدین انقالب سر 
همین موضوع بود. آنها به جریانی که من آن 
را راست رادیکال خواندم، چپ جدیدالوالده 
می گفتند. من تذکــر می دادم که اینها چپ 
نیستند بلکه راســت هایی هستند که به دنبال 
تخصیص منابع از طریق بازار نیستند؛ بنابراین 
باید دقت کرد که مواضع مداخله جویانه لزوما 
بــه معنای چپ بودن نیســت. این گرایش 
فکــری زمانی که بحث خصوصی ســازی 
صنایع به میان می آید، می گوید بنگاه ها باید 
به افراد صالح واگذار شــوند یعنی با معیار 
تقوا نابرابــری را توجیه می کنند. در واقع به 
بیان یکی از دوســتان، اینها بیش از اینکه به 
امام علی نزدیک باشند، با خلیفه دوم قرابت 
فکری دارند که تخصیص منابع را برحسب 
میزان تقوا و سابقه در اسالم انجام داد. لذا اگر 
چنین اشتباهاتی تصحیح شود، خیلی از مواضع 
قابل فهم می شــود. از اینها مهم تر اینکه باید 
به اختالف میان افکار و رفتار نیز دقت نظر 
داشــت چرا که فردی می تواند مثل انگلس 
کارخانه دار باشد و چپ ترین مواضع را اتخاذ 
کند. به باور من وقتی می خواهید تست واقعی 
چپ یا راســت بودن بگیرید، باید به سراغ 
مقوالتی چون نابرابــری زن و مرد، برابری 
مذهبی، میزان مقید بودن حکومت در اقتصاد 
بروید و معیارهای ایرانی چپ و راست بودن 

را تبیین و تدوین کنید. 
 شــما از اختالفات و افتراقات گفتید و 
ذیل آن نكته مهمی را یادآور شدید. سازمان 
مجاهدین انقالب در تحلیل خود درباره چپ 
و راســت دو خطای تحلیلی مرتكب شد؛ این 
تشكل تا قبل از بروز برخی اقدامات رادیكال 
تصور می كرد كه می تواند انصار حزب اهلل را 
در اردوگاه چپ جذب كند و از این گذشته 
جمعیــت دفاع از ارزش هــا را نیز متحد خود 
می دانست. اتفاقا هر دو تحلیل نادرست بود و 
تحلیل های نشــریه بهمن و شما قرین واقعیت 
امــروز  ائتالف هــای  و  اشــتراكات  شــد. 

چگونه اند؟
در تکمیل پرسش شما بگویم که من آن 
زمان درباره تشکل آقای ری شهری می گفتم 
که اینها دو گرایش هســتند که به زودی از 
یکدیگر جدا می شوند. معتقد بودم که طیف 
آقای حســینیان و... راست رادیکال هستند 
اما آقای پورنجاتی و محمد شریعتمداری را 
راســت رادیکال نمی  دانستم. حتی به خاطر 
دارم در مقطع انتخابــات دوم خرداد که من 
و آقایان مرتضی نبوی و حسینیان در شیراز 
مناظره انتخاباتی داشتیم، دو پیش بینی کردم؛ 
اول آنکه خطاب به حسینیان گفتم تشکل شما 
به زودی تجزیه خواهد شد و دوم آنکه گفتم 
امکان ندارد رای آقای ری شهری بیش از یک 
میلیون بشود. اتفاقا هر دو مورد محقق شد ولی 
در مورد دوم آقای باقی پیش بینی دقیق تری 
کرد و گفت آقای ری شهری به اندازه تیراژ 
کتابی که علیه آیت اهلل منتظری نوشته رأی  
خواهد آورد. وقتی بعد از آن جلسه به تهران 
برگشــتم، آقایان بهزاد نبوی و محمدرضا 
خاتمی گله کردند و گفتند رقابت اصلی ما 
با جناح مرتضی نبوی بود و تو جهت نقد را 
عوض کردی؛ شــاید آنها درست می گفتند 
ولی تحلیل من این بود جریانی که کامال در 
تقابل با ماست، راست  افراطی است نه جریان 
راست محافظه کار. در همان جلسه هم خطاب 
به مرتضی نبوی گفتم اگر چه مواضع تان را 
قبول ندارم اما شما قابل  اعتمادتر از حسینیان 
و امثالهم هســتید. ایشان ناراحت شد که من 
توضیح دادم راست محافظه کار در حد خود 
پایــگاه دارد و باید به همان اندازه در قدرت 
سهیم باشــد ولی پایگاه طرف دیگر امنیتی، 

باندی و در نتیجه خطرناک است. 
به ســوال شــما بازگردم؛ اکنون امکان 
ائتالف با بخش اصول گرای راست رادیکال 
نزدیک به صفر است و تنها امید من آنست 
که این  طیف امیدش را به انتخابات از دست 
ندهد و به سمت راه های دیگر کسب قدرت 
نرود؛ من در انتخابات اردیبهشت ماه برخالف 

برخی دوستان از حضور و رأی  آقای رئیسی 
خوشحال شدم چرا که آنها حس کردند راه 
انتخابات برایشان باز است؛ این طیف فکری 
به محض اینکه گمان کننــد راه انتخابات 
مسدود است، جای خود را به خشونت گرایان 
مطلق می دهند و به این نتیجه می رســند که 
باید از طریق قهر مسئله را حل کنند. درباره 
عمل گرایان این طیف اوضاع کمی متفاوت 
اســت چرا که با آنها می توان سر خروج از 
بحران های اقتصادی، جلوگیری از درگیری با 
جهان خارج و پیشگیری از جنگ به حداقلی 
از توافق رســید و آنها را حداقل به پذیرش 
سکوت در موارد مشترک رساند؛ یعنی تصمیم 
مشترک گرفت که کسی بازی صلح طلبانه را 

برهم نزند. 
درباره جناح راســت محافظه کار به نظر 
روشی که آقای روحانی به کار برده، صحیح 
است. روحانی این  طیف را به اندازه وزن اش 
در قدرت سهیم کرده و فرض را بر همکاری 
با آنها گذاشته است. این طیف از جناح راست 
تکیه گاه مشخص اجتماعی دارد و باید به اندازه 
وزن اجتماعی خود قدرت داشته باشد و این 
مسئله ای است که باید سر آن چانه زنی کرد و 
به توافق رسید. از این گذشته بعضی نگرانی های 
آنها را نیز باید برطرف کرد. به عالوه موارد 
ائتالف بــا این طیف را باید جزئی تر کرد و 
در گام اول سر مسائلی چون سیاست خارجی، 
گذر از بحران های اقتصادی، حاکمیت قانون و 
عادی سازی به توافق رسید که این امر با طیف 
امکان پذیرتر  محافظه کار  راست  عمل گرای 
است. در این راه معتقدم اگر در کوتاه مدت 
بیش از سهم شان به آنها بها بدهیم، در بلند مدت 

به ضرر دموکراسی کار نکرده ایم. 
درباره ائتالف راست مدرن و چپ مدرن 
اختالف چندانی وجود ندارد و این  همگرایی 
می تواند عمیق تر هم بشــود چرا که هر دو 
طیف درباره تنش زدایــی از روابط خارجی، 
گــذر از بحران های اقتصــادی، حاکمیت 
قانون، غیرسیاســی کردن قــوه قضاییه و 
دســتگاه های نظامی و امنیتی و حداقلی از 
گذار به مردم ساالری اتفاق نظر دارند. ببینید! 
گاهی دغدغه داریم، گاهی مســئله داریم،  
گاهی مشــکل داریم، گاهی بحران داریم و 
گاهی فاجعه داریم. در حال حاضر در بعضی 
از مسائل اقتصادی با بحران هایی مواجه هستیم 
که اگر حل نشوند، فاجعه به بار خواهد آمد و 
در این تحلیل میان راست مدرن و چپ مدرن 
توافق وجود دارد؛ در ایــن زمینه راه حل ها 
چندان متنوع نیســت و جــای بحث وجود 
ندارد. از اینها گذشــته این دو جناح سر حل 
بحران کارآمدی بسیار همسو هستند چرا که 
حقیقتا کشور در جاهایی به سمت فروپاشی 
سیستم اجرایی پیش می رود. به عالوه چپ و 
راست مدرن برای بهبود کارایی نهاد دولت 
نیز می توانند اقداماتی انجام دهند که اجرای 
کامل نظام شفاف ســازی اطالعات یکی از 
این نمونه هاست. مقابله با فساد یکی دیگر از 
مسائل است؛ سیستم ما نباید در مقابله با فساد به 
دوره ماقبل مدرن بازگردد. در گذشته تصور 
این بود که با گماردن شخص سالم می توان از 
فساد جلوگیری کرد؛ در صورتی که روش 
صحیح آنست که مکانیزم ها را بهبود ببخشیم 
و اینها مواردی است که چپ و راست مدرن 
بر آن اتفاق نظر دارند. به نظرم چپ و راست 
مدرن تا مدت ها باید ائتالف شان را حفظ کنند 

و اندیشه تفکیک را از سر خارج کنند. 
 میان چپ و راســت مدرن و احزابی كه 
ایــن دو تفكر را نمایندگــی می كنند، بعضاً  
اختالفاتی وجود دارد كــه می توان از جنبه 
آسیب شناســانه آنها را بررسی كرد. می دانیم 
احزابــی كه ایــن دو گرایــش را نمایندگی 
می كننــد، حول یك رهبــری كاریزماتیك 
گردآمــده  و امور را از طریق شــورای عالی 
اصالح طلبان پیــش می برند. به نظر اختالفات 
مكتبی و روشی به ائتالف ضربه وارد نمی كند 
اما بعضی تصمیم ها ممكن اســت در ائتالف 
خدشه وارد كند. این قبیل معضالت را چگونه 

می توان برطرف كرد؟
این نوع اختالفــات بیش از آنکه متوجه 
مبانی فکری باشد، به ضعف سازماندهی باز 
می گردد. جریــان اصالحات در حال حاضر 
ســازماندهی جبهه ای دارد که باید در چند 
مرحله آن را نوســازی و اصالح کرد. گام 

دموکراتیک  ترکردن  اصالحــات  این  اول 
تصمیم گیری ها اســت؛ واضح اســت که 
نیروی اجتماعی احزاب یکســان نیســت 
ولــی می بینیم که همــه رأی برابر دارند و 
نیست. جبهه  این فرآیند قطعا دموکراتیک 
اصالحات زمانی دموکراتیک می شــود که 
اعضا بر حسب تکیه گاه شان وزن پیدا کنند 
که برای این کار معیارهایی وجود دارد. در 
دوره اصالحات پرداخت یارانه به احزاب بر 
مبنای میزان اندازه گیری شده به چند شاخص 
و معیار متکی شــد و همان معیارها اکنون 
وجود دارد و می توان درون جبهه اصالحات 
از آنها اســتفاده کرد. مثال حزبی که تنها در 
دو استان شــعبه دارد با حزبی که در تمامی 
کشور شعبه دارد، قطعا متفاوت است و این 
باید در سازوکار رأی گیری اعمال شود. گام 
دومی که باید برداشــته شود، شفافیت سازی 
ســازوکار گزینش و انتخاب اعضاســت. 
می دانیم که در حال حاضر شورای اصالحات 
متشکل از شــخصیت های حقیقی و حقوقی 
است؛ این انتخاب ها باید شفاف شود تا درباره 
حضور یا عدم حضور افراد و اعتبار انتخاب ها 
تعریف  نیاید. ســومین گام  به وجود  شائبه 
فرآیندهای استاندارد و شفاف برای گزینش  
انتخابات شورای شهر  کاندیداهاست که در 
بحث هایی را به وجود آورد. واقعیت این است 
که از این پس انتخابات زیادی پیش رو داریم 
و این گزینش تقریبا هر دو سال یک بار انجام 
می گیرد. در علم مدیریت این مســائل حل 
شده و پرسشنامه گزینش نیرو وجود دارد و 
ما باید در سیاست نیز چنین روش هایی را به 
کار ببندیم و تیم هایی را برای نمره دهی تربیت 
کنیم. اگر معیارها و نمره دهی شفاف شد و 
گروه  آموزش دیــده بی طرف به کار گرفته 
شــد، هر حزبی که در مقابل نتیجه اعتراض 
و ایســتادگی کرد، باید با فشار جمعی تنبیه 
انضباطی شود. این سه گام بیش از آنکه فکری 

باشند به سازماندهی مربوط می شوند.
 این قبیل مسائل كه مرتبط با سازماندهی 
هستند، ممكن است چپ و راست مدرن را از 
یكدیگر جدا كنند و به طور مشخص احزاب 

اتحاد و كارگزاران را مقابل هم قرار دهند؟
به نظرم این دو گرایش و نمایندگان آنها 
می توانند کار جبهه ای خــود را با یکدیگر 
انجام دهند چرا که جبهه به این معناســت 
که احزاب و سازمان های عضو ضمن حفظ 
اســتقالل و مواضع خاص خود ســر یک 
استراتژی و رهبری واحد به توافق برسند و 
کار  کنند. با این وصف من اعتقاد دارم باید 
گفت و گوِی فکرِی انتقــادی میان این دو 
جریان و نمایندگان آن را تحریک کرد. مثال 
باید درباره نوع حکومت مطلوب که حداقلی 
است یا مقید و همچنین درباره مواردی چون 
حقوق شهروندی، سیاست اجتماعی، عدالت و 
برابری بحث کرد. برای نمونه در بحث عدالت 
باید مشخص شود که نگاه ها رالزی است یا 
هایکی یا ترکیبــی از رالز و هابرماس. اینها 
باید درباره اش گفت و گو  مواردی است که 
کرد چرا که از این طریق می توان در آینده 
گفتمان اصالحات را تقویت کرد. پس باید 
در گفت و گوِی نظرِی انتقادی پیشتاز باشیم 
ولی به لحاظ سیاسی کامال منسجم عمل کنیم. 
پیش بینی من آن است که این دو جریان به 
ســمت تقابل نمی روند و فقط ممکن است 
به ســمت گفت و گوی انتقادی بروند که از 
این لحاظ کارگزاران در راســت بودن خود 

منسجم تر از چپ بودن اتحاد است. 
  با توجه به اینكه در ســال های اخیر در 
بحث های فقیر/غنی، نوع نگاه به كشورهای 
خارجــی و... تغییرات زیادی به وجود آمده 
اســت، چهار جریان حاضر در كشور به لحاظ 

پایگاه اجتماعی چه تغییراتی داشته اند؟ 
به دلیل آنکه بخــش عمده ای از طبقات 
اقتصادی ایران به طبقــات اجتماعی تبدیل 
نشــده اند، سیاســت نیز به صورت طبقاتی 
درنیامده اســت. به همین دلیل احزابی که 
یک طبقه خاص را نمایندگی کنند، مشاهده 
نمی کنیم پس نمی توان بــرای احزاب وزن 
اجتماعی قائل شــد اما در مقابل می توان این 
وزن را بــرای جبهه هــا در نظر گرفت. در 
این زمینه مســئله مهمی وجود دارد که باید 
به آن توجه ویژه داشــت؛ جبهه اصالحات 
در انتخابات اخیر بخشــی از آرای خود را از 

دســت داد. رأی راست رادیکال و بخشی از 
راست محافظه کار که با آن همکاری می کند 
عددی بین هشت تا ده میلیون است و آنچه در 
این انتخابات به آن اضافه شــد، رایی بود که 
جبهه اصالحات از دست داد. یعنی بخشی از 
جامعه احساس کرد با سیاست های اتخاذشده 
توسط اصالح طلبان حمایت نمی شود و میان 
هوا و زمین معلق مانده اســت لذا باید گفت 
رأی رقیب رأی سلبی به ما بوده است نه رأی 
ایجابی. و شاید اگر فردی با شعارهای چپ 
نامزد اصالح طلبان می شد، درصدی از آن آرا 
به ســبد رقیب نمی رفت. واقعیت این است 
که بی توجهی به برخی خواسته های اجتماعی 

باعث از دست رفتن نیروها می شود.
 خواســته های اجتماعی در ایران امروز 

چیستند و چه مختصاتی دارند؟
در حال حاضر چند خواسته اجتماعی مهم 
از جمله رشــد و رونق اقتصادی، مشارکت 
سیاسی و دموکراتیزاسیون، بازتوزیع و برابری 
و سبک زندگی متفاوت وجود دارد که باید 
بررسی کنیم که می توانیم نماینده کدام یک از 
آنها باشیم. روشن است که بخشی از جامعه 
خواسته اول را طلب می کند و ارتباط بیشتر 
با جهان خارج را مهم می داند اما این به معنای 
فراموش کردن دیگر خواســته ها نیســت؛ 
بازتوزیع خواسته مهمی است که ما گاهی به 
آن بی  توجهیم و برخی آمارها نشان می دهد 
که اقشــاری طرفدار این خواست هستند و 
به نظرم بی توجهــی جریان اصالحات به این 

خواسته باعث ریزش نیرو شده است.
 آیا می توان برای هواداران خواسته های 

اجتماعی وزن تعیین كرد؟
به صورت نســبی امکان پذیر است که 
من هم در دوره ای ســعی کردم چنین کاری 
را انجام دهــم. من برای این کار چهار طبقه 
سرمایه دار، متوســط قدیم، متوسط جدید و 
کارگر را مشــخص و بررسی کردم که هر 
طبقه به دنبال محقق شدن کدام خواسته است. 
در ادامه و برای دقت بیشــتر برای هر طبقه 
سه قشر درآمدی شامل قشر باال، قشر متوسط 
و قشــر پایین در نظر گرفتم و نسبت ها و 
تقسیم بندی ها را بررسی عددی کردم و نتایجی 
به دســت آوردم اما باز هم آن گونه که باید 
وزن ها مشخص نشد؛ البته که آن تحقیق برای 

منظم کردن ذهن الگوی مناسبی بود. 
 شــما روحانی را به صــورت فردی در 
اردوگاه راســت مدرن دســته بندی كردید. 
دولــت وی چــه وضعیتــی دارد و افزایــش 

كارایی اش چگونه محقق می شود؟
دولت روحانی را بخش عملگرای راست 
مدرن و راست محافظه کار تشکیل می دهند 
که البته اکثریت با راست مدرن است. برای 
کارایی دولت باید چند کار صورت بگیرد؛ 
اوال باید وزرا را از وزیر فردی به وزیر تیمی 
تبدیل کرد یعنی وزارتخانه را یک تیم اداره 
کند و نه یک فرد. ثانیا هر تیم باید چند برنامه 
مشخص داشته باشد و نباید از تمام ایده آل های 
عالم سخن بگوید؛ آن گونه که هر تیم کمتر 
از ده مقصد تعیین کند و تمام توان خود را در 
رسیدن به آن مقاصد به کار بگیرد. ثالثا باید 
میان افرادی که مسئولیت هماهنگی و  اجرایی 
دارنــد و فردی که در رأس دولت اســت 
و برای برداشــتن موانع گفت و گو می کند، 
تفاوت باشد. به طور مشخص به نظرم آقای 
روحانی باید وقت بیشتری را به گفت و گو با 
جریانات مختلف قدرت در کشور اختصاص 
دهد و برخی کارهای اجرایی و عملی را تماما 
به معاون اول و معاون اجرایی تفویض کند. 
ببینید! آقای روحانی باید با جریان عملگرای 
راســت رادیکال وارد گفت و گو شود و از 
ایده های ایجابی آنها بپرسد و نقاط توافق با 
آنها را مشخص کند. اگر روحانی این روش 
را پیش نگیرد، راست رادیکال کشور را به 
ســمت جنگ می برد چرا که به هر حال در 
سیاست خارجی کشــور مؤثر است. عالوه 
بر این دولت نباید به گفت و گو با راســت 
رادیکال بســنده کند و باید با هسته سخت 
قدرت نیــز چانه زنی کند و در جایی غیر از 
فضای عمومی پرسش هایی را مطرح کند؛ مثال 
از حد یقف رابطه ایران و ســوریه بپرسد و 
همچنین در مورد نحوه برخورد با کشورهای 
جنوب خلیج فارس و بسیاری مسائل دیگر 

شفاف سازی کند.

دولت نباید به گفت و گو با راست رادیکال بسنده کند و باید با هسته سخت قدرت نیز چانه زنی کند و در جایی 
غیر از فضای عمومی پرسش هایی را مطرح کند؛ مثال از حد یقف رابطه ایران و سوریه بپرسد و همچنین در 
مورد نحوه برخورد با کشورهای جنوب خلیج فارس و بسیاری مسائل دیگر شفاف سازی کند.

در وضعیت فعلی به نظر می رسد چپ مدرن غیرمتشکل ترین جریان فکری و سیاسی 
جمهوری اسالمی است. هر چند تک چهره هایی هستند که تئوری هایی را مطرح می کنند ولی 

تشکلی وجود ندارد که از این ایده ها دفاع کند.
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با توجه به اهمیت و ارزش شناخت بسترهای فعالیت احزاب در ایران، معضالت و موانع احزاب
ساختاری موجود در راه آنها، در بخش جداگانه ای از نوشتار حاضر، آن بسترها و موانع 
ساختاری مورد بحث و بررسی قرار خواهند گرفت.

QQQ                    مقدمه و در بیان صدر مشروطیت
»احزاب در ایران ریشه ندارند«، »احزاب 
و گروه های سیاســی در ایران مورد اقبال 
عمومی نبودند« و...؛ ده ها جمله مشابه جمالت 
مذکــور بارها و بارها و به مناســبت های 
گوناگون به گوشمان خورده اند یا آنها را در 
متون مختلف خوانده ایم؛ به گونه اي که تکرار 
آن باعث شده این جمالت، به باور عمومی 
تبدیل شوند. همچون ده ها و صدها باور دیگر 
که بدون اندیشه و تفکر و بي هیچ چون و 
چرا آنها را پذیرفته ایم و موجب اثرگذاري 
آنها بر قضاوت هــا، فعالیت هاي جمعی و 
اجتماعی و رفتارهای مان با دیگران شده ایم و 
حتی خودمان نیز با تکرارشان برای دیگران، 
عاملی برای نشر آن مکررات شده ایم ولی آیا 

چنین است؟ 
طی یکصد و ده ســال گذشته پس از 
پیــروزی انقالب مشــروطیت در ایران و 
شروع به کار علنی و گسترده ده ها و صدها 
گروه سیاسی و سپس پدیدار شدن احزاب 
و تشــکیالت  وسیع و گســترده سیاسی، 
تالش هایی برای بررســی عملکرد احزاب 
در ایران صورت گرفته است، ولی با توجه 
به حجم و اهمیت کار احزاب، آن تالش ها 
بسیار کم و معدود بوده است. دستاوردهای 
حاصله از تحقیقات انجام شــده به هیچ وجه 
با ابعاد فعالیت گروه ها و احزاب سیاســی 
و موانــع و معضالت فعالیت آنها در ایران، 
همخوانی ندارد و بیشــتر به مثابه نقاشی از 
یک کوه اســت. همان قدر که آن نقاشی 
می تواند به واقعیت یک کوه نزدیک باشد، 
بخش عمده ای از نوشته های پیرامون عملکرد 
احزاب و گروه های سیاســی در ایران نیز 

گویای واقعیت آن فعالیت ها خواهد بود.

راقم این سطور پس از ربع قرن پژوهش 
پیرامون گروه ها و احزاب که نتیجه بخشی 
از آن برای نخستین بار 23 سال پیش منتشر 
شده و از آن زمان تاکنون هر از چندگاهی، 
دیگر دستاوردهای حاصله در قالب مقاله یا 
کتابی ارائه شده، بر ارزش و اهمیت فعالیت 
گروه ها و به ویژه احزاب سیاسی در جامعه 
و نقش آنها در توسعه همه جانبه کشور بیشتر 
و بیشتر واقف شــده ام و بر اساس مدارک 
و اســناد نویافته، مجموعه مقاله »احزاب و 
گروه های سیاسی در گذر زمان از انقالب 
مشروطیت تاکنون« را تالیف و به تدریج 

خدمت مخاطبان محترم ارائه خواهم کرد.  
تحقیق و پژوهــش پیرامون احزاب و 
گروه های سیاسی معضالت خاص خودش 
را دارد؛ از جمله آن معضالت، خلط شــدن 
مباحث مربوط به گروه ها و احزاب با دیگر 
مباحث مشابه آن است. از بعد شکلی و به 
ویژه در مقطع زمانی مشــروطیت، بسیاری 
از نویســندگان فعالیت گروه های سیاسی 
را با انجمن های مدنــی، صنفی، مذهبی و 
قومیتی از جمله انجمن های ایالتی و والیتی 
در یک ظرف قرار داده اند. از جنبه محتوایی 
نیز مشــکالت گوناگونی وجود دارد؛ مثال 
کانون مهندســین که اوایل دهه 1320 با 
داعیه یک کانون و تشــکل صنفی پا به 
عرصه فعالیت گذاشت، بالفاصله به یکی از 
مهمترین گروه های ذی نفوذ و خط دهنده به 
گروه ها و احزاب سیاسی ملی گرا نظیر حزب 
ایران تبدیل شد. از سوي دیگر، گروه های 
سیاسی ای هســتند که پس از جلوگیری از 
فعالیت سیاسی یک حزب توسط دولت، به 
نمایندگی از طرف آن حزب فعالیت خود 
را آغاز می کننــد. مجموعه ای از این گونه 
گروه ها را می توان پس از انحالل حزب توده 
در سال 1327 در فضای سیاسی ایران مشاهده 
کرد که عمال و علنا تریبون های حزب توده 
به شــمار می آمدند ولی در ظاهر عناوینی 

همچون »جبهه مبارزه با استعمار« را براي 
خود برگزیده بودند. 

از سوی دیگر حیطه فعالیت یک حزب 
سیاسی در ایران نیز مهم است. در چارچوب 
نظــری و برگرفته از تعلیمات و مندرجات 
کتاب هــای متفکریــن و صاحب نظران 
اروپایی، حزب، تشــکیالتی است که در 
چارچوب قدرت سیاسی فعالیت مي کند و 
نمود اصلی فعالیت آن، مشارکت و حضور 
در عرصه انتخابات است. اما در ایران پس 
از انقالب مشروطه و تا مدت ها بعد از آن، 
یک حزب یا گروه سیاســی فعالیت های 
متنوعی داشت؛ فعالیت های مدنی، فرهنگی 
و حتی تدارک نیرو برای جنگ با متجاوزین 
خارجی. در همین راستا امکان داشت یک 
حزب اقدام به تشــکیل گروه های صنفی، 
مدنی، فرهنگــی و حتی نظامی کند. موارد 
مذکور  باید همواره هنگام بررسی و پژوهش 
پیرامون فعالیت احزاب در ایران، مورد توجه 
قرار بگیرند تا بتوان تصویر مناسبی از حیات 

یک حزب را ترسیم کرد. 
منابع پژوهشــی حاضر در درجه اول 
بیانیه های صادر شــده از سوی  اعالن ها و 
احزاب، جزوات و مقاالت چاپ شــده در 
روزنامه ها و جرایــد ارگان آن احزاب و 
نیز مدارک مشــابهی )از جمله خاطرات 
اعضا، مدارک موجود در آرشیوهای دولتی 
و خصوصــی، مجموعه مــدارک چاپ و 
منتشر شده از فعالیت یک حزب یا گروه( 
هســتند که از آن حزب وجود دارند. البته 
طی یک صد و ده سال گذشته کتاب های 
متعددی در رابطه بــا موضوع مورد بحث 
نوشتار حاضر چاپ و منتشر شده اند که محتوا 
و آراي نویسندگان آنها نیز هنگام تدوین و 
تالیف مقاله های مجموعه حاضر مورد توجه 

قرار خواهند گرفت.
اما چارچوب کلی ارائه مطالب؛ برای بیان 
چارچوب کلی، نخست  باید متذکر شد که با 

توجه به مطالب فوق الذکر و به دالیل مختلف 
نمی توان بحث پیرامون احزاب را از بحث 
گروه های سیاسی که همزمان با آنها فعالیت 
داشته اند، جدا کرد. از سوی دیگر، در طول 
یک صد و ده سال گذشته تنها شش یا هفت 
حزب معظم از جمله حزب دموکرات ایران 
و حزب توده در ایران فعالیت داشته اند اما هر 
یک از این احزاب، در طول مدت حیات شان، 
مراحل مختلفی را پشت سر گذاشته اند. به 
عنوان مثال حزب دموکرات در مجلس دوم، 
با حزب دموکرات مجلس ســوم و جنگ 
جهانی اول و باالخره با حزب دموکرات پس 
از جنگ جهانی اول )ایام فروپاشی حزب( 
تفاوت دارنــد؛ همچنین حزب توده که در 
مقاطع سال های »1326-1321« و »1332-
1327« و »1357 - 1332« و پــس از آن، 
دوره های مختلفی را پشت سر گذاشته است. 
عالوه بر آن چند حزب معظم، از زمان 
انقالب مشروطه به بعد، احزاب کوچک تری 
نیز در مقطعــی از زمان به فعالیت در ایران 
پرداخته و سپس رو به خاموشی گذاشتند. 

مدارک موجود از فعالیت این گونه احزاب 
به اندازه ای نیست که بتوان در اطراف آنها 

زیاد قلم فرسایی کرد.
با توجه به نکات فوق الذکر، روش بحث 
و ارائــه مطالب در این مقاله ها، به شــکل 
زمانی- موضوعی است؛ به نحوی که مقاله ها 
از تقدم و تاخر زمانی برخوردار هستند. در 
فراز و مقطع زمانی چند گروه سیاسی معرفی 
شده و یک یا دو حزب کوچک که همزمان 
با آن گروه ها فعال بوده اند، مورد بررسی قرار 
مي گیرنــد؛ در نهایت فعالیت حزب معظم 
موجود در آن مقطع زمانی به بحث گذاشته 
می شــود. بدین ترتیب تحلیلی از رفتارها، 
کنش ها و واکنش های احزاب و گروه های 

سیاسی در ایران ارائه خواهد شد. 
و باالخره با توجــه به اهمیت و ارزش 
شناخت بسترهای فعالیت احزاب در ایران، 
معضالت و موانع ســاختاری موجود در راه 
آنها، در بخش جداگانه ای از نوشتار حاضر، 
آن بسترها و موانع ساختاری مورد بحث و 

بررسی قرار خواهند گرفت.

