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 گزارش

کارنامه موفق زنان امید
نشستبررسیعملکردفراکسیونامید

باحضورفائزههاشمیوفاطمهسعیدیبرگزارشد

نشست بررسی عملکرد فراکسیون 
امید با حضور فاطمه ســعیدی و فائزه 
هاشــمی، نمایندگان مجلس پنجم و 
دهم و از اعضــای حزب کارگزاران 

سازندگی ایران برگزار شد.
کارگزاران،  ســایت  گزارش  به 
در ابتدای جلسه فاطمه سعیدی، عضو 
هیئت رئیسه فراکســیون امید مجلس 
شــورای اســامی پیرامون عملکرد 
فراکسیون امید گفت: »نحوه عملکرد 
فراکســیون امیــد امتیازهای مثبت 
و منفی داشــته اســت. در حالی که 
کرسی  بر  اصولگرایان  از  بســیاری 
ریاست کمیسیون های مجلس نشستند 
فراکســیون امید توانســت اکثریت 
کمیسیون  هیئت رئیسه  کرســی های 
آموزش و تحقیقات را به دست آورد 
که البته ناموفق بودن فراکسیون امید 
به کرســی های ریاست  در دستیابی 
کمیســیون ها به دلیل تجربه ناکافی 

نمایندگان ما بوده است.«
او همچنین موفقیت فراکسیون امید 
در پیروزی اصاح طلبان در شوراهای 
اسامی شــهر را گامی مهم و موفق 

دانست.
فراکسیون  هیئت رئیسه  عضو  این 
خود  صحبت هــای  ادامه  در  امیــد 
به وزیران  اعتمــاد  رأی  به موضوع 
بحث برانگیز اشــاره کرد و در مورد 
عملکرد رحمانــی فضلی در انتخابات 
ریاست جمهوری سال 96 گفت: »وزیر 
کشور از وزرای بحث برانگیز بودند و 
من به او انتقاد کردم چرا روز انتخابات 
رأس ســاعت ۱۲ اجازه رأی نداد و او 
پاسخ داد که با این کار از رأی دیگران 

دفاع کرده تا انتخابات باطل نشود.«
فاطمه سعیدی معتقد است که وزیر 
کشور باید در مورد این موضوع برای 

مردم شفاف سازی کند.
اصاح طلب مجلس  نماینــده  این 
ســهمیه بندی  با  که  گفت  همچنین 
حضور زنان در لیســت مجلس موافق 
است و اگر این سهمیه بندی نبود همین 
تعداد از زنان هــم در مجلس حضور 

نداشتند.
او تأکیــد کــرد: »بســیاری از 
نمایندگان مرد در مجلس قابل اعتماد 
نیســتند و معلوم نیست آنها در کدام 
جریان سیاسی هســتند، در حالی که 
زنــان با جرأت پایبند بــه اعتقادات 
سیاسی خود هستند و به راحتی موضع 

سیاسی خود را مطرح می کنند.«
سعیدی وعده داد برای حضور زنان 
در کابینه دولت بعدی تاش های مؤثر 

خواهد کرد.
او در این مورد گفت: »من معتقدم 
آقای روحانی باید برای حضور نداشتن 
زنان در کابینه خود شفاف سازی کند و 
در این مورد برای مردم توضیحاتی ارائه 
دهند، چراکه این امر یکی از مطالبات 
مردم بوده اســت. مطالبات مردم در 
اولویت ما اســت و قرار نیست برای 

برنامه ریزی  انتخابات  بعدی  دوره های 
کنیم.«

سعیدی همچنین در مورد وزارت 
علوم، تحقیقات و فناوری گفت: »سه 
گزینه از طرف فراکسیون امید و با 
برای  مستقلین  فراکسیون  هماهنگی 
وزارت علــوم، تحقیقات و فناوری 
به آقای روحانی پیشنهاد شده است.«

در ادامه جلســه فائزه هاشــمی، 
از اعضــای شــورای مرکزی حزب 
ایران، ضمن  کارگزاران ســازندگی 
تشــکر از تشکیل جلســه، در مورد 
حضــور و فعالیت زنــان در مجلس 
شورای اسامی گفت: »عملکرد زنان 
اصاح طلب در مجلــس را قوی تر از 
حال  اصاح طلب  زنان  می دانم.  مردان 
حاضر در مجلــس بهتر و موفق تر از 

زمان ما عمل می کنند.«
او همچنیــن در صحبت های خود 
کارگزاران  موضع حــزب  مورد  در 
جمهوری  ریاســت  انتخابــات  در 
گفت: »مــا به عنوان یک حزب باید 
فعالیت های خود را در قالب شــورای 
عالی اصاح طلبان پی گیری می کردیم 
و به آنچــه که تأیید می شــد متعهد 
می بودیم. در این راســتا برای حفظ 
مواضع مشترک در انتخابات با حزب 
اعتدال و توسعه ائتاف کردیم و بدین 
مجلس  اصاح طلبان  لیســت  ترتیب 

شکل گرفت.«
فائزه هاشمی نقطه ضعف فراکسیون 
امید را ناتوانی در جذب کردن دانست 
و متذکر شــد که همــه نقدها نباید 
بلکه حزب  باشد،  به سوی فراکسیون 
هم باید نقد شــود و این سؤال پاسخ 
داده شود که ما به عنوان یک حزب 

چه کردیم؟
پنجم  مجلس  در  تهــران  نماینده 
در باب مقایســه عملکرد فراکسیون 
دهم  و  پنجم  مجالس  در  اصاح طلبان 
عنوان کــرد: »فعالیت نمایندگی در 
یکی دو سال نخست برای کسانی که 
تازه وارد مجلس شده اند بسیار دشوار 
است و از این نظر عملکرد فراکسیون 
امید در ایــن مدت حتی بهتر از یکی 
دو سال نخست فراکسیون ما در مجلس 

پنجم است.«
فائزه هاشمی در ادامه صحبت های 
خود به عملکــرد و فعالیت مجمع 
تشــخیص مصلحت نظام اشاره کرد 
و گفت: »حتی مجلس ششــم هم 
به مجلس  وضع آســان تری نسبت 
دهم داشت، چون هم اکثریت بودند 
و هم پس از رد طرح هایشان توسط 
شــورای نگهبان به مجمع تشخیص 
مصلحت نظام کــه مرحوم آیت اهلل 
هاشمی رفســنجانی ریاست آن را بر 
عهده داشــت امید بود که این امید 

امروز وجود ندارد.«
گفتنــی اســت در پایــان این 
نشســت برنامه پرســش و پاسخ با 

شرکت کنندگان برگزار شد.

در نشست »شهر من، تهران« به همت کارگزاران تهران بررسی شد:

وری  جانشین پر بحران 
وکراسی در ایران و پیری بور

موضوع جانشین پروری و معضل پیری سیستم بروکراسی ایران اساسا با مسائل و مطالبات جوانان متفاوت است. کاهش 
قابلیت های حل مساله و بسته شدن چرخه مدیران، مشکلی حکومتی است و نباید برخی راه حل های پیشنهادی همچون 
جوانتر کردن سن مدیریت دولتی را با مشکالت و مسائل جوانان خلط کرد.

اولین جلسه از سلسله نشست های »شهر من، 
تهران« که به همت حزب کارگزاران سازندگی 
اســتان تهران راه اندازی شــده است، به میزبانی 
خبرگزاری برنا و با حضور علیرضا سیاســی راد، 
عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی 
پیشین وزارت  ایران، غامرضا ظریفیان، معاون 
علوم و مجید فراهانی، عضو شــورای شهر تهران 

برگزار شد.
به گزارش ســایت کارگــزاران، غامرضا 
ظریفیان، معاون وزیر علوم در دولت اصاحات 
گفت: »مســئله شهر در تاریخ باستان بسیار مهم 
است و می شود از آن به عنوان مبدا تاریخ و زندگی 

جدید یاد کرد.«
او در ادامه گفت: »ارسطو و افاطون بحث های 
جدی در ایــن مورد دارنــد، افاطون درکتاب 
جمهوریت، مصادیق یک شــهر مطلوب را بیان 
می کند و حتی مفهوم شــهر تقدس پیدا می کند، 
افاطون و ارسطو و بعد از آنها فیلسوفان دیگری 
مثل خواجه نصیر، فارابی و ابن سینا هم این مسئله 
را پیگیری کردند که یک شهر مناسب باید این 
ویژگی ها را داشته باشد: اول اینکه زیست عادالنه 
داشته باشد که مفهومش تقسیم عادالنه منابع است، 
دوم متکی بر حکمت اداره شود، هم حاکم شهر و 
هم مردم از شجاعت بهره مند باشند و مهمتر از همه 
اینها بحث اخاق است، مثا بحث خویشتن داری. 
چون شهر متشــکل از آدم هایی با خلق و خوی 
مختلف و قومیت های مختلف اســت، مهمترین 
عامل تعامل خویشن داری است به معنی صبوری، 
در این دستگاه موســیقی، عدل و عدالت باعث 
هارمونی می شود، حاصل همه اینها به صلح و نشاط 

و شادابی منجر می شود.«
ظریفیان در ادامه گفت: »در گذشــته اگر 
کسی حاکم شــهر می شد آدمی چندوجهی بود، 
هم ریاضیدان بود،هم فیلســوف، هم معمار و هم 
جامعه شناس و هم با زیبایی شناختی ها آشنا بود، 
اصا یک شــهرآرمانی را می گفتند که باید در 
اختیار یک فیلســوف قرار بگیرد. همین ادبیات 
به فیلسوفان ما هم رسید مثل فارابی؛ فارابی بحث 
مهمی دارد درباره اهل مدینه فاضله، عاوه بر اینکه 
ویژگی های بیان شده از سوی افاطون را اسامیزه 
می کند، مثا مسئله عقل هم برجسته می شود، در 
کل از همان زمان تا کنون شهرداری و شهروندی 
اگر به خوبی درک شود می تواند به یک همزیستی 
مسالمت آمیز منجر شود و اخاق عمومی باید جای 
اخاق فردی را بگیرد. مثا ســال های ۱890 و 
۱900جنبش شــهر زیبا راه افتاد که معتقد بودند 
هر چقدر شهرمان را زیبا کنیم، از دل این زیبایی 
فضیلت به وجود خواهد آمد و به یک نوع زیبایی 

و نظم اجتماعی کمک می نماید.«
در ادامه نشست مجید فراهانی، عضو شورای 
شهر تهران گفت: »امروز یکی از مهمترین مسائلی 
که مدیران شهری و مدیران کشور با آن روبه رو 
هستند مسأله جانشین پروری است، در دنیا روی 
این موضوع کار شده و در تفکر سیاسی مدیریتی 
در کشورهای توسعه یافته قرار گرفته، ما هم باید 
سازوکار مدیریتی را به نحوی در کشور طراحی 
کنیم که به شــکل کاما عملگرایانه تجارب از 
نسل قبل به نســل بعد منتقل شود و مدیریت ها 
از نگاه کان جامعه شناختی یک جامعه مدرن و 
توسعه یافته را داشته باشیم، به نحوی که بشود از 
هرم جمعیتی داخل کشور به نحو احسن استفاده 

شود.«
او در ادامــه گفــت: »در دنیا مدیریت های 
اجرایی در نســل جوان و مدیریت های مشورتی 
و فکری و سیاســت گذاری های کان به عهده 
نسل های باالتر قرار می گیرد، خصوصا جامعه ما 
که یک جامعه جوان اســت و بر اساس آخرین 
آمارهای جمعیتی، در ســال 95، ۲9 درصد افراد 
زیر ۱8 سال هســتند و محدوده سنی افراد زیر 
5۲ و از 46 ســال به بــاال ۱8 درصد جمعیت را 
تشــکیل می دهند، یعنی بازه ۲0 تا 45 سال بیش 
از نیمی از جمعیت کشور را پوشش می دهد. اگر 
از حکومت های اقتدارگرا به نوعی فرار می کنیم 

و به نظر می رســد دموکراســی و مردم ساالری 
مهمترین روش حاکمیت است باید توجه کنیم 
که نسبت معقولی باید بین هرم جمعیتی کشور 
و مدیران ارشد کشور وجود داشته باشد، خصوصا 
اینکه به هر حال امروز متوسط سن اعضای کابینه 
براساس آمار 60 سال است، یعنی علیرغم اینکه 
ما قانون منع به کارگیری بازنشستگان را داریم و 
این قانون با هدف فراهم کردن مسیرهای شغلی 
بــرای جوانان و رفع معضــل بیکاری و حضور 
جوانان در مسئولیت های اجتماعی در تاریخ ۲0 
اردیبهشت 95 تصویب شــد و به مجلس رسید 
بافاصله به تایید شورای نگهبان در ۲9 اردیبهشت 
همان سال هم رسید اما متأسفانه با گذشت موارد 
صریحی که در قانون درج شــده بود که بایستی 
مدیریت های ارشد کشور به نحوی منصوب شوند 
که از بازنشستگان استفاده نشود هنوز تعداد زیادی 
از آنها در سمت های دولتی حضور دارند و بدتر 
از آن شــهرداران در کان شهرها همچنان شاهد 
مدیران بازنشســته در معاونت ها و مدیریت های 

ارشد هستیم.«
فراهانی در ادامه گفت: »روزی که فهرست 
۱8 نفری وزرا در دولت یازدهم معرفی شد وزرای 
اقتصاد و علوم جوانترین اعضای کابینه بودند که 
با 53 سال ســن میانگین سن وزرا را به 60 سال 
می رساندند و در کابینه جدید تنها وزیر ارتباطات 
است که توانست یک تنه این میانگین را به زیر 
60 سال برساند و این نشان دهنده یک معضل در 
کشور اســت. در واقع ما مشکل جانشین پروری 
را در همه ســال های قبل داشــتیم که به اینجا 
منجر شده، در بسیاری از کشورهای توسعه یافته 
وضعیت به این شکل نیســت، نمونه بارزش در 
کشورهای غربی آقای سباستین کورتز است که 
در ۲7 سالگی وزیر خارجه اتریش می شود. حتی 
در کشــوری مثل پاکستان خانم حنا ربانی وقتی 
33 سال داشت به عنوان اولین وزیر زن پاکستان 
انتخاب شــد. اگر مروری کنیــم تاریخ بحث 
حضور وزرای جوان را در کشورمان می بینیم که 
جوان ترین وزیر تاریخ ایران محمدجواد تندگویان 
بوده که ســال 59 زمانی که 30 ســال داشت 
به عنوان وزیر نفت شهید رجایی منصوب شد و 
بعد از تندگویان دکتر حسین فاطمی جوان ترین 
وزیر ایران بود که در سن 34 سالگی وزیر خارجه 
مصدق بود. این نشان می دهد که وضعیت چگونه 
اســت و اگر دنبال تغییر و تحول مبنایی هستیم 
دنیای امروز دنیای رقابت و استفاده از فرصت ها 
است. اگر در افق ۱404 چشم انداز ۲0 ساله تصویر 
کرده بودیم که ایران باید کشور اول منطقه باشد 
باید اگر می خواهیم به آن بزرگی برسیم همه ابزار 
را فراهم می کردیم برای رسیدن به آن هدف. یکی 
از مهمترین این ابزارها استفاده از توان و پویایی 
و حضور نسل جوان در مدیریت های ارشد کشور 
است. در حقیقت نسل قدیم کشور و مدیران ارشد 
کشور وقتی از رده خارج می شوند ما نسل جدید 
آموزش یافته ای که در وزارتخانه ها و معاونین و 
شهرداران و... به اندازه کافی در اختیار نداریم و 
این شکاف نسلی یکی از مهمترین مشکاتی است 

که آینده نگران کشور به آن اشاره می کنند و باید 
فکر جدی شود.«

عضو شورای شهر تهران در ادامه گفت: »اگر 
مسأله انقاب انفورماتیک و تحول دیجیتال در دنیا 
مسأله روز است و کشوری که نتواند از فرصت ها 
استفاده کند کشور عقب افتاده محسوب می شود و 
ماک توسعه این است که چقدر کشور آمادگی 
دیجیتالی شدن دارد این اتفاق فقط از سوی نسل 
قدیم اتفاق نمی افتد. ما امروز شاهد حضور و بروز 
مدیرانی هستیم که حتی استفاده از کامپیوتر را بلد 
نیستند. وقتی به گوشی تلفن همراه ایشان دقت 
می کنید هنوز گوشی هوشمند ندارند. وقتی دقت 
کنید طرف امکان استفاده از گوشی هوشمند ندارد 
و بیش از 50 میلیون گوشــی هوشمند در کشور 
وجود دارد و غالبا نســل جوان از آنها اســتفاده 
می کنند. اگر ما خواســتار آمادگی حضور در 
جهانی شدن هستم یکی از مهمترین ماک ها تغییر 
و تحول دیجیتالی است که متأسفانه نسل گذشته 
نمی تواند از آن استفاده کند و رسیدن و پیوستن 
به دایره جهانی و حضــور در این دایره یکی از 
مهمترین الزاماتش جوان شدن نسل مدیران است 
که ما امروز با این معضل جدی روبه رو هستیم. از 
همین حیث مسأله جانشین پروری و تغییر و تحول 
مدیریت به عنوان یک چالش جدی در کشور ما 

همچنان وجود دارد.«
در ادامه نشســت، علیرضا سیاسی راد عضو 
سازندگی  کارگزاران  مرکزی حزب  شــورای 
گفت: »موضوع جانشین پروری و معضل پیری 
سیستم بروکراسی ایران اساسا با مسائل و مطالبات 
جوانان متفاوت اســت. کاهش قابلیت های حل 
مساله و بسته شدن چرخه مدیران، مشکلی حکومتی 
است و نباید برخی راه حل های پیشنهادی همچون 
جوانتر کردن سن مدیریت دولتی را با مشکات 
و مســائل جوانان خلط کرد. فهم درست مسأله 
بسیار مهم است که موضوع چیست، اگر در مورد 
جوانان حرف می زنیم اساسا در سطح گسترده و 
وسیع، مساله جوانان ایران مشارکت در مدیریت 
سطح باال نیست. مسأله تغییر و بهبود نظام مدیریتی 
کشور، مسأله حکومت است. اگر حکومت نسبت 
به مسأله جانشین پروری و تغییر سیستمی که از 
قدیم وجود داشــته، اقدام جدی نکند با تهدیدات 
و بحران هایی مواجه می شود که نمی تواند حلش 
کند. یک سیستم سیاسی که به لحاظ عمر سازمانی 
از مراحل تأسیس، رشد و بلوغ عبور کرده و وارد 
مرحله پیری شده، با انباشتی از مسائل و مشکات 
مواجه اســت که بدون انجام اصاحات سیستمی 
و مدیریتی، قادر به حل آنها نیست و به سرعت 

قابلیت های حل مسأله خود را از دست می دهد.«
او در ادامه گفت: »این موضوع فقط به دولت 
مربوط نیست، در قوه قضاییه نیز با همین مشکل 
مواجه ایم. مثا مســأله انباشت پرونده ها و به روز 
نبودن خدماتی که باید به مردم داده شود و سطح 
پایین به کارگیری ظرفیت های دولت الکترونیک 
از جمله چالش های تکرارشونده ای است که سیستم 
قضایی کشور با آنها مواجه است. بنابراین مسأله 
عمیق و در حال تبدیل به بحران اســت. بحران 

دستاورد و کاهش قابلیت های نوآوری و انطباق 
سیســتم با تغییرات محیطی، نیازمند راه حل های 
خاقانه، مشارکتی و اجماعی است. بدون نوسازی 
بدنه مدیریتی و ایجاد دانش، انرژی و انگیزه جدید 
و تقویت محیط عملیات و اجرا در مقابل محیط 
سیاســی و منازعه مبنا، امکان عبور از وضعیت 
کنونی بسیار سخت اســت. اگر دوره ای برای 
سیستم سیاسی ایران مسأله اصلی، ثبات و اعمال 
کنترل بوده، امروز حل مسأله، خاقیت و نوآوری 
و اساسا دستاورد و کسب نتیجه، موضوعی است 

که باید در دستور کار قرار گیرد.«
سیاسی راد در ادامه گفت: »اما مطالبه جوانان 
و مســأله فعالین و نخبگان جوان به طورخاص، 
این نیست. جوانان خواستار رفع نواقص دولت، 
کاهش انحصارات و آزادســازی بازار، توسعه 
دسترســی به فناوری های جدید، ارتباط فعال با 
جهــان، آزادی های مدنــی و اجتماعی، حذف 
تبعیض های سیاسی، فرهنگی و اجتماعی، کاهش 
رانت و تأمین منابع برای حمایت از اســتارت 
آپ ها و کســب و کارهای فناورانه، دسترسی 
به آموزش های با کیفیت، دسترسی به امکانات 
مورد نیــاز در حوزه اوقــات فراغت، ورزش، 
فرهنگ و هنر، شغل و مسکن مناسب، دسترسی 
به مشاوره های تخصصی، دریافت خدمات درمانی 
و بهداشتی به ویژه برای جوانان درگیر آسیب های 
اجتماعی و... هستند. به ویژه بررسی دامنه شمول 
خدمات دولتی و شهرداری ها برای جوانان بسیار 
اهمیت دارد. آمار ها نشان می دهد تعداد جوانانی 
که از خدمات ویژه شهرداری به جوانان استفاده 
می کنند، بسیار اندک است. بخش قابل توجهی 
از جوانان به امکانات شهرداری ها در حوزه های 
ورزش، اوقات فراغت، مشاوره و درمان دسترسی 
ندارند. شــیوع الگوهای پرخطر صرف اوقات 
فراغت در محافل غیررسمی نیازمند بررسی جدی 

است.
ظریفیان در بخش پایانی نشست گفت: »دکتر 
شفیعی کدکنی جمله ای دارد تحت این مضمون 
کــه »ما به درون خویش تبعید شــدیم«. وقتی 
شــهروند اعتمادش را نسبت به مدیریت شهری 
از دســت دهد، به نوعی به درون خود می رود؛ 
از طرف دیگر به این مساله مهم توجه کنیم که 
جوان ما اوقات فراغتش را باید در کجا ســپری 
کند؟ یا درباره اشتغال، طبق آمار 55 درصد سنین 
بین ۲0 تا ۲9 ســال بیکار هستند که اغلبشان هم 
تحصیلکرده هستند. وقتی شغل وجود ندارد پیرو 
آن بحــران هویت به وجود می آید. اســتحکام 
خانواده از بین می رود و بنیه مالی هم کم و کمتر 
می شــود. مجموعه اینها جوان را به یک بحران 
هویتی می رســاند که به دو حالت بروز می کند. 
یکی عقده و انتقام و اعتراض است و حالت دوم 
قانون ستیزی و انفعال و شالوده شکنی و خودزنی 
و حتی خوددرگیری که این حالت دوم در حال 
حاضر زیاد دیده می شود. در واقع این دو حالت 
ایجاد شده در نهایت منجر به آن شده که جوانان 
داده  سوق  اجتماعی  مسئولیت ناپذیری  به سمت 

شوند.«

بولتن



حزب »اتحاد ملت ایران اسامی« توفیق 
اجبــاری جناح چپ اســامی در گذار از 

ایدئولوژی به استراتژی است!
در حالی که تاریخ احزاب چپ اسامی 
است،  ایدئولوژیک  تاریخی سرتاسر  ایران، 
حزب اتحاد نماد تحول و تجدیدنظر در این 

تاریخ است:
چپ اسامی نهضتی سیاسی و فکری است 
که تحت نفوذ اجتماعی و عقیدتی امام خمینی 
و علی شریعتی همزمان با انقاب اسامی ایران 
متولد شد. معنای این سخن البته این نیست که 
تا پیش از آن در میان مسلمانان گرایش های 
سوسیالیستی نداشتیم. همان طور که قبا گفتیم 
)ســازندگی ۱0، ص 3( نهضت خداپرستان 
سوسیالیست به رهبری محمد نخشب نخستین 
تشکیات سیاسی چپ گرا در میان مسلمانان 
بود که نفوذ سیاســی و فکری آن تا زمان 
حاضر حتی در میان سران چپ اسامی نیز 
قابل ردیابی است. اما این نهضت و فرزندان 
مستقیم آن مانند جنبش مســلمانان مبارز 
)گروه امتی ها: حبیب اهلل پیمان( و نیز جاما 
)جنبش انقابی مردم مســلمان ایران: کاظم 
سامی( و حتی مجاهدین خلق بیش از آن که 
مذهبی باشند، ملی بودند و ملی گرایی را در 
پیروی از راه و فکر محمد مصدق می دانستند 
تا امام خمینی و گرچه دوســتان مشترکی 
)مانند علی شریعتی( داشتند اختاف جدی 
این دو گرایش را می توان در نوع نگاه آنان 
به نهاد روحانیت خاصه کرد. جناحی که ما 
از آن به چپ اسامی یاد می کنیم تجربه ی 
جدایی مجاهدین خلق از اســام گرایان را 
پشت سر داشت و ریشه ی آن را در جدایی از 
روحانیان مبارز می دید. چپ اسامی برخاف 
چپ ملی - مذهبی هنوز به »نهاد« روحانیت 
معتقد بود و روحانیت را نه فقط به صورت 
مانند آیت اهلل سیدمحمود  تک ســتاره هایی 
طالقانی که به شکل طبقه ای از روحانیت مبارز 
می دید که چهره برجسته آنان امام خمینی و 
نیز آیت اهلل طالقانی، آیت اهلل منتظری، آیت اهلل 
بهشتی و دیگران بودند. در واقع چپ اسامی 
هم مانند راست اسامی مخالف نظریه ی اسام 
منهای روحانیــت بود )که در تحلیل نهایی 
اندیشه ی دینی روشنفکران ملی - مذهبی را 
اما برخاف راست اسامی  تشکیل می داد( 
کلیت نهاد روحانیت را قبول نداشــت بلکه 
قائل به تفکیک و تمایز میان روحانیت سنتی 
و روحانیت انقابــی بود و این تمایز را نیز 
از علی شریعتی آموخته بود. ما می دانیم که 
برخاف باور مرسوم شــریعتی طرفدار تز 
»اســام منهای روحانیت« نبود؛ اندیشه ی 
شریعتی »اسام منهای روحانیت« انقابی بود 
و چپ اسامی نیز این آموزه را از شریعتی 
دقیق تر از همفکران ملــی - مذهبی او وام 

گرفته بود.
شــرایط سیاســی و اجتماعی پس از 
انقاب اسامی به چپ اسامی اجازه می داد 
که در جدالــی درون گفتمانی جناح دیگر 
چپ اســامی یعنی چپ ملی - مذهبی را 
راحت تر کنار بزند. مجاهدین خلق گرچه از 
مارکسیسم به اسام گرایی بازگشتند همچنان 
ضدروحانیت باقی ماندند و در غیاب آیت اهلل 

طالقانی که وجودش مانع از عیان شدن این 
اندیشه ی مجاهدین می شد، ماهیت ضدآخوند 
مجاهدین برجسته تر شد و آنان را در تقابل با 
حکومت جدید قرار داد و در نهایت به حذف 

مجاهدین منجر شد.
چپ های ملی - مذهبی مانند جاما و امتی ها 
هم پس از آنکه به جوانان چپ اسامی و نیز 
روحانیان مبــارز آموزه های خود را منتقل 
کردند و زیر پای جناح های راست اسامی 
)مانند نهضت آزادی( را خالی کردند خود 
به سبب پایگاه محدود اجتماعی و موقعیت 
ضعیف سیاسی حذف شدند و به محاق رفتند.

اما چپ اسامی جدید با تفسیر و تعبیر 
خود به جناح خط امام، به هسته ی مرکزی 
حاکمیت دهه ی شصت، بدل شد. در جناح 
روحانی آنان پس از امام خمینی با سیداحمد 
خمینی فرزند امــام ارتباط عمیقی گرفتند 
تا به تعبیر ســیداحمد خمینی در ســخنرانی 
مشــهورش در خانه ی علی شــریعتی »خط 
ســوم« را میان جناح راست اسالمی و جناح 
لیبرال اسالمی ایجاد کنند. نقش محوری در 
این جریان با ســیدمحمد موسوی خوئینی ها 
بــود. مفسر چپ گرای قرآن قبل از انقاب 
اسامی، یار صمیمی سیداحمد خمینی و رهبر 
معنوی دانشجویان پیرو خط امام در تسخیر 
ســفارت ایاالت متحده آمریکا در تهران. 
موســوی خوئینی ها به عنوان سیاستمداری 
باهوش در عمل نزد جناح چپ اسامی جدید 
جایگاهی فراتر از آیت اهلل بهشتی، آیت اهلل 
منتظری و آیت اهلل طالقانی داشــت. به نظر 
این جوانان بهشــتی به اندازه کافی انقابی 
نبود، منتظری گرچه در عمل انقابی بود در 
تفکر سنتی محسوب می شد و طالقانی بیش از 
اندازه انقابی بود تا جایی که به چپ اسامی 
قدیمی )ملی مذهبی ها( بیش از چپ اسامی 
جدید نزدیک بود و حتی متمایل به مجاهدین 
خلق محسوب می شد. موسوی خوئینی ها اما 
رازآلوده تر، صمیمی تر و سیاســتمدارتر از 
همه ی آنان محسوب می شد و از همه مهم تر 
با یک واسطه یعنی سیداحمد خمینی به امام 
می رســید. به تدریج دو جناح عمده چپ 
اســامی جدید پدیدار شد: جناح روحانیون 
مبارز مانند صادق خلخالی، موسوی خوئینی ها، 
مهدی کروبی، ســیدمحمد خاتمی، اسداهلل 
بیات، یوسف صانعی، محمدرضا توسلی و... 
که در واقع روحانیــت در خط امام بودند 
و جناح دانشجویان مســلمان مانند ابراهیم 
اصغرزاده، عباس عبدی، محسن میردامادی، 
حبیب اهلل بی طرف و... که روشــنفکران در 
خط امام بودند. میرحســین موسوی نیز از 
میان سنت چپ های ملی مذهبی به این جبهه 

پیوست و جناح چپ اسامی تشکیل شد.
مناصب  اسامی در دهه ی شصت  چپ 
اصلی حکومتی را در دست داشت: اکثریت 
نســبی مجلس و دولت، نخســت وزیری، 
دادستانی و نفوذ جدی در سپاه، کمیته های 
انقاب و دادگاه های انقاب. اما با درگذشت 
امام خمینی و کاسته شدن از قدرت سیداحمد 

خمینی قدرت این جناح از دست رفت.
مجلس دوم خبــرگان و مجلس چهارم 
شورای اسامی آغاز افول چپ اسامی بود. 
در جمهوری دوم جناح راست اسامی قدرت 
بیشتری گرفت که بخشــی از آن ناشی از 
ضرورت های زمانه بود. جنگ پایان یافته بود 
و وضعیت انقابی کشور که به علت شرایط 

جنگی 8 سال تمدید شده بود در حال عادی 
شــدن بود. چپ اسامی در این هشت سال 
کشور را با سیاست خارجی رادیکال )ادامه ی 
منطقی واقعه تســخیر ســفارت آمریکا(، 
سیاست داخلی ارشادی )دموکراسی پارلمانی 
و اکثریتی هدایت شده به روش علی شریعتی(، 
اقتصــاد دولتی و فرهنــگ ایدئولوژیک 
اداره می کرد و نه تنها لیبرال های مسلمان یا 
چپ های ملی مذهبی که راست اسامی را از 
نهادهای حکومتی بیرون کرده بود. شرایط 
جنگ سرد و دشمنی آمریکا با ایران و نفوذ 
قابل توجه اتحاد شــوروی در جهان به چپ 
اسامی هژمونی ایدئولوژیک هم می داد تا با 
امپریالیسم و کاپیتالیسم مبارزه کند و لیبرال 
دموکراسی را طرد کند. درگذشت سیداحمد 
خمینی چپ اسامی را به پایان مرحله ی اول 
حیات خود )73-۱358( رساند. در این دوران 
رهبری این جریان با ســیداحمد خمینی )و 
سپس سیدمحمد موسوی خوئینی ها( بود و خود 
را چپ خط امامی می خواند و از رادیکالیسم 
سیاسی و اقتصادی و فرهنگی حمایت می کرد 
و گرچه در برابر راست سنتی، مترقی به نظر 
انتخاب های  می رسید اجازه جوالن به دیگر 
سیاسی مانند راست مدرن )درون حاکمیت 

و بیرون از حاکمیت( نمی داد.
در دهه ی هفتاد دانشــجویان پیرو خط 
امام بار دیگر به دانشگاه رفتند و درس های 
ناتمام خود را به اتمام رساندند. این بار به جای 
علوم فنی و مهندسی به علوم انسانی و سیاسی 
پرداختند و در کاس های حســین بشیریه، 
سیدجواد طباطبایی، صادق زیباکام، عباس 
میانی و... شــرکت کردند. چپ اسامی 
دهه ی شصت یک گام به پیش آمد و به چپ 
مدرن تبدیل شد. در سیاست داخلی به ارزش 
دموکراسی بیشتر پی بردند و حقوق اقلیت 
)که اکنون درباره ی آنان مصداق داشت( به 
اندازه حکومت اکثریت برای آنان مهم شد، 
در سیاست خارجی از بلوک شرق و محور 
جنوب فاصله گرفتند و به سوی اروپای غربی 
آمریکاستیز  همچنان  گرچه  شدند،  متمایل 
بودند، در اقتصاد سیاسی به سوی نهادگرایی 
حرکت کردند و با وجود چپ گرایی اهمیت 
نهاد توسعه را دریافتند و گرچه همچنان دولت 
را برتر از بازار می دانســتند از انکار بازار و 
جایگزینی تعاونی به جای آن دست کشیدند 
و در فرهنگ تحت تاثیر عبدالکریم سروش 
از زیر سایه علی شــریعتی و ایدئولوژی او 
بیرون آمدند و از دین به عنوان یک فرهنگ 
و الهیات رهایی بخش یاد کردند. چپ اسامی 
جدید به چپ اســامی مدرن تبدیل شــد 
و تجدد را نه بــه معنای توطئه که به عنوان 
تحولی محتوم پذیرفت اما همچنان دل بسته 
ســنت روحانیت ماند و روحانیت را نه فقط 
در دوگانه ســنتی/ انقالبی که در دوگانه ی 
سنتی/ مدرن دید. نماد این روحانیت در دوره 
جدید سیدمحمد خاتمی بود. یکی از اعضای 
مجمع روحانیون مبارز که تفاوتی اساسی با 
افرادی مانند صادق خلخالی داشت. خاتمی 
روحانی روشنفکری بود که میانه رو، معتدل 
و متجدد محسوب می شد. فرزند معنوی امام 
خمینی و یار سیداحمد خمینی بود و در عین 
حال از حیث مترقی بودن شباهت بسیاری به 
سیدمحمد بهشتی داشت و از حیث متساهل 
بودن مانند سیدمحمود طالقانی بود. همه ی 
این ویژگی ها سبب شد چپ اسامی جدید 

رهبری تازه بیابد که او خاتمی بود. خاتمی 
رئیس جمهور شد و بدنه اصلی چپ اسامی 
جدید از دفتر تحکیم وحدت دهه ی 60 گامی 
به پیش گذاشــت و جبهه مشارکت ایران 
اسامی را تاسیس کرد. حزبی که نماد چپ 
مدرن اسامی بود. جبهه مشارکت بدون شک 
در پیشبرد اندیشه دموکراسی نقش مهمی را 
ایفا کرد و به حزب تراز اصالحات بدل شد 
اما یک تئوری تشکیالتی چپ هنوز در آن 
حاکم بود کــه در نهایت آن را دچار بحران 
کرد: تئــوری حزب پیشــتاز... این تئوری 
مارکسیستی برخی احزاب سیاسی را نوک 
پیکان تکامل تاریخ می داند که جلوتر از مردم 
و نخبگان حرکت می کند و وظیفه تکامل 
خطی تاریخ را بر دوش می کشد. حزب توده، 
سازمان مجاهدین خلق و سازمان فداییان خلق 
به این تئوری معتقد بودند و خود را کارگزار 
اصلی آن می دانســتند. این خصلت چپ در 
جبهه مشارکت آن را که در دوران اصاحات 
قرار بود حزب فراگیر جبهه اصاحات باشد 
به حزب دانشجویان پیرو خط امام و فاتحان 
ســفارت ایاالت متحده آمریکا بدل کرد و 
در تعارض بــا دیگر گروه های اصاح طلب 
)نه تنها راســت مدرن که چپ سنتی مانند 
روحانیون مبارز و مجاهدین انقاب و دیگر 
گروه های خط امام( قرار داد. مشارکتی ها که 
در دهه ی 50 دانشجویان انقابی، در دهه ی 
60 مدیران امنیتی و در دهه ی 70 روشنفکران 
دینی بودند در دوران جدید به سیاستمدارانی 
حرفه ای بدل شــدند که جبهه اصاحات را 
مشارکتی ها  شک  بدون  می کردند.  هدایت 
در این دوره مترقی ترین عصر خود را سپری 
کردند اما خطاهای استراتژیک آنها یکی از 
عوامل مهمی بود که اصاحات را یک گام 
به پیش برد. تاش جبهه مشــارکت برای 
تبدیل شدن به مرکز اصاحات و پیرامونی 
کردن احزاب دیگر حتی پس از رادیکالیسم 
سیاسی آن اصاحات را به عقب برد، چراکه 
اگر کار جمعی در جبهه اصاحات پذیرفته 
می شد شــاید جلوی بسیاری از تندروی ها و 

کندروی ها گرفته می شد.
جدا کردن خــرج اصاح طلبان چپ و 
راســت در انتخابات شوراهای دوم و سپس 

ریاست جمهوری نهم و تحریم مجلس هفتم 
و تاش برای وزن کشی درون جبهه ای خطای 
راهبردی این جناح چپ اســامی در آن 
دوران بــود که تنها دلیل حذف این جریان 
از حاکمیت محسوب نمی شد اما در حذف 
از حاکمیت نقش مهمی  کلیت اصاحات 
داشت. تجربه 88 جبهه مشارکت را عمیقا 
واقع بین کرد و ثمره ی آن در انتخابات 9۲ 
به دست آمد. جبهه مشارکت در انتخابات 
مجلس هفتم حاضر به قرار دادن نام حســن 
روحانی در فهرست نامزدهای خود نبود و 
حتی در یک نقل قول موثق توصیه سیدمحمد 
خاتمی به این کار را قبول نکرد و در نهایت 
آن انتخابات را تحریم کرد و جاده صاف کن 
ظهور محمود احمدی نژاد شد. در انتخابات 9۲ 
مشــارکتی ها حتی از زندان از اجماع بر سر 
حسن روحانی حمایت کردند و این دوره ی 

سوم حیات آنان است.
امروزه جناح چپ مدرن اسالمی در اوج 
بلوغ سیاسی و تشکیالتی خود قرار دارد و به 
عنوان متحد استراتژیک جناح راست مدرن 
اسالمی و در تعادل و توازن با دیگر جناح های 
اصالح طلــب موتور محرکــه بدنه ی جبهه 
اصالحات است. عبور از فرم گرایی در حفظ 
نام جبهه مشارکت )خطایی که ملی مذهبی ها 
کردند( به مشــارکتی ها نوعی پراگماتیسم 
بخشیده است که اساس علم سیاست است. 
این تحول، تنها تحولی فرمالیستی نیست؛ در 
واقع گذار از جبهه مشارکت به حزب اتحاد 
گذار از ایدئولوژی به استراتژی است. دوستان 
چپ ما در جبهه اصاحــات دیگر ادعای 
نمایندگی همه جناح ها )جبهه بودن( را ندارند 
و بیش از مشارکت )مردم ساالری( به اتحاد 
)حرکت جبهه ای( بها می دهند و ضمن توجه 
به حرکت اجتماعی به ضرورت رفتار سیاسی 

هم باور دارند.
رفتار سیاســی در اینجــا ماحظه نهاد 
حاکمیت، احزاب سیاسی دیگر و ضرورت 
حرکت جبهه ای، اتحاد و ائتاف است که 
هر جناحی در جبهه اصاحــات به دنبال 
سکتاریسم باشــد نه تنها به بن بست می رسد 
بلکه به خیانتی تشکیاتی و حتی گفتمانی 
متهم خواهد شد. راز پیروزی جبهه اصاح و 

اعتدال امروز در اتحاد است و اتحاد فراتر از 
یک حزب است.