بدوی سوسیالیست های 
احزاب و گروه های سیاسی در گذر زمان از انقالب مشروطیت تاکنون

1درس-گفتارهای تاریخ احزاب ایران  دیدگاه

زمینه ها و بسترهای 
فعالیت احزاب در ایران

درک چگونگــی عملکرد یک 
حزب یا گروه سیاسی در یک مقطع 
هنگامی میســر  تنها  زمانی،  خاص 
اســت که به اندازه کافی از بسترها 
و زمینه هــای اجتماعــی فعالیت 
احزاب، موانــع و معضالت آنها در 
راه گسترش فعالیت شان آگاه باشیم. 
براي دست یافتن به شناخت پیرامون 
زمینه ها و بسترهاي مذکور، در این 
قســمت بحثی را پیرامون آن آغاز 
می کنیم.  قبل از شروع بحث بهتر 
اســت نکته مهمی  تذکر داده شود؛ 
در بســیاری از مقاله ها، کتاب ها و 
ســخنرانی ها، عدم وجود احزاب در 
)سال های 1324-  مشروطیت  صدر 
شمسي(  قمری/1288-1285   1327
یک ایراد براي آن انقالب دانســته 
می شــود؛ در حالی که نباید انتظار 
داشت در کشوری که بخش اعظم 
جمعیت آن بی ســواد بوده و میان 
باســوادان اش نیز تعداد معدودی با 
امور سیاسی آشنا بودند، به یک باره 
یک حزب متولد شود. اتفاقا در یک 
فرآیند طبیعی، نخست  باید گروه ها و 
دستجات کوچک شروع به فعالیت 
کرده و پس از گذشت مدتی و طی 
یک پروسه تجربی، از حالت گروهی 
خارج شده و وارد فعالیت حزبی که 

مرحله ای باالتر است، شوند.
در یــک حالت کلــی، عوامل 
متعدد و مهمی  زمینه ساز بستر فعالیت 
ایران  در  احزاب سیاسی  و  گروه ها 
پس از انقالب مشروطیت بودند که 

مهمترین شان عبارتند از: 
انقالب فرهنگی مشروطیت:  پیروزی 
سیاسی انقالب مشروطه با تکیه بر 
دستاوردهای انقالب فرهنگی بود که 
از اواسط دوره سلطنت ناصرالدین شاه 
)از 1290 قمری به بعد( شروع شد 
و در دوره مظفرالدین شاه ) 1313 -
 1324 قمری( به اوج بالندگی خود 
رسید. تاســیس ده ها مدرسه جدید 
دخترانه و پسرانه در سراسر کشور، 
انتشار ده ها عنوان جریده و نشریه ای 
که وجه غالب محتوای آنها، طرح 
اطالع رســانی  و  فرهنگی  مباحث 
اوضاع روز دنیــا به مخاطبین خود 
بود، شروع به کار ده ها و شاید بتوان 
گفت صدها مطبعه و چاپخانه کتاب 
و نشریه، بالندگی هنر مشروطیت و به 
ویژه ادبیات ترجمه در کشور، ظهور 
نوگرایی در اندیشــه دینی و ظهور 
نوگرایان مذهبی نظیر سیدجمال الدین 
اســدآبادی و آیت اهلل طباطبایی از 
جمله نشانه های انقالب فرهنگی در 
ایران بودند که تمامی مقدرات فردی 
و اجتماعی جامعه ایران را تحت تاثیر 
خود قرار داد. بدین ترتیب متاثرین 
باورهای  به  فرهنگی  انقالب  از آن 
جدیدی از توانایی، جایگاه اجتماعی 
نیز حقوق اجتماعی و فردی شان  و 
رســیدند. در پرتو چنین باوری بود 
که انقالبی به نام انقالب مشــروطه 
در ایــران رخ داد که در پیامد آن، 
انقالب کنندگان در گوشــه و کنار 
دور یکدیگر جمع شده و با تشکیل یا 
عضویت در گروه های سیاسی سعی 
در حفظ انقالب  و جلوگیری از تعدي 
به آن کردند. از جمله دیگر عوامل 
اساسی بسترســاز ظهور گروه ها و 
احزاب سیاسی در صدر مشروطیت، 
وجود نهاد قدرتمند انتخابی حکومتی 
)مجلس شــورای ملی( و تعارضات 
درونی حاکمیت و دولت )به معنای 
اعم آن( بود که در قسمت بعدی به 

بررسی آن خواهیم پرداخت. 

گروه ها و احزاب صدر مشروطیت 
از ابتدا تا انتخابات دوره دوم مجلس شورای ملی )1323 - 1327قمری/ 1284 -  1288شمسي(

با پیروزی سیاسی انقالب مشروطه، گروه ها 
و انجمن هاي متعددی در سرتاسر ایران تشکیل 
شده و شروع به کار کردند. البته در سال های 
قبل از آن نیز مدارکی از فعالیت های چند گروه 
فرهنگی و اجتماعی در ایران وجود دارد که 
از آن جمله می تــوان به انجمن دانش پژوهان 
مازدیستان در شهر یزد در سال 1306 قمری 
اشاره کرد. اما موارد معدود مذکور تنها چند 
مورد استثنایی هســتند که در رده و همتای 
انجمن های تشکیل شــده در فردای پیروزی 
انقالب مشروطه نیستند. از جمله آنها می توان 

به این انجمن ها اشاره کرد: 
انجمن هواخواهان، انجمن زردشتیان تهران، 
قزوین،  انجمن  تبریــز،  ترقی خواهان  هیات 
انجمن ترقی اصفهان، انجمن محصلین، انجمن 
جنوب یا انجمن جنوبی، انجمن اصناف، انجمن 

فالحت و انجمن حقوق. 
فعالیت گروه ها و احزاب سیاســی مورد 
توجه واضعین قانون و متمم قانون اساسی نیز 
قرار گرفته و در اصل 21 متمم به این موضوع 
اشاره شده اســت. در اصل مذکور می خوانیم: 
»انجمن ها و اجتماعاتی که مولّد فتنه دینی و 
دنیوی و مخل نظم نباشند، در تمام مملکت آزاد 
هستند، ولی مجتمعین با خود اسلحه نباید داشته 
باشند و ترتیباتی را که قانون در این خصوص 
مقرر می کند، باید متابعت نمایند. اجتماعات در 

شوارع و میدان های عمومی همه باید تابع قوانین 
نظمیه باشند.« 

بدیهی اســت با توجه به ادبیات و گویش 
رایــج در آن دوره، منظــور از »انجمن ها و 
اجتماعات« طیف وسیعی از تشکیالت  نظیر 
احــزاب، گروه ها، جمعیت هــا، اتحادیه ها، 

کانون ها و...... بوده است. 
در مجموع ســه جریان اساسی بر تشکیل 
انجمن های سیاســی در صدر مشــروطیت 
تاثیرگذار بودند که با توجه به اهمیت و میزان 
تاثیر گذاری شان بر دیگر گروه ها و رویدادها و 
بحران های سیاسی کشور در آن مقطع عبارت 

بودند از:
1- سوسیال دموکرات ها؛ 2- مجمع آدمیت 
و فراماسون ها؛ 3- انجمن ها و گروه های سیاسی.
در ادامه به ترتیب به بررسی کلی مواضع 

آنها خواهیم پرداخت. 
1- سوسیال دموکرات ها 

سوسیال دموکرات ها و گروه های منشعب 
از آن نظیــر انجمن آذربایجــان و کمیته 
دهشت را  باید مهمترین و موثرترین جریان 
و حزب سیاسی بر وقایع و رویدادهای صدر 
مشروطیت قلمداد کرد. سوسیال دموکرات ها 
وابسته به حزب اجتماعیون عامیون بودند که 
اندکی قبل از پیروزی انقالب مشــروطه، در 
سال 1322/1283 قمری در شهر باکو تاسیس 

شد. موسسین این حزب به نوبه خود به جریان 
سوسیالیســت و چپ قفقاز و روسیه وابسته 
بودند. در آن ایام ایرانیان زیادی به باکو و دیگر 
شهرهای مهم قفقاز که دیگر جزو امپراتوری 
روسیه محسوب می شــد، مهاجرت کرده و 
آنجا به کار مشغول بودند؛ متقابال تعداد زیادی 
از ساکنین قفقاز نیز به عنوان مهاجر در نقاط 
شمالی ایران ساکن شده و به کار مشغول بودند. 
از جمله این افراد، مهندسی به نام حیدرخان عمو 
اوغلی بود که در ســال 1905 در مشهد و در 
کارخانه برق آن شــهر مشغول به کار بود. او 
از جمله سوسیال دموکرات ها محسوب شده و 
در ایام اقامت خود در مشــهد، موفق شد تا با 
جلب نظر چند تن از دیگر مهاجرین قفقازی 
ساکن در آن شهر و نیز اهالی مشهد، نخستین 
تشکیالت سوسیال دموکرات ایران را تاسیس 
کند. اهــداف آن گروه و طبعا در یک پالن 
کلی تر، اهداف اجتماعیون عامیون در آن زمان، 
در مرامنامه ای که بعدا و در اواسط شعبان 1325 
قمری / 1286شمسي تدوین یافت، ذکر شد. در 

بخشی از مرامنامه مذکور می خوانیم: 
»بر هر کسی که بخواهد به این جمعیت 
وارد شــود، واجب اســت قبل از هر چیز به 
اهمیت واقعی مجاهدت واقف شود و مقاصد 
این جمعیت را که ذیاًل شرح داده می شود، بداند 
و فقط پس از آن خود را با اسم پرافتخار مجاهد 

زینت بخشد. مقاصد بدین قرار است: 
1- موجودیت مجلس ملّی و حفظ آن الی االبد.
2- حق رأی عمومی بدون فرق موقعیت، ملّیت 

و بدون تفاوت بین  فقیر و غنی.
3- انتخــاب وکال از طریق مخفی و در زمان 

واحد.
4- تقسیم کرسی های مجلس برحسب جمعیت 

نه بر حسب طبقات و قشرها.
5- رعایت آزادی های هفت گانه: الف( آزادی 
قلم و مطبوعات: یعنی اگر کسی در راه سعادت 
مملکت و ملّــت و ارتقا و بهبود وضع مردم، 
ترقی مملکت، رفع ظلم مستبدین، کشف توطئه 
خیانتکاران، کتاب یا روزنامه یا ورقه ای بنویسد 
و به طبع برساند، هیچ فردی حق جلوگیری یا 
توقیف این مجموعــه را ندارد؛ مگر به حکم 
قانونی که مجلس درباره مطبوعات تصویب 
کرده باشــد؛ ب( آزادی نطق: یعنی هرکس 
مطلبی داشــته باشد که برای مملکت یا حفظ 
ثغــور آن مفید بداند یا بــه خیانت از جانب 
حکمداران و مســتبدین واقف گردد؛ آزادانه 
مطلب خود را بگوید و هیچ فردی حق نخواهد 
داشت از این عمل شکایت کند یا گوینده را 
مجازات نماید؛ ج( آزادی مجامع: یعنی دولت 
و حکمداران حق ندارند جمعیت را از اجتماع 
در محلی به میل خــود برای کمک به رونق 
وضع مملکت و ملّت، مجلس مشاوره درباره 

احتیاجات عمومی و سیاسی و جریان امور یا 
به منظور پیشرفت کار داخلی خود منع نمایند؛ 
به شــرطی که از قانون اساسی تبعیت گردد؛ 
د( آزادی بیان: یعنی هیچ کس نمی تواند مانع 
ابراز عقیده و نظر اشــخاص در امور سیاسی و 
در زمینه مقاصد ملّــت و دولت گردد؛ هـ( 
آزادی شــخصیت: یعنی دولــت حق ندارد 
متعرض کسی گردد یا بدون حکم صادره از 
طرف عدلیه درباره گناه و خیانتکار بودن، وارد 
منزل کسی گردد؛ و( آزادی جمعیت ها: یعنی 
هر طبقه اي حق دارد به منظور بحث در امور 
داخلی یا سیاسی، جمعیت یا اجتماعی تشکیل 
دهد و دولت نمی تواند مانع و رادعی برای این 
جمعیت ها به وجود آورد؛ ز( آزادی اعتصابات: 
یعنی هرگاه کارگران به منظور سروسامان دادن 
به کار خود، اعم از اینکه این کار خصوصی 
یا سیاسی باشد، اعتصاب کنند، دولت نمی تواند 

مانع آن شود یا آنها را اجباراً به کار وادارد. 
6ــ تعلیمات باید اجباری و مجانی باشد: 
یعنی دولت باید در هر شهر و قصبه ای مدارس 
ابتدایی متوسط و عالی تأسیس نماید و همه اتباع 
ایــران را بدون فرق از حیث طبقه و موقعیت 
مجبور ســازد که اطفال خود را برای تعلیم به 

آنجا بفرستند.
 ]و...[ ماده 11- مدت کار روزانه نباید از 

هشت ساعت تجاوز کند.«

مسعود کوهستانی نژاد
پژوهشگر تاریخ معاصر
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سفر به منظور کسب علم از دیرباز یکی از 
شیوه های رایج مســافرت در ایران بوده است. 
بسیاری از دانشمندان ایرانی در سنین نوجوانی 
و جوانی به منظور بهره بردن از محضر اســاتید 
بزرگی که نامشــان در جهان آن روزگار سر 
زبان ها بود، ترک دیار کرده و در شــرایطی 
دشوار به تحصیل دانش می پرداختند. با تشکیل 
نظامیه ها در شــهرهای بزرگ اسالمی بر شمار 
این سفرهای علمی افزوده شد و دانش آموزان 
از فواصل دور و نزدیک برای کســب دانش 
به شهرهای بزرگ اســالمی کوچ می کردند. 
تمام این نوع سفرها با گونه ای آگاهی صورت 
می گرفت یعنی مدلی از علم در جهان اســالم 
شناخته شده بود و فرد می دانست در پی دستیابی 
به این علوم باید در محدوده مشخصی از دنیای 
اسالم ســفر کرده و علومی را که اغلب رابطه 
نزدیکی با دین داشتند، فراگیرد. با سقوط صفویه 
و حاکم شــدن دوران طوالنی اي از هرج و مرج 
بر ایران که تقریبا تا استقرار حکومت قاجاریه 
امتداد یافت، ایرانیان سخت مشغول درگیری های 
داخلی و قومی بودند و این امر مانع از توسعه افق 
اندیشه و دانش میان آنان شد. به عبارت دیگر 
در فقــدان امنیت، فرصتی برای پیگیری علم و 
فرارفتن از دغدغه معاش و آسایش پدید نیامد و 
این درست همان روزگاری بود که جهان غرب 
در حال عبور از دوران تاریک قرون وسطی و 

ورود به عصر روشنگری بود.
در چنین شــرایطی امکان آگاهی یافتن از 
آنچه در آن سوی جهان در حال نضج بود، وجود 
نداشــت و حتی با استقرار قاجاریه که طی آن 
وحدت سرزمینی به ایران بازگشت و با سرکوب 
گردن کشان نوعی امنیت در سراسر قلمروي شان 
پدید آمد، باز هم ضعف آگاهی از جهان جدید 
مشهود بود. در چنین شرایطی حادثه ای ناخواسته 
و ناگوار ایرانیــان را به میانه آگاهی پرتاب و 
تلنگری عظیم بر خواب غفلت آنان وارد کرد؛ 

آن رویداد، جنگ های ایران و روس بود.
ایرانیان شکست ســختي را تجربه کرده و 
براي نخستین بار به عقب ماندگی خود پی بردند 
و البته در ایــن مرحله ابتدا عقب ماندگی را در 
ساحت نظامی آن درک کردند. این چنین بود 
که به دنبال عالج آن برآمده و دست به دامان 
غربی شدند که هرگز پیش از آن گمان برتری 
آنها را نمی بردند. چنــد تالش هم زمان در این 
راستا آغاز شد که شــاید مهم ترین اش، تالش 
به منظور گســترش آموزش با بهره گیری از 
تجارب غربی بود. در حقیقت آنچه بیش از همه 
ناکارآمد تلقی شد، سیستم آموزشی کشور بود 
که نتوانست ایرانیان را برابر دشمنانشان آگاه و 
توانمند سازد. در نتیجه به منظور ارتقاي کیفیت 
آن، نخست معلمان غربی به خدمت گرفته شدند. 

این گروه چالش های بســیاری را برای انتقال 
تجربیات خود به ایرانیان از ســر گذراندند و 
البته این انتقال نیز هدفمند و در راســتای منافع 
سرزمین های متبوع آنان صورت می گرفت. هر 
دو تالشی که به این منظور در دوره عباس میرزا 
انجام گرفت، با شکست مواجه شد اما شاهزاده 
و وزیر دانشــمند او »میرزاعیسی قائم مقام« به 
همین امر کفایت نکردند، بلکه روشی کهن را 
این بار به صورت هدفمند و در چارچوب جدید 
یعنی با حمایت دولت برای فرســتادن افرادی 
به سرزمین های غربی به منظور یادگیری علوم 
جدید به کار گرفتند. در حقیقت »عباس میرزا 
چنین دریافت که باید آب را از سرچشمه اش 
برداشت و محصل را برای فراگرفتن علوم و فنون 

جدید به )فرنگ( فرستاد.«
افرادی که به این صــورت به غرب اعزام 
شدند، این بار تنها حامالن تخصص نبودند بلکه با 
توجه به تغییرات گسترده ای که در سرزمین های 
غربی روی داده بود، موجی از اندیشه ها، افکار، 
آداب، رســوم، طرز بیان و... را به جامعه ایران 
سرریز کردند. به عالوه به مرور و با گسترش 
شــمار این افراد، خود طبقه ای مجزا را تشکیل 
دادند که نســبت به عموم مــردم از دانش و 
آگاهی بیشتری برخوردار بوده و به منورالفکرها 

)روشنفکران( شناخته می شدند. 
شــماری از این افراد موفق شدند با ایجاد 
تغییراتی در ساختارهای موجود و دستکاری در 
نظم کهن جامعه را با پدیده ها و افکار نو آشــنا 
سازند و بخشی از تجربیات و مواجهات خود با 
علوم و فنون جدید را با مردمی که امکان سفر 
به فرنگ نداشتند به اشتراک بگذارند. مردم با 
چشمانی حیرت زده برای نخستین بار مظاهر تمدن 
غرب را از نظــر می گذراندند و بر آن آگاهی 
می یافتند و از این رهگذر دست به بازنگری در 
سبک زندگی خود می زدند. البته این نمودهای 
نوگرایی همواره به آسانی پذیرفته نمی شد و در 
بسیاری از موارد جدالی سخت میان کهنه و نو 
درمی گرفت تا در نهایت نظم جدید بتواند جایی 
بــرای خود باز کند و این امر گاه ده ها یا حتی 
صدها سال به طول می انجامید و در برخی موارد 
که با باورهای دیرپای جامعه به ویژه اعتقادات 
مذهبی مردم در تضاد بود، نمی توانست مسیری 

به درون آن پیدا کند. 
اشــاره به نخســتین محصالنی کــه پا به 
دروازه های غرب گذاشتند و شرح اقدامات آنها 
می تواند تا حدودی این فضا را بهتر نشان دهد. 
زمانی که ژنرال گاردان در ایران حضور داشت، 
میان او و نایب السلطنه قراری برای اعزام ساالنه 
شماری از جوانان ایرانی به فرانسه برای یادگیری 
علوم جدید گذاشته شد اما با شکست مأموریت 
گاردان و رو کردن ایرانیان به انگلستان، این بار 
همان قرار میان ایران با »ســرهاردفورد جونز« 
ســفیر اعزامی انگلستان گذاشــته شد و برای 
نخستین بار دو نفر از میان فرزندان بزرگان برای 

این امر انتخاب شدند.

QQQدو ایرانی در انگلستان
میرزاحاجی  و  نقاش باشی  پسر  محمدکاظم 
باباافشار پسر یکی از صاحب منصبان، دو نفری 
بودند که از ســوی عباس میرزا برای اعزام به 
انگلستان انتخاب شدند. مقرر شده بود که اولی 
در رشته نقاشی تحصیل کند و دومی به منظور 
فراگیری طب فرســتاده شد. آنها به سرپرستی 
شخص جونز در ســال 1226 ه.ق به لندن رفتند 
و قرار بود کــه وی خودش بر تعلیم و تربیت 
آنها نظارت کند. عباس میرزا به رغم فشارهای 
مالی که در اثر جنگ به مقر حکومتش در تبریز 
وارد شده بود، مبلغ ششصد و پنجاه پوند معادل با 
هزار و سیصد تومان در آن زمان به منظور تأمین 
هزینه های آنها در سال اول به صورت نقدی به 
جونز پرداخت. جونز در لندن سرپرســتی این 
دو نفر را به ماژور )ســوترلند( واگذار کرد و 
خودش بر روند آموزش آنها نظارت داشت. طبق 
انگلستان صورت گرفت،  برآوردهایی که در 
این افراد دستکم به چهار تا پنج سال زمان برای 
آشــنایی با جامعه اروپایی نیاز داشتند. نکته ای 
که کار آموزش آنها را بســیار دشوار می کرد، 
آن بود که هیچ یک به زبان انگلیســی آشنایی 
نداشتند و از آن بدتر، آنگونه که برخی از منابع 
آورده اند، حتی خواندن و نوشتن به فارسی را نیز 
نمی دانستند. این دو جوان ایرانی بنا به خواست 
دربار ایران با پوشــش ایرانی خود در انگلستان 
رفت و آمد کرده و به مدرسه می رفتند. میرزامحمد 
کاظم استعداد ویژه ای در نقاشی داشت. هر دوي 
آنها بعد از مدتی ســرگردانی برای تحصیل به 
مؤسسه کوک فرستاده شــدند اما از بخت بد 
زمانی که تنها هجــده ماه از حضور این دو نفر 
در لندن می گذشت، محمدکاظم در اثر بیماری 
سل درگذشت. با رسیدن خبر این اتفاق ناگوار به 
دربار، عباس میرزا مایل بود که حاجی بابا به ایران 
بازگردد اما وی با توجه به سختی هایی که در این 
مسیر تحمل کرده بود، تمایل داشت تحصیالت 
خود را تکمیل کند. زمانی که عباس میرزا از این 
درخواست مطلع شد، با آن موافقت کرد. برخی 
از گزارش ها از ادامه تحصیل وی در آکسفورد 
نیز خبر می دهند. وی تــا هنگام ورود هیأت 
جدید پنج نفره دانشجویان ایرانی، هنوز در حال 
ادامه تحصیل بود و کمک بسیاری به دانشجویان 
جدید کرد. او مدتی را به کمک سرپرســتش 
در مطب یک پزشک انگلیسی به کار مشغول 
می شــود و از این رهگذر تجربیاتی را به دست 
می آورد. باالخره حاجی بابا در ماه صفر 1235ه.ق 
در حالی که تحصیالت خود را به طور رسمی 
به اتمام نرسانده بود، به تبریز بازمی گردد و در 
سمت حکیم باشی عباس میرزا مشغول به خدمت 
می شود. احتماال این شخص همان کسی است 
که جیمز موریه مأمور سیاسی دولت انگلستان نام 
کتابش را از او گرفته است. حاجی بابا مدتی را به 
عنوان زیردست طبیب انگلیسی عباس میرزا کار 
می کند و پس از درگذشت نایب السلطنه راهی 
پایتخت شده و در دربار محمدشاه مشغول به کار 

می شود. وی پس از مدتی نفوذ زیادی به دست 
آورد که موجبات دشمنی حاج میرزا آقاسی را 
هم فراهم آورد. اسماعیل رائین عقیده دارد، سفر 
او به انگلستان دستاورد دیگری نیز داشت و آن 
عضویت در تشــکیالت فراماسونری بود و از 
این رو در لیست حقوق بگیران دولت انگلستان 

درآمده است. 
با آنکه حاجی بابا یگانه بازمانده گروه دو نفره 
نخستین کاروان اعزامی محصلین ایرانی، نتوانست 
تحصیالت خود را به پایان ببرد و مدرکی کسب 
کند اما میان هم وطنان خــود به عنوان حکیم 
شناخته شــد و به یقین آن چه در مدت اقامت 
خود در لندن از پزشــکی جدید آموخت، در 
مقابل پزشــکی ســنتی ایرانی که آمیزه ای از 
درمان های گیاهی و خرافات بود و در قالب آن 
همه بیماری ها در دوگانه سردی و گرمی درمان 
می شد، تحولی عظیم به شمار می رفت. تالش وی 
را باید در پایه گذاری پزشکی نوین ایرانی قابل 

تأمل دانست.

QQQکاروان دوم در سختی
عباس میرزا در سال 1230ه.ق به رغم مخارج 
سنگینی که اعزام دانشجو برای او در پی داشت، 
تصمیم گرفت دومین کاروان محصلین ایرانی را 
به منظور یادگیری فنون کاربردی راهی فرنگ 
کند. کاروان دوم پنج نفره و مقصد آنها بار دیگر 
انگلستان بود. شاهزاده تمایل داشت این افراد در 
راستای تقویت قشون به تحصیل مشغول شوند و 
بنابراین از کلنل دارسی که از افسران انگلیسی 
بود و در دســتگاه وی مشغول آموزش نظامی 
نیروها بود، تقاضا کرد مســئولیت این گروه 

جدید را برعهده گیرد. 
کاروان دوم از این افراد تشــکیل شــد: 
میرزارضا صوبه دار توپخانه برای تحصیل توپخانه 
و مهندسی، میرزاجعفر )مشیرالدوله اول( جهت 
آموختن رشته مهندسی، میرزاجعفر برای تحصیل 
شیمی یا طب، میرزاصالح به منظور آموختن زبان 
انگلیسی برای عهده دار شدن سمت مترجمی در 
دستگاه دولت، محمدعلی چخماق ساز به منظور 
یادگرفتن قفل و کلیدسازی. عباس میرزا مخارج 
این گروه را نیز به دارسی پرداخت کرد اما این 
مبلغ یک پنجم مخارجی بود که برای دو نفر اول 

تعیین کرده بود و این امر موجب شد که این 
گروه روزگار ســختی را در لندن سپری کنند 
و به عالوه دولت انگلســتان نیز در مقایسه با 
کاروان اول به این گروه توجهی نکرد و حتی 
مورد بی مهری و بی احترامی نیز قرار گرفتند. 
این سختی ها اما موجب ناامیدی محصلین ایرانی 
نشد. با آنکه اطالعات دقیقی از آنچه در مدت 
این سفر بر آنها رفته است، در دست نداریم اما 
از فحوای برخی از گزارش ها می توان دریافت 
که این افراد دلســوزانه به اوضاع کشور خود 
می نگریســتند و از میزان عقب ماندگی آن در 
حســرت و شگفتی بودند. لذا ضمن پاسداشت 
تالش هاي اصالح طلبانه شــاهزاده عباس میرزا، 
مساعی الزم را به منظور یادگیری علوم جدید 
تا جایی که زمان و توان بــه آنان اجازه داد، 
به کار بردند. از جملــه تالش های این گروه 
مالقات با دانشمندان مشهور جهان بود که در 
آن روزگار در لندن زندگی می کردند. سر ویلیام 
هرشل، منجم مشهوری که اورانوس را کشف 
کرده بود، از جمله افرادی بود که میرزاصالح و 
میرزاجعفر به مالقات او رفتند و کوشیدند مطالبی 

را از وی بیاموزند. 
گروه دوم بعد از ســه سال و نه ماه به ایران 
مراجعت کردنــد و با عناوین دکتر و مهندس 
مشغول به کار در دســتگاه عباس میرزا شدند؛ 
ولیعهد نیز شماری از فرزندان بزرگان را برای 
یادگیری صناعات و علوم جدید نزد آنها فرستاد. 
محمدعلی چخماق ســاز در کار خود بسیار 
استاد شد و با توجه به زمینه های فنی که پیش 
از آن داشت، در کارخانه »ویلکینس« مشغول 
به فراگرفتن فنون ساخت اسلحه شد و استعداد 
او در انگلستان مورد تشویق قرار گرفت. وی 
در بازگشت در زمره نجبای دربار درآمد و پس 
از مرگ ولیعهد با انتقال به پایتخت، به ریاست 

قورخانه رسید. 
میرزاجعفر به سبب توانمند شدن و مهارتی 
که در علوم ریاضی و هندسه کسب کرده بود، 
از سوی عباس میرزا لقب مهندس باشی را دریافت 
کرد و به پرورش شاگردانی در این علوم همت 
گمارد. همچنین میرزارضــا که پیش از اعزام 
به فرنــگ صوبه دار توپخانه بــود، در فرنگ 
فنون ســاخت قلعه و استحکامات و توپخانه را 

فراگرفت. وی نیز به مهندس باشی ملقب شده 
و در جنگ هــای مهم این دوره از جمله جنگ 
هرات به کار ساخت استحکامات برای ارتش 
پرداخت. همچنین نقشــه دارالفنون توسط وی 
کشیده شــد. میرزارضا به تألیف آثار مختلفی 
دست زد و ســال ها در سرحدات ایران به کار 
ساخت استحکامات، نقشه کشی و انتقال دانش 
خود مشغول بود و منشــأ خدمات بسیاری در 

اصالح قشون شد.
میرزاصالح دیگر محصــل اعزامی، به رغم 
دســتور عباس میرزا در فرنگ به سلک اهالی 
آن دیار درآمده و لباس خــود را تغییر داد و 
ریشش را تراشید. وی عمیقا تحت تأثیر شیوه 
حکومت داری انگلستان و نظم و عدالت نهفته 
در آن قــرار گرفت و از آزادی های موجود در 
آن سرزمین شــگفت زده شد. او را شاید بتوان 
نخستین ناقل مفاهیم نوین دانست، چرا که در 
کتاب خود و بعد از آن در قالب نخستین روزنامه 
تاریخ ایران )کاغذ اخبار( به این مفاهیم اشاره 
می کند. وی در تمام مدت پس از بازگشت خود 
کوشید مردم را از اختراعات، اکتشافات جدید 
و تجربیات خــود آگاه کند. همچنین در باب 
شیوه حکومت داری، قانون، قوه قضایی، آزادی، 
انتخابات، سیســتم دریافت مالیات و... مطالب 
بسیاری نوشت و آغازگر مسیری شد که بعدها 
بسیاری از روشنفکران ایرانی به طریق او با غرب 
مواجه شدند و به دنبال اصالح در ایران برآمدند.

این تالش ها اگرچــه در یک وجه موجب 
آشنایی ایرانیان با مظاهر تمدنی غرب شد اما از 
سوی دیگر شناختی ناقص از حقیقت غرب در 
اختیار ما قرار داد. به عبارت دیگر کسانی که 
در معرض نخستین مواجهه با غرب قرار گرفتند، 
یکسره شیفته آن چیزی شدند که حصول آن را 
برای خود دور از دســترس می دیدند و این امر 
همزمان با نوعی انزجار از جامعه سنتی و تحقیر 
آن همراه شد. بنابراین تالش داشتند با سرعت 
هرچه بیشــتر آنچه را که دیده بودند، به جامعه 
خود وارد کنند. به عبارت دیگر ما نیاز به تحول 
آموزشی را در نتیجه یک شکست برق آسا درک 
کردیم و نه در نتیجه یک تحول در ســاختار 
اجتماعی و رشد و توسعه الگوهای تولیدی و به 
تبع آن پیچیده شدن نیازهای مادی و فرهنگی 
در داخل کشــور و در نتیجه این شیوه مواجهه، 
ما با نوعی ناهمزمانی تاریخی در کسب برخی از 
مظاهر مدرنیته مواجه شدیم. یعنی پیش از آنکه 
بنیادهای آن را دریافت کنیم، به محصوالت آن 
دست یافتیم. در مراحل بعدی که شاهد عدم تغییر 
در شرایط کشور به رغم کسب این مظاهر مدرن 
بودیم، به جای آنکه چاره را در شــیوه مواجهه 
ببینیم، بار دیگر به سنت حمله برده و آن را عامل 
واپس گرایی ارزیابی کردیم و حریصانه خواهان 
دریافت بیشتر مدرنیته شدیم؛ این امر در نوع خود 
با مقاومت بخش های سنتی همراه شد که در این 
جدال گاهی گامی به جلو برداشــتیم و گاه به 

عقب رانده شدیم.

میرزاصالح به رغم دستور عباس میرزا در فرنگ به سلک اهالی آن دیار درآمده و لباس خود 
را تغییر داد. وی عمیقا تحت تأثیر شیوه حکومت داری انگلستان و نظم و عدالت نهفته در آن 

قرار گرفت و از آزادی های موجود در آن سرزمین شگفت زده شد.

فرنگ  ارمغان 
بررسی نقش دانشجویان اعزام شده به اروپا در تجدد ایرانی 

سمیرا دردشتی
خبرنگار

برنامه ای برای ایران نوین
نگاهی كلی به دستاورد حاصله از اعزام دانشجو 

حدود دو قرن از اعزام نخستین گروه 
از دانشــجویان به اروپا از سوی دولت و 
حکومت ایران می گــذرد. هنوز اندک 
زمانی از شروع قرن نوزدهم نگذشته بود 
که عباس میرزا و دولتمردان همسو با او، 
اجرای برنامه اعزام دانشــجویان ایرانی به 
اروپا را آغاز کردنــد. تداوم این اقدام از 
سوی دیگر دولتمردان ایرانی در دهه های 

بعد، با اجرای اقدامات دیگری همراه شد 
که مهمترین شان، تأسیس مدرسه دارالفنون 
در ایران و دعوت از متخصصین خارجی 
برای تدریــس در آن مدرســه بود. اما 
موضوع اصلی و مورد اشاره در یادداشت 
حاضر، توجه به دستاورد حاصله از اعزام 
دانشجو طی دو قرن اخیر است. سؤال اصلی 
این است که دستاوردهای حاصله از اعزام 
دانشجویان به خارج از کشور، تا چه اندازه 
در رشد، پیشرفت و توسعه کشور مؤثر 
بود؟ بدیهی است پاسخ به این سؤال نیاز به 
فرصت مناسب و نخست بررسی همه جانبه 

ابعاد علمی، فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و 
حکومتی مقوله »اعزام دانشجو به خارج« 
دارد و در این یادداشــت مختصر، تنها 
می توان دو نکته مهم که نباید در بررسی ها 
و قضاوت ها نسبت به دستاوردهای حاصله 
از »اعزام دانشجو به خارج« از یاد برد، را 

مورد اشاره قرار داد.
نكتــه اول: در آغاز قــرن نوزدهم، 
وحشتناک  عقب ماندگی  با  ایران  کشور 
علمی دست به گریبان بود. رهاورد این 
عقب ماندگی ، وارد آمدن صدمات شدید 
اجرای  بود. مهمترین دستاورد  به کشور 

برنامه »اعزام دانشجو به خارج« برای ایران 
در آن مقطع، رشد علمی، تکنولوژیکی، 
بهداشتی و آموزشی کشور بود. به عنوان 
نمونه می توان به ارتقا و گســترش دانش 
نوین پزشــکی در ایران اشاره کرد که 
بخش قابل توجهی از آن، مدیون زحمات 
و کوشــش های محصلین و دانشجویان 

اعزام شده به خارج از کشور است. 
نكته دوم: اگر پیشــرفت در پزشکی 
و بهداشــت را بــه عنــوان نمونه ای از 
دستاوردهای موفق برنامه »اعزام دانشجو 
به خارج« قلمداد کنیم، در مقابل باید به 

موضوع مهم دیگری در همین رابطه اشاره 
داشته باشیم و آن، استفاده وسیع و گسترده 
دولــت به معنای عام، از دســتاوردهای 
حاصله از اجرای برنامه مورد بحث است. 
به یاد داشته باشــیم که از همان ابتدای 
اجرای برنامه »اعزام دانشــجو به خارج«، 
این پروســه، یک پروسه و برنامه دولتی 
با  هدف رفع نواقص ســاختاری دولت 
و کمک بــه توانایی های دولت بود. این 
واقعیت را نباید از نظر دور داشــت که 
بخش عمده ای از دانشــجویان اعزامی به 
خارج، به ویژه در رشته های علوم انسانی، 

در بازگشت به کشور، در خدمت دولت 
و اجرای سیاســت های آن قرار گرفتند. 
به عنوان مثال  باید به شکل گیری ساختار 
نوین آموزشــی در ایــران بعد از جنگ 
جهانی اول )از حدود سال 1297 به بعد( 

اشاره کرد. 
در مجموع برنامه »اعزام دانشــجو به 
خارج« را می توان یکی از برنامه های موثر 
در ایجاد ســاختار ایران طی قرون نوزده 
و بیســت میالدی قلمداد کرد؛ ساختاری 
با ظرفیت های مثبت و البته ظرفیت های 

منفی.

مسعود کوهستانی نژاد
پژوهشگر تاریخ معاصر

مجسمه میرزا صالح شیرازی 3گزارش تاریخ تجدد ایران
در میدان آلبرت لندن
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زمانی که می کوشیم یک نظم اقتصادی  عقالنی برسازیم، می خواهیم چه مسأله ای 1
را حل کنیم؟ با مسلم گرفتن چند مفروض آشنا، 
پاســخ به قدر کافی ساده اســت. اگر همه ی 
اطالعات مربوطه را در اختیار داشته باشیم، اگر 
بتوانیم از یک نظام معین ترجیحات شروع کنیم 
و اگر از ابزارهای دســترس پذیر اطالع کامل 
داشته باشیم، مسأله ای که می ماند مسأله ای صرفًا 
منطقی است. یعنی اینکه پاسخ این پرسش که 
بهترین کاربرد ابزارهای دسترس پذیر چیست، 
در مفروضات ما به نحوضمنی موجود اســت. 
شرایطی که راه حل این مسأله ی حالت مطلوب 
باید برآورده کند به طریق کامل محاسبه شده اند 
و می توان آنها را به بهترین شــکل در قالب 
ریاضی بیان کرد: اگر بخواهم به موجزترین 
بیان بگویم، این شرایط این است که نرخ های 
نهایی جانشینی ]نرخی است که مصرف کننده 
حاضر اســت روی آن، یک کاال را در ازای 
کاالیی دیگر تســلیم کند و درعین حال روی 
همان ســطح فایده بماند[ میان دو کاال یا دو 
نماینده، باید در تمام کاربرد های مختلف شان 

واحد باشند.
اما این قطعاً همان مسأله ی اقتصادی ای که 
جامعه با آن روبه روســت، نیست و حسابان 
اقتصادی ای که ما برای حل این مسأله ی منطقی 
درست کرده ایم، هرچند گام مهمی در راستای 
مسأله ی اقتصادی جامعه است، تاکنون نتوانسته، 
پاســخی بدان بدهد. دلیلش این است که آن 
»داده هایی« که این حســابان اقتصادی از آن 
شروع می کند، هرگز، برای کل جامعه، اصاًل 
به تمامی و یک جا وجود ندارد که بخواهد در 
اختیار یک ذهن واحد قرار بگیرد تا او بتواند 

مستلزمات آن را محاسبه کند.
ویژگی منحصربه فرد بودِن مسأله ی یک نظم 
اقتصاد عقلی را دقیقاً این نکته مسلم می کند که 
آگاهی از شــرایطی که ما باید از آنها استفاده 
کنیم هرگز در قالبی متمرکز یا یکپارچه وجود 
ندارند، بلکه صرفاً به شکل پاره های پراکنده ی 
دانشی ناکامل و لذا تناقض آمیز وجود دارند که 
در تملک همه ی افراد هستند. از این رو مسأله ی 
اقتصــادی جامعه صرفاً مســأله ی چگونگی 
تخصیص دادن منابع »داده شــده« نیست؛ اگر 
»داده شده« را به معنای داده شده به ذهن واحدی 
بگیریم که آگاهانه مسائلی را که این »داده ها« 

به وجود آورده اند حل می کند.
برعکس، مسأله ی چگونگی تضمین بهترین 
کاربرد منابع شناخته شــده برای هر یک از 
اعضای جامعه، برای اهدافی است که از اهمیت 
نسبی شان صرفاً همین افراد باخبرند. یا، به بیان 
موجز، مسأله سر اســتفاده از دانشی است که 
هرگز به شکل کامل به هیچ فرد واحدی داده 

نمی شود.
متأسفانه همین ویژگِی این مسأله ی بنیادی، 
به جای آنکه با اصالحات و تعدیل های اخیر در 
تئوری اقتصادی، علی الخصوص با استفاده های 
زیادی که از ریاضیات کرده اند، روشــن شده 
باشد، بیشــتر مبهم و پیچیده  و از نظر غایب 
شده است. اگرچه مســأله ای که من در اصل 
در این مقاله می خواهم بدان بپردازم، مساله ی 
ســازمان دهی اقتصادی عقلی است در جریان 
بررسی این موضوع بارها و بارها به پیوندهای 
نزدیک آن با برخی پرسش های روش شناختی 
اشاره خواهم کرد. بسیاری از نکاتی که مایلم 
روشن کنم، در واقع نتیجه گیری هایی هستند 
که استدالل های گوناگون به شیوه ای غیرمنتظره 
بدان ها گراییده اند. اما این امر، آن گونه که این 
مسائل را می بینم، اصاًل تصادفی نیست. از نگاه 
من چنین به نظر می رسد که بسیاری از بحث های 

کنونی هم درباره ی تئــوری اقتصادی و هم 
سیاست گذاری اقتصادی ریشه در سوءفهم شان 
از ماهیت مسأله ی اقتصادی جامعه دارند. این 
سوءفهم هم به نوبه ی خود ناشی از انتقال نادرست 
عادت های فکری ای است که ما در مواجهه با 
پدیده های طبیعت به دست آورده ایم و بعد آن ها 

را به ساحت پدیده های اجتماعی کشیده ایم.
را برای توصیف مجموعه ای پیچیده از 2 در زبان معمول ما کلمه ی برنامه ریزی 
تصمیم های وابسته به هم درباره ی تخصیص منابع 
موجودمــان بــه کار می بریم. هــر فعالیت  
اقتصادی ای بدین معنا نوعی برنامه ریزی است: و 
در هــر جامعه ای که در آن مردم بســیاری 
تشریک مساعی می کنند، این برنامه ریزی، فارغ 
از اینکه چه کسی بدان دست می زند، در نوعی 
مقیاس، باید بر اساس دانش صورت گیرد که 
در وهله ی اول، به برنامه ریز داده نمی شود بلکه 
به کس دیگری داده می شود و باید به طریقی به 
برنامه ریز منتقل شود. راه های گوناگونی که از 
آن طریق دانشــی که مردم بر اســاس آن 
برنامه های خود را بنا می کنند، بدیشان انتقال 
می یابد، برای هر تئوری ای که فرآیند اقتصادی 
را تبیین می کند، مسأله  ای حیاتی است و این 
مسأله که بهترین راه برای استفاده از دانشی که 
اصاًل در میان افرادی بســیار پراکنده شــده 
چیســت، حداقل یکی از مســائل عمده ی 
سیاست گذاری اقتصادی-یا یکی از مسائل اصلی 

طرح ریزی یک نظام اقتصادی کارآمد است.
پاسخ این پرســش کاماًل مرتبط است با 
پرســش دیگری که در اینجا مطرح می شود، 
یعنی این که چه کسی باید برنامه ریزی کند. 
همه ی بحث ها درباره ی »برنامه ریزی اقتصادی« 
به این پرسش برمی گردد. بحث سر این نیست 
که باید برنامه ریزی کــرد یا خیر، بلکه این 
است که آیا برنامه ریزی باید به نحو مرکزی 
و توسط یک مرجعیت برای کل نظام اقتصادی 
صورت گیــرد، یا اینکه کار برنامه ریزی باید 
میان افراد بســیاری تقسیم شود. برنامه ریزی، 
به معنای خاص، آن گونه که از این اصطالح 
در مجادالت معاصر استفاده می شود، ضرورتًا 
برنامه ریزی مرکزی معنی می دهد؛ هدایت کل 
نظام اقتصــادی بر طبق یک برنامه ی واحد. از 
طرف دیگر، رقابت به معنــای برنامه ریزی 
از  است توسط شمار کثیری  مرکززدایی شده 
اشــخاص که نه بی تأثیر از هم اما جدا جدا در 
برنامه ریزی مشارکت می کنند. منزلگاه میانه ی 
بیــن این دو نظام، که بســیاری درباره ی آن 
صحبت می کنند اما ولی عده ی کمی از دیدن 
آن خشنودند، ســپردن برنامه ریزی به صنایع 

سازمان یافته، یا به تعبیر دیگر، انحصارهاست.
اینکه کدام یک از این دو نظام ممکن است 
کارآمدتر باشد، عمدتاً بستگی به این پرسش 
دارد که تحت کدام یک از این دو نظام می توانیم 
انتظار داشته باشیم که استفاده ی کامل تری از 
دانش موجود می شود. این پرسش هم، به نوبه ی 
خود، بســتگی به این دارد که آیا موفقیت ما 
محتمل تر اســت اگر تمام دانشی را که باید 
به کار رود، ولی بدواً میان شــماری بسیاری 
از افراد پراکنده اســت، در اختیار مرجعیت 
مرکزی واحدی قرار دهیــم یا اینکه همچو 
دانش اضافی ای را، که افراد برای جفت کردن 
برنامه های شان با برنامه های دیگران نیاز دارند، 

به آنها منتقل کنیم.
که  شــد  خواهد  روشــن  بی درنگ  موضع گیری در این باره، با درنظرگرفتن 3
انواع مختلــف دانش، متفــاوت خواهد بود. 
بنابراین، پاسخ به پرسش ما، تا درجه ی زیادی به 
اهمیت نسبی انواع مختلف دانش بستگی دارد: 
یعنی دانشی محتمل تر است که در اختیار افراد 
باشد و دیگری دانشی که با اطمینان بیشتری 
می توان انتظار داشــت که بایــد در تملک 
مرجعیتی متشکل از کارشناسانی باشد که به 

شایستگی گزینش شده اند. اگر امروزه بسیاری 
فرض را بر این گذاشــته اند که نظام دوم در 
موضعی بهتر خواهد بود، به این دلیل است که 
یک نوع دانش، یعنی دانــش علمی، اکنون 
جایگاهی آنقدر واال در تصور عامه دارد که ما 
مایلیم فراموش کنیم دانش علمی تنها نوع دانش 
اقتصادی[  ]برنامه ریــزی  موضوع  به  مربوط 
نیست. می توان پذیرفت که تا آنجا که به دانش 
علمی مربوط می شــود، هیأتی متشــکل از 
احتمااًل  گزینش شده  به شایستگی  کارشناسان 
می توانند بهترین موضع را برای در اختیار داشتن 
همه ی دانش های دســترس پذیر داشته باشند؛ 
هرچند این بی تردید صرفاً مشکل را به مسأله ی 
انتخاب کارشناســان تقلیــل می دهد. آنچه 
می خواهم خاطرنشان کنم این است که حتی با 
فرض این که این مسأله را می توان به آسانی حل 
کرد، این تنها جزئی از مسأله ای وسیع تر است.

امروز تقریباً کفرگویی اســت اگر کسی 
بگویــد دانش علمی ســرجمع کل دانش ها 
نیست. اما کمی تأمل نشان می دهد که بدون 
هیچ تردیدی دسته ای از دانش های بسیار مهم 
اما سازمان نیافته  وجود دارد که احتماالً نمی توان 
آن را علمی، به معنای دانش قواعد کلی، نامید: 
یعنی دانش نســبت به شرایط زمانی و مکانی 
خاص. از این جهت اســت که در عمل هر 
فردی بر دیگران یک جــور مزیت دارد زیرا 
او صاحب اطالعات ]محلی[ یگانه ای اســت 
که می توان از آن استفاده ی سودمند کرد، اما 
تنها در صورتی می شود از آن اطالعات ]محلی[ 
استفاده برد که تصمیم های وابسته به آن را به 

خود آن فرد واگذار کرد یا اینکه آن تصمیم ها 
را با همکاری فعاالنه ی خود او اتخاذ کرد. فقط 
باید به خاطر داشته باشیم که در هر شغل، پس 
از تکمیــل آموزش های تئوریک، چقدر باید 
بیاموزیم، چه بخش بزرگی از زندگی کاری مان 
را صرف یادگیری شغل های خاص می کنیم و 
اینکه در همه ی شیوه ها و سبک های زندگی، 
دانش مردم، از شرایط محلی و محیط های ویژه 
چه دارایی گران بهایی است. شناختن ماشینی که 
به خوبی به کار گرفته نمی شود و طریقه ی به کار 
انداختن آن، یا مهارت کسی که می  تواند از آن 
بهتر استفاده کند، یا آگاهی محلی از وجود یک 
منبع اضافه ی دست نخورده در گوشه ای از زمین 
که بتوان طی یــک دوره زمانی خاص آن را 
به بهره برداری رساند، به لحاظ اجتماعی همان قدر 
ســودمند است که آگاهی از فنون بدیل بهتر. 
آن مباشر حمل ونقلی که دانشش ظرفیت آزاد 
کشــتی های آزاد نیمه پر است و با این دانش 
امرار معاش می کنــد، یا آن دالل امالکی که 
کل دانشــش تقریباً منحصر است به آگاهی 
از فرصت های زودگذر، یا آن سودا گری که 
پولــش را از تفاوت مکانی محلی قیمت  کاال 
به دست می آورد، همگی کارکردهای بسیار 
سودمندی را از خود به نمایش می گذارند که 
بر اســاس آگاهی ویژه از شرایط و لحظات 

زودگذری است که بر دیگران پوشیده است.
عجیب اســت که این نوع دانش ها امروزه 
با نوعی تحقیر مالحظه می شــوند و  معموالً 
تصور می شــود هر کسی که با همچو دانشی 
به امتیازی بر دیگرانی دست پیدا می کند که 

بیشتر به دانش تئوریک و فنی مجهزند، کاری 
تقریباً دغل آمیز و نادرســت انجام داده است. 
مزیت داشتن به واسطه ی دانش بهتر نسبت به 
امکانات ارتباطی یا نقل و انتقال را گاهی کاری 
تقریباً متقلبانه تلقــی می کنند، هرچند اینکه 
جامعه از بهترین فرصت ها درین زمینه استفاده 
بََرد، به اندازه ی به کارگرفتن آخرین کشفیات 
علمی مهم است. این پیشداوری تا حد زیادی 
در کل بر تلقی نسبت به تجارت، در مقایسه با 
تولید، اثر بد گذاشته است. حتی اقتصاددانانی که 
خود را یکسره بری از مغالطات مادی انگارانه ی 
گذشته می دانند، آنجا که به فعالیت های معطوف 
به کسب دانش عملی مربوط می شود، پیوسته 
مرتکب همین اشــتباه می شوند؛ ظاهراً از این 
رو که در ِشــماِی ایشان از امور همچو دانشی 
»داده شده« فرض می شــود. امروزه عقیده ی 
معمول ظاهراً این است که همچو دانش هایی 
به آسانی به صورت طبیعی در اختیار همه قرار 
خواهند گرفت و نکوهش نظم اقتصادی موجود 
به دلیل ناعقالنی بودنش مکرراً به این دلیل است 
که این دانش ها چندان هم دسترس ناپذیر نیستند. 
اما این تلقی این واقعیت را ندیده می گیرد که 
این  کسب  حتی المقدور  کردِن  دسترس پذیر 
دانش ها، به صورت وسیع، دقیقاً همان مسأله ای 

است که باید برایش پاسخی بیابیم.
اگر امروزه کوچک شــمردن اهمیت  دانش ]محلی[ به شرایط زمانی و مکانی 4
خاص باب شده اســت، این امر کاماًل مرتبط 
است با اهمیت کمتری که اکنون برای تغییر، به 
معنای دقیق کلمه، قائل می شــوند. در واقع، 
در  برنامه ریزان  تلویحی(  )معموالً  مفروضاِت 
نکات معدودی با مفروضات مخالفان آنها فرق 
دارد، و اختالف آنها بیشتر سر اهمیت و فراوانی 
تغییراتی اســت که دگرگون ســازی اساسی 
را ضروری خواهند ساخت.  تولید  برنامه های 
البته، اگر برنامه های اقتصادی تفصیلی را می شد 
برای دوره های نسبتاً طوالنی پیشاپیش وضع و 
تنظیم کرد و سپس به نحو دقیقی پیش برد، به 
طوری که دیگر هیچ تصمیم اقتصادی مهمی 
مورد نیاز نباشد، کار فرموله کردن یک برنامه ی 
جامع که بر تمام فعالیت های اقتصادی حاکم 

باشد، کمتر سخت و ترسناک بود.
شایان تاکید است که مسائل بغرنج اقتصادی  
همواره و فقط در نتیجه ی تغییر بروز می کنند. 
تا جایی که امور به روال سابق پیش می رود، 
یا دست کم آن طوری که انتظار می رود، هیچ 
مسأله ی جدیدی که نیازمند تصمیم گیری باشد 
بروز نمی کند و نیازی به صورت بندی برنامه ای 
نو به وجــود نمی آید. این عقیده که تغییر، یا 
دوره ی جدید  روزبه روز  تعدیل های  دست کم 
اهمیت کمتری یافته اند تلویحاً بدین معناست 
که اهمیت مســائل اقتصادی نیز کمتر شده 
است. این باور به اهمیت روزافزون تغییر، به 
همان دلیل، معموالً باور همان کســانی است 
اقتصادی در  اهمیت مالحظات  که می گویند 
نتیجه ی اهمیت متزاید دانش تکنولوژیک کمتر 

شده است.
آیا راست اســت که با تشکیالت پیچیده 
و پرطــول و تفصیل تولید مدرن، تصمیم های 
اقتصادی فقط با وقفه های طوالنی، مثاًل هنگامی 
که یک کارخانه ی جدید قرار است برپا شود، 
یا باید یک ســری فعل و انفعال نظام مند جدید 
صورت گیرد، مورد نیاز می افتد؟ آیا درست 
است که وقتی یک کارخانه یا تأسیسات ساخته 
می شود، باقی کارها همگی کم وبیش به صورت 
مکانیکی پیش می رود و ویژگی آن کارخانه 
آنها را تعیین می کند و در راستای سازگاری با 
شرایط همواره دگرگون شونده ی آن لحظه، چیز 

زیادی که مستلزم تغییر باشد باقی نمی ماند؟
باور نسبتاً شایع به جواب مثبت برای این 
سواالت را تا آنجا که من می توانم معلوم کنم، 
تجربه ی عملی تجــار تایید نمی کند. در یک 

صنعت رقابتی، با هر میزانــی از رقابت - و 
فقط همچو صنعتی می تواند به عنوان یک معیار 
به کار رود - جلوگیــری از باالرفتن هزینه ها 
نیازمند مبارزه ی پیوســته ای است که بخش 
عظیمی از توان یک مدیر را می گیرد. چه بسا 
که یک مدیر ناالیق مابه التفاوت قیمت ها را، 
که ســوددهی بدان بستگی دارد و بدان سبب 
ممکن است هدر دهد؛ تولید با هزینه های بسیار 
متفاوت، با همــان امکانات فنی، یکی از امور 
پیش پاافتاده ی تجربه ی تجاری است که به نظر 
نمی رسد به همان اندازه در مطالعات اقتصادانان 
امر آشنایی باشــد. همین قدرت کذایی این 
آرزوی همیشگی تولید کنندگان و مهندسان، 
دایر بر اینکه بتوانند فارغ از مالحظات مربوط به 
هزینه های پولی به کارشان ادامه دهند، شاهدی 
است موجه برای اینکه چقدر این عوامل وارد 

کار روزانه ی آنها شده است.
یکی از دالیلی کــه اقتصاددانان، بیش از 
پیش، از تغییرات پیوسته ی کوچکی که کل 
تصویــر اقتصادی را درگیر می ســازد غافل  
می شوند، احتماالً اشتغال خاطر روزافزون آنها 
به ارقام کلی آماری اســت که بیشتر از آنکه 
تحوالت جزییات را نشــان دهند ثبات بسیار 
بزرگتر را نشــان می دهند. اما ثبات نسبی این 
ارقــام  را نمی توان -آن گونه که گاهی به نظر 
می رسد متخصصان آمار می خواهند چنین کنند- 
با توســل به »قانون اعداد بزرگ« یا جبران 
متقابل تغییرات تصادفی توضیح داد. ]یا قانون 
برنولی؛ احتماالً معروف ترین نتیجه در نظریه ی 
احتماالت اســت که برای توصیف نتیجه ی 
تکرار یک آزمایش به دفعــات زیاد به کار 
می رود. بر طبق این قانون هر قدر تعداد دفعات 
تکرار آزمایش بیشتر شود، میانگین نتایج به 
امید ریاضی آن نزدیک تر می شــود یا اینکه 
نتایج به لحاظ آماری قابل اطمینان تر می شوند-
مترجم[. تعداد عواملی که باید بدان بپردازیم، 
آنقدر بزرگ نیســتند که همچــو نیروهای 
تصادفی ای بتوانند ثبات به وجود آورند. چیزی 
که جریان پیوسته ی کاال ها و خدمات را حفظ 
می کند، تعدیل های عامدانه و آگاهانه ی مستمر 
است؛ ترتیبات و مقررات جدیدی است که با 
توجه به شرایط جدید که دیروز برقرار نبود، 
وضع می شوند؛ و مداخله ی ب است وقتی که 
الف نمی تواند بــه تعهد خود عمل کند. حتی 
یک کارخانه ی بــزرگ و کاماًل مکانیزه به 
واسطه ی آن محیطی به رشد ادامه می دهد که 
تمام انواع نیازهای غیرمنتظره اش را از آن تأمین 
می کند: سفال برای پشت بامش، لوازم التحریر یا 
فرم هایش، و همه ی هزار و یک نوع تجهیزاتی 
که نمی تواند در تولید آنها خودکفا باشــد و 
اموری که برنامه هــای کاری کارخانه بدان 
نیازمند است، همه و همه باید به آسانی در بازار 

قابل دسترس باشد.
شاید همچنین در اینجا  باید مختصراً اشاره 
کنم که آن قسم دانشی که مورد نظر من است، 
دانشی است که ذاتاً نمی تواند وارد آمار شود 
و بنابرایــن نمی تواند در قالب آماری به هیچ 
منتقل شود. آماری که  مرجعیت مرکزی ای 
همچو مرجعیتی باید استفاده کند، باید دقیقًا 
از طریق استخراج تفاوت های کوچک میان 
امور، از طریق تحت یــک مقوله درآوردن، 
فقره ها و اقالمی کــه از نظر مکان، کیفیت 
و دیگر جزییات باهم تفــاوت دارند، تحت 
انواعی از یک نوع، به گونه ای که شاید برای 
تصمیم گیری خاصی معنادار باشند، به دست 
آیند. چنین نتیجه می شــود که برنامه ریزی 
مرکزی مبتنی بر اطالعات آماری ذاتاً نمی تواند 
از این شرایط زمانی و مکانی تببین سرراستی 
به دســت دهد و اینکه برنامه ریز مرکزی باید 
راهی پیدا کند تا تصمیم هایی که به این شرایط 
بستگی دارند، به »فردی که در موقعیت قرار 

دارد« واگذار شود.

فردریک فون هایک
مترجم: مانی قائم مقامی

4درس -گفتارهای اندیشه اقتصادی

کاربرد دانش در جامعه
چرا سوسیالیسم، عملی نیست؟

در زبان معمول ما کلمه ی برنامه ریزی را برای توصیف مجموعه ای اقتصاد
پیچیده از تصمیم های وابسته به هم درباره ی تخصیص منابع موجودمان 
به کار می بریم. هر فعالیت  اقتصادی ای بدین معنا نوعی برنامه ریزی است

فردریك اوگوســت فون هایك )1992-1899( دانشــور بزرگ قرن بیستم در زمینه ی نظم 
خودانگیخته بود، اصطالحی كه ظاهراً در كتاب 19۶۰ خودش، »بنیان آزادی« وضع كرد. او در 
یك سلسله كتاب نه تنها اصول علم اقتصاد را مورد كاوش قرار دارد، بلكه همچنین در محدودیت های 
عقل گرایی و ظهور خودبه خودی قواعد و قوانین مداقه  كرد. او می گفت كه »قواعد رفتار عادالنه« 
در یك جامعه ی پیچیده محصول یك جریان تطوری طوالنی است، و نه محصول طرح ریزی عقلی؛ 
بنابراین ما باید در مورد تالش برای تغییر دادن نتایج نظم خودانگیخته بسیار محتاط باشیم. در اندیشه ی 
آزادی خواهانه، میان احترام به نهادهایی كه به نحو خودانگیخته ظاهر شده اند و كاربست عقل برای 
طرح تئوری های حقوق فردی و حكومت محدود تنشی وجود دارد. بعضی از لیبرتارین ها، به ویژه 
كسانی كه از آین رند و موری راثبادر اثر پذیرفته اند، می گویند كه رهیافت هایك در عمل، این 
اندیشه كه ما می توانیم به لحاظ انتقادی جامعه و حكومت را تحلیل كنیم و برای آنها پیشنهاد تغییر 
بدهیــم را رد می كند. هایك، در مقاله ای در ســال 194۵، یكی از مهم ترین مضامین كار خودش 
را پیش می كشــد: »چگونه جامعه می تواند به بهترین وجه تكه پاره های پراكنده ی دانش ناكامل و 
تناقض آمیــزی را كه همه ی آحاد پراكنده ی در اختیار دارند، به كار گیرد.« او نشــان می دهد كه 
سوسیالیسم كامالً شكوفاشده نمی تواند عملی شود چرا كه تنها قیمت های آزاد در نظامی مبتنی بر 
مالكیت  خصوصی می تواند تمام اطالعاتی را كه در سراسر جامعه پراكنده است، ذخیره و آن را 
به كنش گران اقتصادی منتقل كند. این مقاله كمك كرد به اثبات این كه چگونه بازارها به شیوه ای 
كامالً پیشرفته تر از آنچه اقتصاددانان قبالً بدان رسیده بودند، كار می كنند. این مقاله، به عنوان یكی 
از تأثیرگذارترین مقاالِت اقتصاد مدرن، كنار بسیاری تأثیرات دیگر، الهام بخش یك كتاب كامل 

شده است: »دانش و تصمیم ها« )198۰( اثر تامس سوول.



25سه شنبه 27 تیر 1396 سال یکم . شماره 5

سیاست مونتسکیو نظریه پردازی درباره آزادی را با به میان آوردن قانونمندی های مناسبات اجتماعی، از 
درگیری مداوم با مبانی الهیاتی رها می کند و در رویکردی محافظه کارانه به آزادی خواهی، پایه گذار 

نسبیت سازی لیبرالیسم و محافظه کاری در قرون بعدی می شود.