بایــد در  چــپ مــدرن اســالمی  البته 
گفت وگویی درون گفتمانی، تاریخ نگارانه و 
دانشورانه میراث سیاسی خود را جمع بندی 
کند. مسائلی مانند اندیشه های سوسیالیستی، 
رفتارهای رادیکالیســتی، تســخیر سفارت 
ایــاالت متحده آمریکا، آثــار آن در جنگ 
تحمیلی، دفاع از اقتصاد دولتی، تبدیل کردن 
دین به ایدئولوژی و... از جمله این مباحث 
تاریخی و فکری است. اما این گفت وگوهای 
روشنفکری نباید سبب شــود که اتحاد دو 
جناح اصلی چپ مدرن و راست مدرن فرو 
بپاشد. پذیرش تغییر حزب، دفاع از نامزدی 
چهره ای میانه رو مانند حسن روحانی، تمکین 
به سازوکار جبهه ای در درون جبهه اصاحات 
و توســعه ی پراگماتیسم تا جایی که سران 
این جناح سیاسی با اصول گرایان میانه رویی 
مانند ناطق نــوری و علی الریجانی در حال 
بازسازی روابط به صورت راهبردی هستند 
همه و همه نشــانه هایی مثبت از حرکت از 
ایدئولوژی به سوی استراتژی است. حرکت 
استراتژیک البته به معنای بی اصولی و ارزش 
و آرمان بودن نیست؛ استراتژی پیوندی میان 
آرمــان و واقعیت اســت. ما چنان که بارها 
گفته ایم با بوروکرات هایی که آرمان سیاسی 
ندارند، فرصت طلبانی که آرمانی جز قدرت 
ندارند و روشنفکرانی که تصوری از واقعیت 
ندارند مرزبندی داریم و  می کوشیم از اتحاد 
آرمــان و واقعیت دفاع کنیم که تحقق این 
هدف را در سیاست ورزی حرفه ای می دانیم. 
سیاستمدارانی واقع بین و آرمانخواه که به نظر 
ما بارقه های آن در جناح چپ مدرن اسامی 
هم روشن شده است به شرط آنکه از تکبر 
سیاسی، تک روی، جدایی طلبی، فراکسیونیسم 
و سکتاریســم تشکیاتی پرهیز شود و این 
پندی است که به همه جناح های درون جبهه 

اصاحات باید داد.
راســت مدرن و چپ مــدرن دو بازوی 
جبهه اصالحات در حرکت در گذار به سوی 
یک دموکراسی پایدار هستند. مردم ساالری 
موجود را باید تثبیت و تقویت کرد و این 

تنها با »اتحاد« به دست می آید.

اسالمی چپ 
گذار از ایدئولوژی به استراتژی

چرا باید از تحوالت چپ مدرن حمایت کرد؟ و حزب اتحاد ملت ایران اسالمی نماد کدام مرحله در تحوالت این جناح سیاسی است؟

محمد قوچانی
سردبیر

8چه باید کرد؟

راهـبـرد فصل 1:  جامعه و سیاست
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جامعه

زنــاندرخاطراتمکتــوبآیتاهلل
هاشمیرفسنجانیحضورپررنگیدارند.
حتیدربخشیازخاطراتآیتاهللهاشمی
نقلقولهایــیازخانمعفتمرعشــیدر
موردمســائلروزوحتیدربرخیموارد
مخالفتباروندطیشدهبهچشممیخورد.
اینفضاچقدربهشــخصیتزنانخانواده
هاشــمیمرتبطوچقدربــهدیدگاههای

آیتاهللوابستهاست؟
پاسخ به این سوال سخت است اما به هر 
حال دو مقوله جدا از هم نیســت. دیدگاه 
آقای هاشمی و عفت مرعشی به صورت 
همزمان شخصیت ما را شکل داد. طبیعتا 
بخشی از شــخصیت ما به عنوان فرزندان 
آقای هاشــمی ارثی و بخــش دیگری 
هم اکتســابی و متاثر از محیط اطراف و 

تاثیرگذاری والدین است.
اینفضایبــازدرخانهبــرایزنان

خانوادهوجودداشت؟
بله. فضای خانه برای ما باز بود. آقای 
هاشمی و مادرم افراد روشنی بودند. ضمن 
اینکــه اینگونه نبود من و فاطمه به عنوان 
دختــران خانواده تبعیض جنســیتی در 
مقایسه با پســران احساس کرده باشیم یا 
باشد.  ایجاد شده  ما  برای  محدودیت هایی 
بخشی از آن هم البته به خاطر اعتمادبه نفس 
ما بود که مطالبه می کردیم و نمی گذاشتیم 
تبعیضی اتفاق بیفتد. خاطرم هست قبل از 
انقاب، زمانــی که بابا زندان بود و ما هم 
هنوز دانش آموز بودیم محســن در مورد 
موضوعی به من امر و نهی کرد. مامان با 
محسن دعوا کرد که فکر کردی بابا نیست 
تو مرد خانواده ای؟ فرق تو با فائزه چیست 
کــه به او امر و نهی می کنی؟ در واقع هم 
خانم مرعشی و هم آقای هاشمی احساس 
برابر بودن با پســرها را به ما می دادند و 
ما هیچ وقت احســاس نمی کردیم که در 
حقوق با آنها تفاوتی داریم یا آنها نسبت 

به ما امتیازی دارند.
فکرمیکنیدفضایبازیکهآیتاهلل
هاشمیباشخصیتحقیقیبرایخانواده
خودفراهممیکردازســویآیتاهللدر
قالبشخصیتحقوقیهماعمالمیشدو

وجودداشت؟
بله دقیقا همین طور اســت. حتی وقتی 
مصاحبه های وزرا، معاونان یا نزدیکان آقای 
هاشمی را می خواندم که فضای دولت را 
ترســیم می کردند همه همیــن اعتقاد را 
داشتند. او به نظر کارشناسان اعتقاد داشت. 
اجازه می داد همه حــرف بزنند و عقاید 
خودشان را مطرح کنند، نظرات مستدل را 

می پذیرفت.
فارغازابتدایانقالبمسائلفرهنگی
وقوانینوضعشــدهبرایحضورزناندر
دولتهاشمیچندانچشمگیرنبود.درآن
زمانشــهالحبیبیمشاورامورزنانرئیس
جمهوریبودکهحتیدرجلســاتهیات

دولتهمشرکتنمیکرد.
مسائل بانوان فرهنگی است و همچون 
بسیاری دیگر از مســائل فرهنگی برای 
جاافتادن و پذیرفته شدن در جامعه نیازمند 
زمان است. در واقع کار تدریجی می طلبد 
و آقای هاشمی به این تدریجی و اعتدالی 
اعتقاد داشت. هاشمی معتقد  عمل کردن 
بود که در هر کاری اگر پله پله پیش نرویم 

و نگذاریم دوره تکامل خود را طی کند، 
ممکن اســت اتفاق بیفتد اما به زودی هم 
از بین مــی رود چراکه پایه محکمی برای 

ماندگار شدن و پایدار ماندن را ندارد.
یعنیصرفاحضوراندکخانمهادر
ردهمدیریتیدردورهریاســتجمهوری
آیتاهللراناشیازفرهنگحاکممیدانید
تصمیمگیریهــای بــا ارتباطــی و

رئیسجمهورینداشتهاست؟
بله به هر حال بیشــتر ناشی از شرایط 
روز بود. کشــور به تازگــی انقاب را 
پشت سر گذاشته بود. به هر حال تفکرات 
اسامی انقابی بروز کرد. در انقاب هم 
حرکت های رادیــکال صورت می گیرد 
و اغلــب همه چیز به شــکل غلوآمیز و 
اغراق آمیز رخ می دهد. در واقع برداشت های 
دینی برخی از آقایان در مخالفت با حضور 
خانم ها بود. این تفکرات االن و در دهه 90 
هم همچنان وجود دارد. گفته شد با حضور 
زن در کابینه مخالفت شده است علی رغم 
اینکه شاهد فعالیت گسترده زنان در جامعه 
هستیم. اینگونه تفکرات در سال های پس 
از انقاب چون هنــوز تفکر رادیکالی و 
تفکرات انقابی حاکم بود طبیعتا شرایط 
برای حضور خانم ها را با زمان حال متفاوت 
می کرد. اگر هاشمی مخالف حضور زنان 
در جامعه بود حداقل باید به من و فاطمه و 
مامان هم اجازه نمی داد یا فرصتی را فراهم 
نمی کرد که حضور فعال داشته باشیم و رشد 
کنیم. در خانواده یا حتی بیرون از خانواده 

تفاوتی بین ما و پسرها نبود.
همین که آقای هاشمی در خاطراتش 
بارها از عفت، فائزه و فاطمه نام می برد که 
البته در نــوع خودش بدعتی بود که یک 
روحانی و مقام مسئول در خاطراتش بارها 
از زنان نزدیک به خود نام می برد اتفاقی و 
تصادفی نبوده است بلکه تفکری پشت آن 
وجود دارد. آقای هاشــمی به عنوان یک 
روحانی در مجامــع و در برخورد با زنان 
بسیار گشاده رو برخورد می کرد و از این 
که خانمی کنارشان باشد یا نباشد نگرانی 

نداشتند.
یک نمونه دیگر زمانی بود که مخالفت 
و فضای تنگی برای ورزش بانوان وجود 
داشــت. دهه 60بســیاری ورزش بانوان 
را طاغوتی و غیرضروری می دانســتند و 
اعتقاد نداشتند زنان ورزشکار مسلمان هم 
می توانند فعالیت کنند. آقای هاشمی با زنان 
ورزشکار دیداری داشت و خطاب به آنها 
گفت شما اگر می خواهید مشکات  حل 
شده و این نگاه بسته تغییر کند باید به خارج 
از کشور سفر کنید.  ۱0 سال بعد سفرهای 
ورزشکاران خانم به خارج از کشور اتفاق 
افتاد اما آقای هاشــمی سال ها پیش آن را 
مطرح کرد که نشان دهنده بینش باز آقای 
هاشمی نسبت به فعالیت بانوان است آن هم 
در شرایطی که برای بسیاری این موضوع 
قابل تحمل نیست. زمانی که من اولین بار 
برای مسئولیتی که در حوزه ورزش بانوان 
داشتم به خارج از کشور سفر کردم از سوی 

راست سیاسی مورد عتاب قرار گرفتم.
ســال92آیتاهللهاشــمیدرجمع
فعــاالنحوزهزناندرمــوردبازنگریدر
تعریفرجلسیاسیصحبتکرد.آنزمان
کاربــراندرفضــایمجــازیبــهایــن

موضعگیــریواکنشهــایگســتردهای
نشاندادهوفضایابتدایانقالبراناشی
ازتفکرمسئوالنازجملهآیتاهللهاشمی
میدانســتند.بهنظرشــمااینتغییرصرفا
تغییرفضایدهه60نسبتبهدهه90بوده

یاآیتاهللهاشمیهمتغییرکردهبود؟
من اعتقاد ندارم آقای هاشــمی تغییر 
کرد. گرچه تغییر و تحول برای همه اتفاق 
می افتد. به هر حال هر فردی با ۱0 سال قبل 
خود متفاوت اســت. اگر کسی در دوران 
حیات تغییر و تحول نداشــته باشد حتما 
غیرپویا و ایستا بوده است. البته برای یک 
سیاستمدار باید زمان و شرایط زمانی مهم 
باشد. تصور من این است که اگر در اوایل 
انقاب چنین موضع گیری هایی را در مورد 
زنان از سوی هاشمی شاهد نیستیم به خاطر 
سبک و سنگین کردن آن از سوی او است 
که آیا برای چنین موضع گیری و واکنشی 

فضا مهیا است یا خیر؟
پیامبر )ص( هم همیــن گونه عمل 
کردند. جامعه ای که دختــران را زنده به 
گور می کردند قطعا برابری حقوق زن و 
مرد را نمی پذیرفتند. همین شرایط را برای 
آقای هاشمی یا هر سیاستمدار دیگری در 
نظر بگیرید که آیا صحبت کردن، موضع 
گرفتن یا هر کنش دیگری با شرایط جامعه 
هم خوانی دارد؟ آیا از همان ابتدا سرکوب 
و در نطفه نابود می شود یا روند رو به رشد 
را طی خواهد کرد؟ آقای هاشــمی تغییر 
و تحوالت معمول یک فرد را داشــتند اما 
شرایط زمانه را هم می سنجیدند و بر اساس 

آن رفتار و اظهارنظر می کردند.
اگر از بعد سیاسی هم نگاه کنید به همین 
صورت اســت. زمانی شعار ما »مرگ بر 
شوروی« بود. حاال روسیه یکی از بهترین 
طرف های سیاســت خارجی ایران است. 
اتفاقاتی که رخ می دهد و شرایطی که ایجاد 
می شود مدیران و سیاستمداران و دولتمردان 
را به سمت و سوی برخی تصمیم گیری ها 
سوق می دهد و نمی توان افراد را خارج از 
شرایط مکانی و فضای زمانی آنها تحلیل 

و بررسی کنیم.
بهنظرشــمابدعتگذارحضورزنان
دردولتومدیرانارشدکدامدولتبود؟
شماحضورشهالحبیبیبهعنوانمشاوردر
دولتهاشمیرابدعتگذاریمیدانید؟

به نظر من هر کدام از روسای جمهوری 
در زمینــه حضور زنــان بدعت گذاری 
کردند.  زمان هاشــمی حضور مشاور زن 
بدعت گذاری مهم و انتخاب شها حبیبی به 
عنوان مشاور امور زنان قدم بزرگی بود. در 
دوران اصاحات باز اتفاقات جدید و خوبی 
رخ داد و در دولت هفتم و هشتم معاون زن 
در هیات دولت حضور داشت. حتی انتخاب 
یک وزیر زن توسط محمود احمدی نژاد هم 
گامی رو به جلو و حرکتی انقابی بود که 
صورت گرفت. البته این سوال مطرح است 
که چطور احمدی نژاد موفق می شود وزیر 
زن انتخــاب کند اما به روحانی این اجازه 
داده نمی شود. به نظر من این اتفاق ربطی به 
شخصیت افراد ندارد. برخی امور در کشور 
ما به خودی خود مذموم نیست اما مهم آن 
است که چه کسی آن را انجام می دهد و 
فواید و محبوبیت آن کار به نام چه کسی 
یا چه جریانی ثبت می شود.  طبیعتا حضور 

وزیر زن در کابینه در میان زنان جامعه تاثیر 
مثبت می گذارد بنابراین اشکالی ندارد اگر 
احمدی نژاد وزیر زن داشته باشد اما روحانی 
نمی تواند وزیر زن برای کابینه انتخاب کند.

زمینه  این  متعدد دیگری در  مثال های 
چــه در حوزه زنان و چــه در حوزه های 
دیگر وجود دارد. مثا احمدی نژاد بارها به 
اوباما نامه  نوشت اما اگر این اتفاق از سوی 
روحانی رخ می داد به همین سادگی از آن 
عبور نمی کردند. عکسی از آقای خاتمی در 
ایتالیا منتشر شد که مشخص نبود با خانمی 
دست داده یا نه اما حمات و هجمه ها به او 
تمامی نداشت اما احمدی نژاد در یک برنامه 
رسمی مادر چاوز رئیس جمهوری ونزوئا 
را در بغل گرفت اما هیچ اتفاقی نیفتاد. به 
هر روی مهم است یک اقدام از سوی چه 
کســانی و چه جریانی انجام شود تا مورد 

تشویق یا تقبیح قرار گیرد.
زمانیکــهدرفدراســیونبودیدبه
عنوانمدیرزنآنهمدرحوزهورزشبا
چهچالشهایسیاسیایمواجهمیشدید؟

تا جایی که به خاطر دارم چالش سیاسی 
نداشتیم. به شدت همه کارها مورد استقبال 
قرار می گرفت و به ما کمک می شد. در 
واقع فدراسیون اســامی ورزش زنان از 
ســوی همه مقامات همراهی می شد. تنها 
چالشــی که به خاطر دارم مربوط به زمان 
احمدی نژاد بود که فدراســیون را منحل 
کردند وگرنه با مانعی روبه رو نبودیم حتی 
وقتی به سفرهای خارج از کشور می رفتیم 
به خاطر زن بودن و تفاوت پوشش و داشتن 
حجاب بسیار مورد استقبال قرار می گرفتیم. 
تاش می کردیم، می جنگیدیم و... اما نتایج 

آن مثبت و شیرین بود.
اماشمادرمصاحبهایخودتانگفته
بودیدکهبرایاعزامورزشــکارانخانمبا

مخالفتهایزیادیروبهروبودید.
اولین باری که زنان به پکن اعزام شدند 
و حتی با چادر رژه رفتند، روزنامه کیهان 
به فدراسیون حمله کرد اما به هر حال انجام 
شد. در واقع فشارهای رسانه ای و حماتی از 
این دست را تجربه کردیم اما سازمان یافته  
نبود. مخالفت هــا مثل االن نبود. آن زمان 
شخص آیت اهلل خامنه ای در مقام رهبری 
نظام اجازه دادند که دختران به این مراسم 
بروند. در واقع خانم هایی که ما به مسابقات 
آســیایی اعزام کردیم از زنان عضو بسیج 
بودند چرا که در رشته تیراندازی زنان اغلب 
خانم های بســیجی بودند که در این زمینه 

مهارت داشتند و فعالیت می کردند.
در واقع باید برای اعزام زنان ورزشکار 
به مســابقات خارج از کشور بسیار تاش 
می کردیم. ماقات های زیادی انجام شــد. 
تعامل و رایزنی های متعددی اتفاق افتاد تا 
باالخره با اعزام زنان ورزشکار موافقت شد.
همینمذاکــراتومالقاتهابههر

حالدرجهتحلچالشبود؟
رونــد، روند مبارزه بــود اما چون به 
نتیجه می رســید برای من چالش نبود. در 
واقع فرمایشی نبود بلکه راه برای تعامل و 
گفت و گو باز بود. شاید هم چون روحیه من 
جنگ جو است این مسائل را به چشم چالش 
نگاه نمی کردم. روندی طبیعی بود که باید 
طی می شد. به هر حال آن زمان برای هر 
چیزی در حوزه ورزش بانوان بسیار رایزنی 

می کردیم اما االن به چشم یک چالش به 
آن نگاه نمی کنم. اگر هم چالش بود شیرین 

و لذت بخش بود چون نتیجه بخش بود.
البته پس از بازگشت ورزشکاران زن از 
پکن کیهان به فدراسیون حمله کرد. البته 
نه تنها برای اعزام به پکن بلکه بعد از انجام 
بســیاری از فعالیت ها از سوی فدراسیون، 
کیهان حمله می کرد اما من معتقد بودم که 
حتما این کار موثر و مفید واقع شده است 

که کیهان حمله می کند.
ازناموسمتپدرتانچقدربرایحل

اینچالشهااستفادهمیکردید؟
همه به خاطر تاثیرگذاری آقای هاشمی 
بود. اگر من به شهری یا شهرستانی سفر 
می کردم و بــرای انتقال خواســته های 
فدراسیون اسامی ورزش زنان با مقاماتی 
مثل اســتاندار، فرماندار، امام جمعه دیدار 
می کردم و بعد این درخواســت ها عملی 
می شد یا امام جمعه یک شهر با ما همراهی 
می کرد به خاطر خودم که آن زمان دختر 
جوانــی بودم، نبود و چــون دختر آقای 

هاشمی بودم، پذیرفته می شد.
اگر وزرا یا استانداران در دولت آقای 
هاشمی از ما حمایت مالی می کردند نه به 
خاطر من، نه به خاطر ورزش بانوان بلکه 
به خاطر شــخص آقای هاشمی بود. چون 
می دانستند که ایشــان با این روند رو به 
رشد ورزش بانوان موافق است. مثا زمانی 
که آقای کرباسچی شــهردار تهران بود 
کمک های زیادی به فدراسیون و ورزش 
بانوان انجام شد که مسلما به خاطر هاشمی 

بود.
برخوردائمهجمعهباورزشبانواندر
آنزمــانمثلحمالتامروزبهدولتتند

بود؟
دیدارها اغلب خــوب و منطقی پیش 
می رفت. فضا با االن اصا قابل مقایســه 
توضیح  ائمه جمعه  برای  نیســت. وقتی 
می دادیم که ورزش بانوان با حجاب اسامی 
انجام می شود، زنان و مردان با هم تمرین 
ندارند و از مزایای ورزش برای ســامتی 
خانم ها و اثرات روحی و روانی بر جامعه 
می گفتیم، تاثیرات بین المللی ورزش بانوان 
برای انقــاب را توضیح می دادیم منطقی 
برخورد می کردند و می پذیرفتند. آن زمان 
فضا خیلی بهتر از این دوران، منطقی تر و 

دوستانه تر بود.
به خاطر دارم در یکی از شهرستان ها، 
امام جمعــه، ورود زنان به اســتخرها را 
ممنوع کرده بود. امام جمعه این شهرستان 
معتقد بود که وقتی زنان از استخر بیرون 
می آیند صورتشان گل انداخته است بنابراین 
همه متوجه می شوند که این خانم ها استخر 
بودند و ایــن کار گناه دارد. با امام جمعه 
جلسه گذاشتیم و صحبت کردیم و توضیح 
دادیم. فضا برای خانم ها بازتر شــد. چند 
مسابقات  بعد در همان شهرســتان  سال 
کشوری دوچرخه سواری دانش آموزی در 
آن شهرســتان برگزار شد و مشعل هم به 
دست دختران دادند. با این که همین اتفاق 
در تهران رخ داد و کیهان حمات شدیدی 
کرد اما امام جمعه آن شهرستان خود بانی 
این حرکت شد و استقبال کرد. فضا خیلی 
متفاوت بود اصا به تند و تیزی االن نبود.

درمصاحبهایگفتهبودیدکه»سپر

بــالیورزشبانوانشــدم«؛فشــارهابر
فدراسیونازکیشدتگرفت؟

تا زمانی که من وارد مجلس نشده بودم 
فضا بســیار بهتر بود. در واقع زمانی که 
در حوزه ورزش زنان و مســائل اجتماعی 
حضور داشــتم و فعالیت می کردم آنقدر 
حساسیت روی من نبود. به محض اینکه 
من برای مجلس کاندیدا شــدم و بعد از 
ماجرای دوچرخه سواری، فضا علیه من تند 
شد، البته معتقدم یکی از عوامل رای آوردن 
من همان دوچرخه سواری بود. از زمانی که 
وارد سیاســت شدم این برداشت به وجود 
آمد که من ورزش را ســکوی پرش به 
سیاست کرده ام و می خواهم از فعالیت های 
حوزه ورزشی در سیاست سواستفاده کنم. 
به هر حال نگاه به افراد سیاسی با نگاه به 
فعاالن مدنی و اجتماعی متفاوت است. از 
سیاسی شدن من ترسیدند و فضا تند شد. در 
واقع فضای کلی علیه دولت آقای هاشمی 
تند شد پس از آن هم دستگیری و بازداشت 
کرباسچی اتفاق افتاد که کم کم فضا برای 

بانوان هم تندتر و مخالفت ها زیادتر شد.
فضــایاجتماعیومدنــیایکهدر
حوزهورزشزناندنبــالمیکردید،آیا
شــمارااقنــاعنمیکردکــهواردمجلس

شدید؟
من بنای سیاسی شــدن و حضور در 
مجلس نداشتم. کارگزاران که تشکیل شد 
به من پیشنهاد شد که به عنوان کاندیدای 
این حــزب از تهران ثبت نام کنم. مجلس 
چهارم علی غم این که با شــعار حمایت 
از هاشمی تشکیل شد اما علیه برنامه های 
دولت هاشمی شد. به هر حال مجلس در 
پیشبرد بسیاری از برنامه های دولت موثر 
اســت. بعد از رویارویی مجلس با دولت 
بســیاری از برنامه های اقتصادی کند یا 
متوقف شد و فشــارها زیاد شده بود. من 
به برنامه های آقای هاشــمی اعتقاد راسخ 
داشتم. همین االن هم معتقدم کارآمدترین 
و موفق ترین رئیس جمهوری که برنامه های 
دولتش ماندگار شد آقای هاشمی است و 
بعید به نظر می رســد تا آینده ای نزدیک 
فردی همچون هاشمی داشته باشیم. از همین 
روی بر این باور بودم که اگر مجلســی 
با دولت هاشــمی تشکیل شود  هم فکر 
برنامه های دولت ادامه پیدا می کند. از همین 

روی برای انتخابات کاندیدا شدم.
گرچهمطرحکردیدکههرکداماز
روســایجمهوریدرمــوردحضورزنان
بدعتگذاریویژهخودشــانراداشتند؛
تحلیلشــماازحضوروزیرزندرکابینه
محموداحمدینژادچیست؟بسیاریمعتقد
بودندکهحرکتینمایشــیبــودودرباز
شــدنفضــایحضــورزنــاندرعرصه

مدیریتیتاثیرینداشت؟
بســیاری معتقدند انتخــاب وزیر زن 
از ســوی محمود احمدی نژاد نمایشی و 
نمادین بوده اما من معتقد هستم که حتی 
اگر نمایشی بوده به هر حال تابوشکنی در 
مورد حضور زنان در سطوح باالی مدیریتی 
انجام گرفته است. من این حرکت را تمجید 

کرده و می کنم.
یعنیفکرمیکنیددرحالحاضروبا
شــرایطکنونــیبینانتخابیــکوزیر
شایســتهبااعمالتبعیــضمثبت،تبعیض

فائزه هاشمی رئیس کمیته فرهنگی و اجتماعی حزب کارگزاران سازندگی ایران:

احمدی نژاد  تابوشکنی  از 
یر زن تمجید می کنم در انتخاب وز

همین که آقای هاشمی در خاطراتش بارها از عفت، فائزه و فاطمه نام می برد که البته در نوع 
خودش بدعتی بود که یک روحانی و مقام مسئول در خاطراتش بارها از زنان نزدیک به خود 
نام می برد اتفاقی و تصادفی نبوده است بلکه تفکری پشت آن وجود دارد.

فائزههاشمیدختردوموفرزندسومآیتاهللهاشمیرفسنجانیاز»زنان«بامحافظهکاریصحبتنمیکند.بیپردهازاعتقاداتشمیگوید.ازاینکهپیشرفتچشمگیرحضورزناندرسیستانوبلوچستانمرهونعلمایسنیاستکهدرتوجهبهحقوقزنانپیش
روهستندواجتهادبهروزتریدارند.اوکهروزگاریریاستبرفدراسیونبینالمللیورزشزنانمسلمانرابرعهدهداشتهآنهمدردهه60سختگیرانه،»هاشمیبودن«رادربازشدنفضابرایورزشبانوانموثرمیداند.فائزههاشمیهمچنیندرموردحضور

معصومهابتکارکهازسازمانمحیطزیستدردولتیازدهمبهحوزهمعاونتزناندردولتدوازدهمکوچکردهاستمیگویدابتکاربایدمحافظهکاریراکناربگذاردواطالعاتخودازحوزهزنانراکمیبهروزترکند.

مرجان زهرانی
خبرنگار سازندگی
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مثبتارجحیتدارد؟
بگذریم از این که تفکرات سیاسی من با 
دکتر وحید متفاوت است و در یک جناح 
سیاسی و فکری قرار نمی گیریم اما اعتقاد 
دارم دکتر وحید انتخاب شایسته  و توانمندی 
بود. اعتقاد ندارم که در مورد وزیر بهداشت 
صرفا تبعیض مثبت بدون در نظر گرفتن 
شایستگی رخ داده است. ضمن این که االن 
هم که به این نتیجه رسیدیم فعا تنها راه 
ورود زنان به عرصه مدیریتی سهمیه بندی 
اســت اما معتقدم نباید هــر زنی را برای 
مدیریت انتخــاب کرد همان طور که هر 
مردی را نمی توان در پست مدیریتی ارشد 
قرار داد. من معتقد به سهمیه بندی هستم اما 
در این سهمیه بندی این زنان شایسته هستند 
که باید پست بگیرند چرا که هنوز به دلیل 
تفکرات و فرهنگ مردانه زنان شایسته هم 

نادیده گرفته می شوند.
باوجوداینکــهانتقاداتیبهحضور
انتخاباتــی فهرســت در زنــان برخــی
اصالحطلبانوجودداشتبازهممعتقدید
درنظرگرفتن30درصدسهمیهخانمهادر
مجلسدهموشورایپنجمتصمیمدرستی

بود؟
من اساسا سهمیه بندی را قبول دارم اما 
این که در فهرست شــورای شهر پنجم 
می توانســتیم از زنان شایسته تری استفاده 
کنیم بحث دیگری است. این لیست ایده آل 
من نبود. در واقع به شکلی شد که بسیاری از 
زنان شایسته و متخصص کنار گذاشته شدند.

ضمن اینکه باید به این موضوع تاکید 
کنم که سهمیه بانوان تنها در ایران اتفاق 
نمی افتــد. در حــوزه ورزش بین المللی 
المپیک  بین المللی  می زنم.کمیتــه  مثال 
یا فدراســیون های ورزشــی قبا سهمیه 
۲0درصدی برای حضور زنان مدیر توصیه 
می کردند در حال حاضر این ســهمیه به 
30درصد به صــورت الزامی و 50درصد 
به صورت توصیه ای رسیده اســت. حتی 
در برخی جلسات اگر مدیران زن حضور 

نداشته باشند جلسه تشکیل نمی شود.
امابههرحالاینشیوهلیستبستنو
سهمیهبندی،خروجیقدرتمندینداشت؟

خروجی کابینه مردانه روحانی در دوره 
اول خروجی قــوی ای بود؟ پس می توان 
گفت همه چیز به نوع انتخاب باز می گردد. 
شــاخص های مدیریتی جمهوری اسامی 
درست نیســت. وقتی قرار است مدیری 
انتخاب شود آنچه فرع است به اصل تبدیل 
می شود و برعکس. ما مدیران خوب اندکی 
داریم. مگر در کابینه دولت آقای روحانی 
همه مردان برای پست هایی که در اختیار 
داشتند مناسب بودند؟ بنابراین شایستگی 
ارتباطی به زن و مرد ندارد باید معیارهای 
انتخاب مدیران تغییر کند. باید بپذیریم که 
مدیریت یک علم و نیازمند تخصص مرتبط 
اســت. زنان توانا و شاخص در حوزه های 
مختلف داریم که بتوانند پست های ارشد 

را بپذیرند.
یکیازبهانههاییکهبرخیدرمورد
عدمحضورزناندرهیاتوزیرانمطرح
میکردندنبودزناندرسطحوزارتبود.