مونتسکیو در روش شناسی خود با اعراض از 
توماس هابز، رجعتی جالب به ارسطو می کند و 
در معرفت شناسی خود با عبور از فرضیات جان 
الک، به نگرش رنه دکارت متمایل می شــود 
و منتقد گونه ای از فلســفه سیاسی می شود که 
مدافع تمام عیار و یا منتقد دوآتشه نظریات رایج 
است. به همین خاطر مونتسکیو را نمی توان با 
متفکرانی نظیر ولتر مقایسه کرد. بلکه مونتسکیو 
را می توان با فیلسوفی مثل دیوید هیوم تطبیق داد 
و دربــاره او این چنین حکم داد که نظاره گر و 
گزارشگر قدرت سیاسی و مهمترین تمثل آن 
یعنی حکومت است. البته او در این نظاره گری 
و گزارشگری توفیق پیدا کرد که بدون به کار 
بستن الحاد هابز، انکار الک و افراط ولتر، موسس 
سنخی از علوم انسانی باشد که شئون اجتماعی را 
همزمان با امور سیاسی مطمح نظر قرار می دهد. 
به عبارت دیگر »مونتسکیو جامعه و وجوه متنوع 
مناسبات اجتماعی را، در استقالل آن، موضوع 
دانش سیاسی قرار داد و به راهی رفت که پیش 
از او ماکیاوللی با بررسی قانونمندی های رابطه 
نیروها هموار کرده بود. مونتســکیو، به دنبال 
ماکیاوللی، بررسی منطق رابطه نیروهای سیاسی 
را به تبیین قانونمندی های وجوه متنوع حیات 
اجتماعــی تعمیم داد که بررســی پدیدارهای 
تاریخی، اجتماعی و اقتصادی و پیوستگی آنها 
با رابطه نیروهای سیاســی جایگاهی پراهمیت 
در آن داشت.« )جواد طباطبایی. 1393. صفحه 
335( از این حیث می توان مقام مونتســکیو را 
با مقام متفکران موسسی نظیر ماکیاوللی قیاس 
کرد. اما مونتسکیو به عنوان متفکر موسس را 
می توان به عنوان یکی از پدران لیبرالیسم غربی 

نیز به شمار آورد؟

QQQدرباره لیبرالیسم و محافظه کاری
شاید با سنجه های امروزین به سختی بتوان 
مونتسکیو را اندیشمندی لیبرال دانست اما به قول 
»جورج کلوسکو« او خدمات زیادی به فلسفه 
سیاسی لیبرال کرده است. از سوی دیگر برخی ها 
بر آن هستند که »گرچه رساله مونتسکیو متعلق 
به سنت لیبرالیسم در نظریه سیاسی است، به دلیل 
رویکرد علمی او به نظام های اجتماعی، حقوقی 
و سیاسی، تاثیر وی فراتر از این سنت می رود.« 
)ویلیامبریستو. 1393. صفحه 57( نسبت متفکر 
فرانسوی با مکتب لیبرالیسم از زاویه دیگری نیز 
قابل ردیابی است. »پیرمننت« استادمدرسه عالی 
علوم انسانی درپاریس با اقتفاء به »لئواشتراوس« 
بانی مکتب فکری شیکاگو، پیدایش لیبرالیسم در 
مغرب زمین را حاصل یک گسست از فکر سنتی 
حاکم بر سده های میانه ارزیابی می کند؛ گسستی 
آگاهانه که به قول اشتراوس توسط اندیشمندانی 
نظیر ماکیاوللی، هابز و روســو صورت گرفته 
اســت. مننت در رســاله »تاریخ روشنفکرانه 
لیبرالیسم« می نویسد: »مونتسکیو با التفات به این 
نکته که کانون مشــکل سیاسی، تعارض میان 
قدرت و آزادی اســت، چیزی را تثبیت کرد 
که می توان آن را زبان لیبرالیسم خواند.« )جواد 
طباطبایی. 1393. صفحه 408( اگر چه »آیزایا 
برلین« معتقد اســت ظهور اندیشمندان جذاب 
و هیجان انگیزی نظیر »الکســی دوتوکویل« 
در سال های آتی باعث می شود که مونتسکیو 
به مثابه یک متفکر لیبــرال به محاق برود، اما 
نمی توان نادیده انگاشت که همو گام های اساسی 
به سوی هموار کردن راه رخداد انقالب فرانسه 
به عنوان بزرگترین رویداد سیاسی دوران جدید 
برلین. 1393. صفحه  برداشته اســت. )آیزایا 
44( هر چند که ســند این انقالب به نام رقیب 
او »ژان ژاک روســو« خورده باشد. اما مقایسه 
کردن مونتسکیو با اندیشمندی که جانب اعتدال 

را نگاهداری نمی کرد، شــاید چندان صواب 
نباشد. چه اینکه روســو روحی ناآرام داشت و 
اندیشمندی انقالبی و چپ گرا بود، اما مونتسکیو 
روحیه ای منظم داشت و اندیشمندی متعادل و 
محافظه کار بود. پرپیداســت که آزادی خواهی 
در شــرایطی که حد اعتدالی آن نگاه داشــته 
شــود نمی تواند مقرون به محافظه کاری نباشد. 
از این حیث اندیشمندی نظیر مونتسکیو توفیق 
این را داشــت که محافظه کاری را در موانست 
با آزادیخواهی پیگیری کند و در منظومه فکر 
سیاسی خویش مسیر مستحکمی برای لیبرالیسم 
تعبیه کند. اما این مسیر مستحکم چگونه توسط او 
برای لیبرال های بعدی فراهم شد. »مونتسکیو که 
کانون مسئله سیاسی را رویارویی قدرت و آزادی 
می دید، آن چیــزی را تثبیت کرد که می توان 
زبان قطعی لیبرالیسم خواند. به جای آغاز از حقی 
که آزادی بنیان می گذارد، از قدرتی می آغازد 
که آزادی را تهدید می کنــد.« )پی یر منان. 
1394. صفحه 129( بررســی مونتسکیو از این 
تهدیدها به این نتیجه می رسد که نظریه پردازی 
درباره آزادی را با به میان آوردن قانونمندی های 
مناسبات اجتماعی، از درگیری مداوم با مبانی 
الهیاتی رها کند و در رویکردی محافظه کارانه 
به آزادی خواهی، پایه گذار موانست و همنشینی 
لیبرالیسم و محافظه کاری در قرون بعدی شود. 
در این مجال به بررســی دو کتاب پراهمیت 
مونتسکیو می پردازیم تا نوآوری های او را بیشتر 

مورد تاکید قرار دهیم.

QQQ»درباره کتاب »مالحظات
کتاب »مالحظاتی دربــاره علل عظمت و 
انحطاط رومیان« که به اختصار از آن به عنوان 
»مالحظات« یاد می کنیم، اثری اساسی در منظومه 
تالیفی و تحقیقی مونتسکیو محسوب می شود. 
مونتسکیو برای نوشتن »مالحظات« و البته پس 
از آن »روح القوانین« مجبور به سفرهای فراوانی 
در اروپای غربی و مشاهده و مداقه در کارکرد 
نهادهای سیاسی و اجتماعی آن کشورها شد. او 
با ترک فرانسه ای که پس از گذار از سال های 
ریاســت لوئی چهاردهم اقتدار خود را از دست 
داده بود و بدین ترتیب موجبات اقتدار بریتانیا 
را فراهــم آورده بود، با گذر از آلمان، اتریش، 
مجارستان، ایتالیا و هلند در بریتانیا رحل اقامت 
افکند و مجذوب ساختار سیاسی این کشور شد؛ 
جذبه ای که بازتابش آن در کتاب »روح القوانین« 
هویدا و مبرهن است. اما شایسته است که پیش 
از پرداختن به کتاب »روح القوانین«، به کتاب 
اینکه همانطور که  بپردازیم. چه  »مالحظات« 
کتاب »شــهریار« ماکیاوللی بخشی از کتاب 
»گفتارها«ی این اندیشمند ایتالیایی بود، کتاب 
»مالحظات« نیز بخشی از کتاب »روح القوانین« 
اندیشمند فرانسوی به حســاب می آید و برای 
رهنمون شــدن به ســمت آراء مونتسکیو در 
روح القوانین، ابتدا بایــد مقدمه چینی های او را 
در مالحظات مورد دقــت قرار دهیم. در یک 
تفسیر عمومیت یافته این اذعان وجود دارد که 
»مونتســکیو درکتاب »مالحظاتی درباره علل 
و اســباب عظمت و انحطاط رومیان« )1734( 
تاریخ را از بند تقدیرگرایانی همچون بوســوئه 
که آن را همچون قضا و قدر خداوندی تقریر 
می کردنــد رهاند و با طرح این ایده که »علّت 

انحطاط یک کشــور را نه در نقش دشمنان 
خارجی آن، بلکه در درون آن کشور 

باید جســت وجو کرد.« در کنار 
فیلسوف  مهمترین  ماکیاوللی، 
اروپا  دوران جدید  در  انحطاط 
شد با این تفاوت که مونتسکیو 
عامل اســتبداد را در توضیح 
انحطاط وارد می کند.« )محمد 
ایمانی. 1395. صفحه 119( اما 

فارغ از این تفســیر جان کالم 
»مالحظاتی  کتاب  در  مونتسکیو 

دربــاره علل عظمت و انحطــاط رومیان« چه 
بود؟ شــاید باید از این نکته شــروع کرد که 
»مونتســکیو به تحول همه چیز اعتقاد داشت. 
ولی او در عین حال معتقد بود که اگر از علت 
زوال نهادها آگاه باشیم، می توانیم مانع سقوط شان 
شویم. او با بررسی نهادهای رومی کوشید این 
علت ها را کشف کند. او معتقد بود که گذشته 
می تواند به شــناخت زمان حال یاری دهد.« 
)ج. برونوفســکی/ ب. مازلیش. 1387. صفحه 
362( درســت به همین دلیل است که کتاب 
»مالحظات« را می توان نخستین و پراهمیت ترین 
اثر در زمینه ادبیات انحطاط و سقوط نامگذاری 
کرد که سده هجدهم را تحت تاثیر خود قرار 
داده است. سده ای که رقابت شدیدی میان فرانسه 
و بریتانیا بر سر زعامت بر اروپا درگرفته بود و 
مونتسکیو شاید می کوشید با یادآوری تجربیات 
رومی ها در کتاب »مالحظات« به هموطنان خود 
راه تفــوق بر بریتانیا را آموزش دهد. همانطور 
که بعدها نیز درصدد برآمد تا با نگارش کتاب 
»روح القوانیــن« همه درس هایی که فرانســه 
می تواند از بریتانیا و ساختار سیاسی آن بیاموزد 
در قالب پژوهشی درباره حکومت ارائه دهد. اما 
جان کالم مونتسکیو در کتاب »روح القوانین« 
چه بود؟ به عبارت دیگر او در این کتاب چه 
کاری انجام می دهد که از منظر تاریخ اندیشــه 

سیاسی حائز اهمیت است؟

QQQ»درباره کتاب »روح القوانین
مونتسکیو در کتاب »روح القوانین« یک کار 
عمده انجام می دهــد و آن هم اینکه از آنجایی 
که حکومت را مهمترین نهاد سیاســی می داند، 
به بررســی شــکل حکومت ها می پردازد. چه 
اینکه او معتقد اســت همین شکل حکومت ها 
اســت که روح حاکم بر قوانین از آنجا نشات 
می گیرد. مونتســکیو در این بررسی سه قسم 
را  استبدادی  حکومت جمهوری، ســلطنتی و 
از  نوعی  شناسایی می کند. حکومت جمهوری 
حکومت است که مردم و یا بخشی از مردم در 
آن فرمانروایی کنند. حکومت سلطنتی نیز شکلی 
از حکومت اســت؛ یک نفر بر اساس قواعد و 

فرمانروایی  ضوابط مشخصی 
حکومت  و  می کند 

استبدادی دقیقا 

برعکس حکومت ســلطنتی تعریف می شود. 
یعنی شــکلی از حکومت که در آن یک فرد 
بدون هیچ شاخصه و ضابطه معینی فرمانروایی 
کند. در نظرگاه مونتســکیو نیروی کانونی و 
اصل محرک در حکومت جمهوری »فضیلت«، 
در حکومت ســلطنتی »افتخار« و در حکومت 
استبدادی »ترس« است. این نکته را نباید دور 
از نظر نگه داشــت که از آنجا که فرمانروایی 
بخشی از مردم همانند فرمانروایی همه مردم در 
نظر مونتســکیو تقریبا یکسان است، حکومت 
اشرافیان نیز ذیل یا به عبارت دقیق تر در کنار 
حکومت جمهور مردم رتبه بندی می شــود. در 
حکومت اشرافیان عالوه بر »فضیلت«، نیروی 
کانونی و اصل محرک دیگری نیز وجود دارد 
کــه همانا »میانه روی« اســت. یکی دیگر از 
کارهای مونتســکیو در کتاب »روح القوانین«، 
شرح و تحلیلی است که از قانون اساسی انگلستان 
ارائه می دهد و نظــر هم روزگارانش را متوجه 
تکنیک های قدرت و سیاست در بریتانیا می کند. 
اما چرا او قانون اساسی انگلستان را برای بررسی 
و معرفی برمی گزیند؟ »مونتسکیو به این دلیل 
قانون اساسی انگلستان را برای بررسی موردی 
برگزید که موضوع اصلی آن آزادی سیاسی بود. 
او آزادی را چنین توصیف می کند: »آزادی حق 
انجام دادن کارهایی اســت که قانون روا داشته 
اســت و اگر شهروندی بتواند آن کارهایی که 
قانون منع کرده است انجام دهد، دیگر از آزادی 
برخوردار نیســت، چراکه دیگران نیز همین 
قدرت را در اختیار دارند. مونتسکیو مدعی بود 
که برای حفظ آزادی فقط یک راه وجود دارد 
و آن هم موازنه و تفکیک قوا به شیوه انگلستان 
است. پس فقط می توان در حکومت های میانه رو 
)یعنی اشــرافی( به آزادی دست یافت.« )ج. 
برونوفسکی/ ب. مازلیش. 1387. صفحه 368(
برخی ها معتقدند که مونتســکیو در توصیف 
اغراق آمیز از شکوه و کارایی مشروطه سلطنتی 
در انگلستان گوی سبقت را از بقیه هم عصران 
خود ربوده اســت »مونتسکیو در شاهکار خود 
روح القوانین به درک ناتمامی از مشــروطیت 
رسید و آن را به صورت نظامی دربرگیرنده 
موازنه  تعدیل کننده  فرایندهای 
که  قــوا  تفکیک  و 
آنها  وجــود  با 

آزادی تضمین می شد، ارائه کرد.« )جان گری. 
1381. صفحه 28( در عین حال »مونتسکیو در 
اظهارنظری غریب می گوید که او معتقد نیست 
در انگلستان آزادی سیاســی وجود دارد، بلکه 
می گوید کافی است بدانیم که قوانین انگلستان 
زمینــه آزادی را فراهم می کند.« )عبدالرحمن 
عالم. 1384. صفحــه 324( اما چگونه می توان 
به قصد واقعی مونتسکیو از بررسی قانون اساسی 
انگلستان و ارائه دســتاوردهایش به فرانسویان 
پی بــرد؟ فراتر از آن می توان این پرســش 
بنیادین را مطرح کرد که مقایســه های فراوانی 
که مونتسکیو میان انگلستان و فرانسه در اکثر 
نوشته های خویش می کند راه به کجا می برد؟ 
آیا او انگلستان را کعبه آزادی و موطن خویش 
را معبد اســتبداد می دانست؟ فیلسوف سیاسی 
معاصر ایران از حد اعتدالی مونتســکیو سخن 
به میان می آورد و می نویسد: »مونتسکیو بر آن 
بود که هر دو کشور از آزادی هایی برخوردار 
هستند، اما در حالی که در انگلستان آزادی در 
باالترین حد آن وجود دارد، در فرانسه، آزادی 
بیشتر از حال، به گذشته تعلق دارد... مونتسکیو از 
این مقایسه این نتیجه را می گیرد که این خطر 
وجود دارد که پارلمان در انگلستان و پادشاه در 
فرانســه تعادلی را که در کشور ایجاد کرده اند 
نابود کنند. از ایــن رو، این دو نظام حکومتی 
بزرگ این قانون عمومی را تقویت می کنند: خیر 
سیاسی امری نایاب و انحطاط امری اجتناب ناپذیر 
است. همه اندیشه سیاسی مونتسکیو، به عنوان 
این مقایسه  به توضیح  به نوعی  اندیشه آزادی، 
میان فرانسه و انگلستان باز می گردد: در حالیکه 
انگلســتان با پیروزی بر پادشاه به نظام آزادی 
دست یافته بود، فرانسه، با سلطنت لوئی چهاردهم، 
از نظام اعتدالی پیشین دور می شد. اندیشه سیاسی 
مونتسکیو ناظر بر توضیح این دو تحول متفاوت 
بــود و برای اینکه بتواند این دو تحول را درون 
نظامی واحد توضیح دهد، نویسنده روح القوانین 
ناچار می بایست علم نوآئینی را تاسیس می کرد.« 
)جواد طباطبایی. 1393. صفحه 332( این علم جز 
با توجه به جامعه و شئونات اجتماعی نمی توانست 

شکل بگیرد. 

QQQدرباره ایده میانه روی و اعتدال
این توجه مونتســکیو را بر آن داشت تا با 
مطمح نظر قــراردادن تفکر اعتدالی و میانه رو، 
تحدید حدود قــدرت را با تمرکز بر الیه ها و 
رده های میانه ای که در دو ســوی قطب دولت 
و ملت قرار دارد به پیش برد و با تجربه مشاهده 
ساختار سیاسی فرانسه و انگلستان، به هواداری از 
حکومت مشروطه به عنوان مظهر اعتدال متمایل 
شــود. »طبیعت و ماهیت حکومت استبدادی، 
اعتدال را غیرممکن می سازد. گو اینکه اعتدال 
در حکومت جمهوری امکان پذیر اســت، ولی 
مونتســکیو چون در آن نوع حکومت معایبی 
متمایل  ســلطنتی  به جانب حکومت  می بیند 
می شود. اما متاسفانه همه حکومت های سلطنتی 
راه اعتدال در پیش نمی گیرند، بلکه همواره در 
معرض فساد قرار دارند. بهترین راه برای حفظ 
حکومت سلطنتی معتدل و جلوگیری از غصب 
آن توسط یک فرد یا یک گروه آن است که 
قانون اساســی در آن طوری باشد که موازنه ای 
میان عناصر و قــوای حکومت برقرار کند.« 
)و.ت.جونز. 1370. صفحه 325( و این حکومت 
چیزی به جز مشروطه سلطنتی نمی تواند باشد. 
همانطور که ذکر شد مونتسکیو تحدید حدود 
قدرت و دسترسی به نظام آزادی را با تمرکز بر 
هیئت های میانی پیگیری می کند. »او با دفاع از 
هیئت های میانی، ثبات پادشاهی را مطرح می کند 
که با ناپایداری بنیانی استبداد متعارض است. شاه 
به دلیل وجود برخی طبقات یا رده های اجتماعی 
نظیر نجیب زادگان یا روحانیان، از حدودی که 
قوانین اساسی کشــور برای قدرت او برقرار 
کرده اند تجاوز نمی کند. این شخصیت های 

خردمندکه دارای اقتدار معنوی و اخالقی هستند 
به مثابه حائلی میان شاه و مردم عمل می کنند.« 
)سلین اسپکتور. 1382. صفحه 119( این مسئله 
یکی از مهمترین نکات اندیشه سیاسی مونتسکیو 
است. به عبارت دیگر »یکی از آموزه های مهم 
روح القوانین این است که پیکره های واسط میان 
توده های مردم و حکومــت، از جمله پارلمان 
و دادگاه های محلی، اصناف و اشــراف برای 
جلوگیری از دست اندازی حکومت ها به آزادی ها 
نقش مهمی دارند.« )کمال پــوالدی. 1386. 
صفحه 75( مجموعه نهادها و شخصیت هایی که 
کلیتی به نام جامعه مدنی را تشکیل می دهند، در 

قرن نوزدهم مفهوم پردازی می شوند.

QQQدرباره جامعه و سیاست
تاکنون باید روشــن شده باشد که »آنچه 
خاص مونتسکیو است، اگر او را با هابز و الک 
مقایســه کنیم، این فرض است که حکومت 
را نمی توان فهمید مگــر به صورت جنبه ای 
از زندگی مردم که بستگی تنگاتنگی با همه 
جوانب دیگر دارد.« )جــان پالمناتز. 1387. 
صفحه 536( اکنــون باید افزود که »یکی از 
درس های اصلی مونتسکیو خاص بودن اشکال 
اجتماعی و سیاسی است. بدون معلوم کردن آن 
نظام اجتماعی کــه قانونی باید در آن کارگر 
باشــد، نمی توان گفت کــه آن قانون خوب 
اســت یا بد. بر همین وجه، چیزی به عنوان 
انسان هم وجود ندارد. انسان ها در کشورهای 
مختلفی که قوانین بسیار متفاوتی دارند با هم 
فرق می کنند. همین مطلب آشــکارا در مورد 
حکومت و همه ویژگی های آن صادق است.« 
)جورج کلوسکو. 1391. صفحه 422( به همین 
ســبب هم مونتســکیو متوجه امور و شئونی 
به جز قدرت و حکومت می شود و نهادهایی 
تاثیرگذار در جامعه را شناسایی می کند که بر 
قدرت و حکومت توان اثرگذاری دارند و باالتر 
اینکه قدرت و حکومت را شعبه ای از جامعه و 
فرهنگ عمومی مستقر در آن ارزیابی می کند. 
نظریه آب و هوای مونتسکیو را نیز در همین 
راستا باید فهمید و نه نظریه دگم و ابتدایی که 
کمترین نســبتی با اصول تجدد سیاسی ندارد. 
مونتســکیو از بابت توجه هم هنگام به جامعه 
و سیاست، آغازگر راهی نو در تاریخ اندیشه 
سیاسی غرب اســت؛ راهی که جز با تاسیس 
ســنخی نوآئین از علم انسانی هموار نمی شد و 
فیلسوف فرانسوی توانست مقدمات تاسیس این 

علم را فراهم آورد.
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بازخوانی آثار و آراء پدران بنیانگذار لیبرالیسم: مورد شارل لویی دو مونتسکیو



سه شنبه 27 تیر 1396سال یکم . شماره 265

فیلمر در زندان »لیدز کاستل« که تنها سه مایل با »ایست ساتن« فاصله کتاب
داشت خود را به نگارش در مورد االهیات و تالش برای حفظ امالک 
رو به زوالش مشغول ساخت.

آن چــه رابرت فیلمر برای دوســتان کنتی 
خود و چارلز اول در دهة   1630 به رشتة   تحریر 
درآورد، ابتدا از سوی سنکرافت، شافتسبوری و 
الک در 1680 مورد توجه قرار گرفت، از زمان 
فرمول بندی تا زمان ورودش به ســنت اندیشه 
سیاسی نیم ســده به طول انجامید. با این وجود، 
هنگامی که »پدرســاالر« در 1680 چاپ شد، 
دیدگاه اصلی آن دارای چنان قدرت و استحکامی 
بود که در هیچ زمانی در تاریخ انگلســتان نبوده 
است. چارلز دوم، دربار و وزیرانش و کل کسانی 
که خواهان تداوم دوران احیای سلطنت بودند، به 
استداللی جهت اثبات مشروعیت خود نیاز داشتند. 
رابرت فیلمر در ساِل جنگ ناوگان بزرگ اسپانیا 
با انگلستان و سال تولد توماس هابز، 1588 متولد 
شــد. پدرش ادوارد فیلمر، لرد و صاحب ملک 
اربابی لیتل چارلتون در قصبة   »ایســت ساتن« 
نزدیک میدســتون در کنت بود. ســر ادوارد 
فیلمر بعدها مالک کل »ایست ساتن«، داروغة 
کنت و از افراد مهم اســتان شد. مادرش الیزابت 
آرگال یکی از اعضای خانواد ه ای اهل اســتان 
نوتأسیس دیگری بود که ریشه اش به شهر لندن 
بر می گشت. رابرت ابتدا در مدرسه روستا، سپس 
در کالج ترینیتی کمبریج که در آن روحانیون 
بلندپایه کلیسا حضور داشتند، و سرانجام در انجمن 
لینکلن تحصیل کرد. او در ســال های آغازین 
ســلطنت جیمز اول در وست مینیســتر به بلوغ 
فکری و پختگی رسید. در اینجا کامدن، اسپلمن 
و بقیة   اعضای گروه تاریخ نگاران استوارت اولیه 
حلقة   دوستان او را تشکیل می دادند. در 1610 با 
آن هیتــون، که کودکی صاحب ارث و میراث 
بــود، ازدواج کــرد. آن و خواهرش در ملک 
پدرشان، مارتین هیتون، آخرین نمایندة   الیزابت 
در اسقف نشین غارت شــدة   الی، شریک بودند. 
در 1629 وارث امالک پدرش شــد و از آن به 
بعد به خاطر پسر ارشد بودن، رئیس خانواده در 
»ایست ساتن« شد. بدین ترتیب، ارتباط خود را 
با وکال، تاریخ نگاران و اعضای عالی رتبة   کلیسای 
وست مینیستر ادامه داد. با این حال، جایگاه پدرش 
در اجتماع مالکان کنت را به عنوان مأمور ثبت و 

افسر نیروهای دفاعی استان به دست آورد، هرچند 
نه به اندازة   کافی ثروتمند بود و نه به اندازة   کافی 
سالم که بتواند به عنوان داروغه یا رهبری فعال در 

امور استان مشارکت کند.

QQQتالش برای توجیه اخالقی بهره
قضــات در میدســتون در جلســات و 
باده نوشی های صبحگاهی   خود در مورد تمام این 
موضوعات با یکدیگر، پسران و عموزاده های شان 
در پایتخت مکاتبه داشتند. حتی در مورد مسائل 
عصــر و زمان تا حدی تبادل نظر می کردند که 
از طریق رساله های خطی و دست نویس دست 
به دست می شد و از این خانة اربابی به آن خانة 
اربابی می رفت. شــغل رابرت فیلمر به عنوان 
نویسنده هنگامی شروع شد که تألیف یکی از این 
رسائل دست نویس را به عهده گرفت. موضوعی 
که برگزیده بود یا به واسطة   آشنایان و اقوامش 
به او تحمیل شده بود، مسالة   پیچیده و غامض بهرة 
  پول و جنبه های اخالقی آن بود. در حدود 1630 
یا شاید قبل تر رسالة   »مساله ای ظریف، یا گفتاری 
دربــارة   قانونی بودن یا نبودن اخذ بهره پول« را 
نوشت. نحوة   برخورد و سبک رسالة   مز بور تمامًا 

مهر و نشان اهدافی را دارد که به خاطرشان نوشته 
شده بود. در 1611 راجر فنتون رساله ای دربارة 
  رباخواری نوشت که مانع مهمی برای آن دسته 
از دوستان رابرت محسوب می شد که می خواستند 
با وجدان آسوده از پول شان بهره کسب کنند. 
»مساله ای ظریف« شرح و تفسیری بر این کتاب 
بود و بر تمام مراجع قانونی و شناخته شده ابتناء 
داشت. این رساله لحنی مودبانه، معتدل و بسیار 
عالمانه داشت. نســخه های دست نویس این اثر 
بیست سال دست به دست می شد، تا این که سر 
راجر توایدن در 1653 خطر کرد و آن را چاپ 
کرد. فیلمر طی دوازده سال بعدی رساله ای دقیقًا 
مشابه با هدفی مشــابه برای مطالعة   عموم مردم 
نوشت. این رساله ای دربارة   مسالة   مهم دیگری 
بود که ذهن تمام هم  عصرانش را به خود مشغول 
کرده بود؛ مســالة   تعهد سیاسی. مسالة   خاستگاه 
تاریخی و مبنای اخالقی قدرت سیاسی در دهة 
  1630 برای تمام دوســتان وی به یک مســالة 
  عاجل تبدیل شده بود. اعالمیة   سر رابرت فیلمر 
به دوستانش در مورد این مساله رسالة »  پدرساالر: 
دفاع از قدرت طبیعی پادشاهان در مقابل آزادی 
غیرطبیعی مردم« بود. این رساله به احتمال ملهم 
از مجادالت مربوط به مالیات نیروی دریایی در 
ســال های 38ـ  1634 بوده و از همین رو، قبل 
از 1640 تدوین شده است. نگارش »پدرساالر« 
تغییری در زندگی فیلمر به همراه نداشــت و 
تنها او را برای همیشــه به عنوان هوادار افراطی 
امتیازات ویژة سلطنتی و دشمن هر نوع تغییر و 
تحول قانون اساسی معرفی کرد. با این حال، او 
در هیچ زمانی تمایلی به انتشار این اثر نداشت و 
از همین رو، شهرتش در دفاع از حکومت مطلقه 
از حلقة   دوستانش فراتر نرفته بود. نزدیک ترین 
این دوســتان پیتر هیلین، کشیش سلطنت طلب 
وست مینیستر بود که در مورد شخصیت فیلمر 
و تصمیمش مبنی بر عدم انتشــار »پدرساالر« 
می گوید: »در مصاحبت بسیار خوش برخورد و 
صمیمی، در گفتار بسیار معقول، در قضاوت بسیار 
دقیق و در احساساتش نسبت به کلیسا نمونه بود 
به گونه ای که از معاشرت با هیچ انسانی به اندازة 
  او محظوظ نشده ام. آیا او نباید از انتشار عمومی 
گفتار عالی و درخشان خود موسوم به پدرساالر 
خرســند می شد که چنان رضایت خاطری را به 
تمام استادان بزرگ مان در دانشکده های سیاست 

داده اســت که تمام رســاله های از این نوع را 
غیرضروری یافته انــد. با این حال، تا زمانی که 
در قید حیات بود، صالح نمی دانست ملت را با 
انتشار این اثر عالی خرسند و شادمان سازند.« سر 
راجر توایدن نیز دوســت تمام عمرش در میان 
مالکان کنت و یکی از بزرگان دانش تاریخ در 
اوایل سدة   هفدهم محسوب می شد. او رابرت را 

»نجیب زاده ای بسیار فاضل« می  دانست. 

QQQزندان ناخواسته
خانواده، برادران، پسران و عموزاده های فیلمر 
ســلطنت طلب بودند. با این حال، اجتماع استان 
کنت به دو بخش تقسیم شد: اقلیت فعال هوادار 
پارلمان، که از ابتدا مسوولیت استان را به عهده 
داشت و اکثریت منفعل سلطنت طلب، که تنها 
دو بار به اعمال قــدرت پرداختند و هر دو بار 
نیز شکست خوردند. در بهار 1642 و تابستان 
1648، که طی آن ها دو شورش بزرگ حادث 
شــد، دخالت مالکان کنت به نفع پادشاه برای 
پارلمان بسیار مهلک بود. تا جایی که می توان 
دریافت، خود سر رابرت فیلمر در هیچ یک از 
اقدامات صورت گرفته به نفع شــاه نقش فعالی 
نداشته است. به نظر می رسد در کل مبارزه تعمداً 
موضع عدم مداخله را در پیش گرفته بود؛ تمام 
کاری که کرد اندکی نوشــتن و انتشار کمتر. 
رابرت فیلمر    در 1642 پنجاه و چهار سال سن 
داشــت. همچنین بیمار بود   و در تمام عمرش 

از ســنگ کلیه رنج می برد و در 1653 در اثر 
همین بیماری درگذشت. فیلمر با وجود اعالم 
بی طرفی در مدت موسوم به »پارلمان طوالنی« 
خسارت های مادی قابل مالحظه ای را متحمل شد 
و از سوی پارلمان از زمستان 1643 تا تابستان 
1645 یا بعد از آن زندانی شد. یک سال بعد از 
جنگ داخلی سر رابرت »در این زمانة   عسرت« 
به انجام وظایف عادی روزمره خود مشغول شد. 
با این حال، کمیتة   کنت آشــکارا به او مظنون 
بود. در حالی که در ژوئیه 1642 به سوی لندن 
حرکت می کرد، بازداشت شد و مورد بازجویی 
قرار گرفت؛ بــا این حال اجازه دادند که بدون 
اسبش به مسافرت خود ادامه دهد. در غیاب او، 
سربازان دوباره در »ایست ساتن« ظاهر شدند 
و چهار روز آن را غارت کردند. تنها همسر و 
خدمتکارانش به این کار اعتراض کردند. سپس 
تهدید مستقیم مصادرة   اموال صورت گرفت و 
سرانجام در زمستان 1643 حکم زندان را دریافت 
کرد. مشخص نیست که آیا مقامات حکومت 
پارلمانی جز اطالعات یکی از مستاجران فیلمر 
مبنی بر ذخیرة   سالح از سوی وی، دلیل دیگری 
برای این حمالت داشتند یا خیر.  احتماالً آن ها 
از بدنامی و سوءشهرت وی به عنوان نویسنده ای 
سلطنت طلب شــکایت داشتند. فیلمر در زندان 
»لیدز کاستل« که تنها ســه مایل با »ایست 
ساتن« فاصله داشت خود را به نگارش در مورد 
االهیات و تالش برای حفظ امالک رو به زوالش 

مشغول ساخت. در آوریل 1647 تصمیم گرفت 
آثار خود را منتشر کند. نخستین کار چاپی او 
رســاله ای دربارة   االهیات تحت عنوان »دربارة 
  توهین به مقدسات در برابر روح القدس« بود که 
در فوریة 1647 به بازار عرضه شــد. یک سال 
بعد به طور آشکار و عینی به مناقشات مربوط 
به قانون اساســی ورود کرد و حرفة   خود را در 
تاریخ اندیشه سیاسی انگلستان شروع کرد. در 
فوریة 1648 ریچارد رایستون، عامل دائمی تمام 
کتاب ها و روزنامه های جنجال آمیز علیه اقدامات 
پارلمان کتاب »استنطاق بزرگ مالک مطلق که 
به سرور مستقل ما پادشاه و پارلمانش می پردازد« 
را به بازار عرضه کرد. این رساله در واقع بسط 
و همراه با تجدیــد نظرهایی در قطعات پایانی 
کتاب »پدرســاالر« فیلمر بود. رایستون آن را 
با اشاره به آثار مربوط به تاریخ و نظریه قانون 
اساسی مطرح کرد که از ابتدا تا آن زمان نوشته 
شده بود و آن را به عنوان پاسخ کامل هواداران 
سلطنت به ارتش و پارلمان منتشر کرد. اگرچه 
سر رابرت فیلمر تنها شش یا هفت سال بعد از 
زندان زنده ماند، اما این ســال ها تنها دورة   واقعًا 
فعال حیاتش به عنوان نویسنده محسوب می شود. 
اکنون که تصمیم داشت تا حلقة   مخاطبان خود 
را از خوانندگان رســایل دست نویس خانه های 
اربابی کنــت فراتر ببرد، پیرمردی با اعتقادات 
راسخ و اهل مطالعه و تفکر کامل بود. »مالک 
مطلق« تنها اشاره ای گذرا به تعهد سیاسی داشت. 
پخته ترین آثار فیلمر عبارتند از »آنارشی ناشی از 
پادشاهی محدود یا مختلط« و »مالحظاتی دربارة 
سرچشــمه حکومت« که بعد از »پدرساالر« 
آن ها را نوشت. برخالف بدنامی ای که مخالفان 
به وی منتسب می کنند و کاریکاتوری از یک 
نجیب زادة   مرتجع، پدر مستبد خانواده ای بزرگ 
ترسیم کرده و او را فردی بی اطالع از جهان های 
دیگر جز جهانی که در آن به عنوان قاضی انجام 
وظیفه می کند و فــردی که عالیق فکری اش 
محدود به آموخته هایش در دانشگاه است و در 
کتابخانه اش در مورد نویسندگان اسکوالستیک 
فکر می کند، معرفی می کنند، فیلمر انســانی با 
فرهنگ اصیل و یک منتقد ادبی و فکری سدة 
  هفدهمی بود. با شاعران، حقوق دانان، متألهان، 
سیاستمداران، نمایش نامه نویسان و تاریخ نگاران 

آشنا بود.

هابز هم زاد 
ترجمه رساله پدرساالر اثر رابرت فیلمر

یک رخداد مهم در فهم اندیشه سیاسی آزادی در ایران است 

بیژن مومیوند
روزنامه نگار تاریخ و اندیشه

فیلمر علیه  الک 
پدرساالر به دنبال ارائه تبیینی دینی از پادشاهی بود

»پدرساالر« تشریح و کالبدشناسی نظام 
سیاسی نیست، بلکه رساله ای دربارة   تعهد 
سیاسی و خاستگاه تاریخی قدرت سیاسی 
است. فرض اول فیلمر این است که کتاب 
مقدس وحی حقیقــی، بی همتا و کامل 
ارادة   خداوند در مورد تمام چیزهاســت. 
این کتاب کل حقیقــت دربارة   ماهیت 
جهان و ماهیت جامعه را شامل می شود. 
جزییات تاریخ ثبت شده از شروع تا مرگ 
رسوالن و قوانینی که از آن زمان تا پایان 
جهان بر تاریخ حکمفرماســت، در آن 
یافت می شود. با توجه به چنین داده هایی 
دربارة   کتاب مقدس، این کتاب چه چیزی 
می تواند دربارة   جامعه انسانی بگوید؟ برای 
فیلمر این امر در دو نکته کاماًل قطعی و 
مشخص است؛ خاستگاه جامعه انسانی و 
ماهیت روابط افرادی که جامعه انســانی 
را تشکیل می  دهند. جامعه انسانی از یک 
نفر سرچشمه می گیرد؛ آدم، زمانی قبل از 
خلق حوا وجود داشته که آدم تنها موجود 
انسانی بوده است. ارادة   خداوند بر این قرار 
است که جامعه انسانی باید بدین نحو، با 
یک انســان و نه دو انسان و یا عده ای از 
انسان ها، آغاز شود. فیلمر نتیجه می گیرد 
که منظــور خداوند تصریح این موضوع 
بوده که تمام انسان های دیگر باید مطیع 
و فرمانبردار این نخســتین انسان، یعنی 

آدم، باشــند. عالوه بر این، از آن جا که 
تمام این انسان های بعدی از همین منبع 
پدیدار می شوند، همگی از حیث طبیعی 
و فیزیولوژیکی به یکدیگر وابسته اند. از 
این طریق خداوند می  خواهد نشــان دهد 
که روابط میان تمام موجودات انسانی باید 
طبیعی باشــد و در واقع پیوندی فیزیکی 
است. جامعه یک خانواده است و خانواده 
از یک فرد مجرد مرد نشات می گیرد. از 
نظر فیلمر این ها بدان معناست که مفهوم 
انســان آزاد از انقیاد قدرت و پیرو ارادة 
  خود کاماًل غیر ممکن است. تمام انسان ها 
غیر آزاد و نابرابر زاده شده اند و همواره 
هم این گونه باقی خواهند ماند؛ آن ها مطیع 
بزرگ ترهای  فرودســت  و  پدران شان 
خــود بودند. نظریــه پیدایش جماعات 
سیاسی نیز که با انسان های آزاد و برابر 
شــروع می کند، در کل معنای خاصی را 
افاده نمی کنــد. فیلمر نتیجه گیری هایش 
از کتاب مقدس و تاریخ بشــر را دربارة 
  ماهیت حکومت در شــش گزارة   منفی 
احتماال  گزاره ها  این  می کند.  جمع بندی 
آخرین کلماتی اند که او دربارة   سیاست 
نوشته است: 1ـ این که شکلی از حکومت 
وجود ندارد، جز پادشــاهی، 2ـ  این که 
ندارد، جز پدرانه، 3ـ   پادشاهی ای وجود 
این که پادشاهی   پدرانه ای وجود ندارد، جز 

مطلق یا خودسرانه، 4ـ  این که چیزی نظیر 
آریستوکراسی یا دموکراسی وجود ندارد، 
5ـ  این که شکلی از حکومت نظیر تیرانی 
یا استبدادی وجود ندارد، 6ـ  این که مردم 

بالطبع آزاد زاده نشده اند.
فیلمــر اگرچه در هیــچ کجا تالش 
نمی کند نشــان دهد چگونه چارلز اول 
وارث مستقیم یکی از پسران نوح است، 
اما آشکارا این موضوع را فرض می گیرد 
و با تمرکز بر جزئیات می  کوشد اثبات 
کند که پارلمان انگلستان از حقوق اخالقی 
یا قانونی ای برخوردار نیست که بیش از 
مجلس اتاژنرو فرانســه یا رسوالن زمینی 
لهستان به حاکمیت پادشاهان تجاوز کند. 
او با استناد به شواهدی از این دست از وحی 
و تاریخ بشر کوشید اصل پدرساالری تعهد 
سیاسی را اثبات کند. با این وجود، در عمل 
نمی تواند به شیوه ای اثباتی مدعای خود را 

عرضه کند. 
ممکن است ســوال شود چرا متفکر 
پرآوازه ای مانند جان الک پیش از آن که 
بتواند استدالل خودش را ارائه کند ضرورت 

دیده کلمه به کلمه فیلمر را تجزیه و تحلیل 
کند؟ پدرساالر را در مقام فلسفی نمی توان 
با »لویاتان« یا »اوشــیانای« هرینگتون 
مقایسه کرد، با این وصف چرا این اثر در 
کنار تمام این نام های درخشان در تفکر 
و سیاست انگلستان قرار دارد؟ به اعتقاد 
پیتر لســت در توضیح دالیل اهمیت و 
تاثیرگذاری فیلمر باید پذیرفت که شهرت 
وی تا حد زیادی مرهون شرایط دوره ای 
اســت که در آن آثارش احیا شده بودند. 
توری ها در 1680 به فیلمر نیاز داشــتند، 
زیرا تاج و تخت در خطر بود، مخالفان شان 
مسالة   تعهد سیاســی را طرح کرده بودند 
و با گســتره ای از تبلیغات روبه رو بودند. 
ارزش »پدرساالر« به عنوان سندی تاریخی 
در وهلة   اول متضمن فهم قوت و استمرار 
آن در فرهنگ اروپا به شــکل خانوادة 
به مسائل  ایستار پدرساالرانه    پدرساالر و 

سیاسی است. 
طی چند ماه بعد از انتشار »پدرساالر« 
سه تن از تواناترین اذهان جناح ویگ ها 
کوشیدند تا پدرساالرگرایی را رد کنند: 

جیمز تیرل تاریخ نگار، آلگرنون سیدنی، 
ارشــد دولتمردان هوادار »آرمان  عضو 
قدیم« و جان الک. البته، مشــاجرات از 
این سه تن بسیار فراتر رفت و نام فیلمر 
به طور مداوم در رســایل و مجالت این 
دوره تکرار می شود. اهمیت این بحث را 
باید برحســب اصول قانون اساسی 1688 
و تاثیر »دو رســاله«   الک سنجید، که 
هر دو از آن نشــات می گیرند. الک در 
»دو رســاله« آرام و طنزوار و به مراتب 
بهتر از رجزخوانی های خشم آلود سیدنی 
یا فضل فروشــی های طاقت فرسای تیرل 
به مصاف فیلمر می رود و شــهرت فیلمر 
هیچ گاه از زخم گفته های وی التیام نیافت 
و بــه آرامی او را از لبــة   بدنامی موقت 
به درة گمنامی دائمــی درافکند. هدف 
آشــکار فرد اهل عملی نظیر الک فیلمر 
و پدرساالرگرایی بود که دشمن بودند و 
نه هابز و استبداد که شهرتش جنبة   فلسفی 
داشت و از نفوذ سیاسی ناچیزی برخوردار 
بود. این امر نه تنها در مورد رسالة   اول، که 
با هدف رد فیلمر نوشته شده بود؛ بلکه در 
مورد رسالة   دوم نیز صدق می کند. الک 
که شش سال پیش از انقالب باشکوه به 
هلند تبعید شد، پس از انقالب رهبر فکری 
و سخنگوی حزب ویگ شد و انتشار »دو 
رســاله«  هم بیانیه و هم توجیهی برای 

تحوالت 1688 بود. از بین مباحث رابرت 
فیلمر،  الک، متوجهِ این اســتدالل او شد 
که بشــر طبیعتاً آزاد نیست. علت توجه 
الک به این اســتدالل از این رو بود که 
فیلمر از این برهان به عنوان نقطه شروع 
استفاده کرده و تمام برهان های بعدِی خود 
را سوار بر همین مقدمه می کند و در نهایت 
به این نتیجه می رسد که تمام حکومت های 
مشروع   باید از نوع  سلطنت مطلقه  باشند 
و این که تمام پادشاهان سلطنت خود را 
مدیون اولین انســان، یعنی حضرت آدم 
هســتند. در ابتدای رساله نخست، الک، 
منِکر این قضیه می شود که انجیل و عقل 
بشری  بر  برهاِن فیلمر صّحه گذاشته باشند 
ودر ادامه به دقت متــوِن اصلِی انجیل را 

بررسی کرده و به عنوان شاهد می آورد.
»پدرساالر« را به تازگی علی اردستانی 
به فارسی ترجمه کرده و نشر نگاه معاصر 
آن را منتشر کرده است. اردستانی دربارة 
مشکالت و دشــوارهای آن  می نویسد: 
آمیخته  نامانوس که عمدتاً  »وجود زبان 
به مفاهیم االهیاتی است، قطعات پیچیده 
و اصطالحاتی که طی زمان معنایشــان 
تغییر کرده، و تدوین کتاب در زمانه ای 
پرآشــوب و بحرانی که نویسنده را به 
موجزگویی واداشــته اســت، از جمله 

مهم ترین مشکالت کتاب حاضر است.«

در پرتره   رابرت فیلمر، صورتش کوچک و 
ظریف، بینی اش عقابی و برجسته است. 

رنگش پریده، موهایش به عقب ریخته و نرم 
و کشیده و سبیلی مخروطی که در مجموع 
چهره   او را گلگون و تقریبًا زنجبیلی ساخته 

است

پدرساالر
یا قدرت طبیعی شاهان

رابرت فیلمر
ترجمه علی اردستانی

نگاه معاصر/ ۱۶۸ صفحه/ ۱۳۰۰۰ تومان



پرسـه فصل 5:  هنر و ادبیات

از ســال های پایانی دهــه ی چهل که 
»کانون نویسندگان ایران« برای مبارزه با 
سانسور تشکیل شد تا امروز نویسنده گاِن 
ایرانی در حسرِت صنفی که بتواند مطالباِت 
صنفی ایشان را پاسخ دهد بوده اند. کانون 
نویسندگان هرچند با رفتارهایی سازنده در 
حوزه ی مبارزه با سانسور در زمان پهلوی 
و حضوری پررنگ در ســال های آغازیِن 
انقالب توانست به ملجایی برای نویسنده گان 
و شاعران تبدیل شود اما به خاطِر فشارهای 
بیرونی و برخی اختالف های عمیق و مستمر 
درونی نتوانست این نقش را بازی کند. از 
سویی دیگر در سال های بعِد انقالب تا امروز 
نهادهای قدرت با دو مساله ی مهم روبه رو 
بوده اند؛ نخست مساله ی کانون نویسندگان 
ایران و دوم فشــارِ ضمنی نویســنده گاِن 
ایرانی برای داشــتِن صنفی فراگیر و دور 
از رفتارهای سیاسی. در هفته های گذشته 
صنفی اعالم موجودیت کرد که توانســته 
بود مراحِل ثبت خــود را از وزارِت کار 
دریافت کند؛ صنفی به نامِ »انجمن کارگری 
داستان نویساِن تهران«. گروهی که توانست 
در فعالیتی مســتمر و چند ماهه خود را به 
ثبت برســاند و حتا انتخاباِت مجمع اش را 
برگزار کــرده و اعضای هیاِت مدیره اش 
را بشناسد. این فرآیند با واکنش های بسیار 
زیادی؛ اعم از مثبت و منفی همراه بود. از 
نهادسازی های  سال های گذشته  در  سویی 
فرمایشی یا خاص برای داستان نویسی نیز 
نتوانسته بود جایی بیِن قاطبه ی اهالی ادبیات 
باز کند. مثلن »انجمن قلم« که هیچ گاه از 
سوی نویسنده گاِن مهم و مستقل ایران جدی 
گرفته نشد. حال در این شرایط و با تاسیس 
این صنف بسامدی بیِن نویسنده گاِن ایرانی 
به وجود آمده که کمی هم طبیعی به نظر 

می رسد.

QQQ انجمن کارگری داستان نویسان
چه طور تاسیس شد؟

ساِل گذشــته چند داســتان نویس از 
نسل های نزدیک به هم و بعِد تاسیس انجمن 
روزنامه نگاران به این فکر افتادند که شاید 
در شرایِط دولِت فعلی بشود به رویای وجودِ 
یک صنِف داســتان نویس جامه ی عمل 
پوشاند. مهم ترین دلیلی که این میان وجود 
داستان نویسان  عدیده ی  مشکالِت  داشت، 
بود در برخورد با ناشران شــان یا قصه ی 
بیمه ی درمانی. حقوقی ابتدایی که به دلیل 
ُگنگ بودِن مفهومِ نویسنده گی در ایران و 
با  بسیاری  برای  قانونی اش  چارچوب های 
مشکالت همیشــه گی همراه بود. حلقه ی 
نخستینی که این ماجرا را رقم زد و هیاِت 
موسِس آن شد، شامِل محمدحسِن شهسواری، 
کامران محمدی و حسین سناپور بود. این 
سه کنار چند داســتان نویِس جوان دیگر 
توانستند با مراجعه به وزارت کار و گذر از 
پیچ و خم های قانونی اش این انجمن را به ثبت 
برسانند. هیاِت موسس سه نفره ی مذکور را 
پنجاه نویسنده ی دیگر حمایت می کردند 
کــه از نظِر قانونی اعضای اصلی و اولیه ی 
تاسیس این انجمن محسوب می شدند. صفِت 
»کارگری« که موردِ مناقشــه ی بسیاری 
قرار گرفت نیــز از الزام های وزارت خانه 
بود و »تهران« بودن اش نیز ناشی از همین 
مقررات. این گروه بعِد جلســات متعدد و 
تصویب و رای گیری اساســنامه و به حِد 

نصاب رسیدِن اعضای موسس اش توانست 
درخواسِت تشکیل مجمع کند. در این مجمع 
که دو هفته ی پیش برگزار شد، حدود صد 
و بیست داســتان نویس شرکت کردند و 
رای به انتخــاِب نامزدها دادند. در نهایت 
فرخنده آقایی به عنوان اولین رئیس هیات 
مدیره ی این انجمن و احمد پوری به عنوان 
نایب رئیس انتخاب شــد و نام هایی چون 
محمدحسن شهسواری و کامران محمدی 
و... نیز اعضای هفت نفره ی هیات مدیره را 
ساختند؛ اعضایی که برخی شان نویسنده گاِن 
چندان شناخته شده ای محسوب نمی شوند و 
همین اعتراض هایی را برانگیخت. اما پاسِخ 
روشن این بود که در کارِ صنفی اهمیِت 
ادبی باعِث حق برای هیچ کسی نمی شود. 
این انجمــن در وهله ی اول هدِف خود را 
حِل مساله ی سانسور و قضیه ی کپی رایت 
اعالم کرد. از ســویی دیگر اراده ی این 
جمع به سیاسی نبودن نیز واضح و آشکار 
اســت؛ طوری که سخن گوی آن ها محمد 
حســینی بارها اعالم کرد که این جمع 
صرفن برای منویات و مشــکالت صنفی 
نویسنده گان تشکیل شده است. نکته ی مهِم 
دیگر عدمِ همراهی و محافظه کاری برخی 
نویسنده گان قدیمی با این انجمن نوپا بود. 
چیزی که برخی ریشــه اش را در برخوردِ 
کانون نویسندگان می دانند با قضیه. اما این 
میان قصه ی کانون نویسندگان ایران به کجا 

می رسد...؟

QQQ کانون نویسندگان ایران و انجمن
داستان نویسان تهران

در بدوِ تشکیل هسته ی اولیه ی انجمن 
داستان نویســاِن تهران جلساتی با برخی 
نویسنده گان شناخته شده ماننِد جواد مجابی، 
محمود دولت آبادی، امیرحسن چهل تن و... 
برگزار شد و درباره ی این که این انجمن در 
ساختاری قانونی کار خواهد کرد با ایشان 
صحبت شد. این که اعضای این جمع قصِد 
مقابله یا مواجهه با کانون نویسندگان ایران 
را ندارنــد و این پیام را جواد مجابی که به 
حسن نیت شهره اســت به برخی اعضای 
کانون منتقل کرد. اما پس از اعالمِ رسمی 
خبِر تاســیس این انجمن و چنان چه قابل 
پیش بینی هم بود، اعتراض ها آغاز شــد. 

کانون نویسند گان ایران که سال هاست 
مجوزِ برگــزاری مجمع ندارد 

خود  جلساِت  اکثرن  ا و  ر
به شــکلی خصوصی 
به  می کند،  برگــزار 
رسمی  غیِر  شــکلی 
ایــن کار را نوعــی 

دانســت.  موازی کاری 
در مقابل پاســخ داده شد که این 
کانون سال هاســت تنها دنباِل وجِه 
نمادیِن خود اســت و نمی تواند در 
صنفی  خواســته های  تحقِق  جهِت 

قدمی بردارد. هرچنــد کانون مذکور 
در چند ماهِ اخیر توانســته چند جلسه ی 
نیمه عمومی برگــزار کند اما ظهورِ این 
بسیار  داستان نویســان  که  نوپا  انجمن 
زیادی به عضویت اش درآمده اند، باعث 
شده تا شاید ساز و کاری دیگر در پیش 
گیرند. قصه ی کانون در چند دهه ی اخیر 
قصه ای بوده مملــو از نامالیمات. هم 
امورِ  متولیاِن  سوی  از  نامالیمت هایی 
فرهنگی در به رسمیت شناساندِن این 
نهادِ قدیمی و نمادیِن ادبیات در ایران، 
هم انبوهی از اختالف های درونی که 
بیشترشان را اعضایی رقم زده اند که نه 

کارند مشغوِل  نویسنده گان 
تاسیس انجمن صنفی کارگری داستان نویسان تهران با بازخوردهای فراوانی روبه رو بوده است

شاعر بوده اند، نه نویسنده و صرفن یا مترجم 
بوده اند یا چیزکی نوشته اند. این انحصارطلبی 
باعث شــد تا در سال های اخیر کانون نیز 
با شــکاف های درونی روبه رو باشد و به 
خاطِر عدمِ ثبِت قانونی نتواند کارکردهای 
صنفی اش را انجام دهد. هرچند در این چند 
روز بسیاری از مسائِل کهنه و قدیمی دوباره 
پیش کشیده شده اند و بازار اتهام زنی هم داغ 
است اما به نظر می رسد که شاید تاسیس این 
انجمن باعث شود کانون نویسندگان ایران 
هم قدمی برای پوست اندازی اش بردارد. چه 
هم رئیس، هم نایب رئیس این انجمن جدید 

از اعضای کانون نیز محسوب می شوند.

QQQانجمن قلم و رضا رهگذر
اما ایــن میان انجمن قلم ایران که چند 
ســاِل پیش با حمایِت بخشی از حاکمیت 
تاســیس شــد و اعالم کرد می خواهد 
صنفی باشد برای تحقق خواسته های تمام 
نویســنده گان ایرانی، عملن از مدارِ خود 
خارج شده اســت. انجمن قلم که جایزه ای 
هم به نامِ »قلــِم زرین« اهدا می کند و در 
دارد،  برگزیده گانی  مختلــف  حوزه های 
عملن نهادی ست فکری برای نویسنده گانی 
خاص و به اصطالح خــودی. این انجمن 
که بسیاری از نویســنده گان میانه رو نیز 
دیگر چندان توجهی به آن ندارند، با تفکِر 
می شود.  اداره  سرشار)رهگذر(  محمدرضا 
انجمنی کــه در دوراِن احمدی نژاد پر و 
بال بیشتری هم گرفت و در نهایت تالش 
داشت تا خود را به عنواِن تنها نهادِ صنفی 
نویســنده گان ایرانی معرفی کند. قصه ی 
عجیب این نهــاد در جایی اوج می گیرد 
که انجمن مذکور در تمامِ این سال ها جز 
حمایت از جریانی بسیار خاص و محدود 
از نویســنده گانی شناخته شده و موسوم به 
انقالبی کاری برای دیگر نویســنده گان 

انجام نداده و در ضمن توفیق هم نداشــته 
تا ایشــان را به ســمِت خود جذب کند. 
درواقِع جریــاِن تندرو و رادیکالی که در 
سال های اوِل انقالب سعی داشت در ادبیات 
دســت به »تصفیه« بزند و حتا با واکنِش 
چهره هایی چون قیصر امین پور هم روبه رو 
شد، سکاِن هدایت و فکِر این انجمن را بر 
عهده گرفته است. طبِق قانون اصناف هیچ 
محدودیتی برای بودِن چند تشکل مختلف 
از یک صنف با تعریف های روشن وجود 
ندارد. برای همین انجمِن قلم نیز صاحِب 
این حق است که نویسنده گان هم فکر با 
جریاِن ادبیات ایدئولوژیک و تجویزی را 
گردِ خود جمع کرده و به فعالیت بپردازد، 
اما مشــکل از جایی شــروع شد که این 
جمع درباره ی ســایر صنف ها و گروه ها 
به نظردادن مشــغول شد. رهگذر هم زمان 
با انتخاباِت اولین دوره ی انجمن کارگری 
داستان نویسان ایرانی طی مصاحبه ای با ایلنا 
از فرصت به دست آمده نهایت استفاده را 
برد و گفت: »این نویسندگان نمی خواهند 
در چارچوب قانــون فعالیت کنند. یک 
انجمن صنفی نمی خواهند به وجود بیاورند، 
می خواهند یک حزب سیاســی با عنوان 
تشکل نویسندگان به وجود بیاورند و ابدا 
کار صنفی در برنامه شان نیست. می خواهند 
مرتب بیانیه سیاسی بدهند. از سال 46 که 
تاسیس شده اند هم چه در دوره کوتاهی که 
قانونی بوده اند و چه سایر زمان ها جز صدور 
بیانیه سیاسی کار دیگری نکرده اند و جز در 
مورد مطالبه آزادی در بیان بدون هرگونه 
قید و حصر اصال درباره مســائل صنفی 
نویسنده  نزده اند. خب  حرفی  نویسندگان 
اگر بخواهد کار سیاسی کند، می تواند برود 
در انواع احزاب و تشــکل های سیاسی با 
هر گرایشــی که مایل است عضو شود و 
فعالیت کند. در حالی که نویسنده نیاز دارد 

عضو تشکلی باشــد که از حقوق مادی و 
معنوی اش حمایت کند. واقعا هم گرداندن 
یک تشکل صنفی کار بسیار مشکلی است 
و گردانندگان باید تمام وقت مشغول کار 
و به فکر نیازهای اهالی قلم باشند. این دسته 
از نویسندگان حوصله و انگیزه این قبیل 
فعالیت ها را ندارند و آسان ترین کار را که 
صدور بیانیه سیاسی است در دستورکار قرار 
می دهند. این عده حیات و بقای خودشان 
را در این می دانند که خارج از چارچوب 
قانــون مظلوم نمایی کنند و می خواهند در 
هیچ چارچوبی نباشند تا هر حرفی دلشان 
خواست بزنند و هر کاری دلشان خواست 
انجام بدهند.« این جمالت که عملن حمله 
به کانون نویسندگان ایران و سابقه ی آن 
بود و خبر از افوِل سایه ی انجمن قلِم رهگذر 
می داد، به خاطر هم زمانی با تشکیل انجمن 
داستان نویسان ایرانی سوءتفاهم های شدیدی 
به وجود آورد. چنان کــه گویا رهگذر 
خواسته اعالم کند که این انجمن تازه هم 
در مسیری مخالِف سابقه ی کانون حرکت 
خواهد کرد. این امر باعث شــد که پدرِ 
جریاِن بنیادگرایی ادبی در این سال ها زبان 
به نقِد دولت بگشاید در هم دلی ای که به زعِم 
او با این نویسنده گان نشان داده در سال های 
اخیر! فارغ از این اتفاق، ماجرای مصاحبه ی 
رهگذر که همیشــه آشکار و با صراحت 
اعالم کرده نویســنده گی کاری ست در 
راستای مذهب و نویسنده گاِن دیگر از منظِر 
او نمی توانند جدی گرفته شوند، باعث شد 
مرزهای تنگ و بسته ی انجمِن موسوم به قلم 
هم مشخص تر شود. انجمنی که هویت اش 
را در مواجهه با دیگران ساخته بود و کم کم 

در محاق و فراموشی فرومی رود.