شماچقدراینتوجیهراقبولدارید؟
به هیچ وجه چنین ادعایی را قبول ندارم. 
من شــخصا چندین خانم را معرفی کردم. 
از زمانی که احمدی نــژاد رئیس جمهور 
شد تراز مدیریت در کشور کوچک شد. 
وقتــی به مردان وزیر و معــاون وزیر و 
رئیس جمهوری نگاه می کنم این سوال برای 
من ایجاد می شود که چرا در مورد آقایان 
این حساسیت ها وجود ندارد؟ چرا خانم ها 
باید شایســتگی صد در صد داشته باشند؟ 
چرا مردها باید در عرصه مدیریت ارشد با 
آزمون و خطا حضور داشته باشند اما برای 
زنان این امکان را ایجاد نمی کنیم؟می گفتند 
زنانی که پیش از وزارت در پســت ها و 
داشته باشند  حضور  ارشــد  مدیریت های 
محدود است اما از همان تعداد محدود هم 
استفاده نکردند. مگر برای چند وزارتخانه 
به دنبال وزیر زن می گشتند که این تعداد 
محدود جوابگو نبود؟ بــه همین کابینه 
دوم دولت روحانی هم نگاه کنید متوجه 
می شوید که همه این آقایان وزیر، چنین 
سلسله مراتبی را طی نکردند. برخی مردانی 

که برای حضور در سفارتخانه ها می فرستند 
اکثرا ورشکستگان سیاسی هستند. مثا این 
دوره نتوانسته نماینده مجلس شود به عنوان 
سفیر انتخاب می شود. مشخص نیست اصا 
زبان می داند یا نه؟ بایــد این واقعیت را 
قبول کنیم که مردان همه بدون تجربه بر 
مسند مدیریت نشستند و یاد گرفتند هنوز 
هم مدیران مرد بی تجربه بر مسند ریاست 
می نشــینند چرا برای زنان این اتفاق رخ 
ندهد؟ وقتی صحنه مدیریت کشور را به 
دست افراد بی تجربه دادند، بگذارند خانم ها 

هم تجربه کنند.
شــماهمراهبافعاالنزنــاندردوره
چینشکابینهبهروحانیمشورتدادیدیا
خانمهایــیکهمیگوییددراینســطوح

هستندمعرفیکردید؟
به صورت محدود و در برخی جلسات 
بله. با برخی آقایــان دولت هم مذاکره 
کردیم. قرار بود فهرست پیشنهادی برای 
وزرای زن را هم در اختیار رئیس جمهوری 
قــرار دهیم کــه به یک باره شــنیدیم 
مخالفت هایی با حضــور زنان در کابینه 
صورت گرفته و  قرار نیســت وزیر زن 
حضور داشته باشــد با این حال ما لیست 

پیشنهادی را دادیم.
زنانچــهاحزابدیگریفهرســت

پیشنهادیبرایوزارتزناندادند؟
تشــکل های مختلف و زنــان فعال 
گزینه های پیشــنهادی خود را به دولت 
دادند. بعد از آن اتفاقا با این برخورد مواجه 
شدیم که چرا فهرست ها متفاوت و متنوع 
است و چرا شما زنان با یکدیگر به توافق 
نمی رسید. مگر آقایان با یکدیگر رقابت 

ندارند یا بــرای وزارتخانه هایی که قرار 
بود مردان ســکان دار آن باشند افراد 

مختلف معرفی نشدند؟ همین اتفاق 
هم برای خانم ها هم وجود دارد. 
این رقابت است و ارتباطی به 
جنسیت ندارد. البته این ها بهانه 
است تا پست ها را بین مردان 

تقسیم کنند.
زمانیکــهروحانی
وزیــرزنــیبــهمجلس
برخی نکــرد معرفــی
تصورشــانبراینبود
کــهشــخصروحانی
که اســت نخواســته
حضورزناندردولت
پررنگشودچراکه
مــردمتجربهحضور
مســند بر زن یــک
دوره در را وزارت
محمــود ریاســت
احمدینــژادداشــتند.

فکرنمیکنیدتسلیمشدن
روحانــیدرمقابلفشــارها

محبوبیتاورادرجامعهزنانتحت
تاثیرقرارمیدهد؟

که  اســت  اقدامات  خیلــی 
شدنی اســت  اصولگرایان  برای 
اما اصاح طلبــان و اعتدالگرایان 
در  روحانی  آقــای  نمی توانند. 
ســخنرانی روز معرفی وزرا هم 
گفت که می خواستیم سه وزیر زن 
در کابینه داشته باشیم اما نگذاشتند.
چنــددقیقهقبــلازآنهم
گفتهبودازهیچکجابرایمعرفی

وزراتحتفشارنبودهاست.
جمله روحانی این بود که »در 
معرفی وزرا تحت فشار هیچ جناح 
و حزبی نبــودم البته همه جریان ها 
پیشنهادات خود را مطرح کردند« در 
واقع تاکید داشت که از سوی هیچ 
جناح و حزبی تحت فشار نبوده است. 
در مورد حضور وزیر زن فشارهایی 
وجود داشــت که اجازه نداد کابینه 
روحانی وزیر زن داشته باشد. اما به هر 
حال بخش عمده رای به روحانی آرای 
زنان و از دل ســتادهای زنان به صندوق 

رای انداخته شد.
حضورابتکارباسابقهمحیطزیستی
درمعاونتزنانراچطورارزیابیمیکنید.
رفتنمــوالوردیوحضورابتــکارجابه

جاییدرستیدردولتبود؟

خانم ابتکار زمانی که شــها حبیبی 
مشــاور امور زنان دولت هاشمی بود با او 
در این حوزه کار می کرد. در واقع ابتکار 
سابقه فعالیت در حوزه زنان دارد. در دوران 
خاتمی هم که در معاونت محیط زیست 
حضور داشت. بعد از آن هم همراه با خانم 
بهروزی که آن زمــان دبیر کل جامعه 
زینب بود ائتاف اسامی زنان را تشکیل 
دادند، ائتافی که بخشی از زنان اصولگرای 
معتدل و بخشی از زنان اصاح طلب را در بر 
می گرفت که در مسائل زنان با هم مشترک 
بودند. در واقع آســیب هایی که دولت 
احمدی نژاد به فعالیت زنان وارد کرد باعث 
شد این زنان فارغ از نگاه جناحی و جریانی 
با این موضوع به صورت صنفی برخورد 
کنند و به ائتاف برسند تا تاثیرگذار باشند. 

البته با فوت خانم بهروزی این ائتاف هم 
پیش نرفت. بنابراین ابتکار چنین تجربیاتی 
را در حوزه زنان دارد و نمی توان گفت که 
بی تجربه است. اما نباید فراموش کنیم که 
موضوع زنان در شرایط کنونی موضوعی 
اســت که نیاز به هزینه دادن دارد. اگر 
ابتکار بخواهد خیلی محافظه کارانه با مسائل 
و مصائب زنــان برخورد کند هیچ اتفاق 
مهمی در این حوزه رخ نخواهد داد. به نظر 
من خانم ابتکار باید به این موضوع توجه 
کند. ضمنا از زمان فعالیت ابتکار در حوزه 
زنان تا بازگشــت او به این حوزه فاصله 
افتاده است و در این مدت اتفاقات زیادی 
در حوزه زنان رخ داده است. به نظر می رسد 
خانم ابتکار پیش از این که مصاحبه ای کند 
یا واکنشی نشان دهد باید اطاعات خود 

را در این حوزه به روز کند. عاوه بر این 
خانم ابتکار باید نیروهای متخصص را به 
کار گیرد و حلقه مشاوران خود را خوب 

انتخاب کند تا درست عمل کند.
امابهنظرمیرسدابتکارجسارتالزم

برایحضوردرمعاونتزنانراندارد؟
من نامش را جســارت نمی گذارم. به 
نظر می رســد که این حــوزه به مدیر  و 
مسئولی محافظه کار نیاز ندارد. ابتکار نباید 

محافظه کار نباشد.
عملکردموالوردیدردولتیازدهم

راچطوربررسیمیکنید؟
مــوالوردی عملکرد مثبتی داشــت. 
موضوعات زنان را پیگیری کرد و هزینه 
هم داد. البته االن جایگاهی هم که به عنوان 
دستیار ویژه رئیس جمهوری در امور حقوق 
شهروندی دارند مهم است چرا که بخش 
ویژه ای از مسائل زنان در ارتباط با همین 
چارچوب های حقوق شهروندی و حقوق 
بشری اســت. در واقع اگر نگاه ابتکار به 
محافظه کارانه  تاحدودی  زنان  موضوعات 
باشد موالوردی با حضور در جایگاه دستیار 
ویژه رئیس جمهــوری می تواند در حوزه 

زنان هم تاثیرگذار باشد.
امابهنظرمیرســدکهدستیارویژه
حقوقشهروندیصرفایکویتریناست؟
نظام اداری ما سیســتم ندارد. هر جا 
می بینید یک انسان ســازنده در پست یا 
مقامی قرار می گیرد حوزه تحت مدیریت 
آن رشد می کند هر کجا که فرد مخربی 
حضــور دارد حوزه تحــت مدیریت او 
افت می کند. مثال و مصــداق من برای 
این موضوع ریاســت جمهوری هاشمی و 
احمدی نژاد است. جایگاه ریاست جمهوری 
ثابت بود اما احمدی نــژاد این جایگاه را 
نازل کرد. بنابراین مهم نیســت پست 
دستیار ویژه رئیس جمهوری در حقوق 
شهروندی ویترین است یا نه. مهم این 
اســت که فرد انتخاب شده چطور 
عمل می کند تا از یک ویترین و 
دکور یک نهاد و ارگان رسمی 
بسازد. چون سیستم نداریم افراد 
در جایگاه هایشان بسیار اهمیت 

دارند.
اگر مقایسه ای با کشورهای 
توســعه یافته داشــته باشیم 
متوجه می شویم که در این 
اهمیت  کشورها سیستم 
فرد  به  نسبت  بیشتری 
دارد و وظایف و حقوق 
کاما شفاف و مشخص 
است. به نظر شما احمدی نژاد 
خطرناک تر اســت یا ترامپ؟ 
من معتقد هستم احمدی نژاد، چرا 
حاکم  سیســتم  آمریکا  در  که 
اســت و همان طور که می بینید 
ترامــپ کاری از پیش نمی برد. 
هر تصمیمی می گیرد یک قاضی 
حکمش را باطل می کند یا مجلس 

همراهی نمی کند.
باایننگاهپسدستورروحانی
برایاســتفادهاززناندرحوزههای
معاونتوزراهمتاثیرگذارخواهد

بود؟
تاثیرگذار  می تواند  هم  بله. 
باشد هم نباشد. مثال و مصداق 
اوسط هاشــمی در  آن آقای 
سیســتان و بلوچستان است. 
این استاندار بیش از 50 مدیر 
شاهد  و  کرد  منصوب  زن 
بودیم در این دوره بیشترین 
رای در انتخابات شوراهای 
شهر و روستا در سیستان 
و بلوچستان به زنان داده 

شد.
تحلیلشماازحضور
چشمگیرزناندرشوراها
وشهرداریهایایناستان

مرزیوسنتیچیست؟
اوال ما تصور می کنیم که این 
استان سنی اســت. بارها گفته ام و 
شاید برخی خوششان نیاید اما سنی ها 
در مسائل حقوق زنان پیشرو هستند. 
اجتهادشان واقعی و به روز است. برای 

مثال زمانی که استاندار سیستان و بلوچستان 
دو فرماندار زن منصوب کرد اعتراضی نشد 
و حتی با فرمانداران زن همراهی کردند. 
در صورتی که همین انتصاب در تهران با 
رحمانی فضلی  وآقای  شد  مواجه  اعتراض 
جرات نکرد فرماندار زن منصوب کند. با 
یکی از استانداران دیدار داشتم و پرسیدم 
چرا مثل سیستان و بلوچستان فرماندار زن 
انتخاب نمی کنید که گفت معرفی کرده ایم 
اما حکمش را صادر نمی کنند و بعد متوجه 
شدیم فشار آورده اند و نمی گذارند حکمش 

صادر شود. 
همچنین اصاح طلبان اکثرا در سیستان 
و بلوچســتان رای باالیی داشته اند؛ یعنی 
در سیاســت هم ترقی خواه هستند. به هر 
روی انتصاب های گسترده در سیستان و 
بلوچستان حتما در باور مردم به مدیریت 
با  باید  تاثیرگذار بوده است. درواقع  زنان 
انتصاب ها زنان را به جامعه معرفی کنیم تا 
در مناصب انتخابی هم به آنان رای دهند. 
در واقع پیش رو بودن سنی ها و عملکرد 
اوسط هاشــمی حضور گسترده زنان در 
مدیریت سیستان و بلوچستان را تقویت 

کرد.
فــارغازحضورچشــمگیرزناندر
شوراهایشهروروســتاوشهرداریهای
سیستانوبلوچســتان،مجموعارشدقابل

توجهیداشتهاست.
گرچــه در انتخابات اخیر 30 درصد 
ســهمیه بانوان در نظر گرفته شد اما باز 
هم تا شرایط ایده آل فاصله داریم چرا که 
در تمام حوزه های انتخابیه این 30 درصد 
رعایت نشــد. در انتخابات مجلس زنان 
اصاح طلب سرتاسر کشور با هم پیمان 
بستند که هیچ کدام از سهمیه 30 درصد 
زنان کوتاه نیایند تا مسیر را پله پله طی 
کنند. در واقع زنان حزبی مطالبه گری 
را آغاز کردند و خواســتند به سمت 
30 درصد سهمیه پیش بروند. نه تنها در 
انتخابات بلکه قرار شد هر کدام از زنان 
در احزاب خود نیز این سهمیه را دنبال 
کنند تا در شورای مرکزی، هیات رئیسه 
و روسای کمیته ها، حضور داشته باشند. 
چون همه زنان با هم مطالبه کردند این 

اتفاق رخ داد.
فکرمیکنیدوزیراصولگرایکشور
باتوجهبهعملکرداودردولتیازدهماز
ظرفیتزناندردولتدوازدهماســتفاده

خواهدکرد؟
رحمانی فضلی  آقــای  که  شــنیده ام 
می خواهد استاندار خانم انتخاب کند. آقای 
روحانی هم که شــخصا دستور داده تا در 
وزاتخانه ها از زنــان در جایگاه معاونت  

استفاده شود.
بهنظرمیرســددرمورداســتاندار

فشارهاخیلیبیشتراست.
به هــر حــال اســتاندار مثل یک 
رئیس جمهوری کوچک برای استان تحت 
مدیریت خود اســت. وقتی می بینیم که 
شــورای نگهبان هنوز زنان را در تعریف 
رجال سیاسی در نظر نمی گیرد مسلما دولت 
در اینگونه انتصاب ها با مشــکل مواجه 

خواهد شد.
فکرمیکنیدهمانطورکهبافشــار
زنانحزبیسهمیه30درصدیتاحدودی
محققشــددرموردبازنگــریدرمفهوم
رجلسیاســیهمبتوانگامــیروبهجلو

برداشت؟
البته هنوز ســهمیه 30 درصد کاما 
انتخابات شورای  محقق نشده است. برای 
شهر تهران طبق توافقی که با شورایعالی 
سیاستگذاری اصاح طلبان صورت گرفت 
قرار بود 6 خانم باشد، از جوانان هم ۲ دختر 
جوان که در مجموع خانم ها 8 نفر باشند که 

در نهایت 6 نفر بیشتر شد.
باید سد شکسته شــود فارغ از این که 
خانمــی در حد رئیس جمهوری داشــته 
باشیم یا نه، باید برای تغییر در این مفهوم 
تاش شــود. مگر احمدی نــژاد در حد 
رئیس جمهوری بود که کاندیدا شد و رای 
هم آورد؟! فکر می کنم پیگیری بازتعریف 
مفهوم رجل سیاسی کمپین و پویش خوبی 
باشــد که زنان احزاب می توانند برای آن 

برنامه ریزی کنند.

در انتخابات مجلس زنان اصالح طلب سرتاسر کشور با هم پیمان بستند که هیچ کدام از سهمیه 30 درصد زنان کوتاه نیایند تا مسیر را پله پله 
طی کنند. در واقع زنان حزبی مطالبه گری را آغاز کردند و خواستند به سمت 30 درصد سهمیه پیش بروند. نه تنها در انتخابات بلکه قرار شد 
هر کدام از زنان در احزاب خود نیز این سهمیه را دنبال کنند تا در شورای مرکزی، هیات رئیسه و روسای کمیته ها، حضور داشته باشند.
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حزب »اتحاد ملت« نتیجه گشــایش پس از 
انتخابات 9۲ اســت. این توصیفی کوتاه است از 
چگونگی شکل گیری حزب اتحاد ملت که علی 
شکوری راد سال 94 در اولین نشست خبری این 
حزب بیان کــرد. دبیر کلی که در همین اولین 
نشســت خبری رویکرد حزب را نه پرداختن 
به مسائل گذشته تلخ و شیرینی که وجود داشته 
بلکه نگاهی به آینده دانست و گفت: »ما نقطه 
آغاز را 9۲ می دانیم. گذشته را نمی گوییم به یاد 

نمی آوریم و به رخ نخواهیم کشید.«
زمزمه تشــکیل حزب اتحــاد ملت از دی 
93 شنیده می شــد. در نهایت کمتر از یک سال 
به برگــزاری انتخابات مجلس باقی مانده حزب 
اتحاد ملت اعام موجودیت کرد. در ابتدا غامرضا 
انصاری استاندار دوره اصاحات و عضو شورای 
شــهر تهران پرچم داری این حزب را برعهده 
گرفت و برای اخذ پروانه پا پیش گذاشــت. در 
نهایت حزب اتحاد ملت توانست 3۱ فروردین 94 
مجوز الزم را اخذ کند. یک هفته پس از دریافت 
مجوز رسمی فعالیت، حزب اتحاد ملت ایران با 
انتشار بیانیه ای اعام موجودیت کرد. اگرچه بارها 
اعضای اتحاد اعــام کردند که این حزب هیچ 
ارتباط تشــکیاتی و سیاسی با حزب مشارکت 
نداشته و ندارد اما زمزمه های تاسیس اتحاد ملت 
که مطرح  شد مخالف خوانی های اصولگرایانه هم 
کلید خورد. محافظه کاران سیاسی بعد از تجربه تلخ 
انتخابات ریاست جمهوری سال 9۲ تاب و تحمل 
پا گرفتن دوباره احزاب اصاح طلب را نداشتند، 
به خصوص که اکثر اعضای آن ســابقه حضور 
در تشکیات قدیم اصاح طلبان را داشتند. عقبه 
پیوند خورده حزب اتحاد ملت به جبهه مشارکت 
اصولگرایان را بر آن داشت تا نسبت به تاسیس 
این حزب واکنش نشان دهند. لطف اهلل فروزنده 
عضو شورای مرکزی جمعیت ایثارگران انقاب 
اسامی درباره تشکیل حزب جدید »اتحاد ملت 
ایران اســامی« گفت: »افکار عمومی هوشیار 
است و این مســئوالن هستند که باید با دقت و 
توجه دوچندان مراقب باشند افرادی با سابقه سیاه 
به فعالیت های سیاســی و جایگاه گذشته خود 

بازنگردند.«
عوض حیدرپور، نماینده سابق مجلس هم در 
مورد اعطای مجوز وزارت کشور به حزب اتحاد 
ملت ایران اســامی با حضور برخی از اعضای 
جبهه مشارکت ایران اســامی همان زمان که 
زمزمه اعطای مجوز به آن شــنیده می شد گفت: 
»مجوز به احزابی که همســو بــا جبهه منحله 
مشارکت هستند، امنیت ملی کشور را به مخاطره 
می اندازد. جبهه منحله مشــارکت در دورانی که 
به صورت قانونی فعالیت می کــرد اقدامات و 
رفتارهایی از خودش نشان داد که موجب نگرانی 
و دغدغه مردم و مســئوالن شده بود، حاال اگر 
کسانی بخواهند روش جبهه منحله مشارکت را 
ادامــه دهند، قطعا موجب نگرانی مجلس و ملت 

خواهد شد.«
محمد صالح جوکار عضو ســابق کمیسیون 
امنیت ملی و سیاســت خارجی مجلس هم در 
واکنش به تاسیس حزب جدید اصاح طلبان این 
اقدام را تقبیح کرد و گفت: »افراد حزب منحله 
مشارکت نباید بتوانند حزب دیگری با نام جدید 
تاسیس کنند چراکه این احیای حزب مشارکت 
محســوب می شــود و به فضای سیاسی کشور 

خسارت وارد می کند.«
هم زمان با فراهم آوردن مقدمات تشــکیل 
حزب اتحاد ملت روزنامــه اصولگرای کیهان 
هم در ســرمقاله خود به این موضوع پرداخت و 
حمله تند و تیزی به هیات موسس داشت. کیهان 
نوشت: »حضور اعضای مرکزی حزب منحله و 
ضد انقاب مشارکت در حزب جدید این سوال 
را ایجاد می کند که آیا مشارکت می خواهد قانون 
را دور زده و با اسمی جدید فعالیت خود را ادامه 
دهد؟« با این حال علی شــکوری راد همان طور 
که در اولین نشســت خبری خط مشی و روش 
و منش اتحاد ملــت را توضیح داد بار دیگر در 
گفت وگویی با »اعتماد« هــم تاکید کرد که 
حزب اتحاد ادامه هیچ حزبی نیست. با این حال 
شکوری راد اصرار داشت که تجربیات پیشین در 
رویکرد امروز آنها بی تاثیر نبوده  است، تجربیاتی 
که به گفته شــکوری راد آنها را به این نتیجه 
رسانده که تعامل گسترده تری با حاکمیت و سایر 

نیروهای سیاسی درون جامعه داشته باشند.  
او همچنین بر این باور بود که جبهه مشارکت 
به گونه ای فعالیت کــرد که برخی از فعالیتش 

نگران شدند. گرچه تاکید داشت که »مواضع و 
فعالیت های مشارکت اشتباه نبوده اما توجه نکرد  
که ممکن اســت فعالیت هایش برخی را نگران 
کند . برخی را د ر سطوح باالی حاکمیت نگران 
کرد . عمد ه آن به این خاطر است که د ر جهت 
توضیح برخی مسائل کوتاهی شد  و مخالفین ما 
اجازه پید ا کرد ند  علیه آن خیلی سمپاشی کنند . 
ما به سمپاشی آنها توجه نکرد یم و د رصد د  از بین 
برد ن اثراتش نبود یــم. بعد  که اثراتش را د ید یم 
د یگر د یر شد ه بود  که بتوانیم آن را از بین ببریم.« 
حرف و حدیث ها در مورد اتحاد ملت با وجود 
همه توضیحات و تکمله ها تا زمان اعطای مجوز 
پایان نیافت. پیش از صدور پروانه برای فعالیت 
حزب حسینعلی امیری، سخنگوی وقت وزارت 
کشــور در مورد حضور برخی از اعضای سابق 
حزب مشارکت در میان اعضای هیات موسس 
اینگونه توضیح داد: »زمانی که حزب اتحاد ملت 
ایران از کمیســیون ماده ۱0 احزاب درخواست 
مجوز کرد، بعد از بررســی های صورت گرفته، 
صاحیت ۲ نفر از هیئت مؤســس این حزب از 
ناحیه دستگاه های نظارتی مورد تأیید قرار نگرفت 
و کنار گذاشته شدند و در نهایت هیئت موسس 
حزب اتحاد ملت ترمیم شد. کسانی که تقاضای 
تأســیس حزب اتحاد ملت ایران را داشتند، از 
جهت صاحیتی هیچ مشــکلی نداشتند و مورد 
تأیید کمیسیون ماده ۱0 احزاب قرار گرفتند. بعد 
از این روند، آنها مجمع عمومی خود را تشکیل 
پروانه می کنند.«  تقاضای صــدور  می دهند و 
در نهایــت اما وزارت کشــور دولت روحانی 
به اتحادی  ها مجوز و پروانه فعالیت داد تا در مرداد 
94 اولین کنگره خود را برگزار کنند. سال 95 هم 
اتحاد ملت ترجیح داد کنگره خود را به صورت 
درون تشکیاتی و بدون تشریفات برگزار کند. 
شهریور امســال هم اتحاد ملت سومین کنگره 

حزب را برگزار کرد.
دبیر کل حزب در سومین کنگره از »گفتمان 
خاتمی« که به دو انتخابات »مجلس و خبرگان« 
و »ریاســت جمهوری و شورای شهر و روستا« 
رنگ و جلوه ای ویژه داد گفت و نقبی هم به سال 
9۲ زد. شــکوری راد از سال های انسداد سیاسی 
پــس از بحران ۱388 گفــت و گام های اول و 
دوم و ســوم مردمساالرانه و اصاح طلبانه را، که 
مهمترین دستاورد   آن ها تثبیت نقش و جایگاه 

اصاح طلبان در عرصه سیاسی و طرح مطالبات 
اصاح طلبانه است، نتیجه انتخابات سال 9۲ دانست، 
نتیجه  و تحولی که به زعم او گشایش در سیاست 
خارجی، افزایش نســبی آزادی ها و فعالیت های 
قانونی، کاهش دامنه فضای امنیتی و سیاســی تر 
شــدن فضای جامعه را در پی داشت و گسترش 
فعالیت احزاب و نهادهای مدنی و مطبوعات، بازتر 
شدن فضای مجازی، کاهش تعداد زندانیان سیاسی 
و ترسیم افقی جدید پس از اردیبهشت سال 96 
را به عنوان نمادهایی برای این تحول مثال زد. او 
گفت: »شرایط و زمینه های عمومی سیاست ورزی 
را اکنون همه به خوبی می دانیم. می دانیم که دفاع 
از اصل انتخابات و باال بردن ســطح سامت آن 
و ارتقای اعتماد و مشارکت شهروندان از لوازم 
پیشبرد دموکراسی در کشور است. انتخابات اگر 
چه هدف نیست اما ظرفی مناسب برای تقویت 
رفتارهای دموکراتیک  و  اندیشه ها، سازوکار ها 
است. این رویکرد اگر چه گام به گام و تدریجی 

است، اما نتایج و آثار راهگشایانه ای دارد.«
شکوری راد همچنین به حوادث سال 88 اشاره 
کرد و از فضای ایجاد شده برای پیگیری حصر 
گفــت: »اکنون جامعه ما پس از عبور از بحران 
سال 88 توانسته است گام های اول و دوم و سوم 
مردمســاالرانه و اصاح طلبانه را، که مهمترین 
دستاورد   آن ها تثبیت نقش و جایگاه اصاح طلبان 
در عرصه سیاسی و طرح مطالبات اصاح طلبانه 
است، بردارد. نتیجه این تحول گشایش در سیاست 
خارجی، افزایش نســبی آزادی ها و فعالیت های 
قانونی، کاهش دامنه فضای امنیتی و سیاســی تر 
شدن فضای جامعه در دولت یازدهم است که نماد 
بارز آن گسترش فعالیت احزاب و نهادهای مدنی 
و مطبوعات، بازتر شدن فضای مجازی، کاهش 
تعداد زندانیان سیاسی و ترسیم افق جدیدی پس از 
انتخابات اردیبهشت 96 است که اکنون برای رفع 

تدریجی حصر پدید آمده است.«
شکوری راد در قامت دبیر کل سیاست ورزی 
اصاح طلبانه را نه مبتنی بر اندیشه تک صدایی و 
کمر بستن به حذف رقیب بلکه متقاعد کردن 
رقیب صرفــا برای تمکین از قانون و دســت 
برداشتن از روش های حذفی و انحصارطلبانه در 
عرصه قدرت توصیف کرد و در ســخن پایانی 
تاکید کرد که اصاح طلبان برای اعتای اسام، 
برای سربلندی ایران و برای پیشبرد قدرت ملت 

همچنان بر کنش اصاحات طلبانه و بر تقویت 
حزب پای خواهند فشــرد، پافشاری ای که در 
تاریخ هر چند کوتاه حزب اتحاد ملت به وضوح 
به چشم می خورد. او همچنین علت انزوای جریان 
اصاحات در سال های گذشته را اینگونه توضیح 
داد: »واقعیت این است که اگر منصفانه و فراتر 
از سطح منازعات رایج سیاسی در سه دهه گذشته 
بخواهیم علت انــزوا و کاهش نقش اجتماعی 
جریان های رقیب اصاحات را بیابیم باید دلیل 
را در رویکرد ها و اقدامــات حذفی آنها به هر 
بها و بهانه ای بجوییم. وضعیت امروزه آن جریان 
به واقع ناشــی از کاربرد رانت سیاسی نظارت 
استصوابی برای حذف سازمان یافته و شبه قانونی 
رقبا از عرصه رقابت و تمسک به تفاسیر جناحی 

از قانون بوده است.«

QQQدوم خرداد و نهادهای مدنی
اما آنچــه محافظه کاران در دوران اخذ مجوز 
اتحاد ملت از آن سخن می گفتند و از آن نگران 
بودند ریشه در کنش ها و واکنش های مشارکت 
داشت. جبهه ای که پس از دوم خرداد پایه ریزی 

شد و سال 77 اعام موجودیت کرد. 
ســید محمد خاتمی که با شعار اصاحات 
سیاســی به میدان آمده بود با تکیه و تاکید بر 
جامعه مدنی، قانون گرایی، توســعه سیاســی و 
نهادینــه کردن آزادی با بیش از ۲0 میلیون رای 
رقابت های  دل  از  رســید.  به ریاست جمهوری 
انتخاباتی سال 76 احزابی چون جبهه مشارکت 
شکل گرفت. بخشــی از چپ های خط امامی 
که مدتی بــه دوم خردادی ها و پــس از آن 
به اصاح طلبان معروف شدند بر این باور بودند 
که تشکیل و تاســیس حزب در راستای تحقق 
اهــداف دولت اصاحات از اهمیت به ســزایی 

برخوردار است.
یک سال پس از حضور اصاح طلبان بر مسند 
قدرت در قوه مجریه ۱4 آذر سال 77، صد و ده 
نفر از فعاالن سیاسی که بسیاری از آنان از اعضای 
ستاد انتخاباتی سید محمد خاتمی بودند با انتشار 
بیانیــه ای از آغاز به کار حزبی جدید در عرصه 
سیاســت خبر دادند، حزبی که بر اســاس ماده 
یک اساسنامه با عنوان »حزب جبهه مشارکت 
ایران اسامی« معرفی شد که به اختصار »حزب 

مشارکت« نام گرفت.

اعضای جبهه مشــارکت در 8 سال دولت 
اصاحات در بسیاری از ســمت های دولت و 
مجلس حضور داشتند. حضور آنان اما در پارلمان 
پررنگ تر بود، تا جایی که توانستند فراکسیون 
اکثریت به ریاســت علی اکبر محتشمی پور را 

تشکیل دهند.
 ماه های پایانی مجلس ششم اما روزهای خوبی 
برای اعضای مشارکت و باقی اصاح طلبان نبود. 
دوم خردادی ها که حاال با نام اصاح طلب شناخته 
و خوانده می شــدند از سوی نهادهای نظارتی با 
رد صاحیتی گسترده مواجه شدند. واکنش آنها 
به این رد صاحیت اعتراض و سپس تحصن و 
در نهایت تهدید به استعفا بود. هیچ کدام از این 
واکنش ها اما چندان میسر نبود و تغییر محسوسی 

در احراز صاحیت ها اتفاق نیفتاد. 
با پایان مجلس ششــم و پس از آن دولت 
اصاحات بیشتر اصاح طلبان همچون مشارکت 
به حاشیه سیاست رانده شدند. سال های پایانی دهه 
80 و پس از انتخابات 88 بار دیگر آنها را به متن 
سیاست بازگرداند، اما این بار نه به کرسی های 
مجلــس و قوه مجریه، بلکــه محافظه کاران در 
راستای محدودیت هر چه بیشتر برای آنان به بهانه 
هر کنش و واکنش انتخاباتی آنان را راهی اوین 
کردند. در نهایت کمیسیون ماده ۱0 احزاب در 
فروردین 89 پروانه این جبهه را به علت »اقدامات 
خاف قانون اساسی، قوانین موضوعه و خاف 
اساســنامه و مرامنامه، توسط حزب مشارکت« 
توقیف کرد. این کمیسیون همچنین در تاریخ 
۲5 اردیبهشت انحال حزب جبهه مشارکت ایران 
اسامی را خواستار شد. عاوه بر جبهه مشارکت، 
سازمان مجاهدین انقاب اسامی تجربه ای مشابه 

داشت.
از لحاظ سازمانی اعضای مشارکت نتوانستند 
به فعالیت خود ادامه دهند اما با روی کار آمدن 
دولت روحانی و بازتر شدن فضای سیاسی حزبی 
تشکیل شــد که از لحاظ گفتمانی با مشارکت 
قرابت داشت. البته پس از توقف سازمانی جبهه 
مشــارکت و پیش از تشکیل حزب اتحاد ملت 
برخی از اعضای شاخه جوانان و شاخه دانشجویی 
همچون شهاب طباطبایی و مجید فراهانی ترجیح 
دادنــد گرد صــادق خرازی جمع شــوند و با 
همراهی هــای مادی و معنوی او ندای ایرانیان را 

تاسیس کنند. 

حزبی برای اتحاد
اتحاد ملت ایران اسالمی سومین کنگره خود را شهریور برگزار کرد

فریبا رحمانی
خبرنگار سیاسی سازندگی

پیشنهاد من آن است در آینده نه چندان دور، دوستانی که به گفتمان 
اصالح طلبی اعتقاد داشته و به آن پاببند هستند، زیر چتری واحد قرار گرفته 
و با حزبی فراگیر و بزرگ نقش ملی و موثرشان را رقم زنند.