QQQ انجمن داستان نویسان تهران چه
می خواهد؟

گفته های  طبِق  این ســوال  پاســِخ 
ســازنده گان و اعضا و البته آیین نامه ی 
احقاق  است:  کاملن روشــن  داخلی اش 
حقوِق نویســنده گان در تقابل با ناشران، 
دولت و گرفتــِن امتیازهای صنفی برای 
آن ها از جمله بیمه یا تاسیس صندوق های 
اعتباری. در وهله ی اول به نظر می رســد 
این انجمن مانند بیشتِر اصناف غیِرسیاسی 
خواهد بود. این غیرسیاسی بودن به معنای 
بیانیه یا نامه هایی ست که کاری  انتشارِ 
نویسنده گی  کارِ  به 
مرحله ی  در  ندارند. 
بعد این انجمن تالش 
می کند با عضوگیری 
بیشتر بتواند اعضای 
خود را گسترش داده و از 
این اهرم برای مذاکره سِر مساله ی 
کپی رایت  یا  دستمزدها  سانسور، 
این  اعضای  اکثِر  کند.  اســتفاده 
انجمن تا این جا نویسنده گاِن جوان 
و میان ســاِل فعال هستند که حداقل 
دو کتاب دارند. نکته ای که این میان 
باعث اختالف هایي شد، ذکِر یک نکته 
در آیین نامه ی این انجمن بود. این که 
نویسنده گانی که پروانه ی نشر دارند، 
نباید و نمی توانند در این صنف عضو 
شــوند. یکی از ماده هایی که به نظِر 
من که در همــان روزهای اول و به 
دالیل شــخصی از این انجمن کناره 
گرفتم، بسیار محِل مناقشه است و 
خوانش های متعددی می توان از آن 
کرد. چه برخی از نویسنده گان فعال 
این کشــور دارای مجوز نشر هم 

هستند. چه در این صورت آیا نویسنده گانی 
که مثلن روزنامه نگار هستند نیز نباید عضو 
شوند، یا نویسنده گانی که کار ویراستاری 
حرفه ای می کنند. اشکاِل بزرگ این تبصره 
این است که به خاطِر نسبت هایی که میان 
کار نشر با مطبوعات وجود دارد، بسیاری از 
داستان نویسان ایرانی در این دو حوزه کار 
می کنند و نمی شود نویسنده بودن شان را در 
سایه ی کاری دیگر زیِر سوال برد. به زعِم 
من این نخستین اشتباه انجمن مذکور بود 
که باعِث بحث های فراوانی هم شده است. 
فارغ از این مساله باید منتظر ماند و به نظاره 
نشست که انجمن مذکور چه طور می تواند 
جایگاهِ خود را مقابِل انبوهی از نهادهای 
قدرت رسمی و غیررسمی تصمیم گیرنده 
برای ادبیات در ایران روشن کند. هرچند 
در این چنــد روزه انتقادهایی به انجمن 
مذکور شــده )که طبیعی هم هست(، اما 
همه منتظرند تا دریابند که این هیات مدیره 
چه طور تالش می کند تا بتواند بسیاری از 
قوانین را در رابطه ی نویســنده با ارشاد یا 
اتحادیه ی ناشران روشن تر یا اصالح کند. 
چه به واســطه ی ثبِت قانونی این انجمن 
اهرمِ اجرایی و قدرت چانه زنی دارد و باید 
از این فرصت که مثلن در اختیار کانون 
نویسندگان ایران نیست، استفاده کند برای 
عبور از یک وضعیت صرفن تزیینی که 
اگر دچارش شود، از هم می پاشد؛ چه این 
انجمن ســابقه ی تاریخی کانون را ندارد 
که بتواند با اســتعانت به آن به حیات و 
زیست اش ادامه دهد. این نگرانی ها، امری 
هستند که بسیاری از اعضای این انجمن و 
صنف و افرادی که بیرون از آن هســتند 
به آن فکر می کننــد. وضعیت نهادهای 
تصمیم گیرنده برای ادبیات در چهار دهه ی 
اخیر تقریبــن به نحوی بوده که دولت ها 
حرف آخــر را زده اند. معضِل بزرگی به 
نامِ سانسور و صدماِت عمیقی که بر پیکر 
و ذهِن چند نســل از نویسنده گاِن ایرانی 
گذاشته است، اولین آزموِن جدی هر نهادِ 
صنفی ای ست که در حوزه ی ادبیات رفتار 
و فعالیت دارد. از اواخِر دهه ی شصت که 
اداره ی کتاِب وزارت ارشــاد سنِگ بنای 
نظارِت پیش از چاپ را گذاشت و بسیاری 
دولت ها از آن به مثابهِ ابزار استفاده کردند، 
تا امروز فرآیند نوشــتن در ایران آمیخته 
است با این مساله. پس از آن قصه ی مهِم 
کپی رایت اســت. قصه ای که نبودن اش 
این آشــفته بازار را در حوزه ی ترجمه در 
ایران رقم زده و این حجم ناشــِر زرد و 
بی رویه و بی کارکرد ساخته است. برای 
حِل این دو مساله که سال های سال است 
درباره شان مقاله ها نوشته می شود و بحث ها 
در می گیرد، چاره ای نیست جز یک رونِد 
قانونی و صنفی. این که باید در هر دو مورد 
به منشی جهانی رفتار کنیم و سانسورِ پیش 
از انتشار عملن دیگر محلی از اِعراب ندارد 
و البته نداشته اســت. حال این چشم انداز 
مقابِل این انجمِن جوان است. صنفی که 
کنارِ خود نامِ تاریخی کانون نویسندگان را 
می شنود و از سویی انبوه نهادهای موازی 
که ساخته شده اند در دوران مهرورزی برای 
ایجاد جبهه های ارزشی در فضای ادبیات. 
آیا خردورزی و میانه روی می تواند حکِم 
برنــده را در اختیارِ این صنف قرار دهد؟ 
این چیزی ســت که باید با صبر به نظاره 
بنشینیم و امیدوار باشیم دیپلماسی و قدرت 
چانه زنی هیات مدیره ی این صنف بتواند 
کمی مسیر را هموارتر کند برای مسائِل 

کاری نویسنده گان...

مهدی یزدانی ُخّرم
نویسنده و روزنامه نگار ادبی
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سريال »سربداران« البته قرار بود قبل انقالب توليد شود.تلویزیون
در سال 56، درست همان زماني كه ايده ي سريال »جاده ي ابريشم« علي حاتمي جدي شده بود
تلويزيون ملي از ساخت سريالي درباره ي جنبش سربداران استقبال كرد.

یعتی شر مخلوق 
چطور سریال سربداران انقالب اسالمي را بازنمایي کرد

از حسينيه ی ارشاد تا تلویزیون

همه چیز از حسینیه ي ارشاد شروع 1 
شــد، از جایي کــه دکتر علي 
شریعتي سخنراني هاي آتشین مي کرد و 
به جوش وخروش وا  را  جوانان مذهبي 
مي داشت. دهه ي چهل بود و دانشجویان 
مسلمان با بزرگ ترین چالش زندگي شان 
مواجه شده بودند: چپ ها، از هر گروه 
و مسلکي ایده هایي براي مبارزه مطرح 
مي کردند و در سطح جهاني نشانه هاي 
الجزایر( دیده  تا  موفقیت شان )از کوبا 
مي شد. آن زمان تازه انجمن هاي اسالمي 
راه افتــاده بود و مهنــدس بازرگان و 
آیت اهلل طالقاني نقش مهمي در خط دهي 
به نسل جوان داشــتند. ولي هیچ کدام 
آن ها ایده ي مبارزه ي جوانانه را در سر 
نداشتند، آن ها مبارزین کالسیکي بودند 
که قرائت سنتي از مبارزه با استبداد را به 
نگاه و روش نوي مبارزه ترجیح مي دادند. 
این جا بود که دکتر شریعتي مي درخشید: 
ایده هاي او درباره ي ابوذر، حجربن عدي، 
حربن ریاحي، هانــي و امام علي )ع( و 
حضرت فاطمه )س( جوان ها را تشویق 
مي کرد. همه چیز وقتي شــروع شد که 
قرائتي انقالبي از تشــیع میان جوان ها 

دامن گیر شد و آن ها را شیفته کرد.

محمدعلي نجفي، اواســط دهه ي 2 
معماري  دانشــکده ي  وارد  چهل 
دانشگاه ملي شد، او آن زمان با ایده هاي 
دکتر شریعتي آشــنا بود و به واسطه ي 
همکاري اش با انجمن اسالمي دانشگاه، 
با دکتربهشتي، آیت اهلل  بود  توانســته 
رفت و آمد  بازرگان  مهندس  و  مطهري 
کند. ولي مثل همه ي دانشجویان مسلمان 
دغدغه منــد آن روزگار، گذر او هم به 
حسینیه ي ارشاد افتاد. روایت هاي آتشین 
دکتر شــریعتي بر او اثر کرد و او که 
دانشــجوي هنر بود تصمیم گرفت آن 
ســخنراني ها را در قالبي تازه ارائه کند: 
مشهور اســت که آن زمان با تماشاي 
فیلم »رضا موتوري« که علي شریعتي 
شیفته اش بود گروه تصمیم گرفت آن 
را اجرا کند و چند شب هم با گروهي 
از جوان هــا این نمایــش روي صحنه 
رفت. حتي این گروه از مسعود کیمیایي 
خواســت تا به دیدن نمایش بیاید و در 
آنجا با شریعتي مالقات کند اما کیمیایي 

به بهانه ي سرماخوردگي عذر خواست. با 
این همه زیرزمین حسینیه ي ارشاد پاتوق 
جوان هایي شد که مي خواستند نظریات 
شــریعتي را با هنر ترکیب کنند و به 
ارائه کنند.  مخاطبشان  به  تازه اي  شکل 
»ابوذر«، »هیئت  نمایش هــاي  اجراي 
متوسالن بـــه سایر شهدا« و »چون با 
ادب و تمیز باشی« نمونه ي این کارها 
بود. محمدعلي نجفي به پیشنهاد دکتر 
شــریعتي کار سینما را جدي گرفت و 
دانشکده ي  دانشجویان  کالس هاي  سر 
هنرهاي زیبا حاضر شد و فیلم دید تا به 
رمزوراز کار آشنا شود. ولي آن چه که 
او را درگیر کرد مسئله ي انقالبي گري 
شیعه بود؛ آن زمان فهمیده بود که تنها 
جنبش سربداران اســت که در تاریخ 
ایران انقالبي مردمي بود و رهبري آن 

با روحانیت بوده است. اگرچه شریعتي 
چندان روي خوشي به روحانیون نشان 
نمي داد ولي ایــن فرصتي کم نظیر بود 
براي همین گــروه تصمیم گرفت در 
را  »سربداران«  نمایش  زیرزمین  همان 

اجرا کند.

اجراي »سربداران« فقط یک شب 3 
دوام پیدا کرد و ســاواك که از 
برنامه هاي حسینیه آگاه شده بود به آنجا 
ریخت، دکورها را خراب کرد و گروه 
هم فرار کردند. ولي محمدعلي نجفي به 
کارش ادامه داد: این بار فیلمي ساخت 
به نام »الناس« که درباره ي یک کارگر 
اخراجي بود. فیلم در خارج از کشور هم 
طرفداران فراواني پیدا کرد ولي این یک 
شــروع بود: سال 56 بود که محمدعلي 
نجفي به همراه ســیدمحمد بهشــتي و 
چند نفر دیگر از دانشــجویان معماري 
فیلم را راه اندازي کرد.  موسسه ي آیت 
آن ها بعدها فیلم هایي مثل »ُجنگ اطهر« 
انقالب،  بعد  و »لیله القدر« هم ساختند. 
درســت در روزهایي که هنوز تکلیف 
سینما مشخص نبود، نجفي مسئول امور 

سینمایي وزارت فرهنگ شد.

تلویزیون 4  در  زمان طرحــي  آن 
درباره ي »ســربداران« بود که به 
اصرار کمال خرازي به نجفي ســپرده 
شــد؛ ظاهراً کمال خرازي که آن زمان 
مسئول شبکه هاي تلویزیوني بود با نجفي 
از دوران فعالیت هاي حســینیه ي ارشاد 
آشنا بود و بهترین گزینه را براي کار 
نجفي مي دانست. نجفي طرح ها متعددي 
را خواند اما هیچ کدام او را قانع نکرد. تا 
این که از طریق یکي از همکالسي هاي 
قدیمي اش با کیهان رهگذر آشنا شد. او 
یک هفته فرصت خواست تا درباره ي 
موضوع تحقیق کند. بعد یک هفته طرح 
را به نجفي داد و او آن را انتخاب کرد. 

نگارش فیلمنامه  ي سریال از آبان  5 
59 تا تیر 60 طول کشــید و در 
این مدت، رهگذر زیرنظر نجفي روي 
فیلمنامه کار کرد، ایده هــاي او را در 
فیلمنامه گنجاند و »سربداران« خلق شد. 
ســریال در آن زمان با بودجه اي معادل 
60 میلیون تومان از سال 61 تا 6 جلوي 
متعلق  دستمزد  بیشترین  دوربین رفت. 

به علي نصیریان بود که ماهي 10 هزار 
تومان دریافت مي کــرد. نجفي معتقد 
بود: »جنبش ســربداران دو مشخصه ي 
مشترك با انقالب اســالمي دارد: اول 
این که جنبش مردمي است و دوم، این که 
رهبري اش با روحانیت شیعه است. من 
آن زمان مي خواســتم جنبشــي شبیه 
انقالب خودمان را به تصویر بکشم.« و 
البته: »سربداران از یک مثلث تاریخي-
اجتماعي حرف مي زند، یک رأس آن 
شیخ حسن، یک رأس آن فاطمه و یک 
رأسش قاضي شارح است. شیخ حسن، 
ایدئولوگ و رهبر انقالب است و فاطمه 
مردم است. ازدواج فاطمه با شیخ حسن، 
ازدواج مردم با رهبر است. قاضي شارح 
هم کسي است که شکل عوض مي کند 

براي این که رودرروي مردم باشد.«

حاشيه های سربداران تأثير شریعتی در سربداران
 ظاهراً آیت اهلل هاشــمي رفسنجاني بر 
جریان نگارش فیلمنامه ي سریال بوده است. 
او در خاطره ي روز دهم فروردین سال 63 
نوشته است که: »تمام  روز در منزل  بودم . 
به  خاطر بین  دو تعطیل  قرار گرفتن  امروز، 
از طرف  دولت  تعطیل  رســمی  اعالم  شده  
است . بیشــتر وقتم  به  مطالعه  گزارش ها، 
مطالعه ي  ســناریوی  سریال   و  تلکس ها 
سربداران گذشت .« ولي موضوع بیش از در 
جریان بودن است. دفاع و حمایت هاشمي 
از سریال در خاطرات  هم به چشم مي خورد. 
مثال در خاطره ي 12 بهمن 1362 نوشــته 
خامنه ای[  ]آیت اهلل  »رئیس  جمهور  است: 
ایرادی  به  سریال  »سربداران«« داشتند که  
من  ردکردم ؛ ایشــان  ناراحت  شدند و من  
پشیمان .« موضوع انتقاد آیت اهلل خامنه اي 
از ســریال بعدها در مصاحبه ي ایشان با 
مجله ي »صحیفه« مشخص شد: »من نسبت 
اعتراض  »ســربداران«  سریال  همین  به 
دارم. من مي گویم این ها مي توانستند جاي 
اشخاص را عوض کنند. اصاًل هیچ لزومي 
نداشت که یک بازیکن قوي نقش قاضي 
شــارح را داشته باشــد و یک نفر جوان 
کم جاذبه در نقش حسن جوري بازي کند. 
من نمي توانم باور کنم که در این سریال ها 
دقت الزم شده باشد و در عین حال این طور 
دربیاید. یا بي دقتي شده یا ذره اي عناد هم 
به خرج داده شده است.« اشاره ي  آیت اهلل 
خامنه اي به بازي علي نصیریان )در نقش 
قاضي شــارح( و امین تــارخ )در نقش 

شیخ حسن جوري( اســت؛ تارخ در آن 
زمان هنوز هنرپیشه ي مشهوري نبود ولي 
نجفي معتقد بود که بازي زیرپوستي او و 
آرامشش کمک مي کند به نقش این رهبر 
مذهبي. ولي نکته ي مهم این جاســت که 
بعدها نجفي گفت از اول خواست شان این 
بوده که شیخ حسن جوري قهرمان سریال 
باشد اما مسیر حوادث به سمتي رفت که 
قاضي شارح محبوب همه شد. به همین دلیل 

هم مشکل متن را پذیرفت. 
 زمان نمایش »سربداران« کلي مشکل 
براي آن پیش آمد: اولین مسئله درخواست 
محمد هاشــمي، رئیس وقت ســازمان 
صداوسیما بود که از نجفي خواست یک 
قسمت به ســریال اضافه کند و در آن 
قاضي شارح را بُکشد. هاشمي معتقد بود 
که سریال ول شده است و شخصیت منفي 

قاضي شــارح باید بمیرد. مخالفت جدي 
نجفي منجر به این شــد که این قسمت 
ساخته نشــود اما یک قسمت سریال که 
مربوط به مراجعه ي شیخ حسن جوري به 
میکده ها بود به کلي حذف شد. این تصمیم 
در جلسه اي با حضور محمد هاشمي، بهروز 
افخمي و نجفي گرفته شد. قرار شد که این 
بخش را بهروز افخمي، مدیر وقت گروه 
فیلم و سریال، مونتاژ کند. ظاهراً بعد از این 
تصمیم افخمي به اکبر عالمي گفت که کل 
نگاتیوهاي این بخش را بسوزاند. بنابراین 

کل بخش »میکده ها« از بین رفت. 
 یکي از مشــکالت ســریال، موهاي 
شــخصیت ترکان خاتون )با بازي افسانه 
بایگان( بود. مدیــران تلویزیون در این 
باره تردید داشتند اما نجفي توانست نظر 
امام خمیني )ره( را در این باره بگیرد. نجفي 
در سریال از کاله گیس استفاده کرده بود 
و طبق نظر امام درباره ي این سریال، الزم 
نبود بخش عمده اي از سریال حذف شود. 

 یکي از ایرادهای عمده  به نجفي این بود 
که تاریخ را تحریف کرده است. او مدام 
تأکید مي کرد که معلم تاریخ نیست و با 
داستان سروکار دارد. ولي کمتر کسي این 

موضوع را جدي مي گرفت. 
 »ســربداران« را کیهان رهگذر نوشته 
که بعــد از این کار چنــد فیلمنامه، از 
جمله فیلمنامه ي سریال »بوعلي سینا« را 
هم نوشته اســت. اما مشهور است که او 
تحت تأثیر »نهضت سربداران خراسان« 

را  فیلمنامه  پطروشفسکی  پاولوویچ  ایلیا 
متني که پطروشفسکی پژوهش  نوشته؛ 
آن را از روی منابع و نسخ خطی نوشته و 
او این کتب و دست نوشته ها را به سختی 
جمع آوری کرده اســت. پطروشفسکي 
کتابي به نام »اسالم در ایران« هم دارد که 
محمدرضا حکیمي آن را ترجمه کرده. 
ولي کتاب »نهضت سربداران خراسان« 
پطروشفسکي  دارد:  اساسي  مشکل  یک 
تحت تأثیر مارکسیســم بود و جنبش 
ســربداران را یک جور قیــام طبقاتی و 
ضد فئودالی مي دانسته و سعی در اثبات  
ایدئولوژی خود داشته است. در واقع او از 
بیرون و ماتریالیستي به تاریخ نگاه کرده. 
»سربداران« البته این موضع را تقلیل داده 
ولي در برخــي لحظات چنین دیدگاهي 

درباره ي آن صادق است. 

نجفي شخصیت فاطمه )با بازي سوسن 
تســلیمي( را براساس کتاب »فاطمه فاطمه 
است« دکتر شــریعتي نوشت، به خصوص 
صفحه ي آخر این کتاب، انعکاس مستقیمي 
در این شــخصیت دارد. نجفي بازیگري به 
نام فاطمه رضایي را براي این نقش انتخاب 
کرده بود و به او کتاب شریعتي را داده بود 
تا بخواند. ولي بعدها با آمدن تسلیمي، او بود 
که به سفارش نجفي با مطالعه ي کتاب، تالش 
کرد شــخصیتش را بسازد. ولي این همه ي 
ماجرا نیست. نجفي شخصیت قاضي شارح را 
براساس سخنراني هاي شریعتي طراحي کرد 

و او محصول تئوري هاي دکتر بود. اگرچه 
اصل شخصیت از دل تاریخ اسالم بیرون آمده 
بود. قاضي شارح، همان »شریح قاضي« بود؛ 
قاضــي کوفه در زمان عمر و عثمان که در 
زمان امام علي )ع( تبعید شد. از او به عنوان 
یکــي از عوامل اصلي تهییج مردم علیه امام 
حسین )ع( در کوفه نام مي برند. اما مهم تر از 
آن نگاه علي شریعتي به شریعت بود که در 
»سربداران« و ساخت آن موثر بود: قرائت 
انقالبي از شیعه و توجه به مبارزه ي مردمي در 
شکل گیري سریال نقش مهمي داشت و در 

واقع عصاره ي آن تفکر بود. 

سربداران محمود دولت آبادی
سریال »ســربداران« البته قرار بود قبل 
انقالب تولید شود. در سال 56، درست همان 
زماني که ایده ي ســریال »جاده ي ابریشم« 
علي حاتمي جدي شــده بود تلویزیون ملي 
از ساخت سریالي درباره ي جنبش سربداران 
اســتقبال کرد. محمــود دولت آبادي در 
گفت وگو با روزنامه ي شرق به درخواست 

پرتوی برادر همســر عباس 
جوانمرد، اشــاره مي کند که 
خواهان نــگارش طرح این 
ســریال بــود. آن طور که 
مشخص شــده پرتوي پیش 
از دولت آبادي سراغ بیضایی 
رفته اما نتیجه ای نگرفته بود. با 
این همه دولت آبادي طرحي 
براي ســریال نوشــت و به 
گذشت  مدت ها  داد.  پرتوي 
تا باألخــره خبر آوردند که 

تلویزیون با ایــن موضوع که دولت آبادی 
»ســربداران« را بنویسد مخالف است. این 
موضوع مسکوت گذاشــته شد تا سال 58 
و انقــالب. این بار قرار بــود دوباره بحث 
»سربداران« مطرح شود: پرتوي پیگیر بود 
که سریال را بسازد. براي همین هم واسطه ي 
مالقات دولت آبادي و نجفي شد؛  کمي بعد 
معلوم شد که امکان ساخت 
دولت آبادي  »ســربداراِن« 
دلیل  همین  به  ندارد.  وجود 
هم دولت آبادي طرح قسمت 
به پیشنهاد احمد  اول آن را 
شاملو براي انتشار به او سپرد 
و در شماره ي شش »کتاب 
جمعه«، در تاریخ 15شهریور 
سال 58، در 37 صفحه منتشر 
شــد. متني که به کلي با اثر 

نجفي متفاوت است.

شباهت ها

محمدعلي نجفي در طراحي شخصیت ها 
دنبال الگوهاي تاریخي و البته واقعي بوده 
است. در گفت وگویي که او به مناسبت 
شماره ي 500 مجله ي فیلم انجام داد بخشي 
از این شبیه سازي ها را شرح داد. مثال اشاره 
کرد که خواجه قشیري )با بازي محمدعلي 
بازرگان  کشاورز( را براســاس مهندس 
نوشته: شــخصیتی ملی که صادقانه عمل 
می کند امــا جریان انقالب با وجود وجوه 
با  مشترك فراوان و دغدغه های همسان، 

او تقابل پیدا می کند و او را کنار مي زند. 
همین طور شیخ حسن جوري )امین تارخ( 
که براساس شــخصیت امام خمیني )ره( 
طراحي شد، اگرچه خود نجفي هم معترف 
بود که فقط از امــام تأثیر گرفته. فاطمه، 
نمادي از مردم ایران و البته بیشتر، صداي 
زنان ایران بود و قاضي شارح هم، نمونه ي 
شخصیتي پیچیده در تاریخ که اگرچه به 
شریح قاضي نســب مي برد اما همیشه در 

جامعه حاضر است. 
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مهرجويی به ياد مي آورد كه عباس كيارستمي او را تشويق كرد تا فيلمي براي كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان بسازد.
 انتخاب او داستاني از فريدون دوستدار بود: »حياط پشتي مدرسه ي عدل آفاق«. كتابي مصور كه در دهه ي 50 منتشر شده بود

 و به نظر مي رسيد با فضاي انقالبي جامعه  هم خوان است. 

ایدئولوژی قربانی 
کانون پرورش فكري کودك و نوجوان بعد از گذشت 37 سال فیلم مدرسه اي که مي رفتیم را به بازار عرضه کرد

داستان مدرسه  ی عدل آفاق
گالیه  همیشــه  مهرجویي  داریوش 
کرده که سانسور کارنامه ي سینمایي اش 
را تحت تأثیر قرار داده است: وقتي »گاو« 
در سال 1347 توقیف شده مجبور شده فیلم 
»آقاي هالو« را بسازد که به نسبت »گاو« 
را  مینا«  بوده، وقتي »دایره ي  عقب گرد 
سال 1353 ســاخته با اعتراض حکومت 
پهلوي مواجه شــده و بیش از 5 سال در 

انتظار مجوز اکران مانده. 
وقتي »پســتچي« را ساخته به جرم 
ابتــذال و برچســب هاي مختلف ، از 
ضدیت با پیشرفت کشور تا نگاه چپ و 
سوسیالیستي به مسائل اجتماعي فیلمش از 
اکران پایین آمده. این روند در سال هاي 
بعد انقالب هم ادامه داشته: اعتراض ها به 
»اجاره نشین ها« او را سمت فیلمي مثل 
»شیرك« سوق داده، »بانو« براي بیش 
از ده ســال توقیف مانده همان طور که 
نشده.  اکران  مدیدي  مدت  »سنتوري« 
همه ي این  اتفاقات پس وپیشي دارند که 
گذاشته:  اثر  کارگردان  فیلم هاي  روي 
گاهي او را ســرخورده کرده، گاهي 
افسرده و گاهي هم معترض. مهرجویي 
در هیچ دوره اي نتوانسته است از چنگ 
به همین دلیل هم  سانســور بگریزد. 
همیشه گفته که سینمایش تحت تأثیر 
سانسور گاه و بیگاه تغییر شکل داده است. 
مدرسه ي  پشتي  »حیاط  ماجراي  اما 
عدل آفاق« فرق مي کند. بعد از پیروزي 
انقالب، درست وقتي که فیلم هاي توقیفي 
دوران محمدرضا پهلوي یکي یکي اکران 
مي شدند، کارگردان هاي سینما دور هم 
جمع شــدند تا درباره ي فیلم هایي که 
باید بسازند یا »مي توانند« بسازند حرف 

بزنند.
ایــن کارگردان ها همان کســاني 
بودند که سال 1353، با انتشار نامه اي 
از سندیکاي فیلمســازي بیرون آمده 
و کانون ســینماگران پیشــرو را راه 
انداخته بودند. فضــاي بعد انقالب و 
نبــود ممیزي و سانســور به گونه اي 
بــود که همه ي گروه هاي سیاســي، 
مجله و روزنامه داشتند. اما سینماگران 
هنوز نمي دانستند که باید در این فضا 
چه جور فیلمي بسازند. در آن جلسه ي 
داریوش  مثل  کارگردان هایي  مشهور 

بیضایي،  بهرام  مهرجویي، 
مسعود کیمیایي، محمدرضا 
اصالني و... حضور داشتند، 
جلســه اي که در آن گفته 
براي ساخت  شد شــرایط 
وجود  ایــده آل  فیلم هاي 
دارد. در آن روزهــا بهرام 
بیضایي »چریکه ي تارا« را 
ساخته بود و مترصد ساخت 
»مرگ یزدگرد« بود، بهمن 
فرمان آرا »سایه هاي بلند باد« 
را ساخته بود که اکرانش در 
بعد انقالب ممکن شده بود و 
مسعود کیمیایي مي خواست 
فیلمنامه ي »شــب سمور« 

بیضایي را فیلم کند. 
مهرجویي اما بیشــتر از 
5 سال بود که فیلم نساخته 
بود: از وقتي »دایره ي مینا« 
توقیف شده بود او فقط یک 
مستند درباره ي قلعه ي الموت 
ایده هایش  و  بود  ســاخته 
هم  »هامون«  ساخت  براي 
به هیچ جا نرســیده بود. او 
ولي  بسازد  فیلم  مي خواست 
نمي دانست که دوران جدید 

با فیلم هاي او چه مي کند. 

QQQچه  بايد مي كرد؟
درســت همان روزها بود که خبر 
رســید امام خمیني )ره( فیلم »گاو« را 
دیده و از آن تعریف کرده است. این 
یک فرصت درخشان براي مهرجویي 
بود تــا بار دیگر به ســینما برگردد. 
خودش به یــاد مــي آورد که عباس 
کیارستمي او را تشویق کرد تا فیلمي 
براي کانــون پرورش فکري کودکان 
و نوجوانان بسازد. در دهه ي 50 تقریبًا 
همه ي کارگردان هاي موج نوي سینماي 
ایران فیلمي براي کانون ساخته بودند: 
ناصر تقوایي »رهایي«، مسعود کیمیایي 
»اسب« و »پسر شرقي«، بهرام بیضایي 
»عمو سیبیلو«، امیر نادري »سازدهني« 
و عباس کیارســتمي تعداد زیادي فیلم 
کوتاه را براي کانون ساخته بودند. این  
مرکز دغدغه ي بازگشت سرمایه نداشت 
و امکان تولید فیلم، با سانســور اندك 
وجود داشــت. بعد انقالب هم با آن که 
اوضاع آن روبه راه نبود تنها محلي بود 
که هنرمندانش پراکنده نشــده بودند. 
مهرجویي پذیرفت کــه فیلمي براي 
کانون بســازد. چه فیلمي؟ انتخاب او 
داستاني از فریدون دوستدار بود: »حیاط 
پشتي مدرســه ي عدل آفاق«. کتابي 
مصور که در دهه ي 50 منتشر شده بود 
و به نظر مي رسید با فضاي انقالبي جامعه 

 هم خوان است. 

QQQماجرا چه بود؟
مردي  عدل آفاق«  »مدرسه ي  ناظم 
است زورگو که از کتابخانه و کارمند 
پیرش سوءاستفاده مي کند و بچه هاي 
مدرســه را مدام تحقیر مي کند. وقتي 
یکي از بچه ها شــرایط مدرسه را در 
مدرسه  روزنامه دیواري  براي  مقاله اي 
مي نویســد ناظم، روزنامه را از دیوار 
مي َکَنــد و اجازه ي اجــراي نمایش 
براساس داســتان »بستور« را هم لغو 
مي کند. اما این شروع اعتراض است: 
بچه ها به معلم خوش اخالقي پناه مي برند 
و جروبحث آن هــا در نهایت به نفع 
بچه ها تمام مي شود و روزنامه دیواري 
به جاي اولــش برمي گردد و تمرین 
تئاتر دوباره شروع مي شود. این داستان 
دوســتدار  فریدون  کتاب 
انقالب  بود که رنگ و بوي 
دیده  آن  در  اعتــراض  و 
مي شد. مهرجویي با کمک 
دوستدار فیلمنامه را نوشت 
و براي ســاخت هم سراغ 
دوســتان قدیمي اش رفت: 
فرخ مجیــدي فیلمبرداري 
کار  بــراي  را  »الموت« 
عزت اهلل  از  و  کرد  دعوت 
انتظامي براي نقش کتابدار 
استفاده کرد. علي نصیریان، 
او  با  از »پستچي«  بعد  که 
براي  بود  نکرده  همکاري 
نقش ناظم انتخاب شــد و 
بچه هاي مدرســه را هم از 
فکري  پــرورش  کانون 
برگزیــد. کل فیلــم در 
یک مدرســه مي گذشت، 
مدرســه اي که مي بایست 
بزرگ و درندشت مي بود و 
مي شد در آن به  راحتي کار 
انوشیروان  مدرسه ي  کرد. 
متعلق به زرتشتي ها لوکیشن 
فیلم شــد و »حیاط پشتي 
مدرسه ي عدل آفاق« جلوي 

دوربین رفت. 