حزب

شــکل گیری صحیح و منطبق با اســتاندارد 
فعالیت های تشــکیاتی و حزبی از ضرورت های 
اداره كشور است. همواره در آستانه انتخابات  مهم، 
فقدان وجود تشکیات و احزاب قدرتمند به خوبى 
احساس مى شود و البته خسارت بزرگی برای فضای 
سیاسی و ایفای نقش های مدیریتی به شمار می آید. 
از همین رو، نظام مدیریت کشور الجرم باید مبتنی 
بر قواره های تجربه شده و اندوخته هایى که دیگر 
کشــورها در اختیارمان می گذارند، فضاى رقابت 
سیاسى را سامان داده و جهت گیری ها اصاح شود. 
هرگز نمی توان در هر بزنگاه انتخاباتی، سرنوشت 
مردم را به دست دوستان یا رقبایی سپرد که برای 
اداره کشور و انجام وظایف مدیریتی تربیت نشده و 

یا آموزش  های الزم را ندیده  باشند.
برگزاری انتخابات و انتقال قدرت طریقتی است 
که در آن صرف برنده شدن موضوعیتی ندارد بلکه 
استفاده از قدرت سیاسی ابزارى برای خدمت به مردم 
است كه از اهمیت ویژه اى برخوردار است. تاكید 
مى كنم خدمت به مردم، هدف اصلی هر انتخابات 
است و در صورتیکه پیروزى حاصل، منجر به الزام 
مدیران در انجام تعهدات، تکالیف و رسالت های 
سیاسى درست نشود، دچار خطای فاحشی شده ایم؛ 
خطا و مصایبى که اکنون بسیاری از سیاستمداران 

اصاح طلب و اصولگرا، جناح چپ و راست را به 
شکلی فراگیر گرفتار كرده است. ناتوانی در فعالیت 
سامان یافته حزبی و مطابق با استاندارد موجب شده تا 
افرادی در مناصب و مسئولیت ها گماشته شوند که 
فاقد صاحیت کافی در انجام وظایف خود هستند.

زمانی احزاب در ایران مدرسه تربیت مدیران 
سیاسی و اجتماعی در کشور بودند؛ تربیت افرادی 
که بتوانند در موقعیت ها و مناصب مهم ایفای نقش 
کرده و تصمیم گیرندگان شایسته اى باشند و تدابیر 
مهمى را پیش برند، اما امروزه این نقش به درستی 
ایفا نمی شــود و به تعبیری صریح تــر، احزاب 
نمی توانند نقش شان را ایفا کنند و عموما نابالغ اند. 
در چنین شرایطی طبعا انتقال و دست به دست شدن 
قدرت میان احزاب و گروه های سیاسی دچار نوعی 
عوام زدگی و عوام فریبی همراه با شعارها و هیجانات 
کاذب مى شــود. ادامه این روند اما اثرات مخرب 
بسیار دارد و مســئوالن به جای خدمت به مردم 
فارغ از در نظر گرفتن مصالح و منافع ملى، از همه 
فرصت ها تنها برای کسب قدرت و تقسیم منصب 
استفاده می کنند. از سوی دیگر نیز رقبای سیاسى 
بازمانده از قدرت تاش می کنند تا به حق یا ناحق، 
درست یا غلط علیه رقبای خود به مبارزه شکننده 

روی آورند.
شکل گیری احزاب در ایران از تاریخ و قدمت 
طوالنی برخوردار است. از دوره مشروطه تاکنون 
تجارب کار جمعی و تشــکیاتی بسیار داریم اما 
به اعتبار عدم توســعه یافتگی اقشار و بافت های 

اجتماعی کشور، حزبی که به درستی شکل گرفته 
باشد، نداریم و یا عمر کوتاهی داشته و یا به محفل 
و انجمنی برای تامین منافع محدود بدل شده است؛ 
منافعی که هیچ گاه فراگیر نبــوده و نیاز ملی را 

تضمین نمی کند.
طبیعتا این سنخ از احزاب شبیه به طنز می مانند. 
بدیهى اســت در این فرآیند اثربخشــی احزاب 
اندک شده و هیچ نفعی برای مصالح کشور به بار 
نمى آورد. البته بوده است برهه های زمانی خاص 
كه به دالیلی موجه کشور اسیر بحران های ناگوار 
بوده و اختاف نظرهاى سیاسى مشروع به مثابه سمی 
مهلک برای كشور و مانع رفع بحران ها تلقی می شده 
اســت. لذا فعالیت حزبی کمرنگ  و نقش آفرینی 
احزاب به حداقل خود می رسید. پیروزی انقاب در 
سال 57 با شعار گفتمان مردم ساالری شكل گرفت؛ 
مردم به قدرت رســیده و سرنوشت شان را خود به 
دست گرفتند. نفس این گفتمان بستر مساعدی را 
برای تشکیل نهادهای حزبى و تشکیاتی در روند 
اداره کشور به طور جد فراهم کرد. در این رابطه 
می توان به تشکیل حزب جمهوری اسامی و اعتماد 
مردم به رهبران انقاب اشاره کرد؛ حزبی که آغاز 
پرشکوهی داشت اما به دالیلی با رکود مواجه و در 
نهایت متوقف شد. طبیعی است با پایان یافتن جنگ 
در سال 68 زمینه شکل گیری احزاب برای نخبگان 
و جامعه فراهم آمد و در این رابطه گام هایی مناسب 

برداشته و تاثیرات خوبی نیز بر جای گذاشته شد.
هم اکنون نیز در ایران ده ها حزب و تیم هم فکر 

فعالیت می کنند که مجوز فعالیت دارند اما باالی 
90 درصد این گروه ها فاقد عملکرد حزبی مناسب 
هستند. در میانه این احزاب تعدادی اندک و کمتر 
از انگشتان دو دســت وجود دارند که از حداقل  
صاحیت کلی برای فعالیت  تشکیاتی برخوردارند. 

حزب اتحاد ملت از جمله این احزاب است.
این تشــكل که به لحــاظ گفتمانی به جبهه 
مشارکت نزدیک است اما اصاحاتی نیز در روش 
و منش پیشین انجام داده، تشکیات را صیقل داده و 
توانسته  مسیر را با آرامى ادامه دهد. چند سالى است 
که بنا به دالیلی حزب مشارکت از ادامه فعالیت 
بازداشته شده اما تعدادی از اعضای همان مجموعه 
سیاسى اقدام به تشکیل نهاد سیاسى جدیدی کردند 
که نام اتحاد ملت به خود گرفت. اگرچه چهره هایی 
که در این حزب امروز حضور دارند، بنیانگذاران 
پیشین حزب مشارکت نیســتند از نزدیک ترین 
و وفادارتریــن نیروها به اســاف خویش اند و 

ایدئولوژی  و خطوط مشترکی را دنبال می کنند.

QQQمبانی گفتمانی حزب
مشارکت و اتحاد ملت بر یک پایه واحد هستند، 
اگرچه اتحاد ملت با اتکا به اقتضائات سیاست ورزی 

در شرایط فعلی، رویکرد آرام ترى دارد.
بر این بــاورم حتی اگر حزب مشــارکت 
فعالیت هاى تشكیاتى اش را در صورت تداوم بقا 
ادامه می داد، رویکرد سیاسی اش همانند آنچه که از 

سوی حزب اتحاد ملت شاهد هستیم، بود.

برخی از اعضاى اتحــاد ملت با امید و اعتقاد 
به ضــرورت لزوم فعالیت حزبــی اعام حضور 
کردند و جمعی از افراد الیق، شایســته و باهوش 
این قابلیت را نشان دادند تا نسبت به تحکیم مبانی 
حزب جدید، رویکرد سیاسى نوى را سامان دهند. 
اکنون که حزب اتحاد ملت ســومین کنگره را از 
سرگذرانده می توان امیدوار بود که این تشكل در 
طوالنی مدت و طی سالیان متمادی در جهت خدمت 
به مردم فعالیت کند. از ســویی باید به این نکته 
توجه کرد که اگرچه وجود احزاب از ضرورت ها 
و نیازهای کشور است تکثر بی رویه آن هم سمی 
مهلک است. به تعبیری دیگر با دستاورد و تجارب 
متفاوتی از سایر کشــورها روبه رو هستیم که در 
آن كشــورها دو یا سه نظریه و گفتمان سیاسی و 
اجتماعی در رقابت با یکدیگر براى ایفای مسئولیت 

و احراز مدیریت حضور داشته و رقابت می کنند.
امروزه کشورهایی را شــاهد هستیم که در 
آنها دو حزب نیرومنــد با یکدیگر رقابت کرده 
و مناصــب قدرت را تعقیب می کنند. در ایران اما 
به اعتبار تکثر احزاب به این باور رســیده ایم که 
امروزه احزاب اصاح طلب در فعالیت های انتخاباتی 
وحدت نظر پیــدا کنند؛ چراکه ثمره کثرت بیش 
از اندازه تشكل هاى سیاسی تنها خسارت است و 

دستاورد دیگری ندارد.
پیشنهاد من آن است در آینده نه چندان دور، 
دوستانی که به گفتمان اصاح طلبی اعتقاد داشته و 
به آن پایبند هستند، زیر چتری واحد قرار گرفته 

و با حزبی فراگیر و بزرگ نقش ملی و موثرشان 
را رقم زنند.

احزاب سیاســی اصاح طلب بسیاری در ایران 
وجود دارند مانند حــزب ندا، اتحاد ملت و دیگر 
تشکات سیاســی که از نظر هویت گفتمانی و 
سیاســی تفاوت چندانی با هم ندارند و تنها برخی 
اختاف سلیقه ها آنها را از یکدیگر متمایز می کند. 
این در حالی است که همه این نوع احزاب می توانند 
با قرار گرفتن در یک جبهه قدرتمند ایفای نقش 

کنند.
مدتی اســت از نسل دوم اصاح طلبان و ایجاد 
احزاب جدید سخن به میان می آید، گرچه به نظر 
مثبت مى رســد ولى نمی توان آن را حسن تلقی 
کرد؛ چراکه احزاب نیرومنــد تاریخچه طوالنی 
و راهبردی پایدار دارند و اعضای باســابقه آنها 
به تناسب ظرفیت، صاحیت و تحوالت روزگار 
جای خود را به نیروهای جوان تر می دهند اما اینکه 
با وجود اشــکاالت مختصر و اختافات سیاسی 
اندك به سیاست جدایی طلبانه روی آوریم، حرکتی 

شکست خورده است.
بایــد بنیادهــای حزبی مــان را به صورت 
طوالنی مدت شــکل داده و بر باورهای مان بمانیم 
و اختافات مختصر را با سیاست های اقناع کننده 
مرتفع ســازیم و یا در مقام داوری درست، حجت 

بخشیده و قول فصل را بپذیریم.
نباید مرز جدایــی را رقم زده و به دنبال تکثر 

حزبی رویم که هیچ منفعتی برای کشور ندارد.

پیش به سوی حزب واحد اصالحات
محمدعطریانفر

عضو شورای مرکزی حزب 
کارگزاران سازندگی



افقفصل 2:  جهان سیاست

وه های فشار    یر سایه گر سیاست ز
ازدواج سیاسی گروه های ذینفوذ و احزاب چگونه شکل گرفت؟

گروه های ذی نفوذ هم مانند احزاب از 
همان قرن نوزدهم توجه جامعه شناسان را به 
خود جلب کردند ولی زمانی در مرکز توجه 
مطالعات اجتماعی و سیاسی قرار گرفتند که 
آرتور بنتلی کتاب خود زیر عنوان »روند 
حکومت« )Process of Government( را 
در سال 1902 منتشر کرد و چنان القا کرد 
که گویی گروه های ذی نفوذ تنها بازیگران 
عرصۀ سیاست هستند و هیچ حوزه ای هم 
وجود ندارد که از دایرۀ شمول آنها بیرون 
باشد. بحث ســر این بود که تصمیمات 
حکومتی چگونه تصمیماتی هستند؛ شخصی 
یا نهادی؛ جهت دار یا بی جهت . پاسخ بنتلی 
این بود که آنچه تصمیم حکومت خوانده 
می شود در واقع چیزی جز نقطۀ تعادل و 
توافق گروه های ذی نفوذ نیست. به سخن 
دیگر وقتی مســئله یــا موضوعی طرح 
می شــود همۀ گروه های ذی نفوذ نهایت 
سعی و تالش خود را به کار می گیرند تا 
به بیشترین سهم ممکن دست پیدا کنند. 
طبعا نیروی هر گــروه با مقابله نیروهای 
دیگر روبه رو شده و همه نیروها در یک 
نقطه یکدیگــر را خنثی کرده و به ناچار 
به توافق می رســند. این نقطه هرچه باشد 
به عنوان تصمیم حکومت شناخته می شود. 
با انتشــار این کتاب به یکبــاره مطالعۀ 
گروه های ذی نفوذ رونق بازار جامعه شناسی 
را به خود اختصاص می دهد. پس از جنگ 
جهانــی دوم دیوید ترومــن هم کتاب 
مشــابهی با موضوع مشابه منتشر می کند 
 )The Governmental Process – 1949(
که مانع افول مطالعات مربوط به گروه های 
ذی نفوذ شــده و به دنبال مصادیق آن در 
اهمیت  جوامع صنعتی می گردد. در واقع 
گروه های ذی نفوذ به درجه ای رســید که 
مانند گروه های طبیعی و اولیه جامعه تلقی 
شدند. مانند خانواده در جامعه شناسی عمومی 
که پیدایــش آن جزوی از فرآیند طبیعی 
اســت ولی گروه های  اجتماعی  زندگی 
ثانوی با اراده قبلی و بر حسب نیاز ساخته 

می شوند.
اما در اروپا بحث بــه گونه ای دیگر 
جریان داشت. در اینجا گروه های ذی نفوذ یا 

فشار گروه های ثانویه ای تلقی می شدند که 
اهمیتی به مراتب کمتر از احزاب سیاسی 
داشتند و به نوعی دنباله رو یا زیرمجموعه 
آنها به حســاب می آمدند. صور اولیه این 
گروه ها در سیمای سندیکاهای کارگری 
که برای دفاع از منافع کارگران شــکل 
گرفته بودند ظاهر شــد. این تشکل های 
صنفی قصد ورود به قدرت را نداشــتند 
بلکه هدف آنها ایجاد فشــار بر نهادهای 
سیاســی بود تا از ایــن طریق به حقوق 
حقۀ خود دست پیدا کنند. به همین دلیل 
به گروه های فشار هم شهرت یافتند. البته 
بعضی ها بین گروه ذی نفوذ و گروه فشار 
فرق قائل می شــوند در حالی که هر دو از 
یک مقوله هستند. در نیمه دوم قرن نوزدهم 
آثار انقالب صنعتی به گونه ای چشمگیر و 
تأثیرگذار به ظهور رســید. به موازات آن 
مبارزات کارگران هم وارد مرحلۀ جدیدی 
از صف بندی شد و کارگران که به اهمیت 
کار خود و نقشی که در اقتصاد کشورها 
ایفا می کنند آگاهی بیشــتری پیدا کرده 
بودند، به سالح مخوفی به نام اعتصاب پی 
بردند و به گونه ای تعیین کننده از آن بهره 
گرفتند. الزمۀ برندگی این سالح، قاطعیت 
و مشارکت همگانی بود و این کار تنها از 
عهدۀ سندیکا برمی آمد. اینجا بود که بین 
احزاب که محتاج رأی کارگران بودند و 
سندیکاها که محتاج حمایت احزاب بودند، 
رابطه تنگاتنگی به وجود آمد که بیشتر به 
یک ازدواج سیاسی شباهت داشت. زیرا بین 
یک سندیکای خاص و یک حزب خاص 
پیوندی نسبتا ماندگار به وجود می آمد. همان 
طور که گفته شد، از آغاز قرن بیستم توجه 
جامعه شناسان به انواع دیگری از گروه های 
ذی نفوذ و فشــار معطوف شد که کتاب 
آرتور بنتلی نماد این تنوع و تکثر بود. در 
ذی نفوذ  گروه های  برای  می توان  مجموع 
هم تقسیم بندی هایی نظیر تقسیم بندی های 
احزاب سیاســی در نظر گرفت منتها با 

پیچیدگی و تنوع بیشتر.
برپایهشــماراعضــاونحوۀســازماندهی:
موریــس دوورژه احزاب سیاســی را از 
این زاویه بــه احــزاب کادر و توده ای 
تقســیم می کند. گروه های کم جمعیت 
با ســازماندهی منعطف و نرم مثل کانون 
وکالی دادگســتری را گروه های کادر 
می نامیم و گروه هایی با شمار باالی اعضا 

سندیکای  مانند  متصلب  و ســازماندهی 
را  صنعتی  کشــورهای  در  کارگــری 
گروه های توده ای لقب می دهیم. به جای 
احزاب پارلمانی که تقریبا به گونه ای طبیعی 
نطفه احزاب اولیــه را به وجود آوردند، ما 
می توانیم گروه های غیرارادی مانند ایالت 
یا خانواده های بــزرگ و به جای احزاب 
ریاستی که با اراده قبلی شکل می گیرند، 
گروه های ارادی مانند همه ســندیکاها را 

قرار دهیم.
از زاویــه هدف و نــوع فعالیت آنها، 
گروه های ذی نفوذ به مادی و معنوی تقسیم 
می شوند. اولین گروه هایی که شکل گرفتند 
مانند سندیکاهای صنفی هدفی جز صیانت 
از منافع گروهی و دســتیابی به بیشترین 
مواهب و امکانات را نداشتند. اما بالفاصله 
شاهد شــکل گیری گروه هایی با اهداف 
معنوی یا غیرمادی هستیم که خود به دو 
دســته ایدئولوژیک و خیرخواهانه تقسیم 
می شوند. انجمن های کلیسایی تلفیقی از هر 
دو را به نمایش می گذارند. زیرا هم دارای 
ایدئولوژی هستند و هم اهداف بشردوستانه 

را دنبال می کنند.
پاره ای از جامعه شناســان مانند پونتیه 
در فرانســه تقسیم بندی دیگری را بر پایه 
شــخصیت حقوقی گروه های ذی نفوذ به 
تقســیم بندی های باال اضافه می کنند. بر 
این اســاس گروه هایی که اعضای آنها 
را اشــخاص حقیقی تشــکیل می دهند، 
گروه خصوصی نامیده شــده و در برابر 
گروه هــای عمومی قــرار می گیرند که 
مرکب از ســازمان ها و نهادهای دولتی 
هستند. مانند پنتاگون یا »سیا« که ضمن 
انجام وظایف محوله خود به صورت یک 
گروه عمومی هم ســعی دارند بر نهادها و 
اعمال فشار  نیز  سازمان های دولتی دیگر 
کنند. اگر بخواهیم دامنۀ این تقسیم بندی ها 
را گسترش دهیم به تفکیک گروه های ملی 
و بین المللی می رسیم؛ گروه هایی که دامنۀ 
فعالیت آنها به مرزهای یک کشور محدود 
می شود ملی و نهادها یا گروه هایی که در 
سطح بین المللی دست به اعمال فشار می زنند 
مانند کلیسای کاتولیک، بین المللی خوانده 
می شوند. کلیسای کاتولیسم یک بار مانند 
دولت عمل می کند و دارای وزارتخانه ها 
به هر نامی که خوانده شــوند هســت و 
یک بار به عنوان یک نیروی فراملی که 

بی اعتنا به مرزهای ملی بر باورمندان به دین 
مسیح در سراسر جهان اعمال نفوذ می کند 
و یک بار هم به عنــوان گروه ذی نفوذ 
بین المللی عمل می کند که خود مرکب از 
ده ها گروه ذی نفوذ ملی مانند انجمن ها و 

اگرگاسیون هاست.
گروه های ذی نفوذ دارای کارویژه های 
متعدد هســتند که عمدتــا مثبت تلقی 
می شوند. مهمترین این کارویژه ها تجمیع 
انتقال خواســته های  منافع یک گروه و 
آن به مراکز تصمیم گیری اســت. با این 
کار گروه های ذی نفوذ باعث سهولت در 
ورودی و خروجی نظام سیاسی می شوند. 
نبود قانونی و آشکار این گروه ها می تواند 
به زیرزمینی شــدن آنها منجر شده و به 
صورت آتش زیر خاکســتری به بروز 
ناهنجاری های سیاسی و اجتماعی کمک 
کند. باید توجه داشــت که شفافیت از 
ویژگی های نظام های دموکراتیک است. به 
همین دلیل در کشورهای در حال توسعه 
نهادهای دموکراتیک ضعیف هستند  که 
و قانون کافــی برای کنش های اجتماعی 
وجود ندارد، ما با پدیده ای روبه رو هستیم 
که مصداق گروه فشار است. این گروه ها 
ناهنجاری  در حقیقت احزاب نــارس و 
هســتند که به دلیل نقصان های قانونی و 
فرهنگی به صورت پنهان و زیرزمینی عمل 
می کنند. یعنی برعکس گروه های ذی نفوذ 
در کشــورهای دموکراتیک که یکی از 
مختصات آنها عدم ورود به قدرت است، 
این گروه های فشار از ورود به قدرت ابایی 
ندارند و چون نمی تواننــد به بیان قانونی 
و آشکار خواســته های خود بپردازند به 
گونه ای مخرب و خشن دست به اعمالی 
نظیر حذف رقیب به هر صورت از جمله 
حذف فیزیکی می زنند و بر وخامت اوضاع 
سیاسی می افزایند. نحوۀ عمل آنها بیشتر به 
اعمال گروه های مافیایی و تبهکار شباهت 

دارد تا به یک گروه قانونی و مشروع.
نحوۀعمل: شرایط الزم برای اینکه گروهی 
یک گروه ذی نفوذ یا فشار به حساب آید، 
اول حداقلی از سازماندهی است تا مرزهای 
آن مشــخص و اهداف آن روشن باشد و 
دوم داشتن هدف مانند حمایت و حفاظت 
از منافع گروه و سوم اعمال فشار و دست 
زدن به عمل است تا گروه یک کنشگر 
اجتماعی یا اقتصادی محسوب شود. بنابراین 

تأکید ما در این قسمت، عنصر سوم یعنی 
کنش و اعمال فشار است. آلموند وپاول 
از جامعه شناسان سرشــناس دهه 1960 و 
1970 بین سرشــت گروه و نحوۀ کنش 
آن و ابزارهایــی که به کار می برد رابطه 
مستقیمی برقرار می کند. گروه های منفعتی 
ناهنجار و بی نام و نشــان معموال دست به 
اعمال خشونت می زنند. عمل زمانی خشن 
و نامشروع تلقی می شود که با هنجارها و 
قوانین جامعه در تضاد باشد. اما در بیشتر 
مواقع گروه هایی که دســت به خشونت 
می زنند، مدعی می شوند که قانونی وجود 
ندارد یــا اگر دارد، منصفانه و مناســب 
نیست. به طورکلی اعمال فشار گروه ها به 
صورت غیرمستقیم صورت می گیرد. یعنی 
گروه ها سعی دارند از طریق تأثیر بر افکار 
عمومی مخاطــب خود را وادار کنند تا به 
خواســته های آنها پاسخ مثبت بدهد. گاه 
کنش این گروه ها مستقیما مراجع دولتی 
را مخاطب قرار داده و ســعی می کنند از 
طریق ارعــاب و تهدید یا تطمیع، مرجع 
مربوطه را مجبور به انجام خواسته های خود 
کنند. در بعضی از کشــورها مانند ایاالت 
متحده آمریکا این نوع کنش مستقیم هم 
مجرای قانونی دارد و هم معمول و کارساز 
است. یکی از سالح های معمول و مخوف 
گروه های ذی نفوذ، اعتصابات سراســری 
اســت که نه تنها موسســه مربوطه بلکه 
دولت و کشور را فلج می کند. دست زدن 
به کارهای غیرقانونی مانند پرداخت رشوه 
و تهدید و ارعاب هم بین آنها رواج دارد. 
در کشــوری مانند آمریکا سعی کرده اند 
راهی برای اینگونه کارها هم پیدا کنند تا 
از جنبه غیرقانونی آن بکاهند. همه اصطالح 
البینگ را شنیده اند. البی به معنای داالن و 
راهرو است و چون چانه زنی ها معموال در 
نام  می گرفت  کنگره صورت  راهروهای 
البینگ را بر تطمیع و رشوه خواری آزادانه 

نمایندگان گذاشته اند.
نکتــه دیگــری که هم بــه کنش 
گروه های ذی نفوذ مربوط می شــود و هم 
به سازوکارهای آنها برای ورود آسان تر 
به حوزۀ سیاســت، رابطه ای است که بین 
این گروه ها و احزاب خاصی که با منافع 
آنها همســوتر هستند به وجود می آید. در 
انگلســتان گروه های کارگری موسوم به 
»تردیونیون« از همان آغاز یعنی در قرن 

با حزب کارگر  ارگانیکی  نوزدهم رابطه 
این کشــور برقرار کرده و بهره وری را 
دوسویه ســاختند. به عبارت دیگر هر دو 
طرف از خدمات یکدیگر بهره مند می شدند. 
برای مثال هر کارگــری که عضو این 
تشکل کارگری می شــد و از مزایای آن 
به عضویت  برخوردار می شد، خودبه خود 
حزب کارگر انگلستان هم درمی آمد. بعدها 
در فرانســه رابطه مشابهی بین سندیکای 
کارگــری CGT که تا حــدی رویکرد 
رادیکال داشــت و حزب کمونیســت 
این کشــور به وجود آمد که از پایداری 
بی نظیری برخوردار شــد. ولی سندیکای 
مالیم تر  رویکردی  که   CFDT کارگری 
داشت رابطه خود را با حزب سوسیالیست 
فرانسه تحکیم بخشید. در عوض سندیکای 
»نیروی کار« )FO( در عین رابطه با حزب 
کمونیســت آزادی خود را هم حفظ کرد 
و از پیوند ارگانیک با آن حزب ســر باز 
زد. در آلمان هم کنفدراسیون سندیکاهای 
آلمان )CSA( بدون پیوند رسمی همیشه 
با حزب سوســیال دموکرات این کشور 
همســویی کرده و از حمایت این حزب 
برخوردار شده است. نباید فراموش کرد که 
این سندیکاها که بعدا الگوی کارفرمایان 
و سرمایه داران هم قرار گرفتند، محصول 
مبارزات خونینی هســتند که کارگران 
اروپا در قرن نوزدهم به انجام رســاندند تا 
از حقوق و منافع خود حضانت کنند. اولین 
ثمره تشکیل تشکل های کارگری کاهش 
ساعات کار از 12 ســاعت در روز به 8 
ساعت بود که جان بسیاری از کارگران 
را نجات داد. مفاهیمی مانند استثمار، مبارزه 
طبقاتی و نبرد بین مرگ و زندگی به طور 
کلی در مشرق اسالمی شناخته شده نیست. 
در حالی که کارگــران اروپا با خون و 
گوشت خود آن را حس می کردند. چنین 
بود که فلسفه مارکس مانند ندای عیسی 
مسیح در این قاره طنین انداز شد. ما امروز 
با صور مسخ شده ای از گروه های ذی نفوذ 
در جوامع خود روبه رو هستیم که بسیاری 
از آنها می خواهند مانند احزاب در قدرت 
دخالت کرده و با کنش های تبهکارانه و 
مافیایی خود رقبا یا مزاحمین را از پیش پای 
خود بردارند. تنها راه گریز از این وضعیت، 
شفافیت سیاسی و ایجاد و تقویت نهادهای 

دموکراتیک 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

8درس-گفتار های فعالیت حزبی
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جهان

هسته ای  جنگ  کابوس 
تنش ها در شبه جزیره کره افزایش پیدا کرده است

چالش هــا، درگیری ها و مناقشــات 
میان ایاالت متحده آمریکا و کره شمالی 
اتفاقی تازه در عرصه بین الملل نیســت. 
ماجراجویی  های پیونگ  یانگ از یک سو 
و اعمال فشارهای واشنگتن از سوی دیگر 
در سال های اخیر در جریان بوده است اما 
مناقشــات اخیر میان دو کشور که در پی 
کره  هسته ای  و  موشــکی  آزمایش های 
شمالی دنبال می شود، جهان را با تهدیدهایی 

از جنسی متفاوت روبه رو کرده است. 
در ایــن میــان خواســت و انگیزه 
مقامات کره شــمالی در رابطه با اقدامات 
تحریک آمیــز در صحنــه جهانی تبدیل 
به موضوعی جدی می  شــود. کره شمالی 
سال  هاست که خواهان حضور بر سر میز 
مذاکره با حضور کشــور های غربی و در 
راس آن ایاالت متحده بوده اســت. هدف 
کره شــمالی از حضور در مذاکرات نیز 
به رسمیت شناخته شــدن توان هسته ای 
این کشور از ســوی جامعه جهانی است. 
تــوان و قدرتی که پیونگ یانگ از آن با 
عنوان »توان بازدارندگی« یاد می کند. این 
بازدارندگی قرار است بخش شمالی  توان 
شــبه جزیره کره را از تهدید های همسایه 
جنوبی، ژاپــن و آمریکا مصون نگه دارد. 
هم زمان مقام  های کره شمالی توقع دارند که 
تحریم  های تصویب شده در شورای امنیت 
سازمان ملل متحد برداشته شود تا وضعیت 

اقتصادی مردم این کشور بهبود پیدا کند. 
با همه انگیزه  های موجود برای تشکیل 
میزی برای مذاکره طرفین، این چشم انداز 
درباره آینده روابط آمریکا و کره شمالی 
چندان روشن نیست. چراکه نه تنها آمریکا 
به خواسته  های کره  شمالی بی توجهی کرده 
است که دســت به تقویت نیروی نظامی 
خود در شــبه جزیره کره نیز زده و سامانه 
ضدموشــک تاد را در کره جنوبی مستقر 
کرده است. این سامانه در ژاپن دیگر متحد 

آمریکا نیز تقویت شــده است. از طرفی 
ناو های جنگی آمریــکا که در آب  های 
نزدیک دو کره در حال تردد هســتند نیز 
اغلب مجهز به پیشــرفته  ترین سامانه  های 

ضدموشکی هستند. 
اقداماتی از این دســت موجب شده تا 
دامنه درگیری های میــان آمریکا و کره 
شمالی گسترش پیدا کند. از سوی دیگر 
ایاالت متحــده آمریــکا رزمایش هایی 
دامنه  دار و طوالنــی  مدت در کره جنوبی 
و آب های اقیانــوس آرام و با همکاری 
ژاپن برگزار می  کند. در آخرین رزمایش 
مشترک آمریکا و کره  جنوبی، دو کشور 
در نزدیکی مرز های کره شمالی بمب  های 
ســنگین با توان تخریبی باال را آزمایش 
کردند. در واقــع آمریکا و متحدانش در 
شــرق آسیا پیش از  آنکه با نرمش با کره 
شمالی ارتباط برقرار کنند در تالشند تا به 
خشــن ترین صورت ممکن به این کشور 

چنگ و دندان نشان دهند. 
بنابراین کره شــمالی کــه به عنوان 
کشوری ماجراجو در جهان شناخته می  شود 
سعی  آمریکایی ها  به اقدامات  واکنش  در 
می کند تا چهره ای مقتدر از خود به نمایش 
بگذارد. از این رو مــدام بر آزمایش های 
موشکی خود اضافه کرده و سعی می کند 
آزمایش  های هسته ای قوی تری انجام دهد. 
آخرین آزمایش هسته ای این کشور توانایی 
کره شمالی را برای ساخت بمب هسته  ای 
با قدرت 16 برابر آن  چه در هیروشــیما و 
ناکازاکی از سوی آمریکا به کار گرفته شد 
به نمایش گذاشت. البته باید در نظر داشت، 
که صحت توان تخریبی اعالم شــده برای 
بمب  ها، نوع سالح کشتار جمعی آزمایش 
شــده و توان حمل کالهک هســته ای و 
ویژگی هایی از این دســت همواره محل 
تردید است و چون هیچ ناظر خارجی ای در 
آزمایش هایی که کره شمالی انجام می  دهد 
حاضر نیست تا مهر تاییدی بر این توانایی  ها 
بزند نمی  توان قطعا صحت این اطالعات را 
تایید کرد. ولی آن چه جهان دائما شاهد آن 
است تبلیغاتی است که از تلویزیون رسمی 

کره شمالی پخش می شود و گاه رهبر جوان 
این کشور را نشان می  دهند که از وسیله ای 
به عنوان کالهک هسته ای بازدید می کند و 
سپس این موشک که مشخص نیست آیا 
واقعا توان حمل کالهک هسته ای را دارد 
یا خیر آزمایش می  شود. تا امروز نیز کسی 
به صورت مســتقل نتوانسته است صحت 
ادعای مطرح شده از سوی پیونگ یانگ را 

تایید کند. 
بنابراین مناقشــه میان آمریکا و کره 
 شــمالی دو کفه مســتقل دارد. اقدامات، 
فعالیت  ها و ادعا های هــر یک از این دو 
کفه دالیل و عوامل مســتقل و مشخصی 
دارد. شــرایط فعلی چالش  های پیش روی 
این دو کشور درست شبیه فردی است که 
با اسلحه ای خالی به سمت شخص دیگری 
نشــانه رفته باشد. شخصی که مورد هدف 
قرار گرفته است در وهله اول تصور می کند 
که تفنگ پر است و از آن می  ترسد ولی در 
عین حال کسی که تفنگ را در اختیار دارد 
هم با ترس بیگانه نیست. چراکه مدام در 
هراس است که طرف مقابل از خالی بودن 
سالح اطالع پیدا کند و ابزار تهدید خود را 

از دست بدهد. 
بر اســاس این مثال در موضوع کره 
شــمالی نیز طرفین هم تهدید می  کنند هم 
می  ترسند. تهدید می  کنند تا طرف مقابل را 
متقاعد کنند امتیاز بیشتری بدهد، می  ترسند 
از ایــن که اگر تهدید ها و خط و نشــان 
کشــیدن  ها جنبه عملی به خود بگیرد چه 
آســیب  هایی بر هر کدام وارد خواهد شد. 
از یک طرف آمریکا می  ترسد که آن چه 
که کره شمالی در طول سال های گذشته 
در ارتباط با توان نظامی- هسته ای خود ادعا 
کرده است درست باشد و شهر یا منطقه ای 
در آمریکا مورد اصابت قــرار بگیرد و 
در طرف مقابل کره شــمالی می  داند اگر 
این حملــه را صورت دهد و اگر واقعا هم 
بتواند این حمله را مدیریت کند آیا توان 
پاسخگویی مقابل را دارد؟ یعنی آیا توان 
آمریکا  تالفی  جویانه  متقابل  حمله  تحمل 
را دارد؟ و اگر ایــن حمله تالفی  جویانه 

صورت گرفت آیا ایــن توان را دارد که 
مجدد آمریکا را هدف قرار بدهد؟ به هر 
حال این معادله ای است که در دوران جنگ 
سرد بین اتحاد جماهیر شوروی و ایاالت 
متحده آمریکا دو ابرقدرت شرق و غرب 
همیشه وجود داشته و هر دو می  سنجیدند که 
اگر ضربه نخست را وارد کنند آیا تحمل 
ضربات تالفی جویانه را خواهند داشت یا 
خیر؟ همین سنجش ها در آن دوران تبدیل 

به عامل اصلی بازدارنده شده بود. 
در حال حاضر مقامات کره شــمالی 
حتی در ادعا های تبلیغاتی  شــان می  گویند 
ما می خواهیم از مرحله بازدارنده هم فراتر 
برویم و تهدیدمــان را واقعی می کنیم و 
آمریکا را هدف قــرار می دهیم. ولی آن 
طور که از شــرایط می توان استنباط کرد 
تمام این اقدامــات در وهله اول اقداماتی 
برای بازدارندگی است. سپس در گام دوم 
تالشی است برای متقاعد کردن آمریکا که 
سیاست در پیش گرفته از سوی واشنگتن 
هسته ای  پیشرفت  های  از  جلوگیری  برای 
کره شــمالی تا کنون بی اثر بوده است؛ 
بنابراین آمریکا باید دست به لغو تحریم های 
اقتصادی با کره شمالی بزند و مناسباتش با 

پیونگ یانگ را به حالت عادی درآورد. 
اگــر چه با آزمایش های هســته ای و 
موشکی اخیر در کره شمالی مانند آزمایش 
بمب هیدروژنی یا پرتاب موشک از فراز 
آسمان ژاپن به نظر می رسد که چشم انداز 
مذاکرات میان کره شــمالی و آمریکا و 
هم  پیمانانش در هاله  ای از ابهام قرار گرفته، 
تمام این اقدامات برای کســب امتیازات 
بیشتر در مذاکرات احتمالی است. معموال 
کشوری که می خواهد پای میز مذاکره با 
طرف مقابل به چانه زنی بپردازد با دســت 
خالی در مذاکرات حاضر نمی شــود. در 
مذاکرات هر یــک از طرفین امتیازاتی را 
واگذار می کنند تا امتیازاتی را به دســت 
آورند. در مورد آمریکا و کره شمالی نیز با 
وجود تمام تهدید ها، آزمایش  های موشکی 
و هسته ای در تالشــند تا سهم بیشتری از 
امتیازهای ممکن را به خود اختصاص دهند. 