ده سال بعد
سال 1369 بود که فیلم »هامون« اکران 
شد، اما زمان آن هم زمان با اکران یک فیلم 
قدیمي از او بود: »حیاط پشتي مدرسه ي عدل 
آفاق« با نام تازه ي »مدرسه اي که مي رفتیم« 
در آن ایام اکران شد: فیلمي که با نسخه ي 
مورد تأیید مهرجویي به کلي تفاوت داشت 
ولي همین که بعد ده سال فرصت اکران پیدا 
کرده بود غنیمت بــود. ولي این فیلم زیر 
ســایه ي »هامون« و موافقان و مخالفانش 
قرار گرفت: ســه چهار نقد روي آن نوشته 
شــد که همه  آن ها منفي بــود. ولي براي 
مهرجویي این فیلم تأسف بارتر بود: تغییر نام 

فیلم براي این بود که مبادا کسي فکر کند 
این فیلم به آن زمانه اختصاص دارد و ارجاع 
آن به گذشته، تداعي کننده ي معاني مختلف 
بین وقایع روز و فیلم نباشــد. ضمن این که 
سانسور به قدري فیلم را به هم ریخته بود که 
مهرجویي حاضر نبــود درباره ي آن حرف 
بزند. بنابراین اگر مطبوعات آن زمان را ورق 
بزنید هیچ مصاحبه اي از مهرجویي درباره ي 
فیلم نمي بینید. »مدرسه اي که مي رفتیم« یا 
همان »حیاط پشتي مدرسه ي عدل آفاق« از 
توقیف درآمد اما چنگي به دل نزد و خیلي 

زود فراموش شد. 

نگاه امروز
»مدرسه اي که مي رفتیم« از مهم ترین 
فیلم هاي داریوش مهرجویي نیســت، 
نه قدرت »لیال« و »اجاره نشــین ها« را 
دارد و نه شــهرت و اعتبار »هامون« 
و »دایره ي مینا« را. نه زیبایي شناســي 
»گاو« و »ســارا« در آن به چشــم 
انتقادي اش مثل  مي خورد نه جنبــه ي 
فیلم، مثل  »پستچي« تندوتیز اســت. 
زائده اي از ســینماي مهرجویي بیرون 
زده. فیلمي است که نمونه ي مشابهي در 
کارنامه اش ندارد و معلوم است که بیشتر 
نوعي واکنش به فضاي عمومي جامعه 
است. تمام فیلم در یک مدرسه مي گذرد 
و بخش عمــده اي از آن را حرف ها و 
شکل  آزادي  حق  درباره ي  بحث هایي 
مي دهــد. فیلم، نه شــخصیت پردازي 
قدرتمندي دارد نه داستان حیرت انگیزي. 
به زمانه ي خودش،  فیلمي است متعلق 
در بــاب آزادي، درباره ي حق انتقاد و 
مبارزه، به شیوه ي مصلحانه؛ حرف هایي 
مهم و جالب که همه ي آن ها در نگاه 
اول قابل درك و بررســي اســت؛ اما 
خود فیلم چه؟ فیلم چطور این داســتان 
را روایــت مي کند؟ »مدرســه اي که 
مي رفتیم« اگرچه موقعیت هاي کمیک 
جذابي دارد اما به شدت حراف و عبوس 
است، جدي اســت و به خالف شیوه ي 
همیشگي مهرجویي موقعیت ابسورد و 
شیرین نمي سازد. داستانش درگیرکننده 
نیست و چنان متعهدانه گرفتار سوژه اش 
است که تمام جزئیات معمول سینماي 
مهرجویي را مي پوشاند. بنابراین فیلم در 
گذر زمان، بیش از اندازه سیاست زده و 
محصول دوران تاریخي به نظر مي رسد: 

مهرجویي در دوران بالتکلیفي سیاسي 
مي خواهد فیلمي درباره ي شــرایط روز 
بســازد و هم نفس با مردم شود اما در 
چاله ي تفسیر گرفتار مي شود و فیلمش 
علیه خــودش عمل مي کنــد. او که 
مي خواست هنرمند متعهد به جامعه به 
حساب بیاید با تلقي ضدارزشي از فیلمش 
مجبور مي شود به سانسور رضایت بدهد. 
آن چه که ما به عنوان »مدرســه اي که 
مي رفتیم« مي بینیم، فیلمي است شعاري 
که بیشتر از آن که کارنامه ي مهرجویي 
را توضیح دهد بازتابي از شــرایط روز 
جامعه ي ایراني است، یک جور یادآوري 
و بازخواني روزگاري است که هنرمندان 
با امید به همراهــي به میدان آمدند اما 
ایدئولوژي آن ها را پس زد. جالب است 
که فیلم هاي نســل مهرجویي همگي 
توقیف شــدند: از آثار بیضایي تا علي 
حاتمي در شرایط تازه ي کشور تفسیر 
به رأي شدند و تا سال 65، بیشتر آن ها 

نتوانستند فیلمي بسازند.
به  بیشتر  مي رفتیم«  که  »مدرسه اي 
درد مطالعه ي تاریخــي مي خورد، این 
که چطور وقتي فیلمســازي مي خواهد 
خودش را با شــرایط هماهنگ کند و 
گمان مي کند که تضادها و تناقض ها 
را درك کــرده یک بــاره با خوانش 
ایدئولوژیک از اثرش مواجه مي شود و 
به کلي در معارضه با خواســت خودش 
مهرجویي  فیلم  تماشاي  مي گیرد.  قرار 
مهم اســت چون نشانه اي است از یک 
تالش تراژیک براي ســاخت فیلمي 
تابع مد روز و گرفتار شدن در تاروپود 

مفاهیم استعاري.

نمونه  ی نقدها
شاهرخ دلكو: شیوه ي کار 
مهرجویــي بــا تمــام 
قابلیت هایــي که در ذات 
نیز  نقایصي  از  دارد،  خود 
رنج مي برد. اولین و اصلي ترین نقص این 
شیوه  تطابق اســت که مهرجویي )و 
فیلم هایش( همیشه از »موضوع« عقب 
هســتند. )عقب بودني که حاال نمود 
عیني اش را در ده ســال نمایش دیرتر 
»مدرســه اي که مي رفتیم« هم مي توان 
دید( دنبال سفت ترین جاي پا گشتن و 
براساس موج ها و دوران هاي موجود در 
جامعه فیلم ساختن، همیشه این مشکل را 
خواهد داشــت که آدم از آن موج و 

دوران عقب بیفتد.
ماهنامه ي فيلم/ دي 1370

جواد طوسي: مهرجویي در 
که  »مدرســه اي  فیلــم 
فیلم  مانند   - مي رفتیــم« 
براي  دیگرش »شیرك«- 
نسل نوپا، حسابي جدا از نسل هاي دیگر 
باز کرده و با دیدي نسبتا آرمان خواهانه به 
آن ها نزدیک شده است. مي بینیم که در 
نهایت، افراد این نسل مي توانند )حداقل به 
طور مقطعي( به اهداف خود دست یابند و 
طعم پیروزي و موفقیت را بچشند. اما در 
نسل هاي دیگر، همچنان سرگشتگي و 

عدم تفاهم کامال ریشه دارد.
ماهنامه ي فيلم/ تير 1369
حميدرضا صدر: گذر زمان 
به شــکل غریبي گریبان 
»مدرسه اي که مي رفتیم« را 
گرفتــه و فیلم در نمایش 
امروزي اش، پس از گذشت یک دهه، 

به شــدت کهنه و نخ نما جلوه مي کند. 
فیلمي که به خاطر تکیه بر کلیشه هاي 
نوعي از ســینما )و در اینجا به تعبیري 
سینماي سیاســي( از یک سو )آن هم 
به کارگیري بسیار ضعیف این کلیشه ها( 
و همسو شدن با شــرایط خاص یک 
دوران از سوي دیگر، کارایي خود را از 
دســت داده اســت و اینک که زمان 
گذشته است، دیگر براي تماشاگراني که 
سال ها در حال و هواي سیاسي گذرانده اند، 

مطلب جالبي ندارد.
هفته نامه ي سروش/ ارديبهشت 1369
از  هدايــت:  كوكــب 
مشــخصه هاي این بیست 
ابتذال  عقب ماندگي،  سال 
در نمادگرایي است؛ ابتذالي 
که هوش و اندیشه ي مخاطب را نادیده 
مي گیرد و سعي در »شیرفهم« کردن او 
دارد. در فیلم، اسم آدم خوب »صدیقي« 
اســت، آدمي که به آن خوبي نیست 
اسمش »حق فروش« اســت و با این 
ترتیب، البد طبیعي است که اسم ناظم 
مدرســه ي عدل آفاق، »امیر« باشــد. 
تصدیق باید کرد که دستگاه بگیروببند 
دودهــه ي پیش براي تشــخیص این 
»ســمبول«هاي روشنفکرانه، به هوش 
چنداني نیازمنــد نبود. این که جامعه به 
مدرسه تبدیل شود و سلطان به مدیر و 
نخست وزیر و دستگاه امنیتي به ناظم ... 
نیز بیش از آن که به خالقیت هنري و 
تیزهوشي فیلمساز و نویسندگان تعبیر 
شــود، مي تواند دلیلي بــر بي هنري و 

بي هوشي آنان باشد.
هفته نامه ي سروش/ ارديبهشت 1369

چطور گرفتار شد؟
فیلم کــه آماده ي نمایش شــد وضع 
مدیریت فرهنگي تغییر کرده بود: مدیران 
کانون عوض شــده بودند و اداره ي امور 
ســینمایي هم به محمدعلي نجفي واگذار 
شده بود. مهرجویي هنوز گمان مي کرد که 
جمله ي تأییدي امام درباره ي فیلم »گاو« و 
عالقه ي دکتر شریعتي به آن فیلم مي تواند 
نسل جوان انقالبي را با او همراه کند. ولي 
مشکل در خود کانون به وجود آمد: فیلم از 
نظر آن ها توهین آمیز و نقد شرایط روز بود. 
مدیران به او مي گفتند که فیلمش متعلق به 
دوران دیگري است و باید بپذیرد که چنین 
اثري یک جور دهن کجي بــه وقایع روز 
است. مهرجویي متعجبانه براي آن ها توضیح 
مي داد که اصل ماجرا مربوط به سال هاي قبل 
انقالب است و او اعتراض به دیکتاتوري را 
تصویر کرده. ولي قرائت مدیران تازه این 
بود که او مي خواسته با نیش و کنایه وقایع 
روز را نقد کند. راه حل در سانســور فیلم 

بود، در حذف بخشــي از وقایع. آن زمان 
جشــنواره ي کن پیشنهاد کرده بود تا فیلم 
را در یکي از بخش هایش نمایش دهد. اما 
مدیران تا زمان اعمال ممیزي راضي به این 
کار نمي شدند. مهرجویي با دلخوري تمام به 
این ماجرا تن داد، فیلم سانسور و حدود 15 
دقیقه ي آن کنار گذاشــته شد. حاال فیلمي 
جلوي مهرجویي بــود که تکه تکه به نظر 
مي رسید و اســتحکام همیشگي آثار او را 
نداشــت. مهرجویي که مي خواست همراه 
با انقالب باشــد و فیلمي در وصف شرایط 
آن زمان بســازد در چاله اي گیر افتاده بود 
که نمي توانست خودش را نجات دهد. براي 
همین وقتي مطمئن شد که مدیران کانون 
فیلم را به جشــنواره ي کن نمي دهند دیگر 
پیگیر آن نشــد. او با ناامیــدي تمام عازم 
پاریس شــد تا دست کم براي مدتي در آن 
کشــور زندگي کند و سردربیاورد که چه 

باید بکند.

سینما
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یكی پس از تار
سرزمین مین چطور از تاریخ براي توصیف شرایط موجود اروپا بهره مي برد

مارتين سنتفليت كارگردان فيلم سرزمين مين می گويد: من فكر می كنم همه ي ملت ها بخش هاي تاريكی دارند.سینما
وقتي متوجه شدم كه آلمان ها را به اين كار مجبور كرده اند خيلي شوكه نشدم. من خودم هميشه موافق بودم كه
آلمان ها مناطق را پاكسازي كنند. ولي نكته ي وحشتناك اين بود كه نوجوانان به اين كار مجبور می شدند

چرا سرزمين مين فيلم مهمی استنفرت و صلح
مارتین سنتفلیت مي گوید فیلم او فقط 
اشاره اي به تاریخ اروپا نیست، او درباره ي 
امروز هم حرف مي زند. ولي وقتي فیلم را 
تماشا مي کنیم تنها یک واقعه ي تاریخي 
را مي بینیم: جمع آوري مین به دســت 
آلمان ها. منظور سنتفلیت چیست؟ چرا او 
مي گوید داستان فیلم »سرزمین مین« به 
امروز ربط دارد؟ »سرزمین مین« داستان 
نفرت  آدم ها از یکدیگر است، داستاني 
درباره ي ملتي مقهور که بعد از تجربه ي 
شکســت، وقتي قدرت را در دســت 
فاجعه بارترین شکل ممکن  به  مي گیرد 
تحقیر و ظلم را نثار طرف مقابلش مي کند. 
رویداد تاریخي که در فیلم »ســرزمین 
مین« به چشم مي خورد واقعه اي دردناك 
است که به گفته ي کارگردانش، مردم 
درباره اش حرف نمي زنند و تاریخ رسمي 
کشور هم ســعي مي کند آن را نادیده 
بگیرد. ولي آن چه که واقعــاً رخ داده 
خودش را از هزارتوي پســتوهاي ذهن 
مردم و حافظه هــا و تاریخ هاي عامیانه 
باال مي کشــد و نمایان مي کند. ماجراي 

»ســرزمین مین« واقعي است و حاصل 
پژوهش کارگردان است: این که چطور 
بیش از 2000 نوجــوان آلماني بعد از 
جنگ جهاني دوم، مجبور شدند در خاك 
دانمارك باقي بمانند و مین هاي نازي ها را 
پاکسازي کنند. داستان فیلم، داستان مرگ 
است و بیشتر از آن داستان نفرت؛ داستان 
سوءاســتفاده از نیروي برتر براي تالفي 
رنجي که ملتي طي 5 سال تحمل کرده 
است. ولي دوربین مارتین سنتفلیت پیش 
آلمان ها/ قرباني ها مي ایســتد و از منظر 
گروهي نوجــوان به وقایع نگاه مي کند 
و کم کم رنج آن ها را به نوعي همدردي 
بدل مي کند. آن چه که سنتفلیت درباره ي 
شرایط امروز اروپا مي گوید و »سرزمین 
مین« را نه فقط به یک فیلم تاریخي که 
فیلمي براي جوان هاي امروز اروپایي بدل 
مي کند ریشه در همین رنج و نفرت دارد: 
او در گفت وگویي بــا مجله ي ورایتي 
اشــاره مي کند که وقتي ملت سوریه و 
عراق به سمت اروپا آمدند، اول از همه 
با دیواري بزرگ مواجه شدند و کمي بعد 

با تحقیر بسیار، گروهي از آن ها پذیرفته 
شدند. این گروه نه تنها موقعیتي بهتر از 
رنج دوران جنــگ پیدا نکرده که تمام 
آرزوي آزادي اش از بین رفته و با تحقیر 
و ستم مواجه شده است. بنابراین نفرت 
را در وجودش پــرورش داده. مارتین 
ســنتفلیت مي گوید جهان براي این که 
جاي امن تري باشد باید متحد شود، مثل 
گذشته که براي تداوم صلح سازمان ملل 
را سروشکل داد یا مثل دوراني که براي 
حفظ احترام کشورهاي اروپایي و وحدت 
و یگانگي شان اتحادیه ي اروپا به وجود 
آمد. ولــي حاال این اتحاد مردمي از بین 
رفته است و گروهي از مردم میان مردمي 
دیگر با نفرت تمام زندگي مي کند. آیا 
این نفرت صلحي به همراه خواهد داشت؟ 
پاسخ او در »سرزمین مین« این است که 
راه چاره اي جز همدردي و تالش براي 
البته  درك بي گناهان وجود نــدارد و 
راه دیگر را هم نشــان مي دهد: کشتار و 
مرگي که هر بار به شکلي ملتي را قرباني 

مي کند.

 فیلم »ســرزمین مین« اگرچه یک فیلم 
تاریخي است اما بسیار هشداردهنده است. 
اروپا مي داند که جنگ، همیشــگي است 
و براي محافظت از خــودش در برابر این 
حادثه، مدام درباره ي علل و ریشــه هاي آن 
بحث مي کند. تــرس اروپایي ها از جنگ 
در سرزمین شان به خصوص بعد از تجربه ي 
تراژیک و فراموش نشدني جنگ جهانی دوم، 
آن ها را ترغیب کرده تا مدام با ارجاع به آن 
و یادآوري وقایع آن زمان نگراني و دلهره 
را شدت ببخشند. تمایل آن ها به ایجاد صلحي 
پایدار در تمام 70 سال گذشته زیر سوال بوده 
و شکنندگي اش در اتحادیه ي اروپا همیشه 
نگراني هایي ایجاد کرده است. خروج بریتانیا 
از این اتحادیه ترســي جــدي در این نهاد 
ایجاد کرده و فروپاشي مصالح عمومي این 
کشورها باعث شده که واکنش هاي مردمي 
به صلِح آسیب پذیري بیشتر به چشم بیاید. 
اگر از این منظر به فیلم نگاه کنیم آن وقت 
متوجه مي شویم که هشدار عمیق »سرزمین 
مین« درباره ي چیست و چطور فیلم تالش 
مي کند نشــان دهد کــه در یک جنگ 

تمام عیار همیشه جاي ظالم و مظلوم عوض 
مي شــود و کم کم همه ي اعتقادات رنگ 
مي بازد. تماشاگران و سازندگان فیلم مي دانند 
که آن چه در حال حاضر نصیب شان شده بعد 
از تجربه ي ســهمگین یهودکشي، قتل عام، 
کمونیسم، فاشیسم و نفرت مردم کشورها 
از همدیگــر پدید آمده پس دســتاوردي 
است که  باید براي حفظش کوشید. خب، 
بلــه فیلم به صراحت چنیــن موضوعي را 
مطرح نمي کند اما هر فیلم تاریخي به شکل 
ناخودآگاه به وقایع امروز متصل مي شــود 
و تماشاگر را به داشتن حسي مشترك فرا 
مي خواند. »ســرزمین مین« از واقعه اي تلخ 
حرف مي زند اما مي داند که چنین نفرت و 
ظلمي باز هم ممکن است رخ دهد. بنابراین 
معناي هشدار آن، دست کم براي اروپایي ها 

قابل فهم  است. 
 اما آیا اهمیت فیلم در وجه سیاســي اش 
نه واقعاً. »سرزمین مین«  خالصه شــده؟ 
یک درام محکم جذاب اســت که داستان 
حیرت انگیزي دارد: مثــل هر فیلم خوبي 
در ابتدا شــخصیت های خوب و بد را به ما 

معرفي مي کنــد اما کمي بعد قضاوت ما را 
به چالش مي کشد. سعي مي کند به جاي خلق 
تیپ از آدم ها، شــخصیت  بسازد و همدلي 
ما را برانگیزد. فیلــم مي داند که چطور با 
تصور عمومي درباره ي نازي ها بازي کند: 
نفرت عمومي از آن ها را در همان نماهاي 
اولیه نشــان مي دهد اما کمي بعد با نمایش 
موقعیت دردناك نوجوانان مین روب حس 
همراهي با آن ها را برمي انگیزد و درســت 
دانمارکي  نیروهــاي  از  مي خواهیم  وقتي 
به سبب ظلمشان خشمگین شویم، این تصور 
ما را هم زیر سوال مي برد و از ما مي خواهد 
که آن ها را درك کنیم. ظرافت در اجراي 
چنین درامي کمک مي کند تا ما با قصه و 
آدم ها همراه شویم. به خصوص که فیلم در 
یک محیط محدود )در ساحل( مي گذرد و 
نماهاي متنوعي ندارد، ولي خود درام به راحتي 
ما را دنبال خودش مي کشــاند.  از این نظر 
»سرزمین مین« فیلمي تکان دهنده و جذاب 
است که قادر است با داستان گویي سویه ي 
سیاسي و عقیدتي اش را براي ما افشا کند و به 

ما بباوراند که نگراني اش جدي است. 

ریشه های داستان فيلم در کجاست؟  نكته هایی که باید بدانيمچطور ساخته شد؟
براي این که بدانیم »سرزمین مین« از چه 
نفرتي حــرف مي زند باید به تاریخ مراجعه 
کنیم، به زمان شــروع جنگ جهاني دوم و 
پیشروي نیروهاي رایش سوم در کشورهاي 
مختلف. دانمارك، کشور درگیر جنگ نبود 
و هرگز با آلمان یا ضد آن وارد جنگ نشد. 
ولي افسران نازي متوجه شده بودند که ارتش 
متفقین چطور از این کشور و همسایه  اش، 
سوئد، بهره مي برند: آن زمان معادن سنگ 
آهن در ســوئد مهم ترین منبع تأمین آهن 
متفقین بــود و این دولت ها بــه راحتي 
مي توانستند با راه آهني که از این کشور به 
سمت جنوب سرازیر مي شد بخش عمده اي 
از نیازشان را برطرف کنند. اما آلمان  با اشغال 
دانمارك و بعد سوئد، عماًل این مسیر را تا 
پایان جنگ منهدم کرد. ولي این دو کشور 
از نظر استراتژیک هم بســیار مهم بودند: 
سواحل این دو کشور مي توانست محل خوبي 
براي پیاده کردن نیروي دریایي و حمله به 
آلمان باشد. بنابراین اشغال آن ها این فرصت 
را از انگلیس ها مي گرفــت. آلمان ها تمام 
ساحل دانمارك را مین گذاري کردند و از 
سنگرهایي  به عنوان  ساحل  اطراف  تپه هاي 
براي حفاظت از کشور بهره بردند: کم ترین 
نیروها به محافظت از مناطق خاکي و آبي 
این کشــورها گماشته شدند اما کل منطقه 
چنان با مین پر شده بود که ارتش متفقین 
حمله به آن جــا را فراموش کرد. در اواخر 
جنگ، آلمان ها هم که به سربازان حرفه اي 
بیشتر احتیاج داشتند گروه هایي از نیروهاي 
بي تجربه را در این کشورها مستقر کردند. 

والکسترم ها به درد این جبهه مي خوردند: این 
عنواني بود که به نیروهاي تازه نفس رایش 
داده شده بود؛ ارتشــي که بعد از فراخوان 
گوبلز به پادگان هاي نظامي مراجعه کردند 
و تحت آموزش قرار گرفتند. در این ارتش 
تازه، نوجوانان کم سن وسال مثاًل 16ساله هم 
دیده مي شد و به دلیل فشار زیاد نیروها در 
جبهه ها، این افراد با آموزش هاي اندك به 
خط مقدم فرستاده مي شدند. طي این فراخوان 
تعداد زیادي از نوجوان ها داوطلبانه یا با فشار 
نیروي نظامي به ارتش اضافه شــدند. آن ها 
براي اســتقرار در مناطق اشــغالي به کار 
گرفته مي شدند و درست بعد از خودکشي 
هیتلر فرصت بازگشت به کشورشان را پیدا 
کردند. اما دانمارکي ها درست همان وقتي 
که متوجه پایان جنگ شدند از خروج 2000 
نفر از آن ها ممانعت کردند.  چیزي بیش از 
یک میلیون مین در خاك دانمارك وجود 
داشــت الزم بود که آن ها کاماًل برداشته 
شــوند و ســواحل زیباي این کشور براي 
استفاده ي عموم، ماهیگیران و نیروهاي نظامي 
پاکسازي شــود. به همین دلیل گروه هاي 
مختلف آلماني در بدترین شــرایط زیستي 
موظف به جمع آوري آن ها شــدند. شرط 
آزادي این گروه پاکســازي کامل سواحل 
دانمارك بود. به روایتي بیش از یک سوم 
نوجوانان عضو والکسترم ها در این پاکسازي 
کشته شدند و دانمارکي ها هرگز بابت آن، 
احساس پشیماني نکردند. آن ها معتقد بودند 
این مرگ، سزاوار کساني است که 5 سال 

کشورشان را اشغال کرده بود.

ســنتفلیت مدت ها ایده ي این فیلم را در 
سر داشــت. فکر مي کرد که این بخش از 
تاریخ دست نخورده است و عالوه بر اهمیت 
تاریخي مي تواند جنبه ي سینمایي جذابي داشته 
باشد. ولي وقتي شروع به تحقیق کرد کم کم  
متوجه شد که چطور ملت دانمارك تالش 
مي کند این واقعه را نادیده بگیرد و از افشاي 
آن جلوگیري کند. همه خیلي دوستانه به او 
مي گفتند که اسناد این موضوع از بین رفته 
است. خودش گفته است: »من فکر می کنم 
همه ي ملت ها بخش هــاي تاریکی دارند. 
وقتي متوجه شدم که آلمان ها را به این کار 
مجبور کرده اند خیلي شوکه نشدم. من خودم 
همیشــه موافق بودم که آلمان ها مناطق را 
پاکسازي کنند. ولي نکته ي وحشتناك این 
بود که نوجوانان به این کار مجبور می شدند. 
حاال ســوالم این بود که آیا این کار باید به 
افراد کم سن و ســال سپرده می شد؟« این 
اطالعات تــازه او را متوجه پنهان کاري ها 

کرد. ولي سنتفلیت تحقیقاتش را گسترش 
داد و طي دو سال به نتایجي هم رسید. او در 
گورستان ها و بیمارستان هاي قدیمي مدارکي 
پیدا کرد و بعد به دیدن تاریخ دان های محلي 
رفت: »حتی در یک کتاب تاریخی به این 
موضوع اشاره ای نشده است. احساس کردم 
این موضوعی اســت که کسی نمی خواهد 
درباره ي آن حرف بزند.« او با تماشــاي 
لوکیشن، مواجهه با اسنادي که نشان مي داد 
چطور آلمان ها بدون غذا ناچار به مین روبي 
بودند و رسیدن به مدارکي که از کشته شدن 
تعداد زیادي از آن ها خبر مي داد قصه ي فیلم 
را نوشت. او نام فیلم را »زیر شن« گذاشت: 
آن چیزي که پنهان از نظرهاســت و براي 
همه کشنده است. سنتفلیت با بودجه  اي کم 
فیلمبرداري را در ساحل دانمارك آغاز کرد 
و از جوالي تا آگوست 2014 فیلمبرداري 
را با گروهي از جوانان آلماني و بازیگران 

دانمارکي انجام داد. 

مارتین  فیلم  مین« ســومین  »سرزمین 
سنتفلیت 46ســاله است که قبل از شروع 
کارگرداني و فیلمنامه نویسي به کار تدوین 
فیلم ها مشغول بوده است. اما شهرت او به  
خاطر ســاخت دو فیلم اولش است: وقتي 
او اولین فیلمش، تشــویق، را ساخت با 
ستایش جهاني روبه رو شد. فیلم دوم او، مرد 
خنده دار، یک اثر زندگي نامه اي درباره ي 
یک بازیگر مشــهور دانمارکي است و 

نامش را در اروپا سر زبان ها انداخت. 
 فیلم باعث شکل گیري بحث هاي تاریخي 

و اخالقي درباره ي رویداد مطرح شده در 
فیلم شد؛ این اولین بار بود که کسي به این 
موضوع در ســطح ملي و بین المللي اشاره 
مي کرد و مي پذیرفت که دانمارك هم در 

جنایات جنگي دخیل بوده. 
 فیلم، نماینده ي کشور دانمارك در اسکار 
2017 بود و شانس بسیار باالیي براي آن 
تصور مي شد. ولي او دو رقیب سرسخت 
داشت: »فروشنده« از ایران و »مردي به نام 
اووه« از سوئد. هر دو نماینده در این رقابت 

به »فروشنده« باختند!



زندگی دانش و فن

مقامی

نقاشی ها و حکاکی هایی که از حدود 4000 
تا 5000 ســال پیش باقی مانده از آن حکایت 
دارد که انسانها با یوز ها رابطه نزدیکی داشتند، 
پوزپلنگ رام شده همراه انســان ها بوده و در 
شــکار به خاطر ســرعت باال کمک ویژه ای 
می کرده است. کار تا جایی پیش رفت که در 
دربار پادشاهان به خصوص کشورهای آسیایی 
یوزداری مرسوم شــده بود که این موضوع در 
سفرنامه ها نیز انعکاس داشته است. نقاشی ها و 
نگارگری ها، مهرها و تندیس های متعددی از این 
دوران در آفریقا و اوراسیا باقیمانده است. به دلیل 
شرایط سخت توله آوری و پرورش آن، معموال 
یوزها از طبیعت زنده گیری می شدند و سپس کار 
تربیت آن ها انجام می شد. در این دوران جمعیت 
یوزپلنگ در کل منطقه کاهش چشمگیری پیدا 

کرد.

QQQزیبا و جذاب
برخی از مــردم تصور می کنند یوزپلنگ 
و پلنگ یک حیوان هســتند؛ درصورتی که 
این دو با یکدیگر کامال متفاوت و دو حیوان 
مجزا هســتند. از نکات جالب خال های بدن 
یوزپلنگ این اســت که شکل قرار گرفتن و 
تعداد خال های روی بدن، همانند اثر انگشت 
در انســان، از فردی به فــرد دیگر متفاوت 
اســت. هیچ دو یوزپلنگی در جهان نیستند 
که خال هایی کامال یکســان و شبیه به هم 
داشــته باشــند. این خصوصیت به محققان 
کمک می کند تا یوزپلنگ های مختلف را از 
یکدیگر تشخیص دهند. اطراف دهان، چانه 
و گلو ی این جانور ســفید رنگ است و زیر 
شکم و بخش درونی دست و پاهایش نیز رنگ 
روشن تری دارد. به دلیل داشتن دست و پا های 
بلند و کشیده و سینه فراخ به سگ های تازی 
شباهت هایی دارد. موهای ریز و کوتاهی دارد 
که در زیبایی آن تاثیر بسزایی دارد. اندازه بدن 
آن بین 112 تا 138 سانتیمتر و اندازه دم 65 تا 
84 سانتیمتر، بلندی شانه ها 70 تا 85 سانتی متر 
است و وزنش می تواند از 34 تا 55 کیلوگرم 
باشد. سر کوچک و جمجمه کشیده ای دارد 
وچشــمانش در باالی کاسه سرش قرار دارد 
و خطی که به خط اشــک معروف است از 
گوشه چشم حیوان به موازات  بینی   تا گوشه 
لبش امتداد یافته اســت  که رنگ سیاه آنها 
باعث جذب اشعه آفتاب و راحتی دید حیوان 
می شــود. درواقع می توان گفت این خطوط، 
مانند یک عینک آفتابی عمل می کنند. این 
خط در یوز ایرانی ضخیم تر از نوع آفریقایی 
است. یوزپلنگ را می توان از طریق همین خط 
به سادگی از بقیه گربه سانان خالدار شناسایی 

کرد. 