بنابراین هر چه دست شــان پرتر باشد 
امتیاز بیشــتری می توانند از طرف مقابل 
بگیرند. در مــورد درگیری  های میان کره 
شــمالی و ایاالت متحده آمریکا هم در 
گذشته هم در حال، نشستن تمام کشورهای 
ذی نفع دور میز مذاکــره معقول ترین راه 
برای حل مسئله است. کشورهای  ممکن 
ذی نفعی که بایــد برای حل موضوع کره 
شــمالی با یکدیگر مذاکره کنند عبارتند 
از کره شمالی، کره جنوبی، ژاپن، روسیه، 
چین و آمریــکا. دو کره و ژاپن در واقع 
کشورهای منطقه ای هستند و چین با وجود 
نزدیکی به این کشورها به عنوان هم پیمان 
کره شــمالی باید در مذاکــرات حاضر 
شود. از ســوی دیگر دو کشور آمریکا و 
روسیه به عنوان قدرت های فرامنطقه ای در 
گفت وگوهای حل مناقشه شرکت می کنند. 
در غیر این صورت موضوع برنامه هسته ای 
کره شــمالی راه حل نظامی ندارد. آمریکا 
به رغــم تهدیداتی که علیه پیونگ یانگ 
مطرح می کند تمایلی به اقدام نظامی ندارد. 
چین نیز به همین صورت از درگیری نظامی 
اســتقبال نمی کند. روسیه نیز که در نقاط 
مختلفی از جمله خاورمیانه و شــرق اروپا 
دغدغه  های خــود را دنبال می کند از آغاز 
جنگی جدید اجتناب خواهد کرد. به فرض 
آنکه در منطقه شبه جزیره کره جنگی جدید 
آغاز شود کشــورهایی چون ژاپن و کره 
جنوبی با خسارات عمده ای روبه رو خواهند 

شد. 
در ســوی دیگر جنگ احتمالی میان 
آمریکا و کره شمالی، پیونگ یانگ می داند 
که با جنگی دامنه دار روبه رو خواهد شــد. 
کره شمالی در این جنگ یک انتخاب مهم 
دارد؛ استفاده از سالح هسته ای. در صورت 
اســتفاده از چنین ابزاری، جنگ از حالت 
متعارف خارج شده و احتماال در صورت 
واکنــش متقابل آمریکا چیــزی از کره 
شمالی باقی نمی ماند. مردم کره شمالی در 
این جنگ عمدتا قربانی شده و مردمی که 
از جنگ، جان به در برند نیز به احتمال زیاد 
به چین و کشورهای دیگر پناهنده خواهند 

شد. هراس پکن از رویارویی با سیل عظیم 
پناهجویان کره ای نیز یکی دیگر از عوامل 
بازدارنده برای آغاز جنگی از جنس هسته ای 
در این منطقه است. بنابراین با تمام تهدیدات 
و شرایطی که مشاهده می کنیم هیچ یک 
از این کشورها از اقدام نظامی برای پایان 
منازعه ای غیرمســتقیم استقبال نمی کنند. 
با این حال هنوز چشــم انداز روشنی برای 
نحوه مذاکره و گفت وگو ها برای امتیازات 
رد و بدل شده میان آمریکا و کره شمالی 
مطرح نشده است. غربی ها یعنی آمریکا و 
امکانات  شدن  برچیده  خواستار  متحدانش 
هسته ای کره شــمالی هستند و در مقابل 
کره شمالی می خواهد با حفظ این امکانات 

مذاکره کند. 
در روزهای اخیر برخی مســئوالن و 
مقام های ایاالت متحده پیشنهاد کردند که 
برای حل معضل کره شمالی طرفین باید از 
مدل برجام استفاده کنند. یعنی همان طور 
که پرونده هسته ای ایران در سال  های آخر 
تبدیل به پرونده ای پیچیده شده بود امروز 
نیز موضوع کره شــمالی ابعاد گســترده 
و پیچیده ای پیدا کرده اســت که تنها با 
مذاکرات سنگین و پیچیده ای مشابه آنچه در 
برجام مطرح شد می توان آن را به صورت 

صلح آمیز حل و فصل کرد. 
اما کره شمالی بر مبنای همین مذاکرات 
برجام اعالم کرده است که حاضر نیست 
مذاکراتی را آغاز کند که مشابه برجام یا 
مذاکرات در رابطه با بحران لیبی بود. البته 
باید در نظر داشــت که کره شمالی امروز 
از مرز تولید سالح هسته ای عبور کرده و 
به سالح های  دستیابی  آستانه  در  کشوری 
کشتار جمعی نیست. همین موضوع نیز نقطه 
قوت کره ای ها در مذاکره با آمریکا است. 
کره شمالی قصد دارد در مذاکرات احتمالی 
میان پیونگ یانگ و واشــنگتن کمترین 
امتیاز ممکن را به طرف مقابل واگذار کند. 
آنها حاضر نیستند از گسترش توان نظامی 
– هسته ای خود صرف نظر کنند. از این رو 
به وعده  های کشورهای غربی، یعنی آمریکا 

و هم پیمانانش خوش بین نیستند. 

اسماعیل بشری 
پژوهشگر ارشد مرکز تحقیقات 

استراتژیک

در روزهای اخیر برخی مسئوالن و مقام های ایاالت متحده پیشنهاد کردند که برای حل معضل کره شمالی
طرفین باید از مدل برجام استفاده کنند. یعنی همان طور که پرونده هسته ای ایران در سال  های آخر تبدیل به پرونده ای پیچیده شده بود امروز 
نیز موضوع کره شمالی ابعاد گسترده و پیچیده ای پیدا کرده است
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طی چند سال اخیر تهاجم به مسلمانان میانمار 
افزایش یافته و کشــتار دسته جمعی و به آتش 
کشیدن خانه ها و مزارع مسلمانان تبدیل به اخبار 
روزمره رسانه های بین المللی شده است. بر اساس 
گزارش ها از 25 آگوست 2017 تاکنون هزاران 
مســلمان در میانمار به قتل رسیده اند و بیش از 
60 روستا به آتش کشــیده شده است. هزاران 
آواره دیگــر نیز از راه هــای زمینی و دریایی 
وارد بنــگالدش که هم مرز با میانمار اســت، 
شــده اند و ده ها هزار نفر نیز در مناطق مرزی 
منتظر ورود هستند؛ در حالی که دولت میانمار 
در اقدامی غیرقابل توجیه اجازه ورود کمک های 
بشردوستانه برای آوارگان مسلمان را نمی دهد.

طبق اظهارات »کریستف بولیراک«، سخنگوی 
صندوق کودکان سازمان ملل متحد، »یونیسف« 
از زمان افزایش خشونت ها علیه مسلمانان میانمار 
در ماه آگوست ســال جاری حدود 400 هزار 
نفر، از جمله 220 هزار کودک به دلیل خشونت 
گروه هــای افراطی بودایــی و حمالت ارتش 

میانمار به بنگالدش گریخته اند.

QQQ نسل کشی سازمان یافته و فقدان
استراتژی مقابله 

طبق آمار موجود، هفتاد میلیون نفر در میانمار 
زندگی می کنند که نزدیک 89 درصد بودایی 
مذهب، 4 درصد مسلمان و سایرین مسیحی و 
هندو هستند. مســلمانان در این کشور آسیای 
جنوب شــرقی از اوایل دهه 1970 میالدی با 
پاکسازی نژادی سیســتماتیک مواجه هستند.

بر همین اساس، در سال 1982 در پی تصویب 
قانونی برخالف معیارهای حقوق بشری اقلیت 
مسلمان شــهروندی میانمار را از دست دادند. 
داده های تخمینی ســازمان بین المللی مهاجرت 
و کشــورهای مجاور میانمار نشان می دهد که 
از ســال 1970 تا 2017، بیش از یک میلیون و 
100 هزار نفر از مسلمانان میانمار مجبور به ترک 
خاک این کشور شده و به بنگالدش، عربستان 
و کشــورهای خلیج فارس، مالزی، هندوستان 
و دیگر کشورهای آســیا گریخته اند. با این 
حساب از 1970 تاکنون، 77درصد از جمعیت 

1.9 میلیون نفری مسلمانان میانمار از مهاجرت 
کرده و تنها 23 درصد آنها در ســرزمین خود 

باقی مانده اند.
اما هربار که رسانه ها اخبار داغ و متاثرکننده 
از وضعیت این گروه به جهان مخابره می کنند، 
واکنش هــا به موضــوع آغاز می شــود. در 
حالی که مسلمانان بر اســاس آموزه های دینی 
ملزم به حمایت از مظلومان، هم مسلمان و هم 
غیرمسلمان هستند. چرایی رفتار واکنشی مسائل 
جهان اسالم نیازمند آسیب شناسی بنیادین است. 
اساسا رفتار واکنشی ناشی از نبود استراتژی ونگاه 
کالن به مسائل جهان اسالم از سوی دولت های 
مسلمان و اشــتغال به رقابت ها و درگیری های 
منطقــه ای، ناکارآمدی در سیاســت داخلی و 
درنظر نگرفتن اقتضائات نظام بین الملل در تدوین 
استراتژی های مقابله ای است که بخشی از دالیل 
ناکامی های جهان اسالم در مواجهه با چالش های 
آن از جمله حفظ حقوق اقلیت های مسلمان در 

جهان است.
مسلمانان در دهه های گذشته نسبت به جهان 
پیرامون خود رویکردی واکنشی و نه آینده نگر 
داشته اند. واقعیت تلخ این است که پایمال شدن 
حقوق جمعیت اقلیت مســلمان در کشورهای 
غیرمســلمان، برای ســازمان های بین المللی و 
منطقه ای اسالمی از جمله سازمان همکاری های 
اسالمی، اتحادیه عرب، شورای همکاری خلیج 
فارس موضوعی مهم و درخور توجه استراتژیک 
نبوده است.کشــورهای مسلمان در این سال ها 
به قدری درگیر تنش های داخلی و درگیری های 
منطقه ای بوده اند که از یکدیگر غافلند. از سوی 
دیگر کشورهای مسلمان هنوز نتوانسته اند حول 
محور دین در جهت تدوین یک اســتراتژی 
درازمدت به یک جمع بندی مشترک برسند تا 
در برابر جهان غیرمسلمان چگونه از منافع جمعی 

خود دفاع کنند.

QQQ واکاوی ضعف های ساختاری کشورهای
اسالمی در مواجهه با نسل کشی

موضوع مسلمانان در میانمار از دو منظر 
قابل طرح و بررســی است؛ نخست وجود 
گسل هایی در ساختار سیاسی این کشور که 
منجر به چنین شرایطی برای اقلیت مسلمان 
شده اســت. دوم، ناکارآمدی استراتژی های 
بین المللی مسلمانان در سطح نظام بین الملل که 

فاقد تاثیرگذاری الزم برای حمایت از حقوق 
اقلیت های مسلمان در سراسر جهان است که 

در این گفتار فقط به بخش دوم می پردازیم.
سازمان همکاری های اسالمی، بزرگترین 
و پرعضو ترین نهاد بین المللی اسالمی است 
که می تواند با اســتفاده از ظرفیت های خود 
در مجامــع جهانی و به ویژه ســازمان ملل 
متحد نه تنها در حمایت از مسلمانان میانمار، 
بلکه در سایر چالش های مربوط به مسلمانان 
نقش آفرینی کند. اما ما شــاهد انفعال این 
سازمان هستیم و فعالیت عمده این نهاد صدور 

بیانیه هایی بدون پشتوانه اجرایی است.
در نشســتی که اوایل سپتامبر 2017 در 
قزاقســتان با حضور ســران عضو سازمان 
همکاری اســالمی در میانه بحران کشتارها 
در میانمار برگزار شد، موضوع علم و فناوری 
مورد بحث قرار گرفت و اگرچه گفته شد 
نشســتی فوق العاده برای وضعیت مسلمانان 
آســیب دیده میانماری هم تشکیل شده اما 
آنچه به عنوان نتیجه نهایی این نشســت در 
اخبار منتشر شد، بیانیه ای مبنی بر ابراز نگرانی 
شدید از خشونت علیه مســلمانان میانمار، 
ضرورت پایان بخشــیدن به خشونت ها و 
در  بود؛  انسان دوســتانه  کمک های  ارسال 
حالیکه انتظار می رفت بحران نسل کشی در 
میانمار قاطعانه تر در این نشست طرح شده و 

رسیدگی شود.
به عنوان  امنیت سازمان ملل هم  شورای 
نهاد تامین امنیت جهانی این سازمان تاکنون 
در برابر جنایات سازمان یافته علیه مسلمانان در 
میانمار اقدامی انجام نداده که ناشی از تسلط 
منافع قدرت های بزرگ بر این شــورا و در 
چنین مواردی قابل پیش بینی است. »ئتکدا 
آلمو«، نماینده دائم کشور اتیوپی در شورای 
امنیت سازمان ملل متحد که ریاست دوره ای 
این شــورا را بر عهده دارد، درباره اقدامات 
شورای امنیت برای جلوگیری از نسل کشی 
در میانمار با ابراز نگرانی شورای امنیت نسبت 
به استفاده از زور و خشونت علیه غیرنظامیان 
در این کشور به محکومیت شفاهی حمالت 
اکتفا کرد و افزود این شورا خواهان توقف 
خشــونت ها در منطقــه آراکان میانمار و 
تامین امنیت غیرنظامیان اســت و از دولت 
میانمار خواســت تا برای ارسال کمک های 
بشردوستانه با ســازمان ملل و سازمان های 

بشری دیگر همکاری کند.
در یک نگاه کالن، انفعال کشــورهای 
مســلمان در برابر چالش های جهان اسالم 
در ســطح روابط منطقه ای که در میان آنها 
جریان دارد، قابل طرح اســت. خاورمیانه و 
شــمال آفریقا منطقه ای با بیشترین فراوانی 
کشورهای مسلمان است که ترکیب اصلی 
ســازمان همکاری اســالمی را هم تشکیل 
می دهد. روابط میان این کشورها به گونه ای 
در نظام بین الملل شکل یافته که ماهیتا فاقد 
ظرفیت های همکاری هستند. به ویژه آنکه 
نظم امنیتی موجود در منطقه که روابط فیمابین 
کشورها را شکل داده، در قالب »موازنه قوا« 
است و در چنین ســاختاری الگوی امنیتی 
حاکم در بلندمدت قادر نیست فرصت مناسب 
برای امنیت دائم و مســتمر را به وجود آورد 
و به همین جهت در منطقه شاهد بی ثباتی، 
مسابقه وسیع تسلیحاتی و ناتوانی در ایجاد نرخ 

قابل قبول رشد اقتصادی هستیم.
در غالب کشورهای خاورمیانه و مسلمان 
هویت ملی وجود نداشته و ساختار تکه تکه 
اســت و غالبا حکومت ها با توجه به پایگاه 
قومی، قبیله ای، زبانی، مذهبی و نژادی هویت 
ملی را ترســیم می سازند و چون این هویت 
نمی تواند خصلــت همه گیر پیدا کند، هنوز 
در این جوامع حکومت ها به این جمع بندی 
نرسیده اند که ســاختار سیاسی بر اساس چه 
ارزش هایی در جامعــه باید به اقدام بپردازد 
و هنوز در طیف گســترده ای از ارزش های 
انقالبی، لیبرال، اقتدارگرا، محافظه کار و غیره 

در نوسان هستند.
از این جهت، نقطه ضعف کشــورهای 
اســالمی ناتوانی در ایجاد پارادایمی به جز 
موازنه قوا در ایجاد روابط با یکدیگر است. 
در موازنه قوا هر دولتی برای باالبردن احساس 
امنیــت و کاهش تهدید درصــدد افزایش 
قدرت اســت و مسابقه تسلیحاتی در موازنه 
قوا افزایش می یابد و همکاری های اقتصادی 
و روابط فرهنگی برخالف ســایر نظم های 
امنیتی از جمله نظم امنیتی »وابستگی متقابل« 
وجود ندارد.همچنین در موازنه قوا ائتالف با 
افزایش  برای  منطقه ای  از  قدرت های خارج 
قدرت در مقابل رقبا مرســوم است که خود 
باعث تعمیق شکاف ها بین کشورهای اسالمی 

شده است.

از سوی دیگر الگوی امنیتی که مسلمانان 
تعریف می کنند حتی با وجود بی تناسبی ها در 
نظام بین الملل و وجود اهرم قدرت های بزرگ 
بر معادالت باید متناسب با همین معادالت 
نظام بین الملل شکل گیرد. در غیر این صورت 
تکرار واکنش های گفته شــده اســت. در 
اعتراضی  غالب  الگوی  گذشــته  دهه های 
مسلمانان علیه تهاجم به ارزش های دینی یا 
احساسی  رویه ای  عمدتا  مسلمان  اقلیت های 
داشته و کمتر به سوی ایجاد یک برنامه منظم 
و پی گیرانه برای مواجهه با موضوع بوده است. 
از این جهت در کوتاه زمانی موضوع فیصله 
یافته و بدون اینکه نتیجه ای برای پیشگیری 
از تکرار به دست آمده باشد، فراموش شده 
و گاهی حتی برخی آشــوب های خیابانی و 
خشونت علیه افراد یا نهادها هزینه هایی نیز 
برای مســلمانان ایجاد کرده و مهاجمان و 

متهمان را تبدیل به طلبکار کرده است.
عدم حضور بازیگــران غیردولتی فعال 
و تاثیرگــذار و در عین حال مســتقل در 
کشورهای مسلمان یکی دیگر از ضعف هایی 
اســت که اقلیت های مســلمان در جهان 
را آســیب پذیر ساخته اســت. این یکی از 
ضعف های دولت ها در خاورمیانه است که 
پذیرش و فعالیــت نهادهای غیردولتی را با 
موانعی مواجه ساخته است.کشورهای مسلمان 
عموما دارای حکومت هایی غیردموکراتیک 
هســتند که از توســعه نهادهای مدنی و 
گروه های غیردولتی جلوگیری می کنند. در 
حالی که در ســاختار کنونی نظام بین الملل، 
نهادهای غیردولتی نقش مهمی داشته و در 
این  تاثیرگذار هستند.از  بین المللی  تحوالت 
جهت، در بیشتر چالش هایی که اقلیت های 
مسلمان در جهان با آن روبه رو هستند یا در 
مواقعی که به مبانی اعتقادی مسلمانان تهاجم 
می شــود، عمده واکنش ها از سوی دولت ها 
بوده و به صورت موضع گیری های رســمی 
و دیپلماتیک اســت. در حالی که همانطور 
که گفته شــد، الگوی امنیتی باید با توجه 
به ویژگی های شرایط بین المللی شکل گیرد 

تا از کارآیی الزم برخوردار باشد.
دیگر، نزاع ســر رهبری جهان اســالم، 
در طول چند دهه گذشــته همیشه به شکل 
غیررسمی بین کشورهای بزرگ اسالمی در 
جریان بوده است. موضوع رهبری در جهان 

اسالم اگر سیاسی تلقی شود، یک پارادوکس 
بزرگ به لحاظ مناسباتی است که در نظام 
بین الملل وجود دارد.نظام بین الملل بر اساس 
پارادایم واقعگرایی در روابط بین الملل جریان 
دارد و شــاکله اصلی آن عدم وجود سلسله 
مراتب قدرت یا »آنارشــی« و رقابت بین 
واحدهای سیاسی برای بقا و افزایش قدرت 
است.از این جهت اگر کشورهایی بخواهند 
در جهان اسالم نقش رهبری داشته باشند، نیاز 
به یک الگوسازی در تعامالت بین المللی دارند 
که از جنس نظریه رئالیسم نباشد، بلکه مبتنی 
بر آموزه های اسالمی باشد تا همه مسلمانان بر 
آن اتفاق نظر داشته و با سازوکاری تفاهم آمیز 
درباره موضوعات فی مابین مربوط به جهان 
اسالم تصمیم سازی کنند. بنابراین بدون توجه 
به چنین سازوکاری در جهان کنونی، ادعای 
رهبری در جهان اســالم تصوری است که 
چندان با واقعیت های وجود همخوانی نداشته 
و بیشتر باعث تشتت و افزایش رقابت بین 

کشورهای اسالمی می شود.

QQQفرجام سخن
رفتار کشورهای اسالمی در برابر تعدی 
به حقوق اقلیت های مسلمان و مبانی اعتقادات 
اســالمی رفتاری واکنشی و مقطعی است و 
معموال پس از فرونشستن التهابات ناشی از 
اخبار رسانه ها فراموش شده و تا اتفاقی دیگر 
در نقطه ای دیگر از جهان به فراموشی سپرده 
می شود. در حالی که برای حمایت از حقوق 
اقلیت ها الزم است از همه ظرفیت های موجود 
در جوامع مسلمان و همچنین نظام بین الملل 
استفاده شود.کشــورهای اسالمی می توانند 
با ابتکارهــای جدید از نهادهایی مثل مجمع 
عمومی ســازمان ملل متحد، دیوان کیفری 
بین المللی و ظرفیت های فراکسیون سازمان 
همکاری اســالمی در سازمان ملل و آزادی 
عمل برای سازمان های غیردولتی بهره برداری 
کنند. به خصوص سوق دادن چالش های جهان 
اسالم به ســوی تدوین کنوانسیون هایی که 
حوزه حقوق بین الملل را به سود اقلیت های 
دینی تقویت کند، برای مسلمان حائز اهمیت 
است.مســلمانان اگر می خواهند از یکدیگر 
حمایت کنند، نخســت باید پیرامون یک 
مدل امنیتی با توجه به وضعیت موجود نظام 

بین الملل به اجماع برسند.

عدم حضور بازیگران غیردولتی فعال و تاثیرگذار و در عین حال مستقل در کشورهای مسلمان یکی دیگر از ضعف هایی است که اقلیت های 
مسلمان در جهان را آسیب پذیر ساخته است. این یکی از ضعف های دولت ها در خاورمیانه است که پذیرش و فعالیت نهادهای غیردولتی را 

با موانعی مواجه ساخته است.

سیاه میانمار 
چرا حکومت ژنرال ها به نسل کشی مسلمانان برمه روی آورده است؟

جهان

عباس پرورده
کارشناس مسائل خاورمیانه
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اکنون ایدئولوژی غالب در حزب کارگران کره در جوچه نهفته است. جوچه یا سیاست اتکا به خوداحزاب جهان
ایدئولوژی سیاسی حاکم بر کشور کره شمالی ست که از اواخر دهه ۱۹۶0 از سوی کیم ایل-سونگ به عنوان یک نظام اندیشه ای و ایدئولوژیکی طراحی و توسعه یافت. جوچه 
تلفیقی است از مارکسیسم، ناسیونالیسم و اومانیسم )انسان گرایی( که هدف آن ایجاد جامعه اشتراکی سازمان یافته متکی بر خود در راه سازندگی کشور و تربیت افراد است

سلطنت داس و چکش
ایدئولوژی حزب کمونیست کره شمالی تلفیقی از مارکسیسم و ناسیونالیسم است

10درس  گفتارهای احزاب سیاسی

حزب کارگران کره، حزبی کمونیستی 
با مرام مارکسیسم-لنینیســم و تنها حزب 
سیاســی بنیانگذار و حاکم در کره شمالی 
اســت. این حزب در سال 1949 و در نتیجه 
دو »حزب کارگران کره شــمالی«  ادغام 
و »حزب کارگران کره جنوبی« تشــکیل 
شــد. دبیر اول حزب کارگران کره را کیم 
جونگ اون، رهبر فعلی کره شمالی و فرزند 
کیم جونگ ایل رهبر متوفی کره شمالی، بر 

عهده دارد. 

QQQتاریخچه
در 13 اکتبر ســال 1345، دفتر حزب 
کمونیســت کره، شــاخه کره شــمالی 
)NKB–CPK( به ریاســت کیم یونگ بوم 
تاسیس شد. این شاخه به صورت زیرمجموعه 
حزب کمونیســت کــره )CPK( فعالیت 
می کرد؛ دفتر مرکزی آن در شــهر سئول 
بود و ریاســت آن را پاک هون یونگ بر 
عهده داشت. دو ماه بعد و در سومین اجالس 
سراسری NKB–CPK، کیم یونگ بوم جای 
خود را به کیم ایل سونگ داد. در سال 1946، 
کره شمالی  کمونیست  به حزب  شاخه  این 
تغییر نام داد و کیم ایل ســونگ به ریاست 
این حــزب برگزیده شــد. در 22 جوالی 
همان سال، نمایندگان شوروی در کره شمالی 
»جبهــه دموکراتیک بــرای اتحاد مجدد 
سرزمین پدری« را به رهبری حزب جدید 
خلق کره بنیان نهادند. چند روز بعد و در 28 
همان ماه، کمیسیونی متشکل از دو حزب سر 
ادغام تصمیم گیری کردند و یک ماه بعد، در 
آگوست 1946، حزب کارگران کره شمالی 
)WPNK( تاسیس شــد. کنگره خلق کیم 
تو بونگ را به ریاست صوری حزب برگزید، 
و رهبری حزب را بر عهده کیم ایل سونگ 
گذاشت. حزب توانست در مدت کوتاهی 
قدرت خود را در سراســر کشور افزایش 
دهد. در دومین کنگره سراسری حزب، کیم 
ایل سونگ که اکنون رهبر حزب بود، اساس 
کشور کره شمالی را بر دموکراسی توصیف 
کرد و از همسایه جنوبی خود به دلیل آنچه 
وی دیکتاتوری در آن می خواند، انتقاد کرد. 
در 28 آوریل 1948، جلسه فوق العاده »مجمع 
عالی خلق« قانون اساسی کشور کره شمالی 
را که از ســوی اعضای حــزب کارگران 
کره شمالی نگاشته شده بود، تصویب کرد. 
این قانون اساسی به تاسیس کشور مستقل 
کره شمالی منجر شــد، و کیم ایل سونگ 
به عنــوان رئیس حکومت تازه تاســیس 
کره شمالی منصوب شد. یک سال بعد، در 30 
ژوئن 1949، حزب کارگران کره در نتیجه 
ادغام حزب کارگران کره شــمالی و حزب 
کارگران کره جنوبی رسما تاسیس شد. بعد 
از به قدرت رسیدن حزب کارگران کره و 
برگزاری چندین جلسه با جوزف استالین، 
رهبران حزب تصمیم به حمله به کره جنوبی 
را اتخــاذ کردنــد و در 25 ژوئن 1950 
به کره جنوبی حمله کردند. این حمله آغازگر 
جنگ کره بــود. دخالت ایاالت متحده در 
جنگ می رفت که کار حکومت کمونیستی 
کره شمالی را یکسره کند، اما با دخالت چین 
این امر محقق نشد. جنگ کره موضع حزب 
را ضعیف کرد و کیم ایل جونگ نتوانست 
موقعیت قبلی خود را تا پایان جنگ سه ساله 
به دست بیاورد. پس از مرگ کیم ایل سونگ، 
پسرش کیم جونگ ایل در سال 1994 به مقام 
دبیرکلی حزب و رهبری کره شمالی رسید. 

پس از مرگ وی در ســال 2011، پسرش 
کیم جونگ اون جانشین وی شد. به رغم اینکه 
کیم جونــگ اون عضو پولیت بورو-کمیته 
مرکزی حزب کمونیست کره شمالی- نبود، 
این کمیته وی را به سمت فرمانده کل قوای 
خلق کره شــمالی منصوب کــرد. وی هم 
اکنون رئیس هیات مدیره و دبیر اول حزب 
کارگران کره و همچنین رهبر کره شمالی 

است. 

QQQساختار سازمانی حزب
از زمان تاســیس حزب کارگران کره، 
چهار نهاد کلی آن را رهبری کرده اند؛ این 
چهار نهاد عبارتند از رئیس کمیته مرکزی 
که از سال 1946 تا 1966 رهبری آن را بر 
عهده داشت، دبیرکل کمیته مرکزی که از 
ســال 1966 تا 1997 این حزب را رهبری 
می کرد، دبیرکلی حزب کارگران کره که 
از سال 1997 تا 2012 رهبری آن را بر عهده 
داشت، و دبیر اولی حزب کارگران کره که 
از ســال 2012 تا کنون در راس این حزب 
قرار دارد. در اولین کنگره سراسری حزب 
در سال 1946، کیم تو بونگ به عنوان رئیس 
کمیته مرکزی انتخاب شــد. وی در سال 
1966 و در جریان دومین کنگره سراسری 
جای خود را به دبیرکل کمیته مرکزی داد 
و رهبری حزب را عمال کیم ایل سونگ بر 
عهده گرفت و به عنوان دبیرکل حزب )و 
سرپرست دفتر سیاست گذاری اجرایی آن( 
معرفی شد. بعد از مرگ کیم ایل سونگ در 
سال 1994، این سمت به مدت سه سال خالی 
ماند تا اینکه در سال 1997، کیم جونگ ایل 
به سمت دبیر کلی حزب رسید. در سومین 
کنگره سراسری، حزب خواستار اصالحاتی 
در نهاد خود شد و دبیرکل را به سمت رئیس 
کمیسیون مرکزی نظامی منصوب کرد. بعد 
از مرگ کیــم جونگ ایل، از وی به عنوان 
»دبیرکل ابدی« حزب یاد شد، و از آن به بعد 
پسرش، کیم جونگ ایل به سمت تازه تاسیس 
دبیر اولی حزب کارگران کره و ریاســت 

هیات مدیره آن رسید. 
این حزب برای تصمیم گیری های مهم و 

عمده اش از کنگره حزب اســتفاده می کند. 
کنگره حــزب کارگران کــره باالترین 
نهــاد تصمیم گیری این حزب محســوب 
می شــود. اگرچه این کنگره سابق بر این 
هر 5 سال یک بار برگزار می شد، در سومین 
کنفرانس آن در سپتامبر 2010 با اصالحات 
صورت گرفته در ساختار آن، تصمیم بر آن 
شــد که کمیته مرکزی حزب می تواند در 
صورت صالحدید هر شــش ماه یکبار این 
کنگــره را برگزار کند. تاکنون این کمیته 
7 کنگره و 4 کنفرانس سراسری را برگزار 
کرده است: کنگره اول در 30-28 آگوست 
1946، کنگره دوم در 30-27 مارس 1948، 
کنگره سوم در 29-23 آوریل 1956، کنگره 
چهارم در 18-11 ســپتامبر 1961، کنگره 
پنجم در 13-2 نوامبر 1970، کنگره ششم در 
14-10 اکتبر 1980، و کنگره هفتم در 9 -6 
می 2016 برگزار شد. همچنین کنفرانس اول 
کمیته حزب در 6-3 مارس 1958، کنفرانس 
دوم آن در 10-5 اکتبر 1966، کنفرانس سوم 
حزب در 28 ســپتامبر 2010، و کنفرانس 

چهارم نیز در 11 آوریل 2012 برگزار شد. 
طبق منشور حزب، اعضای کمیته مرکزی 
حزب از سوی هیاتی منتخب از کنگره حزب 
انتخاب می شوند، اما در زمان حکومت کیم 
ایل سونگ، وی و بقیه مقامات دولت اعضای 
کمیته مرکزی را انتخاب می کردند. در دوران 
زمامداری کیم جونگ ایــل، قدرت کمیته 
مرکزی به شدت تضعیف شد. کمیته مرکزی 
نهادی دائمی نیست، ولی بر طبق منشور حزب 
باید حداقل هر شش ماه یکبار تشکیل شود. 
اما بین سال های 1993 تا 2010 هیچ کمیته ای 
تشکیل نشد. قدرت این کمیته در ساختار آن 
نهفته است که این ساختار را نیز پولیت بورو 
اداره می کنــد. ایــن کمیتــه از نهاد های 
پولیت بورو، کمیته دائمی پولیت بورو، دفتر 
مرکزی  کمیسیون  اجرایی،  سیاست گذاری 
نظامی، کمیســیون کنترل، و کمیســیون 

حسابرسی مرکزی تشکیل شده است. 
پولیت بورو که سابقا کمیته سیاسی حزب 
خوانده می شــد، در غیاب تشــکیل کمیته 
نهاد در حزب شــناخته  باالترین  مرکزی 

می شــد، اما بعد از تشــکیل کمیته دائمی 
پولیت بورو، پولیت بــورو به دومین نهاد در 
غیاب تشکیل کمیته مرکزی بدل شده است. 
این نهــاد دارای اعضای صاحب حق رای و 
اعضای بــدون حق رای اســت. در دوران 
زمامداری کیم ایل سونگ، این نهاد نیز همانند 
کمیته مرکزی به نهادی بی خاصیت تبدیل 
شده بود، اما در کنفرانس سوم حزب، اعضای 
جدیــد آن انتخاب شــدند، و در کنفرانس 
چهارم، یک سوم اعضای حزب یا بازنشسته 

شدند یا اخراج. 
دفتر سیاست گذاری اجرایی نهادی است 
که در کنفرانس دوم در سال 1966 تشکیل 
شد. رئیس این نهاد مسئول نظارت و اجرای 
سیاســت های حزب و سرپرستی نهادهای 
تحت امر حزب اســت. رئیــس این نهاد 

مستقیماً زیر نظر رهبر حزب است. 
کمیســیون مرکزی نظامی نیز در سال 
1962 تاسیس شــد، و در اصالحیه منشور 
حزب در ســال 1982، این نهاد هم سنگ 
کمیته مرکزی شناخته شد، چنانچه این نهاد 
می تواند رهبر حزب را برگزیند. بر طبق ماده 
27 منظور منشور حزب، این نهاد باالترین 
نهاد حزب در امور نظامی است و فرماندهی 
ارتش خلق کره )KPA( و مسئولیت تجهیز و 

توسعه جنگ افزار آن را بر عهده دارد. 
کمیسیون کنترل، با نام قبلی کمیسیون 
بازرسی، نیز از سوی کنگره حزب انتخاب 
می شود. این نهاد یکی از نهادهای مرکزی 
پیشرو در حزب کارگران کره شمالی است. 
مسئولیت این نهاد تنظیم عضویت در حزب و 
رسیدگی به مسائل انضباطی اعضای آن است. 
کمیسیون حسابرسی مرکزی نیز نهادی سری 
است که به نظارت بر صحت انجام امور در 

حزب و درستکاری اعضای آن می پردازد. 
حزب کارگران کــره در حال حاضر 
بیش از سه میلیون عضو دارد. شاخه جوانان 
حزب با نام لیگ جوانان کیم ایلسونگیست-
کیم جونگیلیست شناخته می شود و شاخه 
کودکان آن اتحادیه کودکان کره ای است. 
شاخه زنان این حزب نیز لیگ دموکراتیک 
زنان کره نام دارد. بخش نظامی این حزب هم 

با نام ارتش خلق کره شناخته می شود. دفتر 
مرکزی حزب در پیونگ یانگ واقع است. 
رئیس کنونی حزب کیم جونگ اون و دبیر 
ابدی حزب نیز کیم جونگ ایل فقید هستند. 
حزب کارگران کره 607 کرســی از 687 

کرسی مجمع عالی خلق را در اختیار دارد. 

QQQمنشور حزب 
منشور حزب که بیشتر به عنوان »قوانین 
و مقررات« حزب شناخته می شود دربردارنده 
آیین نامه حزب است. در سومین کنفرانس 
کمیته مرکزی حزب، این منشــور اصالح 
شــد و دبیر اول حزب را عهده دار ریاست 
کمیسیون مرکزی نظامی کرد. هدف غایی 
حزب کارگران کره نیز از ســاختن بنیاد 
به ترویج  بر اساس اصول کمونیسم  جامعه 
انقالبی جوچه )Juche( در سراسر  نهضت 
جامعه تغییر یافت. طی کنگره چهارم، کیم 
ایلسونگیسم-کیم جونگیلیسم به عنوان نهاد 
ایدئولوژی حاکم بر حزب تدوین و انتخاب 
شد. سپس دو فصل به منشــور اضافه شد: 
»حزب و قدرت خلق« و »لگوی حزب و 
پرچم آن«. منشور حزب در واقع باالترین 
سند قانونی حزب محســوب می شد، اما از 
زمانی که نظارت بر انطباق ســطح مرکزی 
حزب از میان رفته اســت، این منشور نیز 
خاصیت و قدرت خود را از دست داده است. 

QQQایدئولوژی و خط مشی
حزب کارگــران کره، حزب چپگرایی 
اســت که در سیاســت های عملی خود از 
ناسیونالیســم بیگانه ستیز پیروی می کند. تا 
ایدئولوژی جوچه و  بنیان گــذاری  از  قبل 
سونگ اون، این حزب از مارکسیسم-لنینیسم 
پیروی می کرد. ولــی کم کم از آن فاصله 
گرفت و از ســال 2009 و با حذف تمامی 
ارجاعات به کمونیســم در اسناد حزب و 
همین طور حذف هدف حزب در اصالحیه 
ســال 2010 منشور حزب مبنی بر »ساختن 
جامعه ای کمونیســتی« و جایگزینی آن با 
»اهتمام به اصول ســونگ اون« یا اولویت 
از  این حزب  نظامی،  به پیشرفت های  دادن 

اصول کمونیســتی اش فاصله گرفته است. 
ایدئولوژی حزب اخیرا بیشــتر بر اولویت 
دادن به جنگ با دشمنان امپریالیست دولت 
کره شمالی و حزب کارگران کره و همچنین 
موروثی کردن حکومت در خاندان کیم در 

کره شمالی متمرکز شده است. 
حزب  در  غالب  ایدئولــوژی  اکنون 
کارگــران کره در جوچه نهفته اســت. 
جوچه یا سیاست اتکا به خود، ایدئولوژی 
سیاسی حاکم بر کشور کره شمالی ست که 
از اواخر دهه 1960 از سوی کیم ایل سونگ 
به عنوان یک نظام اندیشه ای و ایدئولوژیکی 
طراحی و توسعه یافت. جوچه تلفیقی است 
از مارکسیســم، ناسیونالیسم و اومانیسم 
)انسان گرایی( که هدف آن ایجاد جامعه 
اشتراکی ســازمان یافته متکی بر خود در 
راه سازندگی کشور و تربیت افراد است. 
همچنین سیاســت های حزب کارگران 
و همچنین دولت کره شــمالی بر اساس 
سونگ اون یا سیاســت اولویت نظامی 
است که بر اســاس آن همه برنامه های 
سیاسی و اقتصادی دولت باید با این فلسفه 
هماهنگ باشد. در واقع ایدئولوژی سونگ 
اون به شــکل راهنمایی کلی است که 
خط مشی دیگر بخش ها را تنظیم می کند. 
این ایدئولوژی موقعیت ارتش خلق کره را 
در کره شمالی ارتقا داده و به آن موقعیتی 

اعال داده است.
نشان این حزب به شکل داس و چکش  
به عالوه قلم موی سنتی رسم الخط کره ای در 
وســط این داس و چکش است. هر کدام از 
این نمادها نمایانگر تفکری در حزب است: 
چکش نماد کارگران صنعت اســت، داس 
نماد کشاورزان، و قلم مو نیز نماد روشنفکران 
جامعه است. رنگ رســمی این حزب نیز 
احزاب چپ گرا و کمونیست  اکثر  همانند 
سرخ است. شعار رسمی حزب نیز »زنده باد 

حزب کارگران کره« انتخاب شده است. 

QQQارگان رسمی حزب
کارگران(  )روزنامه  ســینام  رودونگ 
ارگان رسمی کمیته مرکزی حزب کارگران 
کره اســت. این روزنامه در اول نوامبر سال 
1945 به نام چونگرو )مســیر درســت( 
منتشر شد و به عنوان کانال ارتباطی حزب 
عمل  کره شمالی  کره-شــاخه  کمونیست 
می کرد. در ســال 1946 این روزنامه به نام 
کنونی اش، رودونگ ســینام، تغییر نام داد. 
تفکرات،  بازتاب دهنده  واقع  نشریه در  این 
ایدئولوژی، و خط مشی حزب کارگران کره 

و دولت کره شمالی است.
حزب کارگران کره-تنها حزب حاکم 
در کره شمالی- همیشه سودای تشکیل دولتی 
سوسیالیستی در تمامی مرزهای شبه جزیره 
کره را در سر پرورانده است. بنابراین، بعد 
از عدم توفیق کره شمالی در جنگ کره، این 
حزب با اتخاذ ایدئولوژی جوچه و سونگ 
اون به دنبال تقویت زیرساخت های فرهنگی 
و نظامی جامعه است تا بتواند از موجودیت 
خود دفاع کند، بخصوص بعد از اینکه یکی از 
متحدین قدرتمند آن، اتحاد جماهیر شوروی، 
در دهه نود از هم فروپاشــید. بنابراین، این 
کشور با اتخاذ سیاست های رویکرد خصمانه 
به کشــورهای منطقه که حــزب آنها را 
تهدیدات امپریالیستی می نامد، سعی دارد تا 
موجودیت خود و حکومتش را حفظ کند. 
رهبر جوان این حزب و کره شــمالی، کیم 
جونگ اون 33 ساله نیز به شیوه ای تندتر راه 
پدر و پدربزرگ خود را پیش گرفته است و 
با جدیت در مسیر پیشبرد ایدئولوژی حاکم 

بر جامعه می تازد. 

احسان پناه بر
روزنامه نگار
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سیاستمداران سوچی در دوران حصر خانگی نه تنها نتوانست با همسرش که در بستر بیماری بود وداع کند
بلکه از دیدن فرزندانش نیز منع شد؛ وفاداری سوچی به مردم برمه و اعالم همبستگی وی با زندانیان سیاسی در این کشور

احترام زیادی را میان مردم برمه برای وی ایجاد کرده بود.

شاید کمتر کسی فکر می کرد تصویر 
زنی که طی 15 سال حصر خانگی، پیانو 
می نواخت، کتاب و فلســفه می خواند 
و جایزه نقدی مــدال صلح نوبل خود 
را برای مــردم میانمار هزینه کرده بود 
امروز به آتش کشــیده شود، زنی که 
از 44 سالگی فعالیت سیاسی خود را با 
حصر خانگی آغاز کــرده بود، امروز 
در 84 سالگی در مقام رهبر میانمار در 
قبال کشته و آواره شدن هزاران نفر از 
مسلمانان این کشور محافظه کاری پیشه 

کرده است.
»مردم سراسر دنیا به امنیت و آزادی 
نیازمند هستند تا توانایی های کامل خود 
را درک کنند.« این جمله بخشــی از 
سخنرانی آنگ سان سوچی به مناسبت 
دریافت جایزه صلح نوبل است که توسط 
پسرش خوانده شد چراکه سوچی خود 
در حصر خانگی به سر می برد، حصری 
که طی چندین ســال وی را به یکی از 
مشهورترین و محبوب ترین سیاستمداران 

جهان تبدیل کرده بود.
این روزها اما صدای دیگری از میانمار 
شنیده می شود، نه خبری از حصر خانم 
سوچی و سرکوب و آزار مخالفان است 
و نه از حکومــت دیکتاتوری نظامیان؛ 
صدها روســتا در مناطق مسلمان نشین 
میانمار به آتش کشــیده شده است و 
هزاران نفر کشته و آواره شده اند تا یک 
بار دیگر همبستگی جهانی نه در حمایت 
از ســوچی بلکه در حمایت از اقلیت 
مســلمانان روهینگیای میانمار و اعالم 

انزجار از سوچی تشکیل شود.

QQQ سوچی از دبیرستان
انگلیسی زبان برمه تا آکسفورد لندن

آنگ سان سوچی در 19 ژوئن سال 
1945 در روستایی کوچک در خارج از 
ایالت رانگون میانمار )برمه( به دنیا آمد، 
در دورانی که برمه همچنان مســتعمره 
بریتانیا محسوب می شد و تحت اشغال 
ارتش این کشور بود، پدرسوچی، آنگ 
سان، موسس ارتش نوین برمه بود، کسی 
که مذاکرات استقالل برمه از بریتانیا را 
در سال 1947 رهبری کرد و در همان 
سال از سوی رقیبش ترور شد. آنگ سان 
سوچی پس از آن با مادر و 2 برادرش 
زندگی می کرد، برادر کوچکش در سن 
8 سالگی درگذشت و برادر بزرگترش 
به سن دیگو در ایالت کالیفرنیا مهاجرت 
و شهروند آمریکا شد. خانواده سوچی 
پس از مرگ برادر کوچکتر به خانه ای 
در ایالت یانگون برمه مهاجرت کردند. 
جایی که وی با مردمی با پیشــینه های 
متفاوت و دیدگاه های سیاسی و مذهبی 

مختلف مواجه شد. وی در یکی از بهترین 
دبیرستان های برمه که به زبان انگلیسی 
بود. تحصیل کرد و گفته می شــود که 
هوش سرشاری در زمینه یادگیری زبان 
داشته است. آنگ سان سوچی به چهار 
زبان برمه ای، انگلیسی، فرانسوی و ژاپنی 

صحبت می کند. 
مادر ســوچی در دولت جدید برمه 
به جایگاه سیاسی دســت پیدا کرد و 
به عنوان سفیر این کشــور در هند و 
نپال در ســال های دهه 60 انتخاب شد، 
جایی که وی دخترش را نیز به همراه 
خود برد تا سوچی در ســال 1964 از 
دانشگاه دهلی نو و در رشته علوم سیاسی 
فارغ التحصیل شود. وی تحصیالتش را در 
دانشگاه آکسفورد انگلیس ادامه داد و در 
رشته های فلسفه، سیاست و اقتصاد درس 
خواند. سپس به نیویورک رفت و 3 سال 
در سازمان ملل مشغول به کار شد، پس 
از آن بود که با همسرش آشنا شد و یک 
سال پس از آن پسرش را در لندن به دنیا 
آورد، پســر دومش نیز در سال 1977 

به دنیا آمد.
در سال 1988 زمانی که سوچی 44 
ساله بود با هدف مراقبت از مادر بیمارش 
به برمه بازگشت، سفری که در ادامه اما 
با هدف دیگری دنبال شد، در آن زمان 
میانمار )برمــه( به تازگی از پیچ و خم 
یک کودتا گذشــته بود و فعالیت های 
سوچی و هم فکرانش علیه دیکتاتور وقت 
برمه به شدت با سرکوب ارتش مواجه 
شد تا نخســتین سال های حصر خانگی 

آنگ سان سوچی آغاز شود.
اما ســوچی پس از آنکــه به برمه 
با  نتوانست  بازگشــت دیگر هیچگاه 
همســرش دیدار کند. حکومت برمه با 
وجود درخواست های گسترده سازمان ها 
و شخصیت های جهانی مانند سازمان ملل 
متحد و پاپ از ارائه ویزا به همسر سوچی 
سر باز می زد و سوچی نیز قصد ترک 
می دانست  چراکه  نداشت  را  کشورش 
با وجود ضمانت هایی که دولت نظامی 
این کشور درباره بازگشتش ارائه می داد، 
در صورت خروج از کشور دیگر اجازه 
بازگشت پیدا نخواهد کرد. همسر سوچی 
در نهایت در سال 1990 یک سال پس از 
آغاز حصر خانگی همسرش درگذشت.

QQQ فعالیت سیاسی و حصر خانگی
همزمان با بازگشت آنگ سان سوچی 
به برمه در ســال 1988، ژنرال نه وین، 
رهبر نظامی این کشــور و رهبر حزب 
حاکم در برمه از ســمتش کناره گیری 
کرد. پس از آن بود که تظاهرات های 
گسترده دموکراســی خواهانه در برمه 
تظاهرات هایی  و  تجمعات  برگزار شد؛ 
که در تاریخ هشــتم آگوســت سال 
1988 به اوج خود رســید و به شدت با 
سرکوب های خشــونت آمیز مواجه و 

به تظاهرات 8888 معروف شد. در تاریخ 
26 آگوست سال 1988 سوچی در جمع 
نیم میلیون نفر از مردم برمه در پایتخت 
این کشور ســخنرانی کرد و خواستار 
برقراری حکومت دموکراتیک در برمه 
شد؛ با این وجود در سپتامبر همان سال 
یک حکومت جدید نظامی دیگر در این 

کشور بر سر کار آمد.
فلسفه مهاتما  تاثیر  ســوچی تحت 
گاندی و مفاهیم بودایی با هدف برقراری 
دموکراسی در برمه وارد عرصه سیاست 
در این کشور شده بود و در 27 سپتامبر 
ســال 1988 حزب اتحــاد ملی برای 
دموکراسی را تاسیس کرد اما یک سال 
بعد به حصر خانگــی رفت. حکومت 
وقت میانمار به سوچی پیشنهاد داد که 
در صورتی شــرایط آزادی او را مهیا 
می کند که وی از کشور خارج شده و 
دیگر به میانمار بازنگردد، پیشنهادی که 
البته با مخالفت خانم سوچی مواجه شد. 
گفته می شود که سوچی در دوران حصر 
خانگی اعمــال بودایی را انجام می داد و 

اندیشه های آن را مطالعه می کرد.
در این بین ســوچی بــرای مدت 
کوتاهی از حصر خانگی آزاد شــد اما 
میانمار  نظامی  در سال 1990 حکومت 
را  سراسری  انتخابات  برگزاری  دستور 
صادر کرد، انتخاباتــی که با پیروزی 
حزب اتحادیه ملی دموکراسی با کسب 
59 درصد از آرا به پایان رسید. بر اساس 
نتایج این انتخابات حزب تحت رهبری 
سوچی 80 درصد از کرسی های پارلمان 
را در اختیــار خود گرفت. با این وجود 
حکومت نظامــی برمه از پذیرش نتایج 
این انتخابــات و ارائه قدرت به حزب 
سوچی خودداری کرد و پس از آن یک 
بار دیگر سوچی در خانه اش در خیابان 
دانشگاه در رانگون برمه تحت بازداشت 

خانگی قرار گرفت. در این دوران بود 
که ســوچی در سال 1990 برنده جایزه 
ســاخاروف برای آزادی اندیشه شد و 
یک ســال پس از آن جایزه صلح نوبل 
را کسب کرد. سوچی جایزه نقدی 1.3 
میلیون دالری خود در ازای جایزه صلح 
نوبل را برای تاسیس یک نهاد آموزشی 
و بهداشتی برای مردم برمه اختصاص داد. 
آنگ سان سوچی از سال های 1989 
تا 2010 در حصر خانگی بود. ســوچی 
در یک مصاحبه گفته بود زمانی که در 
حصر خانگی بوده است، وقت خود را با 
خواندن فلسفه، سیاست و زندگی نامه هایی 
که همسرش برای وی ارسال کرده بود 
ســپری می کرد؛ وی همچنین در این 

دوران پیانو می نواخت.
بر همین اساس، ســوچی در دوران 
حصر خانگی نه تنها نتوانست با همسرش 
که در بستر بیماری بود وداع کند بلکه 
از دیدن فرزندانش نیز منع شد؛ وفاداری 
سوچی به مردم برمه و اعالم همبستگی 
وی با زندانیان سیاســی در این کشور 
احترام زیــادی را میان مردم برمه برای 

وی ایجاد کرده بود.
حکومت برمه به این خاطر سوچی را 
تحت بازداشت خانگی و حصر قرار داده 
بود که بر این باور بود ســوچی صلح و 
ثبات برمه را زیر سوال می برد. تفکری 
که پس از آغاز حصر خانگی ســوچی 
دیگر در این کشــور جایی نداشت و 
ســرانجام حکم آزادی سوچی در 12 
نوامبر سال 2010 به امضا رسید و حصر 
خانگی وی در 13 نوامبر ســال 2010 

به پایان رسید.

QQQ سوچی از رهبری میانمار تا
سکوت در قبال نسل کشی

در ژانویه ســال 2012 سوچی رسما 

برای شرکت در انتخابات میان دوره ای 
مجلس میانمــار ثبت نام کرد و در این 
انتخابات با پیــروزی بر رقیبش وارد 
پارلمان این کشور شد تا رهبری حزب 
مخالف در مجلس برمــه را در اختیار 
بگیرد. حزب تحت رهبری سوچی بار 
دیگر در انتخابات سراسری مجلس در 
سال 2015 شرکت کرد و به پیروزی 
گسترده ای رســید و 255 کرسی در 
مجلس نمایندگان و 135 کرســی در 
مجلس ملــی را از آن خود کرد؛ این 
پیروزی قابل توجه مقدمه ای برای مهیا 
شدن مســیر رهبری سوچی بر میانمار 

بود.
اما آنچه امروز بار دیگر آنگ سان 
سوچی را به رسانه ها بازگردانده است، نه 
اخبار مربوط به دوران حصر خانگی و 
پیروزی اش در انتخابات است و نه جایزه 
صلح نوبل وی، محافظه کاری سوچی در 
قبال آنچه بر بیش از یک میلیون مسلمان 
به آن شده  منجر  این کشور می گذرد، 
به سوچی در  است که تصاویر مربوط 
بسیاری از کشورها به آتش کشیده شود.
ســوچی که روزی نماد مظلومیت 
بود و اتحادی جهانی در حمایت از وی 
به وجود آمده بود امروز در مظان اتهام 
سکوت در قبال نسل کشی اقلیت مسلمان 
میانمــار قرار گرفته اســت. درگیری 
میان بودائیان تندرو و ارتش میانمار با 
مسلمانان میانمار که اغلب آنان در استان 
راخین این کشور زندگی می کنند اگرچه 
در سال های گذشــته جسته و گریخته 
وجود داشــت اما در چند ماه اخیر این 
درگیری ها به اوج خود رسیده و گفته 
می شود بیش از 3 هزار نفر کشته و بیش 
از 40 هزار نفر دیگر نیز آواره و راهی 

بنگالدش شده اند.
بودائیان تندرو که حمایت حکومت 

میانمار و ارتش این کشــور را به دنبال 
خود دارند با ادعای اینکه مسلمانان برمه 
شــهروندان این کشور نیستند، با آتش 
زدن خانه ها و حمله و کشتار آنها به دنبال 
اجبار شهروندان مسلمان این کشور برای 

خروج از مرزهای میانمار هستند.
در این بین و میان کشــتار وحشیانه 
اما واکنش آنگ سان  میانمار  مسلمان 
سوچی به این فجایع انتقادات گسترده ای 
را در سراســر جهان به همراه داشت. 
آنگ ســان نه تنها تالشی برای متوقف 
نکرده  کشورش  در  خشونت ها  کردن 
اســت بلکه اصل این اتفاقــات را نیز 
انکار کرد. خشونت  بودائیان تندرو علیه 
مسلمانان میانمار اکنون به چالشی بزرگ 
برای دولت میانمار تبدیل شده است؛ تا 
جایی که سخنگوی سوچی اعالم کرده 
اســت که وی امسال در مجمع عمومی 
ســازمان ملل متحد شرکت و سخنرانی 

نخواهد کرد.
واکنش ها به محافظه کاری ســوچی 
و انکار فجایعی که در کشــورش در 
حال رخ دادن اســت اما به همینجا ختم 
نمی شــود، هزاران نفر با امضای یک 
بیانیه اینترنتی خواســتار آن شدند که 
جایزه صلح نوبل از سوچی پس گرفته 
شود. سازمان ملل و در راس آن آنتونی 
گوترش دبیرکل این سازمان نیز ضمن 
علیه  که  به جنایت هایی  نسبت  هشدار 
مسلمانان میانمار می شود خواستار توقف 
این درگیری ها شد و گفت:  »آنگ سان 
ســوچی، آخرین فرصت را دارد تا از 
عملیات ارتش این کشور علیه مسلمانان 
روهینگیا که باعث شــده است هزاران 
نفر از آنان از این کشــور فرار کنند، 
تاکید کرد  کند.« گوترش  جلوگیری 
که اگر سوچی اقدامی نکند، این تراژدی 

کامال وحشتناک خواهد بود.

خدیجه غبیشاوی
روزنامه نگار

بلیست  نو
بی اعتبار
چرا آنگ سان سوچی نسبت به خشونت
علیه مسلمانان محافظه کاری پیشه می کند؟
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نوابغ  روزنامه نگاری  دنیای  کنون  تا 
بسیاری را به چشــم دیده است. فرید 
زکریا یکی از این نوابغ در دنیای مدرن 
روزنامه نگاری است؛ کسی که مقاالت 
و گزارش هایش درباره مســائل سیاسی 
بیافریند.  زیــادی  می تواند جنجال های 
در سال 1999، مجله اســکوایر از وی 
به عنوان »تاثیرگذارترین مشاور سیاست 
خارجی تمام اعصار« نام برد. بی شــک 
تاثیرگذارترین  از  یکــی  زکریا  فرید 
روزنامه نگاران، نویسندگان، و متفکرین 
در اواخر قرن 20 و اوایل قرن 21 است؛ 
کسی که بارها نامش در میان متفکرین 
برتر قرن بیستم ذکر شده است. ایده ها 
و تفکرات این نویسنده و روزنامه نگار 
آنقدر حائــز اهمیت بوده اســت که 
دولت مردان آمریکایی همواره گوشــه 
چشمی به مقاالت، کتاب ها، و برنامه های 
تلویزیونــی وی دارند و فردی همچون 
هنری کیســینجر نیز از وی به خاطر 

نبوغش تمجید کرده است.

QQQزندگینامه
فرید رفیق زکریــا، زاده 20 ژانویه 
1964 در شــهر بمبئی )مومبای( هند و 
در خانواده ای از تبار مسلمانان شهر بمبئی 
است. فرید از دوران کودکی با مسائل 
سیاسی و روزنامه نگاری آشنا شد، چراکه 
پدرش رفیق زکریا فعالی سیاسی، روحانی 
مسلمان، و از اعضای حزب کنگره ملی 
فاطمه  هند محسوب می شد، و مادرش، 
زکریا نیز روزنامه نگار و سردبیر روزنامه 
»ساندی تایمز هندوستان« بود. وی در 
یکی از مدارس معتبر هندوستان و شهر 
بمبئی به نام »مدرســه کتدرال و جان 
کانن« به تحصیل مشغول شد، و سپس 
در سال 1986 توانست در ایاالت متحده 
مدرک کارشناسی ارشد خود را از دانشگاه 
ییل دریافت کند. وی در ایاالت متحده و 
در دانشگاه ییل راه پدر و مادر را ادامه داد 
و به شکل جدی به فعالیت های سیاسی و 
روزنامه نگاری پرداخت، چنانکه توانست 
ییل  دانشگاه  اتحادیه سیاسی  به ریاست 
)انجمنی چپگرا و وابسته به احزاب لیبرال 
در دانشگاه ییل که هدف از تشکیل آن 
برگزاری نشست هایی به منظور مباحث 
پارلمانی و ارتقاء ســطح مباحث درباره 
مســائل مهم روز بود( رسید. در زمان 
دانشــجویی خود در دانشگاه ییل، وی 
ییل«  دانشگاه  سردبیر »ماهنامه سیاسی 
و عضو انجمن ســری »طومار و کلید« 
این دانشگاه نیز بود. سپس در سال 1993 
توانســت مدرک دکتری خود را در 
رشته حکومت داری، از شاخه های علوم 

سیاسی، از دانشگاه هاروارد دریافت 
کنــد. وی در دوره دکتری خود از 
تدریس اساتید برجسته علوم سیاسی 
همچون ساموئل هانتینگتون، استنلی 
هافمن، و رابرت کوهان بهره برد، و 
رساله دکتری خود را به راهنمایی 
ساموئل هانتینگتون به رشته تحریر 
درآورد. فریــد زکریا تا کنون 
توانسته اســت مدارک افتخاری 
زیادی را از دانشــگاه های جان 
هاپکینز، موسسه براون، دانشگاه 
میامی، و کالــج اوبرین دریافت 
کند. هم اکنون وی به همراه همسر 

زکریا،  تراکمورتــون  پاوال  خود 
پسرش عمر زکریا، و دو دخترش، لیال 

و سوفیا زکریا در شهر نیویورک زندگی 
می کند. 

QQQ فعالیت های حرفه ای
وی در ســن 28 سالگی و در دورانی 
که در دوره دکتری دانشــگاه هاروارد 
مشغول به تحصیل بود، با انجام پروژه ای 
دانشگاهی به نام »سیاست خارجی ایاالت 
فصلنامه  مدیران  اعتماد  توانست  متحده« 
»فارن افرز«-ارگان رســمی شــورای 
روابط خارجی -را جلب کند و به عنوان 
ســردبیر آن انتخاب شــود. این نشریه 
به مدیریت وی در سازمان و ساختار خود 
دچار تغییراتی شد و انتشار آن از حالت 
فصلنامه به دوماهنامه تغییر یافت. همچنین 
محتوا و ساختار خود مجله نیز دستخوش 
تغییراتی در ســبک و نگارش شد. وی 
همچنین توانست به عنوان استاد مهمان در 
دانشگاه کلمبیا مشغول به کار شود و در 
آن دانشگاه به شکل درس گفتار و سمینار 
به تدریس روابط بین الملل مشغول شود. در 
سال 2000، فرید زکریا به عنوان سردبیر 
هفته نامه نیوزویک انتخاب شد و به عنوان 
ستون نویس هفتگی این نشریه قلم می زد. 
در ســال 2010 وی به نشریه تایم رفت 
و تا ســال 2014 به عنوان سردبیر کل و 
ستون نویس این نشریه مشغول به کار شد. 
هم اکنون وی ستون نویس هفتگی روزنامه 
واشنگتن پست و همچنین تحلیلگر »گروه 

نویسنده  و  آتالنتیک«  رســانه ای 
»ماهنامه آتالنتیک« نیز هست. 

زکریا  فریــد  نگارش های 
روزنامه نــگاری  به حــوزه 
ختم نمی شــود؛ وی نویسنده 
کتاب هــای »از ثــروت تا 
قدرت: ریشــه های نامتعارف 
نقش جهانی ایــاالت متحده« 

پرینســتون، 2003(،  )دانشگاه 
نورتون،  )انتشارات  آزادی  آینده 
2003(، جهان پســا - آمریکایی 

)انتشــارات نورتون، 2008( و در 
دفــاع از آزادی آموزش و پرورش 

لیبرال )انتشارات نورتون، 2015( است. 
کتاب جهان پسا-آمریکایی وی تحسین 
بسیاری را برانگیخته است؛ بخش نقد و 

بررســی کتاب روزنامه نیویورک تایمز 
آن را »کتابی جداً هوشمندانه« توصیف 
کرده اســت و هفته نامه اکونومیست از 
آن به عنــوان »راهنمایی قدرتمند برای 
مواجهه با چالش های پیش روی جهان« یاد 
کرده است. در این کتاب وی از »خیزش 
دیگران« در مقابل ایاالت متحده صحبت 
می کند و تالش دارد تا نظم نوین حاکم بر 
جهان و کم رنگ شدن تسلط آمریکا بر 
آن را تبیین کند و بگوید که »دیگرانی 
هســتند که در حال ظهورند«. به عقیده 
فرید زکریــا، در این نظم نوین حاکم بر 
جهان دیگر آمریکا نه رهبر اقتصادی و 
نه پرچم دار فرهنگی آن اســت، چراکه 
روسیه،  هند،  چین،  همچون  کشورهایی 
و غیره در حال توسعه نظمی نوین برای 
جهان هســتند. وی از این توسعه با نام 
کتاب  می کند.  یاد  بزرگ«  »جابه جایی 
»آینــده آزادی« نیز تحســین زیادی 
فهرست  این کتاب در  است؛  برانگیخته 
کتاب های پرفروش نیویورک تایمز قرار 
داشته اســت و تا کنون به 25 زبان دنیا 
ترجمه شده اســت. در این کتاب، فرید 
زکریا به موشکافی تجربه دموکراسی در 
مناطق جهان می پردازد و توفیق و شکست 
آن ها را بررسی می کند. نیویورک تایمز 

همچنین جدیدترین کتاب وی، »در دفاع 
از آموزش و پرورش لیبرال« را تحسین 
کرده اســت و از آن به عنوان »دفاعی 
محسوس و الزم از ایده ای تحت محاصره« 
یاد کرده است. در این کتاب فرید زکریا 
در شــش فصل و با ارائه داستان شخصی 
خــود به نقد نظام آمــوزش و پرورش 
می پردازد و از تمرکز این نظام بر حفظ 
کردن محتویات و نظــام آزمون-محور 
آن انتقاد می کند. وی سپس می گوید که 
زمانی که در دانشگاه ییل مشغول تحصیل 
بوده است، با قدرت نظام لیبرالی آموزش 
آشنا شده است و از این طریق وی توانسته 
است راه آینده خود را در سیاست و اقتصاد 
بیابــد. زکریا در این کتاب با پیوند زدن 
لیبرالیســم فرهنگی، سیاسی، و اقتصادی 
به نظام آموزش و پرورش ســعی دارد 
نشــان دهد که نظام لیبرالی آموزش نیز 
در سنت دو هزار ســاله لیبرالیسم-و نه 
متحده-  ایاالت  در سیاست های قرن 21 
ریشــه دارد. وی سپس با اخذ رویکردی 
نیچه ای و فوکویی به نظام آموزش، معتقد 
است که این تنها قدرت دانش است که 
می تواند جهــان را تغییر دهد و آموزش 
لیبرال می تواند در این راه از ارزش منحصر 

به فردی برخوردار باشد. 
از ســال 2008 نیز وی تهیه کننده و 
مجری برنامه هفتگــی »میدان عمومی 
جهان« است که یکشنبه شب ها از شبکه 
CNN پخش می شود. این برنامه بر مسائل 

بین المللــی و سیاســت خارجی ایاالت 
متحده تمرکز دارد و از سیاستمداران و 
تا در  مقامات برجسته دعوت می کند 
برنامه به بحث و تبادل نظر درباره این 
موضوعات بپردازند. تا کنون رهبران 
و روسای جمهوری همچون باراک 
اوباما، نارندا مودی، حجه االســالم 
و  کامرون،  دیوید  روحانی،  حسن 
غیره در برنامه وی به عنوان مهمان 

حاضر بوده اند. 

QQQ گرایشات و دیدگاه های
سیاسی

اغلب از فرید زکریا به عنوان فردی با 
اندیشه های لیبرال، محافظه کار، و میانه رو 

یاد می شود. جرج استفاناپولوس، دوست و 
همکار فرید زکریا وی را فردی می داند 
که به خوبی درس سیاست را از بر است 
و همانند کبوتری هــر روز از خانه ای 
)رویکردی( به خانــه دیگر نقل مکان 
می کند. خود زکریا از محافظه کاری بارها 
حمایت کرده اســت و حتی آن را در 
برهه هایی در دهه های 70 و 80 میالدی 
و در پی اوج گیــری چپگرایی در دنیا 
الزم دانســته است، اما وی در سال 2008 
اعالم کرد که اکنون تفکر دیگری باید 
در جهان امروز شکل گیرد. اما رسانه های 
آمریکا همچنــان از وی به عنوان فردی 
لیبرال و بعضــا محافظه کار یاد می کنند، 
هر چند خود زکریا بارها گفته است که 
نمی خواهد به تفکر خاصی منتسب شود؛ 
وی گفته اســت که اینکه از رویکردی 
خاص دفاع نمی کنــد دلیلش حرفه وی 
یک  چراکه  است،  روزنامه نگاری  یعنی 
روزنامه نگار و نویســنده باید با واقعیات 
روز هماهنگ باشــد. هنری کیسینجر، 
وزیر خارجه سابق ایاالت متحده درباره 
فرید زکریا گفته اســت که »وی ذهنی 
درجه یک و به روز دارد و همیشه دوست 
داشته است تا علیه عقل متعارف بشورد؛ 
وی به نظر فردی رادیکال اســت«. در 
کتاب »آینــده آزادی« وی با دفاع از 
است که  معتقد  دموکراســی«  »لیبرال 
آزادی صرفا با رای گیری به دست نمی آید 
و باید به قوانین لیبرالیسم و حکومت قانون 

پایبند بود. 
فرید زکریا از سیاست های مبتنی بر 
ترس ایاالت متحده انتقاد کرده است و 
معتقد است که جرم زدایی از مواد مخدر 
و اعطای شهروندی به مهاجرین می تواند 
مشکالت امنیتی در این کشور را تا حدود 
زیادی حل کند. بعــد از حمالت یازده 
ســپتامبر، وی با انتشار مقاله ای با عنوان 
»چرا آنها از ما متنفرند« استدالل می کند 
که گروه های تنــدرو به طور بنیادی در 
اسالم ریشه ندارند و تحرکات آن ها نیز 
واکنشی به سیاست های خارجی آمریکا 
نیست، بلکه مشــکل در تورم سیاسی-
اقتصادی-اجتماعی جوامع عرب است که 
به افراط گرایی و رشد اپوزیسیون مذهبی 
در این جوامع و کل دنیا منجر شده است. 
در سال 2003، زکریا از حمله به عراق 
حمایت کرد و معتقد بــود که در این 
برهه حساس در منطقه خاورمیانه، حضور 
نیروهای آمریکایی الزم و ضروری است، 
اما بعد از مدتی به یکی از منتقدان این حمله 
و حضور نظامی تبدیل شد، اما همچنان از 
»بعثی زدایی« خاورمیانه حمایت کرد. در 
سال 2007 وی به ایاالت متحده پیشنهاد 
داد تا بکوشد در مسئله عراق میان اعراب 
سنی، اعراب شــیعه، و کردها مصالحه 
سیاسی ایجاد کند و از تقسیم این کشور 

به سه جامعه مجزا جلوگیری کند. 
از نظر افکار شــخصی، وی فردی 
مسلمان و ســکوالر است، وی در 
مذهبی اش  توصیف رویکردهــای 
و  اعتقادی  »دیدگاه های  می گوید: 
دینی من بسیار پیچیده هستند-این 
خداپرستی  مابین  چیزی  دیدگاه ها 
و شــک و الادری گری است. اما 
به طور کلی فردی سکوالر هستم« 
)ستون اصلی واشنگتن پست، 10 

دسامبر 2015(. 