QQQمرموز
یوزپلنگ تا 18 ماهگی در کنار مادر زندگی 
می کند و از چهار ماهگی در کنار او به شکار 
می رود و هر چه سنشــان بیشــتر می شود این 
همراهی نیز بیشتر می شود. و از مادر می آموزند 
البته مادر عالوه بر شــکار، دفاع از خود و فرار 
را نیز به توله ها یاد می دهد. و بعد از یک ســال 
و نیم زمان وداع از مادر می رســد که در بعضی 
مواقع تا مدتی خواهران و برادران در کنار هم 
زندگی می کنند و بعد از زمان کوتاهی ماده ها 
زندگی خــود را از برادران جــدا و به تنهایی 
زندگی می کنند. در واقع نرها معموال به همراه  
برادران  خونی  خود گروهی تشکیل می دهند که 

نفس هایش ین  آخر با 
 کارشناسان معتقدند دهه نود شمسی آخرین سال های زندگی یوز ایرانی است

علیرضا طاهری
فعال محیط زیست

با هم به شــکار می روند و در کنار هم هستند. 
اما ماده هــا به جز زمان  توله  داری  ، معموال تنها 
زندگی  می کنند. برخی  از این  گروه ها برای  خود 
حریمی  مشخص می کنند تا نظر یوزپلنگ  های 
ماده  را برای  جفت گیری  جلب  کنند . در فصل  
جفت گیری  هر نر برای  خود قلمروی  را انتخاب  
می کند . در این  فصل  نزاع های  خشنی  میان  نرهای  
گروه  در دفاع  از حد و مرز قلمروشان  صورت  
می گیرد . بلوغ  جنسی  در حدود  20  ماهگی  رخ  
می دهد.  زمان  بــارداری   95  روز و تعداد توله ها 
از  1  تا  6  و معموال  4  تا  5  عدد است.   توله ها در 
هنگام  تولد حدود  300  گرم  وزن  و  30  سانتی  متر 

طول  دارند . که البته عموما پیش از رسیدن به بلوغ 
تلف می شوند.

QQQبا صالبت
غذای اصلی و مورد عالقه یوزپلنگ آهو ست. 
ولی یوز ایرانی عالوه بر آن، اغلب سراغ قوچ، 
جبیر، میش، کل و بزوحشی و در بعضی مواقع 
خرگوش، شغال و روباه می رود. یکی از هیجان 
برانگیز ترین سکانس های فیلم های حیات وحش 
زمانی است که شکار یوزپلنگ به تصویر کشیده 

می شود؛ ابتدا از دور منطقه را برانداز می کند و 
مسیر خود برای رسیدن به گله را ترسیم، بعد در 
ذهن خود شکار را انتخاب می کند و به آرامی و 
احتیاط هر چه تمام تر به سوژه نزدیک می شود و 
وقتی فاصله خود را به حداقل رساند، با جهشی 
خارق العاده به ســمت صید حرکــت  و او را 
غافلگیر می کند و بعد از رســیدن با دست زیر 
پایش می زند، تعادلش که به هم خورد با دندان 
نیش گلویش را می گیرد و دیگر کار تمام است.
یوزپلنگ عالقه ای به حیوان ها و دام های اهلی 
مثل شتر، بزو گوسفند ندارد ولی متاسفانه برخی 
از دامداران گمان می کنند که ممکن است این 

حیوان خطری برای دام آنها ایجاد کند و به همین 
دلیل مخاطراتی برای آنان ایجاد می کنند.

QQQ زیستگاه
عمده ترین نیازهایی که یوزپلنگ براساس 
آن محل زندگی خــود را انتخاب  می کند اول 
تامین غذا و بعــد پناهگاهی بدور از مخاطرات 
است. پوز به آب کمی نیاز دارد و معموال آب 
مورد نیاز خود را از خون و ادرار بدن شــکار 
خود تامین می کند. در نتیجه عموما در دشت ها، 
علفزارها و مناطق نیمه خشک سکونت می کند 
و در ایران حتی بیابان هــا را نیز برای زندگی 
انتخاب می کند. یوزها زندگی پرخطری در بین 
حیوانات ساکن بیابان های ایران دارند. که ناشی 
از نقطه ضعفهای این جانور دارد. معموال حیواناتی 
که دربیابان زندگی می کنند از تابش خورشید 
استقبال می کنند ولی یوزها از خورشید تابستان 
بیزار هستند؛ تمام تالش خود را می کنند تا در 
سایه باقی بمانند. اگر یوزی احساس خطر کند 

و مجبور به ترك پناهگاه خود و راه رفتن در 
آفتاب شدید شود، با خطر مهلکی روبه رو می شود 
چون ممکن اســت پس از طی چند کیلومتر و 
پیدا نکردن مکان مناسب تلف شود. نقطه ضعف 
بعدی این اســت که یوزپلنگ هراس بسیاری 
بابت امنیت خــود دارد. بعد مواجهه با خطر و 
روبه رو شدن با انسان؛ اولین عکس العملش این 
است که تالش کند با اســتتار خود را پنهان 
نماید. اگر خطــر را به خود نزدیکتر ببیند، در 
نزدیکترین پناهگاه مثل حفره ای در بین کوه، 
النه جانورانی نظیر روباه، خرگوش و یا کفتار 
پناه می گیرد. و در آخر اگر نتواند مکانی را برای 

پنهان شدن پیدا کند، تالش می کند فرار کند که 
همین موضوع ممکن او را در معرض شکار قرار 
می دهد. استانهای سمنان و یزد مهمترین زیستگاه 
یوزپلنگ در ایران است و در مناطقی از استانهای 
خراسان رضوی، جنوبی، شمالی،گلستان، کرمان، 
تهران و اصفهان نیز سکونت و زندگی یوزپلنگ 

گزارش و ثبت شده است.

QQQآُسیب ها و تهدیدات
یوزپلنگ آســیایی یکی از ارزشمندترین 
جانوران ســاکن در فالت ایران است، که از 
نظر دخیره ژنتیکی بی همتا محسوب و یکی از 
اجزای تنوع زیستی ایران محسوب می شود که 
با دیگر اجزای آن در ایران و با گونه های دیگر 
این خانواده در دیگر نقاط جهان متفاوت است. 
خطر انقراض یوزپلنگ آسیایی بسیار جدی است 
واگر بخواهیم عوامل تهدید کننده آن را به دو 
دسته طبیعی و انسانی تقسیم کنیم قطعا کفه ترازو 
در سمت عوامل انسانی سنگین تر است. از عوامل 

طبیعی می توان به شرایط سخت باروری و زندگی 
دور از هم نر و ماده، تهدید دیگر جانوران مانند 
ببر، کفتار، گرگ و پلنگ از بین رفتن توله ها بر 
اثر حمله دیگر جانوران، بیماری ها و حساسیت 
به بیماری های عفونی اشــاره کرد و همینطور 
گرمایــش زمین نیز به طور غیر مســتقیم در 
کاهش جمعیت یوز موثر بوده است. ولی سلسله 
عوامل مهم و تاثیرگذاری که باعث کاهش تعداد 
یوزپلنگ شده اند عموما توسط انسانها انجام گرفته 
است. کاهش و تکه تکه شدن زیستگاه، شکار 
خود و منابع غذایی اش، تبدیل مراتع به مزارع، 
ورود دام به زیستگاه یوز، تصادف با ماشین و... 

از موضوعاتی است که هر کدام قصه غم انگیز 
از دســت رفتن چندین یوز پلنگ را یادآوری 

می کند.
در 15 ســال اخیر بیش از 15 قالده یوز در 
اثر تصادف از بین رفته اند یا شــکار بی رحمانه 
یوزپلنگ برای تفریح و اســتفاده از پوســت 
آن در پالتوهای چرم بســیار غم انگیز است و 
غم انگیزتر اینکه برای تولید یک پالتوی زنانه 
به پوست پنج تا شش یوزپلنگ نیاز است. کم 
و بیش این عوامل سبب شده یوزپلنگ آسیایی 
در اکثر کشــورها به قسمت پایانی خود برسد 
و در ایران نیز تعداد کمی باقی مانده باشــد که 
به هیچ عنوان شــرایط پایداری ندارند. موضوع 
نگران کننــده تعداد کم یوز ماده اســت که 
به خاطر شیوه زندگی و تولید مثل ادامه حیات 
این گونه را بسیار مخاطره آمیز کرده است. طبق 
گزارشات تعداد یوزهای ماده منطقه جنوبی ایران 
)استانهای یزد و کرمان( بسیار کاهش پیدا کرده 
است و گزارش زادآوری در دو سال اخیر ثبت 

نشده است که این موضوع بسیار نگران کننده 
است ولی در مناطق شــمالی )استان سمنان و 
خراسانات( چندین گزارش امیدبخش وجود دارد 
که تقریبا به صورت مرتب زادآوری گزارش و 

ثبت شده است.

QQQآمار 
بر اساس ارزیابی پروژه حفاظت از یوزپلنگ 
آسیایی در هشت سال پیش که به درخواست 
سازمان ملل متحد انجام گرفت حدود 120 قالده 
یوزپلنگ گزارش شــده بود. البته در نهایت 
ارزیاب پروژه به طور دقیق برای ارائه این آمار 
قانع نشده بود زیرا این اعداد پشتیبانی دقیق علمی 
نداشت یعنی تنها برآورد نظرات کارشناسی بر 
اساس چند رد پا و عکس های پراکنده  بود. ولی 
در دو سه سال اخیر و با پیشرفت تکنولوژی و 
دانش، کار به شــکل علمی تری انجام شد. و بر 
این اســاس نتیجه گیری شد که یافته های قبلی 
به شدت خوش بینانه بوده است و تعداد یوزهای 
فالت ایران چیزی در حدود 50 قالده است که 
کارشناسان با احتیاط بیشــتر عدد 40 تا 70 را 
اعالم کردند. احتمال شمارش مکرر یک یوز 
بسیار باالست )برای تشخیص هر یوز از روش 
خال شماری اســتفاده می گردد( و نیاز به دقت 

خیلی زیادی دارد.

QQQکوشکی و دلبر
عالوه بر حــدود 50 یوزپلنگی که آزادانه 
در طبیعت ایران زندگی می کنند، دو یوزپلنگ 
نیز در منطقه حفاظت شده و در اسارت در حال 
زندگی هستند.هر دو متولد منطقه توران استان 
ســمنان هستند و تقدیر این دو فامیل نه چندان 
دور را کنار یکدیگر قرار داده تا شــاید بتوانند 
با تولید مثل امید را همچنان زنده نگه دارند. سال 
گذشته اخبار ضد و نقیضی درباره بارداری دلبر 
منتشر شد ولی هنوز خبری از تولد توله منتشر 
نشده است البته کارشناسان معتقدند حتی اگر در 
این شرایط صاحب توله شوند، دردی از جمعیت 
یوزپلنگ دوا نمی کنند. در علم حیات وحش، 
تنها حیواناتی دارای ارزش اکوسیستمی هستند 
که در زیســتگاه خود به صورت آزاد زندگی 
کنند. درواقع حیواناتی که در شــرایط اسارت 
زندگی می کنند، هیچ گاه جزء آمارهای حیات 
وحش محسوب نمی شــوند. بااین حال حضور 
کوشــکی و دلبر در شرایط اسارت، این امکان 
را به محققان می دهد تا بتوانند تحقیقات خود را 
در زمینه رفتارها، بیماری ها و زندگی یوزپلنگ 

آسیایی کامل کنند. 

QQQحفاظت از یوزپلنگ
گفته می شود که چند سال  پیش هند پیشنهاد 
کرده که   17  جفت  از گونه های  جانوری  موجود 
در هندوســتان  را به ایران  بدهد و در قبال  آن 
یک  جفت  یوز بگیرد تا شاید بتواند با استفاده  از 
فناوری های  جدید علم  ژنتیک  اقدام  به تکثیرشان  
کند. این موضوع حاکی از درك اهمیت باالی 
یوز آسیایی اســت. حفظ این گونه ارزشمند 
نیازمند عزمی ملی است. یوزپلنگ میراث طبیعی 
ماست که نه تنها به ایرانیان بلکه به تمام انسانهای 
سرتاسر این کره خاکی تعلق دارد. جلوگیری از 
شکار یوز و منابع غذایی آن، آگاه سازی مردم 
درباره ارزش این گونــه و عدم خطرآن برای 
دام ها، احتیاط بیشتر در رانندگی در مسیرهایی 
که امکان تردد یوزپلنگ وجود دارد و... می تواند 
نقشی موثر در جهت جلوگیری از خطر انقراض 
یوز آسیایی ایفا کند. امید است که بتوانیم این 

میراث طبیعی را حفظ کنیم.

چشم اميد به ایران
چند سالی است كه حفاظت از يوزپلنگ 
آســيايی به يكی از مهمترين دغدغه های 
دوســتداران محيط زيست در ايران تبديل 
شده است. نقش بستن طرح يوز ايرانی بر 
روی پيراهن ملی پوشان فوتبال در مجامع 
بين المللی، حساســيت را عمومی و تشديد 
كرد. که امید اســت این حساسیت، باعث 
نجات این پستاندار ارزشمند از خطر انقراض 

شود. یوز کلمه ای ایرانی از مصدر یوزیدن و 
به معنای جوینده است که حکایت از روحیه 
شــکارگری این گونه و قدمت آن در ایران 
دارد. در گذشــته برخی آن را پلنگ شکاری 
نیز می گفتند. یوزپلنگ در کشورهای مختلفی 
زندگی می کرده و هرکدام، نامی براساس نگاه 
و فرهنگ خود بر روی آن گذاشته اند. ولی در 
اکثر نقاط دنیا به چیتا )یعنی خالدار( معروف 

است. حدود 100 سال پیش یوز آسیایی در 
اکثر کشــورهای منطقه از قبیل افغانستان، 
عراق، پاکستان، ترکمنستان، هند، قزاقستان، 
کویت، عربستان و... زندگی می کرد اما بیش 
از ربع قرن اســت که این گونه در خارج از 
مرزهای ایران کامال نابود شــده و چشم دنیا 
به قالده های یوز در ایران اســت.یوز ایرانی 
پــس از پلنگ آمور دومین گربه ســان در 

معرض خطــر انقراض در طبیعت اســت. 
برخی از کارشناسان عقیده دارند که دهه نود 
شمسی آخرین سالهای زندگی این گربه سان 
اســت. بیشترین مرگ و میر توله ها در میان 
گربه سانان به خاطر نوع زندگی متعلق به یوز 
آسیایی اســت که براساس برخی گزارشات 
تا بیش از 90 درصد توله ها پیش از رســیدن 

به بلوغ تلف می شوند.
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با وجود انتظار افکار عمومی برای تغییر 
محسوس دولت دوم دکتر روحانی نسبت 
به دولت اول به نظر می رسد بخش عمده ای 

از کابینه تثبیت شده است.
بــه جز محمدجواد ظریــف در مقام 
وزارت خارجه، حسن قاضی زاده هاشمی در 
مقام وزارت بهداشت، بیژن نامدارزنگنه در 
مقام وزارت نفت که به عنوان ژنرال های 
دولت مورد تایید اصالح طلبان هم بودند 
تثبیت عبدالرضا رحمانی فضلی به عنوان 
وزیر کشور و سیدمحمود علوی به عنوان 
وزیر اطالعات قطعی است و بدین ترتیب 
بخش سیاســی دولت دست نخورده باقی 

می ماند.
در بخش اقتصادی محمد نهاوندیان وزیر 
اقتصاد می شود و محمد شریعتمدار وزیر 
صنعت و تجارت می شــود اما محمدباقر 
نوبخت به عنوان رئیس سازمان برنامه و 

بودجه و سیف به عنوان رئیس کل بانک 
مرکزی باقی می مانند. عباس آخوندی نیز 
در وزارت راه و شهرســازی ابقا می شود. 
محمود حجتی نیز در وزارت کشاورزی 
و چیت چیان در وزارت راه باقی خواهند 

ماند.
در بخش فرهنگی ســیدعباس صالحی 
معاون فعلی وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی 
وزیر می شــود، نیلی منفــرد وزیر علوم، 
تحقیقات و فناوری می شــود و جمشید 
انصاری رئیس فعلی سازمان امور اداری و 
استخدامی وزیر آموزش و پرورش می شود.
ســیدرضا  اجتماعــی  بخــش  در 
صالحی امیری رئیس سازمان ملی جوانان 
خواهد شد و مسعود سلطانی فر در وزارت 
ورزش خواهد ماند. همچنان که علی ربیعی 

وزیر کار می ماند.
اما تحول مهم تر انتصاب محمود واعظی 

به عنوان رئیس دفتر رئیس جمهور است. 
واعظی در وزارت ارتباطات عملکرد قابل 

دفاعی داشته است.
بدیــن ترتیب به نظر می رســد که 
میانگین سنی دولت تغییر چندانی نکند و 
با وجود وعده جوان تر شدن تنها محمدرضا 
نعمت زاده از دولت خارج شود. مشارکت 
زنان در دولت دوازدهم نیز از حد کنونی 
تجاوز نخواهد کرد و هیــچ زنی وزیر 

نخواهد شد.
ناظران سیاسی پیش بینی می کنند دولت 
دوم روحانی بیشتر به دولت حزب اعتدال 
و توسعه شبیه خواهد بود چراکه پست های 
کلیدی سیاسی و اقتصادی در اختیار این 
حزب قرار می گیرد. دبیرکل این حزب 
محمدباقر نوبخت و محمود واعظی رئیس 
دفتر سیاســی آن اســت. گفته می شود 
مرتضی بانک کــه رئیس هیات اجرائیه 

این حزب و نزدیک به اصالح طلبان بود 
اخیرا برکنار شده اســت. از دیگر افراد 
ارشد این حزب در دولت می توان از علی 
جنتی وزیر سابق ارشاد اسالمی و مسعود 
سلطانی فر وزیر ورزش نام برد. شنیده های 
سازندگی حاکی از آن است که تغییرات 
اندك دولت از هم اکنون با انتقادات جبهه 

اصالحات مواجه شده است.
گفته می شود اصالح طلبان معتقدند این 
تغییرات متناسب با رای و بدنه اجتماعی 
دکتر روحانی در انتخابات اردیبهشت ماه 
نبوده است. از هم اکنون روشن است که 
هیچ یک از تغییرات کابینه به جز تغییر 
رئیس دفتر رئیس جمهور کلیدی نیست. 
دولت دوازدهــم از این جهت به رئیس 
مجلس دهم نزدیک تر است تا اصالح طلبان 
و ترکیب کلی کابینه به سوی اصولگرایان 

معتدل است.

اعضای شورای  فردا صبح  قرار است 
پنجم شهر تهران هر یک نام حداکثر 3 
نفر را به عنوان نامزد تصدی شــهرداری 
تهران معرفی کنند و از میان آنان 7 نفر 
از دارندگان بیشتر آرا را به شورای پنجم 
شــهر تهران دعوت کنند و با دریافت 
برنامه هایشــان، شــهردار تهران با رای 

اعضای شورای شهر انتخاب شوند.
پس از خروج نام محســن هاشمی از 
اعضای شورا  توافق نامه ی  با  اسامی  میان 
اکنون نام 3 تن بیش از دیگران به گوش 

محمدعلی  مرعشی،  سیدحسین  می رسد: 
نجفی و محمود حجتــی. اما به جز این 
افراد نام محمدعلی افشانی استاندار فارس 
و عضو حزب اعتماد ملی هم در هفته های 
اخیر به گوش رسیده است که به احتمال 
زیاد فردا در جلســه شورای پنجم مطرح 
خواهد شــد. وفاتابش به عنوان گزینه 
حزب اتحاد ملت هم از دیگر گزینه هایی 
است که در حال مطرح شدن است، ضمن 
آنکه شانس حبیب اهلل بی طرف به نحو قابل 
توجهی افزایش یافته است. از سوی دیگر 

نام مسعود خوانساری رئیس اتاق بازرگانی 
تهران هم در شورای شهر پنجم به گوش 

می رسد.
شنیده های سازندگی حاکی از آن است 
که نام قاسم تقی زاده خامسی هم در میان 
افرادی که فردا در شــورای شهر تهران 

مطرح خواهند شد، وجود دارد.
همچنان که محمد اردکانیان از سوی 
حزب اتحاد ملت مطرح می شود. از میان 
زنان برخی درصــدد طرح الهه کوالیی 
استاد دانشــگاه تهران هستند و از اساتید 

دانشــگاه نام محمد ستاری فر هم مطرح 
خواهد شد.

شنیده های سازندگی اما حکایت از آن 
دارد که در صورت پذیرش سیدحسین 
مرعشی هر سه حزب کارگزاران، اتحاد 
ملت و اعتماد ملی از او حمایت می کنند.

برای ریاست شورای پنجم شهر تهران 
نیز به جز مرتضی الویری، نام محســن 
هاشمی و ابراهیم امینی به گوش می رسد. 
امینی عضو حــزب اعتماد ملی و هیئت 

رئیسه مجلس ششم بود.

سازندگی خبر می دهد

شد تثبيت  دولت 
برخالف پیش بینی های اولیه دولت دوازدهم تفاوت چندانی با دولت یازدهم نخواهد داشت

اما قدرت حزب اعتدال و توسعه بیشتر می شود

انتخاب شهردار تهران در ایستگاه اول
فردا هر یک از اعضای شورای شهر تهران نام 3 تن را به عنوان شهردار تهران پیشنهاد خواهند کرد

صاحب امتیاز: حزب کارگزاران سازندگی ایران
رئیس شورای سیاست گذاری: سید حسین مرعشی

مدیر مسئول: سید افضل موسوی
سردبیر: محمد قوچانی

دستیار سردبیر: اکبر منتجبی

نشـانی: تهران، خیابان شریعتی، خیابان خواجه عبداهلل انصاری، خیابان چهاردهم،کوچه زروان
پالک 14، واحد 4     تلفن:  26701022     نمابر: 26701051 

سازمان آگهی ها: مجید حسن زاده     تلفن: 26701022     همراه: 09192464358
چاپ: هم میهن فارس     تلفن: 4689330 

توزیع: نشرگستر     تلفن: 61933333

 گفته ها

آيــت اهلل  می شــود  گفتــه   
اخيــرا  موســوی خوئينی ها 
پذيرفته اند كه به صورت فعال تری 
در عرصه سياســی حضــور يابند. 
ايــن پذيــرش از آن رو مطــرح 
شــده كه پس از ديدار معاون اول 
رئيس جمهور با مقام معظم رهبری 
گفته شد مقبوليت آقای موسوی 
خوئينی ها نزد نظام سياسی بيش از 
ديگر افراد مجمع روحانيون مبارز 

محفوظ مانده است.

 گفته می شــود بــا پيش قدمی و 
امكان  بهداشــت  وزيــر  همراهی 
حســين  آزادی  و  وثيقه گــذاری 
فريدون دستيار ويژه رئيس جمهور 
تــا زمان صدور حكم فراهم شــده 

است.

 گفته می شود مجمع اسالمی بانوان 
با نام حزب اسالمی بانوان از وزارت 
كشــور مجوز فعاليت گرفته است. 
دبيركل ايــن حزب جديــد زهرا 
شــجاعی معــاون رئيس جمهور در 

دولت اصالحات بوده است.

 گفته می شــود بخش عمده ای از 
تحريريه گروه مجالت همشهری به 
روزنامه فرهيختگان ارگان دانشگاه 
آزاد اســالمی كــوچ كرده اند اين 
روزنامه در دوره جديد به ســرعت 
از اصالح طلبــان فاصله گرفته و به 
رســانه ای اصولگرا تبديل شه است 
كــه در پی تغيير مديريت اكثريت 
دبيران تحريريه آن مستعفی شده اند.

 گفته می شود رســول منتجب نيا 
قائم مقــام حــزب اعتمــاد ملی از 
فاصله  اصالح طلبان  عالی  شــورای 
گرفتــه و بــه همــراه ســيدهادی 
خامنــه ای، مصطفــی كواكبيان و 
محســن رهامی بــه دنبــال احيای 
اصالح طلبان  هماهنگــی  شــورای 
است. اين رويكرد منتجب نيا مورد 
اعتراض جدی اعضــای مركزيت 
حزب اعتماد ملی قرار گرفته است.

 روزنامه جــوان در خبری مدعی 
شد رئيس دولت اصالحات مخالف 
شهرداری سيدحسين مرعشی است. 
شنيده های سازندگی اما حكايت از 
كذب بودن اين خبر دارد. برخالف 
ادعای اين روزنامه مرعشی در كنار 
ديگر گزينه های اصالح طلبان مورد 
تاييد رئيس جمهور اصالحات است. 

 گفتــه می شــود تجليــل از تتلو 
مراســم  در  جنجالــی  خواننــده 
يک ســالگی فارس پالس وابسته به 
خبرگزاری فارس با اعتراض شديد 
اصولگرايــان قديمی مواجه شــده 
است. آنان اين عمل را تكرار ضربه 
انتخابات به جبهه اصولگرايی عنوان 

كرده اند.

»انجمــن  می شــود  گفتــه   
داستان نويســان تهران« بــه عنوان 
يک نهــاد مدنی صنفــی فرهنگی 
در شــرف تاســيس اســت. ايــن 
انجمن تفاوتی ماهــوی با »كانون 
نويســندگان ايــران« دارد چراكه 
اوال بيش از آنكه سياســی و حزبی 
باشــد اجتماعی و صنفی اســت و 
ثانيــا افــرادی متنوع تــر از كانون 
نويســندگان با گرايش های مذهبی 
و عرفی و راست و چپ سياسی در 
آن حضور دارند. از حسين سناپور و 
محمدحسن شهسواری از نويسندگان 
موفــق پــس از انقالب بــه عنوان 
مديران اين انجمن نام برده می شود.

 جمالت راهبردی

بهزاد نبوی، سياستمدار اصالح طلب: 
مــن نه اقتصاددان و نــه در جريان 
مسائل روز هستم؛ اما يک دغدغه 
كلــی دارم. يادم می آيد كه ســال 
92 زندان بودم و وقتی به همسرم 
گفتم الزم نيست شناسنامه بياوريد 
و چون هاشمی رد صالحيت شده 
بود رأی نــدادم. بعد از شــمارش 
آراء ديدم كه اختالف رأی آقايان 
روحانی و قاليباف نسبت به آقايان 
خاتمی و ناطق نوری بيشــتر بود. 
مــن در زندان نامه ای بــرای آقای 
روحانی نوشتم كه تمام همت خود 
را صرف سياست خارجی و اقتصاد 
كن؛ چون حل مسائل اقتصادی را 
در گرو سياست خارجی می ديدم. 
تفسير برخی رســانه ها اين بود كه 
نبوی گفته ما را رها كن و به آمريكا 
بچسب. وضع اقتصادی امروز شايد 
در بعضی موارد از سال 92 هم بدتر 
اســت. گويی جنگلی داشته آتش 
می گرفته و روحانی مشعل را زمين 
گذاشته ولی جنگل دارد می سوزد. 
تصور من اين است كه اين مشكل 
فقط با سرمايه گذاری حل می شود.

قبل از آقای روحانی گفتند كه بايد 
نفت سر سفره مردم باشد و به جای 
اينكه ماهی گيری ياد دهيم به مردم 
ماهی داده شد. بعد از آقای خاتمی 
و با افســانه ای شــدن درآمد نفتی 
واردات كشــور 70 ميليارد دالر و 
معده اقتصاد كشور گشاد شد. ارز و 
دالر كشور بر اساس آن سياست ها 
هزينه شــد و سرمايه گذاری جدی 
وقتــی روحانی  نگرفت.  صورت 
مشــعل را زمين گذاشــت چون با 
كشور های دنيا رابطه نداشتيم امكان 
سرمايه گذاری وجود نداشت. البته 
با بوركينافاســو رابطه داشتيم ولی 
كم لطفی می كردند و تكنولوژی 
به ما نمی دادند. پولمــان را يا بايد 
از هند چــای و برنــج و يا كاالی 
چينی می خريديم؛ چون به ما پول 

نمی دادند.
سخنرانی در مراسم بزرگداشت 
ميرمصطفی عالی نسب در 
موسسه مطالعات دين و اقتصاد
22تير 1396

نويســنده  داودآبــادی،  حميــد 
اصولگرا: امروز عصر رفتم جشن 

تولد يک سالگی فارس پالس.
تتلو بود و رسايی. ضرغامی بود و 

بهنوش بختياری.
همه اهالی فرهنگ اين وری بودند!

همــون اول، مجــری برنامه آقای 
ذكريايی در جواب صلوات مردم 
كه به گوش ايشــون رســا نيامد، 

گفت:
»ايــن صلــوات بــه درد عمه تون 

می خوره!«
به عنوان يک بچه شــيعه، از خودم 
خجالت كشــيدم. بلند شدم و رفتم 

خونه.
توی راه با خودم كلنجار رفتم كه:

»اگــر چنين چيــزی در مراســم 
اون وری ها اتفــاق می افتاد، چه ها 

می شد؟!« عزيزان!
يادمان نرود:

هدف وسيله را توجيه نمی كند!
يكشنبه 25 تير 1396

خبرچین
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علوم انسانیماه نامه ی

روشنفکر 
مسلح

ـراهیـم فیاضعمادالدین باقی سعید حجاریان اب

خطر
جنگ طبقاتی؟

پرونده ویژه 
سیدعمادالدین خاتمیعبداهلل مومنی  مجید فراهانی محمدمهدی مجاهدیمحمد فاضلی  محسن گودرزیمحمد توسلی  اکبر ترکانتقی آزادارمکی  عباس عبدیسعید لیالز   علی اصغر سعیدیمحمد طبیبیان   موسی غنی نژادسید حسین مرعشیبا حضور محسن امین زادهدر جامعه شناسی انتخابات 96

بازبینی فیلم هامون اثر داریوش مهرجوییروشنفکری در اغما
یادبود پانصدمین سال نهضت مارتین لوترپروتستانتیسم تخیلی

میراث 
دوگل

احمد نقیب زاده

پروتستانتیسم اسالمینقد تراژدی 
مقصود فراستخواه

علیه کارگزارانشوکران 
بهروز افخمی روشنفکران 

غالمحسین میرزاصالحدشمن کام

دکتر علی شریعتییادنامه چهلمین سال درگذشت 

مهرنامه 
مجله ی فرهنگ و اندیشه

گروه مطبوعاتی هم میهن 
تقدیم می کند:

شماره 52 منتشر شد:
یادنامه چهلمین سالگرد درگذشت 

دکتر علی شریعتی

سیدعباس صالحی
وزیر احتمالی فرهنگ و 

ارشاد اسالمی

محمدباقر نوبخت
دبیرکل حزب اعتدال و توسعه 

در سازمان برنامه می ماند

محمود واعظی
رئیس دفتر رئیس جمهور 

می شود

جمشید انصاری
وزیر آموزش و پرورش 

می شود

محمد نهاوندیان
وزیر اقتصاد و دارایی 

می شود

نیلی احمدآبادی
از ریاست دانشگاه تهران به 

وزارت علوم می رود
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