QQQجنجال ها
حضور فریــد زکریا به عنوان 
مســائل  تحلیلگر  و  کارشــناس 
خاورمیانه در جلسه ای که به دعوت 

پاول ولفویتز برگزار شد، جنجال هایی را 
علیه وی برانگیخت. در این جلسه بحث ها 
به شکل گزارشی درآمد  نظر ها  تبادل  و 
که پاول ولفویتز، معــاون وزارت دفاع 
در دولت جورج بــوش، از آن به عنوان 
گزارشی استفاده کرد که از حمله به عراق 
حمایــت می کرد. در جــواب انتقادات 
به حضور زکریا در این جلسه، وی بعدها 
تایمز گفت که حضورش  به نیویورک 
صرفا در جلســه ای با اهداف ایده پردازی 
بوده اســت، و به وی اطالع نداده بودند 
که نتایج این جلســه قرار اســت برای 
رئیس جمهور فرستاده شود تا درباره حمله 

به عراق از آن استفاده کند. 
فریــد زکریا که از حامیــان آزادی 
مذهبی در ایاالت متحده است، در مخالفت 
با جلوگیری از ســاخت مرکز اسالمی و 
مســجد در پارک 51 و نزدیکی محوطه 
برج های تجارت جهانی که در سال 2001 
مورد حمله تروریستی قرار گرفت، گفت 
که جلوگیری از ساخت این مرکز اسالمی 
منجر  افراط گرایی  به تقویــت  می تواند 
شود. وی معتقد بود با ساخت این مرکز 
و اقداماتی مشــابه آن، »اسالم میانه رو و 
اصلی« می تواند بر جنبه افراطی آن غلبه 
کند. اتحادیه ضد افتراء که با ســاخت 
مســجد و مرکز اســالمی در آن منطقه 
به شدت مخالفت می کرد، از منتقدین فرید 
زکریا بود و علیه وی جنجال هایی را به راه 

انداخت. 
فرید زکریا در آگوست 2012 به اتهام 
دزدی ادبی به مدت یک هفته از فعالیت 
در مجله »تایم« و شبکه CNN معلق شد. 
وی در ستون خود در تایم و در یادداشتی 
بــا عنوان »کنترل اســلحه در آمریکا« 
بخش هایی از مقاله ژیل لپور در هفته نامه 
»نیویورکر« را بدون ذکر منبع منتشــر 
کرده بود. او بعدا مجبور شد به این دزدی 

ادبی اعتراف و عذرخواهی کند. 
مصاحبه های جنجالی و چهره به چهره 
با مقامات بلندپایه و ســران کشورها نیز 
توانسته اســت از فرید زکریا چهره ای 
جنجالی در محافل رسانه ای بسازد. مصاحبه 
با ون جیابائو، نخســت وزیر پیشین و از 
سران حزب کمونیســت چین، یکی از 
جنجالی تریــن ایــن مصاحبه ها بود که 
توانست وی را نامزد دریافت جایزه »امی« 

کند. 

QQQجوایز و افتخارات
در ســال 2010، مجله فارن پالســی 
نام فرید زکریا را در میان فهرســت صد 
متفکــر برتر دنیا ذکر کــرد. همچنین 
در ســال 1999، مجله اســکوایر از وی 
به عنوان »تاثیرگذارترین مشاور سیاست 
خارجــی تمام اعصار« نام بــرد. وی تا 
کنــون پنج بار نامزد جایــزه مجله ملی 
موسوم به »جایزه الی« شده و یکبار آن را 
تصاحب کرده است. این جایزه همه ساله 
به روزنامه نگاران برتر که در مجالت چاپی 
و دیجیتال قلم می زنند و فعالیت می کنند، 
اعطا می شود. وی به عنوان مجری برنامه 
تلویزیونی چندین بار نامزد »جایزه امی« 
بوده و یکبار برنده »جایزه پیبادی« شده 
است. وی یکبار مرد سال هفته نامه »ایندیا 
ابرود« در ســال 2008 شد. وی همچنین 
موفق شده اســت دکتری های افتخاری 
براون،  هاروارد،  دانشگاه های  از  متعددی 
دوک، جان هاپکینز، میامی، اوکالهاما، و 
غیره دریافت کند. در سال 2010، دولت 
هند جایزه »پَِدم بهوشن« را به خاطر نقش 
روزنامه نگاری  در حــوزه  تاثیرگذارش 

به وی اعطا کرد. 

 از فرید زکریا به عنوان فردی با اندیشه های لیبرال، محافظه کار، و میانه رو یاد می شود. جرج روزنامه نگار
استفاناپولوس، دوست و همکار فرید زکریا وی را فردی می داند که به خوبی درس سیاست را از 
بر است و همانند کبوتری هر روز از خانه ای )رویکردی( به خانه دیگر نقل مکان می کند. 

لیبرال رئالیست 
مجله فارن پالسی نام فرید زکریا را در میان فهرست صد متفکر برتر دنیا قرار داد

احسان پناه بر
روزنامه نگار



توسـعه فصل 3:  اقتصاد و صنعت

نرخسودسپردههایبانکیدرسال84در
ســپردههایکوتاهمدت7ودرپنجســاله17
درصدبود،اماازنیمهدومســال90تعییننرخ
بهموسســاتمالیواعتباریوبانکهاواگذار
شد.دریکبازهزمانینسبتاطوالنیرقابتبین
بانکهاوموسساتمالیواعتباریبرایجذب
سپردههایبیشترمردمباوعدهسودباالتاجایی
پیشرفتکهحرفازپرداختسود24درصد
بود.امروزنرخســودبانکــیبهمعضلبزرگ
اقتصادایرانتبدیلشدهاستوکاهشآنپای
ثابتراهکارهایکارشناسانبرایحلمشکالتی
مثلبیکاریورکودتولیدفرضمیشود.گلوله
برفیسودبانکیدقیقابهچهعلتوازچهزمانی
ازبــاالیقلهبهپایینُســرخــوردوروزبهروز

بزرگترشد؟
بی انضباطی در نظام بانکی و پولی کشــور 
در دولت های نهم و دهم ریشه مسئله ساز شدن 
سود بانکی در شــرایط کنونی است. در دوره 
ریاســت جمهوری احمدی نژاد هرج و مرج در 
شبکه بانکی به اوج رسید. در آن دوران دولت 
ادعا می کرد که پرداخت ســود بانکی مصداق 
رباست و باید میزان سود را کاهش داد و به صفر 
رساند. در ادامه همین شعارها فردی به ریاست 
بانک ملی رسید که مدعی شد می خواهد بانک 
ملی را تبدیل به یک قرض الحسنه کند و دیگر 
سودی در کار نباشد. این شعارها و ادعاها توسط 
دولتمردان و مسئوالن بانکی دولت های نهم و 
دهم مطرح شد اما در نهایت دیدیم که باالترین 
میزان سود سپرده بانکی نه فقط در سال های پس 
از انقاب اسامی بلکه در کل تاریخ بانکداری 
در همیــن دوران رایج شــد. رویه های بانکی 
و برنامه ها در آن زمان جنبه علمی نداشــت. 
نهادهای مسئول در کشور قانونمند و ضابطه مند 
کار نمی کردند و دولت هم این بی قانونی ها و 
بی ضابطه کار کردن ها را تحمل می کرد. یکی 
از مصادیق عدم توجه به قانــون در این دوره 
شکل گیری موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز 
بود که توسط نهادهای غیردولتی و غیرخصوصی  
ایجاد شد. این موسسات با نادیده گرفتن قانون، 
بدون مجوز بانک مرکزی، بدون رعایت ضوابط 
حرفه ای بانکــداری و بدون برخورداری از علم 
و تقوا موسســات را اداره می کردند و کار را 
به جایی رســاندند که در عمل حرکت آنها 
متوقف شد. این موسسات غیرمجاز برای نجات 
خودشــان از بحران سود بانکی را َعلَم کردند و 

تاش کردند با وعده سود باال سپرده های بانکی 
را به نام خودشان جذب کنند. به این دلیل که 
خود موسســات غیرقانونی و غیرمجاز فعالیت 
می کردند و شــخصیت حقوقی نداشتند به نام 
اشخاص حقیقی که مدیر یا سهامداران موسسات 
بودند، حساب هایی را در بانک ها برای نگه داری 
از پول مردم ایجاد کردند. این اقدام موسســات 
بسیار خطرناک بود چراکه اگر این افراد فوت 
می کردند وراث می توانستند به بانک ها مراجعه 
کنند و پول ها را بگیرند و در عمل سر صاحبان 
سپرده بی کاه می ماند. عاوه بر این موسسات 
وارد خرید ملک شدند و دارایی های دیگر برای 
موسسات مالی و اعتباری ایجاد کردند به این امید 
که سود باال کسب کنند و به سپرده گذاران هم 
سود باال بپردازند.  یادآوری بلبشویی که در آن 

دوران حاکم بود دل آدم را ریش می کند. 
وضعیت زمانی به طور جدی تغییر کرد که 
بانک ها برای رقابت با موسسات مالی و اعتباری 
غیرمجاز از پرداخت بهره روزشــمار به پول 
خبر دادند که هیچ رابطه ای با بانکداری اسامی 
نداشــت. این اتفاق در اواخر دوره دولت دهم 
افتاد. در بانکداری اســامی عقود اسامی رایج 
است به معنی خرید و فروش، لیزینگ و... که 
برای انجام آن نیاز به گذر زمان داریم. اینطور 
که کسی پولی را پرداخت می کند و یک نفر 
مواد اولیه می خرد، کارخانه ای را ایجاد می کند، 
تولید می کند و می فروشد و در سود آن دیگران 
هم سهیم هستند اما در سود روزشمار این فاصله 
زمانی وجود نــدارد و پرداخت این نوع بهره 
هیچ ارتباطی با عقود اســامی نــدارد. پس از 
تاش بانک ها برای پرداخت ســود روزشمار 
به ســپرده های بانکی وضعیت نابه سامان قبلی 
تشدید شد. از یک طرف بانک ها دچار کمبود 
منابع شدند، نه تنها به این دلیل که منابع در اختیار 
دیگران بود بلکه دلیل اصلی این بود که شرکت ها 
اعم از دولتی و خصوصی از بانک ها وام گرفته 
بودند و قادر به بازپرداخت بدهی هایشان نبودند. 
در این شرایط مطالبات معوقه بانک ها افزایش 
پیدا کرد و به انجماد بخش عمده ای از نقدینگی 
در کشــور دامن زد. نقدینگی که با نام دارایی 
سمی در ترازنامه بانک ها قرار گرفت. در این 
دوره نظارت درستی از نظر حسابرسی صورت 
نگرفت و به نظر من حســابرس های ما متهم 
به کوتاهی در انجام وظایف حرفه ای شان در این 

دوره هستند.  

کاهشدستورینرخسودسپردهدرعمل
چقدربهساماندهیشبکهبانکیکمککرد؟

ببینید، گزارش حسابرســی تنها ابزار اصلی 
و قابل اتکای بانک مرکزی برای ســاماندهی 
وضعیت شبکه بانکی اســت. البته شاید امروز 
سازمان های دولتی حسابرســی ما قادر نباشند 
گزارش های مالی را تهیه و تنظیم کنند. من اگر 
جای وزارت اقتصاد و دارایی بودم از موسسات 
حسابرســی بین المللی درخواست می کردم در 
ایران دفتر بزنند و حسابرســی شــرکت ها و 

موسسات مالی و بانک ها را شروع کنند. 
امیدواریم بانک مرکــزی بتواند وضعیت 
شبکه بانکی را ساماندهی کند. یکی از راه های 
بانک مرکزی شفاف سازی حساب هاست. بانک 
مرکزی بر این اساس بانک ها را موظف کرده 
تا گزارش های مالی را بر اساس استانداردهای 
Interna� یا IFRF  بین المللی گزارش های مالی
tional Financial Reporting Standards تهیه 

کنند. اگر این تــاش بانک مرکزی به نتیجه 
برسد، ســود موهوم از ترازنامه بانک ها حذف 
می شــود، بدهی ها و دارایی ها واقعی می شود و 
بانک ها می فهمند که قادر به پرداخت سود کان 
به سپرده گذاران نخواهند بود و سرمایه شان را از 
دســت می دهند.  بازرسی شعب یکی دیگر از 
راه های بانک مرکزی است. به تازگی هم بانک 
مرکزی اعام کرده است که از هزار شعبه در 
یک هفته پس از اجرای بخشنامه کاهش نرخ 
سودبانکی به ۱5 درصد بازرسی کرده است و 
اعام کردند که حساب های جدید با نرخ های 
جدید افتتاح شده است. این نوع بازرسی ها روشن 
نمی کند که آیا بانک از روش های دیگر برای 
نقض مقررات استفاده کرده است یا نه. در نهایت 
گزارش ها و ترازنامه های بانکی است که نشان 
می دهد چقدر برای سپرده های بانکی هزینه شده 
است و سود و زیان بانک در این گزارش های 

مالی مشخص می شود. 
بانک مرکزی برای کاهش نرخ سود سپرده 
بانکی تاش می کند اما بانک ها هنوز در وضعیتی 
نیستند که این دستورالعمل را اجرا کنند. بعضی 
از بانک ها تاش کردند با روش هایی بخشنامه 
بانک مرکزی در الزام بانک ها به اجرای مصوبه 
شورای پول و اعتبار و اختصاص سود ۱5 درصد 
به ســپرده های بانکی را دور بزنند. به تازگی 
مواردی درباره اعطای تسهیات بانکی به فعاالن 
اقتصادی دیده شده که این مسئله را تایید می کند. 

مشتری به بانک مراجعه کرده و ۲ میلیارد تومان 
وام درخواست کرده است. بانک ۱8 درصد سود 
برای تسهیات ۲ میلیارد تومانی در نظر گرفته 
است اما ۲0 درصد پول را نزد بانک نگه داشته 
و اصطاحا به عنوان وثیقه وام ســپرده کرده 
اســت که البته وثیقه وام به این ترتیب نیست. 
این یعنی یک میلیارد و 600 میلیون تومان وام 
پرداخت شــده، درحالیکه بانک سود ۲ میلیارد 
تومان تسهیات را دریافت می کند یعنی ۲۱.5 
درصد بهره از فعال اقتصــادی می گیرد و این 
می شود هزینه مالی گرفتن چنین وامی در شرایط 
فعلــی از بانک ها. این روش در تمام بانک های 
خصوصی و دولتی رایج است تا هر نوع کاهش 
نرخ ســود بانکی را دور بزنند. پیش از اجرای 
مصوبه شورای پول و اعتبار برای کاهش نرخ 
سود بانکی، بانک ها به مشتریان اعام کردند که 
سپرده های کوتاه مدت را یک ساله کنند، برای 
اینکه نمی توانند سود روزشمار به مشتریان بدهند 
اما در همان زمان گفتند اگر می خواهید پس از 
یک ماه می توانید مبلغ سپرده را کم یا زیاد کنید 

و سود قابل توجهی هم بگیرید. 
بحرانمالیبانکهابازارســرمایهراهم
بینصیــبنگذاشــت.دردورهاینمادبانکها
بهدلیلترازنامههایشفافدربورسبستهشد.

بله، زمانی که بانک ها ســود واقعی شان را 
نشان بدهند، درواقع سودشان کم شده و زیان ده 
می شوند. زمانی که سود یک شرکت کم شود و 
زیان آن افشا شود، قیمت سهام آن کاهش پیدا 
می کند. بانک ها بخش عمده ای از شرکت های 
بورسی را تشکیل می دهند. حجم سرمایه بانک ها 
باالتر از سرمایه بسیاری از شرکت های بورسی 

است و قیمت سهام بخش مالی با زیان بانک ها 
کاهش پیدا می کند. عاوه بر این مجموعه ای از 
موسسات دیگر مثل شرکت های سرمایه گذاری 
و بازنشستگی سهام بانک ها و موسسات مالی و 
اعتباری را خریدند. بنابراین با افت سهام بانک ها 
این شرکت ها هم ضرر کردند. دومینوی افت 
ارزش سهام شــرکت ها روی بازار سرمایه اثر 
پیدا  افزایش  بورس  بنابراین شاخص  گذاشت؛ 
نکرد و پایین آمد. این پدیده ناشــی از تاثیر 
محاسبات سیســتم بانکی و عدم تنظیم واقعی 

ترازنامه بانکی بود. 
صندوقهایســرمایهگذاریرادرادامه
راهکارهــایبانکهابــرایدورزدنمقررات

جدیدوکاهشنرخسودارزیابیمیکنید؟
صندوق های سرمایه گذاری پدیده ای شناخته 
شده و مفید در فضای پولی و مالی کشورهاست، 
البته اگر استاندارد علمی و حرفه ای کار را رعایت 
کنند. در انگلستان UNIT TRUST و در ایاالت 
متحده آمریکا MUTUAL FUND دو صندوق 
سرمایه گذاری است که عملکرد موفقیت آمیزی 
دارند اما نکته اصلی عمل به قواعد پیشــرفته و 

پیچیده علمی است. 
این صندوق ها با وعده عرضه پول مردم در 
بورس ســپرده ها را جذب می کنند و اگر واقعا 
سرمایه های خرد را در بازار سرمایه هزینه کنند 
و مدیریت کنند موفق خواهند بود. قاعده کار 
صندوق های ســرمایه گذاری این است که با 
منابعی که در اختیار دارند ســهام شرکت ها را 
بخرند. بر این اســاس این صندوق ها زمانی که 
ببینند سهام شرکتی باال می رود آن را می خرند 
و زمانی که ســهام شــرکتی افت کند آن را 

می فروشند. انجام این عملیات مستلزم برخورداری 
از دانــش باالیی در عملیات بــورس و به روز 
بودن است. کارشناســان و تصمیم گیرندگان 
صندوق های سرمایه گذاری باید نسبت به شرایط 
بورس آگاهی کافی داشته باشند و خطر خرید 
سهام را در نظر بگیرند. آنها باید ریسک خرید 
سهام را توزیع کنند. در نتیجه حداکثر سهامی 
که از شــرکت ها می خرند ۱0 درصد و حتی 5 
درصد است تا اگر سهام شرکت ها افت کرد کل 

صندوق سرمایه گذاری با مشکل روبه رو نشود. 
در  ســرمایه گذاری  صندوق های  متاسفانه 
کشــور ما اینطور عمل نمی کنند. بسیاری از 
این صندوق ها ســرمایه دریافتی را با نرخ سود 
باال در حساب های بلندمدت نزد بانک ها سپرده 
کردند و بخش کمی از منابع را در بازار سرمایه 
به کار می گیرند. خرید سهام با منابع صندوق های 
سرمایه گذاری منوط به رعایت قواعد پیچیده و 
عملی اســت که موفقیت صندوق را تضمین 
می کند. این صندوق ها در ایران ۱0 تا ۱5 درصد 
از سهام شرکت های حاضر در بورس را می خرند 
و به طور عمده این سهام متعلق به شرکت های 
وابسته به بانک خودشان است و از سوی دیگر 
بیشتر پول را نزد بانک سپرده می کنند. در این 
شرایط یکی از کارآمد ترین روش ها برای رونق 
بازار سرمایه تبدیل به دستاویزی برای دور زدن 
مقررات بانکی اباغی از ســوی بانک مرکزی 
شده اســت. اگر صندوق های سرمایه گذاری با 
ضوابط بین المللی کار کنند و سهام را با استفاده از 
توان علمی کارشناسان زبده، جوان و خوش فکر 
اداره کنند، این صندوق ها برای سپرده گذاران، 

صندوق ها و بانک ها ارزش آفرین خواهد بود. 

احمد حاتمی یزد رئیس کمیته اقتصادی حزب کارگزاران سازندگی ایران از کاهش نرخ سود بانکی می گوید: 

بانک ها قواعد بازی را دور می زنند 
زینبکوهیار:»دراختیاربانکهاوموسســاتمالیواعتباری«.درسایتبانکمرکزیعامل
تعییننرخســودســپردههایبانکیازنیمهدومسال90تاپایانسال92بااینجملهمعرفیشده
است.درآندوسالرقابتبازیگرانبازارپولیکشورمردمرابهمرحلهفروشداراییوسپرده
کردنآندرحسابهاودریافتسودهایکالنانداخت.سودهاییکهپسازمدتیهمخودش
دودشدوهمآتشرادراصلسپردهانداخت.احمدحاتمییزددرگفتوگوباسازندگیبهاین
ســوالپاسخمیدهدکهچراسودبانکیبهمعضلبزرگامروزاقتصادایرانتبدیلشدهاست؟
تالشهایبانکمرکزیبرایکاهشنرخسودبانکیبهشیوهدستوریتاچهاندازهبهحلبحران
بانکهاکمکمیکندوصندوقهایسرمایهگذاریکهسودبیشاز18درصدپرداختمیکنند

کجایبازیکاهشنرخسودبانکیقراردارند؟

نرخ سود سپرده بانکی در ده سال گذشته
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بانکی  دومینوی 
بانک ها یکی از خبرســاز ترین بخش های 
اقتصاد در سه سال گذشته بوده اند. پس از تصویب 
برجام و آغاز پسابرجام بانک ها به واسطه اینکه در 
ده سال گذشته در خط مقدم مبارزه با تحریم های 
یکجانبه کشورهای غربی قرار گرفتند، بیشتر سر 
زبان ها افتادند. با انجام توافق هسته ای ایران و 5+۱ 
امیدها به توسعه روابط بانکی با بانک های بزرگ 
جهان تقویت شد اما در انتقادها به شبکه بانکی در 
عدم استفاده درست از فرصت های برجام، فاصله 
ده ســاله ای که بین بانک های ایرانی و خارجی 
افتاده بود کمتر دیده شد. پس از برجام مشخص 
شد که بانک های ایرانی منطبق با قوانین جهانی 

کار نمی کننــد و هر نوع برقراری ارتباط آن ها 
با بانک های بزرگ خارجی منوط است به تغییر 

مقررات حاکم بر شیوه های فعالیت آن ها. 
 این تنهــا یک زاویــه از ذوزنقه فعالیت 
بانک هــای ایرانی بود. بانک هــای ایرانی در 
پرداخت تسهیات و  به دلیل  سال های گذشته 
عدم بازپرداخت آن در لبه پرتگاه قرار گرفتند، 
تا جایی که زمزمه ورشکســتگی آن ها بیش از 
همیشه به گوش می رســید. مشکل دیگر این 
بود که بانک ها از سپرده های مردم برای خرید 
دارایی هایی اســتفاده کرده بودند که با توجه 
به رکود اقتصادی قابل نقد شدن نبود، در نتیجه 

هر نوع وعده آن ها برای پرداخت ســود سپرده 
بیشــتر به مردم زیر ذره بین تردید قرار گرفت. 
تولید که بیشتر سرمایه مورد نیازش را از محل 
بانک ها تامیــن می کرد مهره دیگر این دومینو 
بود که با اُفت فعالیت بانک ها با مشکل روبه رو 
شد و در نهایت عدم تامین بنگاه های اقتصادی 
به ابرمشکل اقتصاد ایران یعنی بیکاری دامن زد. 
مشکلی که نرخ ۱۲.6 درصدی را در سه ماهه اول 

سال جاری به نام خود ثبت کرده است. 
کارشناســان بانکی معتقدند که اعام خبر 
ورشکســتگی بانک ها به راحتی ممکن نیست 
و حتی در مورد ورشکســتگی مؤسسات مالی 

و اعتبــاری مجاز و غیرمجاز که به مشــکل 
برخورده اند هم باید با احتیاط صحبت کرد. در 
سال های گذشــته که بانک مرکزی با جدیت 
بیشتری به مدیریت بازیگران بازار پولی کشور 
پرداخت، پروژه ادغام مؤسسات مالی و اعتباری 
مشــکل دار با بانک ها یا دیگر مؤسسات کلید 
خورد. از ســوی دیگر برنامه کاهش نرخ سود 
بانکی و تســهیات برای رونق تولید آغاز شد، 
پروژه ی که با افت و خیزهای فراوان همراه بود. 
در زمستان ســال 94 بانک ها برای کاهش نرخ 
سود بانکی و عمل به مصوبه شورای پول و اعتبار 
توافق کردند که نتیجه ای نداد. براساس این توافق 

قرار بود تسهیات با نرخ ۲۲ درصد به جای ۲4 
درصد در اختیار بنگاه های اقتصادی قرار بگیرد 
و به ســپرده ها با دو درصد اختاف ســود ۱8 
درصد پرداخت شــود اما عمل بانک ها خاف 
این را نشان داد. در دومین تاش شورای پول و 
اعتبار سود ۱5 درصد برای سپرده ها و ۱8درصد 
برای تسهیات در نظر گرفته شد اما اجرای این 
مصوبه هم با بیش از یک ســال تاخیر در سال 
96 و در شهریورماه اتفاق افتاد و در حال حاضر 
کمتر از یک ماه از اجرای آن گذشته است. پیش 
از این ولی اهلل ســیف در رسانه ها هشدار داد که 
هر بانک و موسســه ای که وعده سود باال بدهد 

یعنی به ورشکســتگی نزدیک تر است. بانک 
مرکزی خبر داده که نظــارت قوی تری برای 
اجرای نرخ ۱5 درصدی ســود سپرده دارد. امید 
فعاالن اقتصادی به رعایت نرخ ۱5 درصد برای 
سپرده های بانکی اســت اما مشکات بانک ها 
یکی دوتا نیست. بانک ها حاال باید نرخ سودی را 
رعایت کنند که برای سرمایه داران خرد و کان 
کمتر جذاب است و در شرایطی ملزم به رعایت 
نرخ مصوب اند که باید به کفایت سرمایه، اعمال 
مقررات جدید بین المللی و تاش برای برقراری 
ارتباط با بانک های کوچک و بزرگ اروپایی 

هم فکر کنند. 



یکشنبه 2 مهر 1396سال یکم . شماره 1411

برزیل در رکود اقتصادی به سر می برد. نرخ رشد اقتصادی این کشور از ابتدای این دهه به طور پیوسته مدام در حال کاهش بوده است، 
به طوری که از رشد ساالنه 4.5 درصد بین سال های 200۶ تا 20۱0، به 2.۱ درصد در سال های 20۱۱ تا 20۱4 رسیده است. تولید 
ناخالص داخلی در سال 20۱5، به 3.8 درصد کاهش پیدا کرد و انتظار می رفت در سال 20۱۶ به 3 درصد برسد. 

شیرین فرهادی
خبرنگار

برزیل، غول از خط خارج شده
بزرگترین کشور آمریکای التین به روزهای اوج باز می گردد؟

هفته نامه اكونومیست در یكی از شماره های 
سال ۲009 خود گزارش ویژه و عكس روی 
جلد خود را به برزیل اختصاص داد و نوشت: 
»برزیل اوج می گیرد«. چهار سال بعد برزیل 
مجددا به روی جلد اكونومیست برگشت اما 
این بار با تیتری باورنكردنی كه »آیا برزیل 

از خط خارج شده است؟« این كشور منطقه 
امریكای التین كــه دهه های ۱980 و ۱990 
را با ابرتورم، بحران تراز پرداخت ها و بدهی 
عظیم خارجی پشت سر گذاشته بود، در دوره 
 ۱995( كاردوسو  فرناندو  جمهوری  ریاست 
تا ۲003( به یک غول اقتصادی تبدیل شــد 
و امیدهای زیادی را برای دستیابی به رونق و 
رفاه اقتصادی برانگیخت. اما طی دو سه سال 
اخیر این اقتصاد نوظهور عضو گروه بریكس 
شاهد عملكرد نامناسب اقتصادی بوده است كه 

ناشی از حكمرانی ضعیف و محیط كسب و 
كار غیررقابتی است.  برزیل در ابتدای سده 
بیست و یكم با اجرای برنامه های فقرزدایی 
و پرداخت یارانه نقدی مشروط به نام »بولسا 
فامیلیا« توانست كاهش شدیدی در فقر مطلق 
و نســبی را تجربه كند و تحسین بین المللی 
را دریافت کرد. این كشــور حتی به تدریج 
در حال تبدیل شــدن به الگویی برای سایر 
كشورهای در حال توسعه بود. اما آمارهای 
فقر و نابرابری طی چند سال گذشته افزایش 

یافته است و این نگرانی در سایر زیرشاخص ها 
از قبیل بهداشت، تحصیل و محیط كسب و 
كار نیز خود را نشــان داده است. شایع ترین 
افول را در شاخص های حكمرانی و كیفیت 
مدیریت اقتصادی شــاهد هستیم كه عمدتا 
به ركود اقتصادی و افشــای نتایج گسترش 
فسادی نسبت داده می شــود كه به تازگی 
برزیل را تكان داد. تركیبی از فســاد مالی، 
اقتصاد كم جان و كاهش قیمت نفت باعث 
افت محبوبیت و استیضاح دیلما روسوف شد. 

برای اینكه برزیل بتواند در مسیر درست قرار 
بگیرد نیاز به اصاحات اقتصادی و همچنین 
مبارزه جدی با فساد در سطوح باالی حكومتی 
و به خصوص شركت نفتی پتروبراس دارد. 
وجود یك فرهنگ سیاسی كه از ائتاف های 
چندحزبی، جامعه مدنــی و احزاب ضعیف 
و روســای جمهور قوی شكل گرفته است 
برنامه های اصاحات را دشــوار می ســازد. 
درواقع مقیاس عظیم فساد در پتروبراس همه 
را متعجب كرد. هرگز چنین فســاد بزرگی 

افشا و مجازات نشده بود. اثر كوتاه مدت این 
اتفاق منفی بوده و نرخ سرمایه گذاری داخلی و 
خارجی را كاهش می دهد. قوه قضائیه مستقل 
نقش مهمی در جلوگیری از سوءاســتفاده 
از قدرت توسط سیاســتمداران و نزدیكان 
رئیس جمهور و تنبیه فساد ایفا می كند. تقویت 
حاكمیت قانون یك دستاورد مهم برای مردم 
برزیل خواهد بود و دموكراسی برزیل احتماال 
قوی تر خواهد شــد كه در بلندمدت اقتصاد 

كشور را هم منتفع می كند.

جعفر خیرخواهان
کارشناس اقتصادی و امور بین المللی

تجربه

عیسای ایستاده بر بلندی که گویی بر کل 
محیط احاطه دارد اولین تصویری است که از 
برزیل، پهناورترین کشور در نیمکره جنوبی 
زمین و در آمریکای جنوبی به ذهن می رسد. 
احتماال در مرحله بعدی هم کارناوال های شادی 
و جنگل های انبــوه و طوطی های رنگارنگ 
از ریودوژانیرو به یــاد آدم می آید. البته که 
پایتخت برزیل، شــهر بریزیلیا است، اما ریو 
شهر خاطره انگیزتری از دیگر شهرهای برزیل 
به حســاب می آید. حتی با اینکه تفاوت های 
فرهنگی ایران و برزیل زیاد است، روابط دو 
کشور عما بعد از ســال ۱957 که توافقنامه 
فرهنگی توسط وزرای خارجه ایران و برزیل 
امضاء شــد، رو به افزایش گذاشت. االن هم 
روابط به اندازه ای رســیده است که فیلم های 
هنری ایرانی و سینمای ایران در میان منتقدین 
ســینما در برزیل جایگاه خاصی پیدا کرده و 
طی چند سال اخیر بیش از ده فیلم ایرانی توسط 
شرکت های تولید سینمای خانگی در برزیل 
خریداری شده و به صورت دوبله و دی وی دی 
عرضه می شود. آنطور که در سایت سفارت 
برزیل در ایران نوشته شــده است: »حضور 
جمهوری اسامی ایران در نمایشگاه های هنری 
و تاریخی نیز به نوعی در راســتای ابتکارات 
فرهنگی و با هدف تعمیق شناخت متقابل از 
فرهنگ و سنت دو کشور دنبال شده که اوج 
این حضور در نمایشگاه هنر اسامی بود که 
سال ۱389 در برزیل برگزار شد و جمهوری 
اسامی ایران با ارائه تعداد قابل توجهی از آثار 
تاریخی و هنری خود در قالب فرش، سرامیک، 
تابلو و صنایع دستی جلوه های متنوع تاریخ و 
تمدن هزاره خود را در برزیل به منصه ظهور 

گذاشت.«

QQQبرزیل از چه زمانی رشد کرد؟
چند سالی می شود که برزیل رو به توسعه 
گذاشــته و به اصطاح لقب اقتصاد نوظهور را 
گرفته است. البته که در این مسیر با چالش هایی 
همراه بوده و این روزها دیگر با روزهای اوجش 
فاصله گرفته، اما همچنــان برزیل قوی ترین 
اقتصاد آمریکای التین است و در جنوب قاره 

آمریکا سلطنت می کند. 
ماجرای رشــد اقتصادی برزیل از دهه 70 
شــروع شــد و زمانی که لوال داسیلوا سرکار 
آمد، به یکباره قد کشید. احتماال هم برزیلی ها، 
رشــد اقتصادی و نوظهور شدن اقتصادشان را 
مدیون داسیلوا می دانند. از سال ۲003 تا ۲0۱4 
به گزارش بانک جهانی، ۲9 میلیون نفر از فقر 
نجات پیدا کردنــد و نابرابری به میزان زیادی 
کاهش پیدا کرد. حتی گفته می شود که ضریب 
جینی در همــان دوره از 58.۱ به 5۱.5 کاهش 
یافت.  معجزات داسیلوا به همانجا ختم نشد، طی 
سال های ۲003 تا ۲0۱4، سطح درآمد 40 درصد 
از فقیرترین برزیلی ها به طور متوسط 7.۱ درصد 
رشد کرد. این در حالی بود که رشد درآمد کل 
جمعیت 4.4 درصد افزایش را نشان می داد. شاید 
این رشــد ها از آنجا ناشی می شد که داسیلوا از 
بنیانگذاران حزب کارگر برزیل بود و خودش 
در خانواده ای فقیر به دنیــا آمده بود و تا ۱۲ 
سالگی هم مجبور بود در خیابان از طریق واکس 
زدن کفش رهگذران پولی به دســت آورد. با 
اینکه داسیلوا مظهر رشد بزریل بود، این روزها 
خبرهای خوبی درباره او منتشر نمی شود. مارس 
۲0۱6، داسیلوا به اتهام دریافت سود غیرقانونی از 

شرکت نفتی پتروبراس دستگیر شد. 
فایننشال تایمز درباره تاریخچه رشد اقتصادی 
برزیل نوشته است: »این کشور در دهه ۱970 

رشد چشمگیری داشــت اما به دلیل افزایش 
نقدینگی بین المللی آن را از دست داد. زمانی که 
فــدرال رزرو آمریکا، نرخ های بهره را در دهه 
۱980 افزایش داد، برزیل هم مانند بســیاری از 
کشورهای دیگر در معرض بحران قرار گرفت. 
دولت سعی کرد مشکات را حل کند، اما راه 

حل آن تنها منجر به ایجاد تورم شدید شد.« 
سال ۱994، برزیل نرخ تورم را با سیاست های 
پولی تهاجمی و برابــر نرخ دالر تثبیت کرد. 
کنترل تورم هم راه رشد را به وجود آورد. اما 
به دلیل تفاوت نــرخ تورم در برزیل و ایاالت 
متحده قیمت ارز افزایش یافت و منجر به بحران 
ارزی در پایان دهه ۱990 شد. این مساله برزیل 
را از پا نینداخت. فایننشــال تایمز در گزارش 
خود نوشــت: »این بحران، شــرایطی سیاسی 
برای یک سازوکار اقتصادی عمیق خلق کرد 
که با اتخاذ اهداف شناور همراه بود. اما دولت 
فرناندو هنریک کاردوسو با وجود بحران های 
خارجی قادر به تثبیت بدهی های عمومی و تورم 
نشد. کاردوسو از ژانویه ۱995 تا ژانویه ۲003 

رییس جمهوری برزیل بود.« 
برزیل ســال ۲00۲ را با اقتصاد شکننده و 
چشــم انداز پیروزی حزب کارگر آغاز کرد. 
حزب کارگر ســال ۲003 قــدرت گرفت و 
کشور را با تیم اقتصادی محافظه کار شگفت زده 
کرد. در آن زمان، این تیم روند اصاح مالی و 
پولی را آغاز کرد و باعث شد تورم به سرعت 
کاهش پیدا کند و بدهی های دولتی نزولی شود. 
اعتماد به کشور برگشت و اقتصاد اجازه پیدا 
کرد تا دوباره رشــد کند. به رغم نتایج خوب، 
این سیاست اقتصادی به دلیل چشم انداز اقتصاد 
البته در برزیل »توسعه گرایی«  مداخله گر که 

شناخته می شود، با مخالفت قوی مواجه شد. 

QQQاوضاع به هم می ریزد
مداخله گری  یا  »توســعه گرایی«  تفکر 
دولت، تفکر غالبی در آمریکای التین است 
که می گوید دولت باید نقــش اصلی را در 
اقتصاد بازی کند و در قیمت مداخله داشــته 
باشــد و رشد را تحریک کند. در نهایت این 
دیدگاه در سال ۲0۱0 با روی کار آمدن دیلما 
روسف اعمال شد. روسف یک ماتریس جدید 
اقتصادی که شــامل کاهش غیرطبیعی نرخ 
بهره، توســعه طلبی های مالی، محدود کردن 
خصوصی  سرمایه گذاری های  بازگشت  نرخ 
در زیرساخت ها و ... می شد، اجرا کرد. نتیجه 
این عمل هم این شد که رشد تولید ناخالص 
داخلی که در سال ۲0۱0 به 7.5 درصد رسیده 
بود، شروع به کاهش کرد و به بدترین زمان 
تاریخــی اقتصاد برزیل بازگشــت. چراکه 
مداخله گرایــی همراه با سیاســت هایی بود 
که تقاضا و مصــرف را تقویت می کرد، اما 
به قســمت عرضه توجهی نداشت. بنابراین 
باعث کاهش سرمایه گذاری، افزایش تورم و 

شکنندگی مالی و عدم اطمینان به بازار شد. 
روسف در انتخابات سال ۲0۱4 با مشکات 
زیادی مواجه شد، اما دوباره رییس جمهور شد. 
این مشکات باعث شــد تا او سیاست های 
اقتصادی اش را تغییر دهد و به همان اقدامات 
دهه گذشته برگردد. در دور دوم، روسف، یک 
وزیر دارایی محافظه کار انتخاب کرد و بانک 
مرکزی هم تورم را نشــانه گرفت و روندی 
انقباضی پیمود. این ماجرا باعث بازگشــت 

اعتماد به بازار و روند رو به رشد شد. 
در حال حاضر، برزیل در رکود اقتصادی 
به ســر می برد. نرخ رشد اقتصادی این کشور 
از ابتدای این دهه به طور پیوسته مدام در حال 
کاهش بوده است. به طوری که از رشد ساالنه 

4.5 درصد بین سال های ۲006 تا ۲0۱0، به ۲.۱ 
درصد در سال های ۲0۱۱ تا ۲0۱4 رسیده است. 
تولید ناخالص داخلی در ســال ۲0۱5، به 3.8 
درصد کاهش پیدا کرد و انتظار می رفت در 

سال ۲0۱6 به 3 درصد برسد. 
طبق گزارش بانک جهانی، بحران اقتصادی 
برزیل، نتیجه سقوط قیمت ها و ناتوانی در تنظیم 
سیاســت های الزم بود. البته که بحران های 
سیاسی هم مزید بر علت شد و به تخریب اعتماد 
مصرف کنندگان و سرمایه گذاران کمک کرد. 
کاهش نرخ ارز به مرور زمان باعث افزایش 
تورم در ســال ۲0۱5 شــد، به طوری که در 
دسامبر آن سال به ۱0.7 درصد رسید. میزانی 

که خیلی باالتر از پیش بینی دولت بود. 
پــس از برکنــاری دیلمــا روســف، 
رییس جمهوری پرخبر برزیل در آگوســت 
۲0۱6، میشل تمر، معاون سابق، رییس جمهور 
جدید شد و قرار است تا سال ۲0۱9 که دوره 
ریاســت جمهوری تمام می شود، در این مقام 
باقــی بماند. او در شــروع کارش گفته بود 
اقداماتی برای تعدیــل مالی و اصاح اعتماد 
و بازگرداندن محیط ســرمایه گذاری مطلوب 
انجام خواهد داد. البتــه که این کار در عمل 
با مشکاتی همراه بود، چراکه اجرای برنامه 
اصاحات دشــوار است و با مخالفت کنگره 

مواجه می شود. 
بانک جهانی در گزارشش درباره برزیل 
نوشته اســت: »تعدیل مالی به دلیل کسری 
بودجه دولت و محیط سیاسی متشنج تضعیف 
شده است. همچنین تنها ۱5 درصد هزینه های 
برزیل اختیاری است. بیشتر هزینه های عمومی 
به طور قطعی )با استناد به قانون اساسی و سایر 
قوانین( تعیین می شــود و به همین دلیل هم 

به طور قانونی نمی تواند کاهش پیدا کند.« 

طبق گزارش های بین المللی، چشــم انداز 
میان مدت برزیل به موفقیت اصاحات جاری 
و تصویــب اصاحات افزایش دهنده رشــد 
بستگی دارد. حاال هم افزایش تولید و رقابت، 
چالش اصلی برای دستیابی به رشد بیشتر در 
میان مدت است. با رکود پیشران های توسعه-
نیروی کار و  مصرف سوخت، گســترش 
رونق کاال- رشــد به سرمایه گذاری بیشتر و 

سودآوری بهره وری نیاز دارد. 
در حال حاضر هم با وجود دستاوردهایی 
که در کاهش فقر در دهه گذشــته به دست 
آمده است، هنوز هم نابرابری در سطوح باال 
باقی مانده اســت. عاوه بر این ها، با اینکه 
پیشــرفت بزرگی در کاهش جنگل زدایی و 
زیســت بوم برزیل رخ داده، این کشور هنوز 
هم با چالش هایی برای یافتن راه هایی ترکیبی 
از مزایای رشد کشاورزی، حفاظت از محیط 

زیست و توسعه پایدار مواجه است. 
الزارد آمریکاز، رییس سابق بانک مرکزی 
برزیل، در گزارشی در فایننشال تایمز نوشت: 
»رشــد تولید ناخالص داخلی طی دهه آینده 
احتماال متوسط خواهد بود، اما برزیل شرایطی 
برای اصاح مالی و کاری، بهبود محیط کسب 
و کار و تسهیل سرمایه گذاری های خصوصی 
در زیرســاخت ها ایجاد کرده اســت. این 
اصاحات شرایطی را ایجاد می کند تا کشور 

با نرخ های باالتر رشد کند.«
طی دو سه سال اخیر، برزیل چهره خوبی 
در دنیا نداشــته است. وضعیت و حاشیه های 
المپیــک ریو در ســال ۲0۱6 و جام جهانی 
فوتبال در سال ۲0۱4، نشان از اوضاع آشفته 
این کشور داشــت. با این حال، اقتصاددانان 
به آینده بزرگترین کشــور آمریکای التین 

خوش بین هستند. 

از عرش تا فرش
برزیل چگونه اقتصاد نوظهور شد و چگونه به زیر آمد؟

8درس گفتارهای اقتصاد جهان
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کارآفرین سال ۱370، نماینده های رئیس جمهور وقت، هاشمی رفسنجانی، وزیر اقتصاد محسن نوربخش و رئیس وقت بانک مرکزی 
محمدحسین عادلی در آمریکا اعالم کردند که در تصحیح امور گذشته تالش خواهند کرد. به این ترتیب بعد ۱3 سال برخوردار 

به ایران برگشت. او هفته ای چند روز به دادگاه انقالب می رفت و چند ساعت بیرون در منتظر رسیدگی به پرونده اش می شد.

مدرن تر ایرانی  به سوی 
سرگذشت سه نسل کارآفرینی در خاندان برخوردار

سال های دهه 40 یک محله تنها یک تلویزیون 
داشت و همه اهالی محل برای دیدن برنامه های 
یکی دوساعته تلویزیون، در خانه متمول محله 
که توانسته بود تلویزیون بخرد، جمع می شدند. 
حتی دهه ۱350، عده ای مراسم جشن های ۲500 
ساله شاهنشاهی را از تلویزیون های سیاه وسفید 
تماشا کردند. حاال هرکســی که خاطره ای از 
تلویزیون های سیاه وســفید دارد، آن را مدیون 
محمدتقی برخوردار اســت. کســی که برای 
اولین بار محصوالت الکتریکی در ایران تولید 
کرد و سبک زندگی مدرن را به ایران آورد اما 
درنهایت عاقبتی مشابه تمام کارآفرینان دهه 40 

پیدا کرد و بعد از انقاب، اموالش مصادره شد.
یکی دیگر از غول هــای صنعتی دهه های 
۱340 و ۱350، محمدتقی برخوردار است. کسی 
که بین ســال های ۱34۱ تا ۱356 با مشارکت 
ســرمایه گذاران داخلی و خارجی توانســت 
باتری  الکتریک،  پــارس  مثل  کارخانه هایی 
پارس، پارس توشــیبا و لوازم خانگی پارس را 

تأسیس کند.
محمدتقی از یک خانواده اصل و نسب دار 
و اهل کار بود. شــرکت خانوادگی برخوردار، 
به عنوان یکــی از بنگاه های خانوادگی تا پایان 
زندگی حاج محمدحســین برخوردار فعال بود. 
محمدتقی از ســال ۱336 تا ۱357 این شرکت 
را به صورت مستقل اداره می کرد. به این ترتیب 
ســه نســل از خاندان برخوردار بین سال های 
۱۲80 تا ۱357 در این شرکت به عنوان موسسه 
اقتصادی فعالیت داشتند. نسل اول این خاندان، 
فعالیت  است.  فرزند حسین  حاج محمدمهدی، 
محمدمهدی بیشــتر در زمینه تجارت چای با 
هندوستان و ملک داری بود. پسر محمدمهدی، 
محمدحسین ســال ۱۲74 به دنبال آمد. او در 
بحبوحه دوران مشروطه زندگی کرد و به همین 
دلیل هم تاجری محافظه کار شد. درواقع اسم فامیل 
برخوردار را محمدحسین برای خاندان برگزید. 
سال ۱304 که سازمان ثبت احوال تأسیس شد، 
او احتماال به دلیل متمول بودن، فامیلی برخوردار 
را انتخاب کرد. محمدحسین بعد از پدر، راهش 
را ادامه داد. رونق کاری محمدحســین بیشتر 
درزمانی رو به رشد گذاشت که با ربابه مرشد، 
دختری از خاندانی تاجر و ماک ازدواج کرد. 
کاالهایی که محمدحسین تجارت می کرد، مانند 
پدرش به چای ختم می شد، البته او قند و رنگ 
نساجی هم معامله می کرد. تبحر خانواده تا اینجای 

کار تنها در تجارت بود.
ســال ۱3۱5، گویا فعالیت خاندان مســیر 
دیگری را طی می کند. طبق کتاب »سرگذشت 
50 کنشگر اقتصادی ایران« حاج محمدحسین 
برخوردار، غامرضا آگاه، ابوالقاســم هرندی 
و شــهریار راوری، شرکت سهامی کتیرا را با 
ســرمایه هفتصد و بیست هزار ریال در کرمان 
تأسیس کردند. حاج محمدحسین همچنین ۱9 
درصد از سهام شرکت نسبی که در سال ۱3۱6 
در زمینه تجارت پنبه، خشکبار، کتیرا و چای 
فعالیت می کرد را در اختیار داشت. برخوردار 
همچنین تعدادی ســهام در کارخانه های اقبال، 
خورشید، شرکت برق خســروی خراسان در 
اختیار داشت؛ اما بازهم در فعالیت های صنعتی 
مشارکت جدی نداشت. درنهایت محمدحسین 
سال ۱340 در 66 سالگی به دلیل بیماری قند در 

تهران درگذشت.

QQQمحمدتقی برخوردار به میدان می آید
محمدتقی یکی از شش پسر محمدحسین 
بود. همان فردی که انقابی در کســب وکار 
خانوادگی ایجاد کرد. در کتاب »سرگذشت 50 
کنشگر اقتصادی ایران« درباره او نوشته است: 
»محمدتقی )پسر دوم خانواده( ظرفیت و ایده 
الزم، زمان مناسب و بهره گیری از موقعیت ها 

فریده عنایتی
خبرنگار

را تشخیص داد و در طی 36 سال فعالیت مدام 
تجــاری و صنعتی، موفق ترین فرد خانواده در 

زمینه توسعه شرکت های صنعتی شد.«
محمدتقی ســال ۱303 در یزد به دنیا آمد. 
به روایتی در سال ۱3۲۱ دیپلم گرفت. در همین 
زمان به همراه برادر بزرگش حاج محمدمهدی 
از طریق کویت به سفر حج رفته بود. در کتاب 
»موقعیت تجار و صاحبــان صنایع در ایران 
عصر پهلوی؛ زندگی نامه و کارنامه محمدتقی 
برخوردار« درباره این ســفر محمدتقی نوشته 
است: »درگیری های نظامی متفقین در منطقه 
خاورمیانه، فقدان وســایل نقلیه و ناامنی راه ها 
باعث شد که سفر آن ها چندماه به طول انجامد« 
تا جایی کــه خود وی نقل می کرده: »هرروز 
به خانه خدا می رفت و دعا می کرد که اتوبوسی 
برایشان فراهم نماید زودتر برگردند.«« او پس 
از بازگشت به بهانه ادامه تحصیل به تهران آمد 
و مشغول کسب وکار شد. با اینکه خانواده اش با 
اقامت او در تهران مخالف بودند، اما پس از او، 

سه برادر و دو خواهرش هم به تهران آمدند.
تهران مســیری برای رشد محمدتقی شد. 
او در ۲۲ ســالگی، کاالهای زیادی مثل برنج، 
نخ، رنگ، چای، شــکر، پسته، کاغذ، باطری، 
پارچ،  پنکه،  ماشین حســاب،  ساعت،  رادیو، 
لیوان، ســم د.ت.ت، هیدروسولفیت و... را از 
داخلی  نمایندگان  یا  چند شــرکت خارجی 
آن ها، وارد و توزیع می کرد. تجارت آن قدر با 
پوست و گوشت محمدتقی عجین شده بود که 
در ۲۲ سالگی به پدرش پیشنهاد داد زمین های 
نامرغوب کشاورزی را بفروشند و در تجارت 
سرمایه گذاری کنند. بعد از جنگ جهانی دوم، 
او به تجارت کشورهایی مانند آلمان و ژاپن 
-که کاالهای ارزان تر عرضه می کردند- تمایل 
بیشتری داشت. در ۲4 ســالگی به فکر افتاد 

دفتری در آمریکا اجاره کند.
در  پدربزرگ  محمدمهــدی  فعالیت های 
خانــواده همچنان متبلور بــود. تا جایی که 
محمدتقی، چای، رنگ، نخ، مس و صدور پسته، 

حنا، بادام و زیره وارد می کرد.
تجار  »موقعیت  کتاب  نوشــته های  طبق 
و صاحبــان صنایع در ایــران عصر پهلوی؛ 
زندگی نامــه و کارنامه محمدتقی برخوردار«، 
حاج محمدتقی چون کارت بازرگانی نداشت، 
از کارت پــدر برای واردات اســتفاده کرده 
تجارت،  اتاق  بانکــی،  و کارهای گمرکی، 
وزارت دارایی، تخلیه و ارسال کاال و مکاتبات 
مربوطه را انجام می داد. در کتاب »سرگذشت 
50 کنشگر اقتصادی ایران« هم این طور آمده 
است که محمدتقی احتماال ســال ۱3۲8 در 
۲5 ســالگی کارت بازرگانی اش را دریافت 
کرد. او درحالی که پیشــه خانوادگی را ادامه 
می داد، اما سعی داشت در آن رشدی هم بکند. 
به همین دلیل هم برخاف پدرش که کاالهای 
کشــاورزی را معامله می کرد، او نمایندگی 
کاالهای بادوامی مثــل رادیو، پنکه، یخچال، 
ماشین حساب و باطری را به دست آورد. البته 
در این مســیر باید راه و رسم این بازار را یاد 
به همین دلیل هم در تجارت خانه  می گرفت. 
حکیم زاده نحوه واردات کاالهــای بادوام را 

آموخت.

QQQتولید در کنار تجارت
به تدریج بــا ورود کاالهای صنعتی به بازار 
ایــران، شــیوه های جدید فــروش و احترام 
به مصرف کننده نیز توسعه یافت. حاج محمدتقی 
کار  بین المللی  شــرکت های  معتبرتریــن  با 
می کرد، کاالهای مورد فروش او عیب و نقص 
کمتری داشــت. فعالیت های صنعتی محمدتقی 
به نیروهای انسانی ماهر، دانش فنی باال و منابع 
مالی گســترده نیاز داشت. همین مسئله، نیازمند 
مشارکت بزرگ ترین شرکت های صنعتی دنیا، 
مثل توشــیبای ژاپن، جنرال الکتریک آمریکا، 
لگراند فرانســه و مؤسســات مالی داخلی، مثل 
مشارکت بانک توسعه صنعتی و معدنی و سایر 
فعاالن صنعتی بود. عاوه بر این، حاج محمدتقی 
برخوردار در چندین شرکت و بانک سهام دار بود.
اوج فعالیــت اقتصادی او از ســن 38 تا 54 
ســالگی بود. طبق کتاب »سرگذشــت پنجاه 
کشــنگر اقتصادی ایران« ایــن دوره با فوت 
پدرش و ســرمایه گذاری مشــترک او با چند 
شرکت آمریکایی شروع شد. در تمام ۱5 سالی 
که محمدتقی فعالیت صنعتی داشت، دفترش در 
محل شــرکت تجاری تهران الکتریک بود. در 
همین دوره فعالیت تجاری اش بســیار گسترش 
یافت. پس از چند ســال هم از فعالیت تجاری 
یک کاالی خارجی به تولید آن روی می آورد. 
ساعت سیکو، تنها یکی از نمایندگی هایش بود. 
به طوری که طی چند سال توانست ۲0 درصد از 
بازار ساعت را در دست بگیرد. بر همین اساس هم 
از سال ۱354، طرح تولید ساعت دیواری را شروع 
کرد. محمدتقی از طریق شرکت های مهندسی 
و بازرگانــی پارس، پارس الکترونیک و رویال 
الکترونیک، مســئولیت نمایندگی کمپانی های 
خارجی و توزیع محصوالت شرکت های صنعتی 
خود را در ایران انجام داد. آن طور که در کتاب 
»موقعیت تجــار و صاحبان صنایــع در ایران 
عصر پهلــوی؛ زندگی نامه و کارنامه محمدتقی 
برخوردار« نوشته شده است: »شرکت بازرگانی 
تهران الکترونیک در ســال ۱347 تأسیس شد. 
سرمایه اولیه آن، صد و پنجاه میلیون ریال بود. در 
اواسط دهه پنجاه، به نهصد میلیون ریال رسید. او از 
طریق همین شرکت تا سال ۱358، بخش عمده ای 
از فعالیت های وارداتی خود را در زمینه کاالهای 
برقی و اداری انجام می داد. این شرکت در سال 

۱357، حدود 400 کارمند و نمایندگی ۱6 شرکت 
بزرگ و معتبر بین المللی که شامل توشیبای ژاپن 
)نمایندگی لوازم صوتی و تصویری، لوازم خانگی 
و اداری، المپ، پزشــکی، باتری و...( آکائی و 
سان سوئی ژاپن )صوتی( سیکوی ژاپن )ساعت(، 
جنرال الکتریک آمریکا )لوازم خانگی بزرگ( 
کندی ایتالیا )لباس شــویی( الیوتی ایتالیا )لوازم 
اداری( دووال آلمــان )گرامافون( را در اختیار 

داشت.«
با شــروع دهه ۱340، کارها توسعه بیشتری 
پیدا کرد. به طوری که در فاصله سال های ۱34۱ 
تا ۱357، فعالیــت صنعتی او در زمینه کاالهای 
مصرفی بــادوام، خصوصــا لوازم خانگی مثل 
تلویزیون، المپ، پلوپــز، پنکه، آبمیوه گیری، 
باطری، کاشــی، فرش و یخچال بود. او تا سال 
۱35۲ -که قیمت هر بشکه نفت کمتر از دو دالر 
بود- شش شرکت بزرگ صنعتی با حدود چهار 

هزار پرسنل تأسیس کرد.
دیگر چیزی جلودار محمدتقی نبود. او یکی 
پس از دیگری شــرکت و کارخانه تاســیس 
می کرد و چرخ اقتصاد را به گردش درمی آورد. 
مهر ســال ۱34۱ اولین شــرکت ری. او. واک 
)قوه پارس( را در جاده مخصوص کرج تأسیس 
کرد. کار این شــرکت به منظور تولید و فروش 
باتری های خشک در سه اندازه بزرگ، متوسط و 
کوچک بود. در ابتدای کار 85 درصد از سرمایه 
متعلق به شرکت ســرمایه گذار آمریکایی )از 
شرکت ری. او. واک( و ۱5 درصد متعلق به حاج 
برخوردار بود. در سال ۱355 این رابطه، معکوس 
شد و سهم برخوردار به 70 درصد رسید. شرکت 
تا جایی رشد کرد که نیروی انسانی آن به حدود 

900 نفر افزایش یافت.
محمدتقی بازهم از کار نایستاد. او سال 4۲، 
شــرکت پارس الکتریک را برای تولید رادیو 
و تلویزیون تأســیس کرد. در آغاز تلویزیون 
سیاه وســفید تولید می کرد، اما از ســال ۱356 
به تولید تلویزیون رنگی روی آورد. این شرکت 
با سرمایه گذاری کاما ایرانی تأسیس شد و در 

زمان انقاب ۲000 شاغل داشت.
شرکت صنعتی پارس توشیبا در بهمن ۱347 
در رشــت تأسیس شد. 40 درصد سرمایه متعلق 
به شرکت توشیبای ژاپن، 40 درصد سهم حاج 
محمدتقی برخوردار و ۲0 درصد متعلق به بانک 

توسعه صنعتی و معدنی بود. کار این شرکت تولید 
انواع لوازم خانگی، مثــل پنکه، آب میوه گیری، 
چرخ گوشت و انواع پلوپز بود. میزان تولید آن 
در سال ۱357 قریب به هفتصد هزار دستگاه بود. 
شرکت المپ پارس توشیبا هم یک سال بعد با 
همان ســرمایه گذاران در جوار کارخانه صنعتی 
پارس توشیبا شروع به کار کرد. هدف از تأسیس 
آن تولید المپ های رشته ای )معمولی و شمعی( و 
فلورسنت بود. این دو شرکت، قریب ۲000 نیروی 
انسانی داشــتند. همچنان شرکت پشت شرکت 
تأسیس می شد. بهمن ۱350، شرکت فرش پارس 
در شهر صنعتی البرز و با سرمایه گذاری مشترک 
ایرانی تأســیس شد. ســال 5۱، شرکت کاالی 
الکتریک خریداری شد و انواع کلید و پریز تولید 
می کرد. همان سال شــرکت کشت و صنعت 
جیرفت برای تولید محصوالت کشاورزی و دو 
کارخانه دیگر برای تولید کنسرو ماهی و انواع 
کمپوت خریداری کرد. ســال 5۲، شرکت های 
کارتن البرز، سرامیک البرز، کاشی پارس تأسیس 
و بهره برداری آزمایشــی از آن ها سال 54 و 55 
شروع شد. سال 54، شرکت لوازم خانگی پارس 
با ۱5 درصد ســرمایه گذاری مشــترک جنرال 
الکتریک آمریکا تأسیس شد. کار این شرکت 
تولید یخچال، فریزر و لباسشویی بود. البته انقاب 
در تولید آن وقفه انداخت و بهره برداری به سال 

59 موکول شد.
ســال 54، صنایــع الکتریــک البــرز با 
سرمایه گذاری مشترک شرکت لگراند فرانسه، 
بانک توسعه صنعتی و معدنی و حاج محمدتقی 
برخوردار تأسیس شــد. در همان سال شرکت 

پوشش در رشت هم شروع به کار کرد.

QQQآزمون دولتی برای خاندان کارآفرین
انقاب که شد، ســه نسل کار و فعالیت در 
خاندان برخوردار محو شــد. بر اســاس کتاب 
»موقعیت تجــار و صاحبان صنایــع در ایران 
عصر پهلــوی؛ زندگی نامه و کارنامه محمدتقی 
برخــوردار«، »حاج محمدتقی برخــوردار در 
زمان پیروزی انقاب در انگلســتان بود. با باز 
شدن فرودگاه ها در اواسط بهمن ۱357 به ایران 
برگشت. هنگامی که امام خمینی به مدرسه رفاه 
آمد تلویزیون مداربسته ای به آنجا هدیه داد... باور 

نمی کرد دارایی او مصادره شود.«

طبق همان کتاب، »حاج برخوردار ظهر یکی 
از جمعه های گرم اواسط تیر ۱358 از رادیو شنید 
که شرکت هایش ملی شــده است. ۲4 ساعت 
در اندیشه بود. پس ازآن به حکم شورای انقاب 
اعتراض کرد. می گفت تولیدکننده ای که مالیاتش 
را پرداخته اســت نباید مشمول مصادره گردد.« 
»عموم سازمان ها یا شخصیت های ذی نفوذ، تحمل 
یا حوصله شنیدن اعتراضات سرمایه گذاران صنعتی 
را نداشتند... محاکمه دادگاه های انقاب، تبعید و 
اعدام بعضی از فعاالن اقتصادی در آن شــرایط، 
بر هراس آن ها افزود و از شــدت اعتراض حاج 
برخوردار و ســایرین کاست. پس ازآن با ترور 
کازرونی و احمد الجــوردی از فعاالن صنعتی 
توســط گروه فرقان، حاج برخوردار از محافل 
عمومی کناره گیری کرد و احتماال در همین دوره 

برایش محافظ گذاشتند.«
پس از مدتی با فشار دوستان و خانواده به طور 
قانونی کشــور را ترک کرد. پس از مصادره 
کارخانه هــا در ســال ۱358 هنگامی که حاج 
محمدتقی به نهادهــای دولتی و انقابی مراجعه 
کردند به او گفتند: حاجی وقتت را تلف نکن. 

سیاست انقاب، مبتنی بر کوچک سازی است.
درنهایت بر اســاس رأی دادگاه، کلیه اموال 
منقول و غیرمنقول برخوردار و اقارب درجه اول 
حاج محمدتقی برخوردار )غیر از سهام کارخانه ها 
کــه به تملک دولت درآمد( بر اســاس حکم 

حکومتی به نفع مستضعفین مصادره شد.
براســاس کتاب »موقعیت تجار و صاحبان 
صنایــع در ایران عصر پهلــوی؛ زندگی نامه و 
کارنامــه محمدتقی برخوردار«، ســال ۱370، 
نماینده های رئیس جمهور وقت، هاشمی رفسنجانی، 
وزیر اقتصاد محسن نوربخش و رئیس وقت بانک 
مرکزی محمدحســین عادلی در آمریکا اعام 
کردند که در تصحیح امور گذشته تاش خواهند 
کرد. به این ترتیب بعد ۱3 سال برخوردار به ایران 
برگشت. او هفته ای چند روز به دادگاه انقاب 
می رفت و چند ساعت بیرون در منتظر رسیدگی 
به پرونده اش می شد. دادگاه در سال ۱373، حکم 
به بازگرداندن مقداری از زمین های موروثی حاج 
محمدتقی در رفسنجان و یک سال بعد هم حکم 
استرداد منزل شخصی را صادر کرد. البته در این 
ســال برای انتقال زمین، پولی بابت مراقبت و 

حفاظت گرفته شد.
محمدتقی تمام زندگی خود را کار کرد. اما 
زمانی که از بازپس گرفتن اموالش ناامید شده 
بود، در مقابل ســوالی که اگر امروز فعالیت 
تجاری ات را شــروع می کردی چگونه عمل 
می کردی گفته بود: »یک شــرکت تاسیس 
نموده و آن را شــخصا اداره می کردم و هرگز 
در جهت گسترش فعالیت ها اقدامی نمی نمودم.« 
او در حالی ایــن جمله ها را بیان کرده بود که 
همیشه می گفت »زندگی، اولش کار، وسطش 
کار و آخرش کار اســت و کسی از پرکاری 
نمرده است.« در نهایت او زمانی رو به افول و 
مرگ رفت که اموالش مصادره و بیکار شــده 
بود. محمدتقی تیرماه سال 90 بعد از یک دوره 

فراموشی درگذشت.
مردم در خیابان به تماشای تلویزیون ایستاده اندکارخانه پارس الکتریک، ساخت بدنه تلویزیون

حاج محمدحسین برخوردار

حاج محمدتقی برخوردار

پسران حاج محمدحسین برخوردار: از راست نشسته، حاج محمدتقی برخوردار- حاج محمدمهدی برخوردار- حاج علی اکبر 
برخوردار-ایستاده از راست: حاج محمدعلی برخوردار-عباس برخوردار-حاج محمدهاشم برخوردار
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عمده ترین دلیل بحران آب در کشور ما به شرایط جغرافیایی ، وضعیت آب و هوا و 
میزان بارش بر می گردد ولی در کشورهای پیشرفته با شرایط مشابه ، مصرف آب به 
شکل دقیق تری مدیریت می شود. طبیعت

همه ما بارها شنیده ایم که پیش بینی می شود 
جنــگ و نزاع اصلی دنیــا در آینده نه چندان 
دور ســر آب باشــد، ولی این هشدار جدی 
چقدر توانسته حساسیت موضوع را به جامعه و 
حتی سیاستگذاران کشور منتقل کند؟! عیسی 
کانتــری رئیس جدید ســازمان حفاظت از 
محیط زیست در کنفرانس خبری خود ، بحران 
آب را مهم ترین چالش و اولویت محیط زیستی 
کشــور اعام کرد. کانتری در این نشست 
خبری تاکید کــرد که بیش از 70درصد زمان 
خود را صرف مسئله آب خواهد کرد . او گفت: 
»موضوع نخست کشور باید آب و کمبود آن 
باشد ، چالش های محیط زیست در اکثر کشورها 
اولویت بندی می شود ، مثل چین که آلودگی هوا 
را اولویت اول خود قرار داده ؛ برخی از کشورها 
پسماند یا دیگر موضوعات را در اولویت خود 
قرار داده اند... بررســی ها نشان می دهد بیش از 
70درصد مشکل محیط زیست کشور ما در حوزه 
آب است و تداوم روند موجود در کشور تا ۱5 
سال آینده موجب از بین رفتن تاریخ چند هزار 
ساله ما خواهد شد.« کانتری برای شرح اهمیت 
این موضوع به خبرنگاران گفته است: »70درصد 
وقت خود را روی مسئله آب خواهم گذاشت، 
چون اشتباه است که وزارت نیرو را به حال خود 
رها کنیم. شرط من برای پذیرش ریاست سازمان 
این بود که تصمیم گیر اصلی آب، شورای عالی 
آب باشــد، نه وزارت نیرو. آقای روحانی هم 

شرط من را پذیرفت.«
تا اینجای کار همه چیز به نظر خوب پیش 
می رفت اما کانتری برای اینکه از اهمیت بحران 
آب بگوید، به فعاالن محیط زیســت هم کنایه 
زد: »آب، تاریخ 7هزار ســاله ایران زمین را به 
مخاطره می اندازد. ما نباید مسئله مهمی مانند آب 
را قربانی یوزپلنگ کنیم. اگرچه هر دو دارای 
اهمیت هستند، اما اولویت های کشور باید در 
نظر گرفته شود.« این اظهار نظر در حالی انجام 
گرفت که چنــد روزی از روز ملی یوزپلنگ 
بیشتر نگذشته بود؛ در این زمان کمپینی از سوی 
چهره های سرشناس و فعاالن محیط زیست برای 

ایجاد حساسیت عمومی و تاش برای حفظ 
زیستگاه این گونه جانوری در ایران به راه 
افتاد؛ شعار آن »تا یک حسرت ملی تنها 
50 یوز باقی است« توانست از نظر تبلیغاتی 
بسیار منســجم عمل کند تا جایی که با 
مشارکت محمدجواد ظریف و بسیاری از 

هنرمندان و ورزشکاران همراه بود.
به  عاقه منــدان  همــه  بی شــک 
محیط زیست خواستار ســازمان و نظامی 
برنامه محور هســتند که فعالیت هایش را 

براساس نیازها و ظرفیت ها؛ اولویت بندی  کند ، 
اگر بخواهیم واقع بینانه به موضوع بنگریم، این 
موضوع را می پذیریم که بحران آب بسیار جدی 
و از آنچه تصور می شود به ما نزدیک تر است اما 
همه اینها نافی اهمیت حفظ تنوع زیستی نیست ، 
شاید بهتر باشد در مسائل زیست محیطی ، برای 
بیان اهمیت یک موضوع ، از مقایســه و ایجاد 

دوگانه های مرسوم پرهیز شود.
ممکن است عجیب به نظر برسد وقتی 70 
درصد سطح کره زمین از آب تشکیل شده  است، 
چطور ممکن است بحرانی جدی در بخش قابل 
توجهی از کره خاکی در اثر کمبود آب بروز و 
ظهور پیدا کند! خاورمیانه با وجود اینکه حدود 
۱4 درصد از مساحت زمین را تشکیل می دهد، 
تنها دو درصد از ذخایر آبی زمین را در اختیار 
دارد. کشور ما در منطقه خشک و نیمه خشک 
کره زمین قرار دارد و میانگین بارندگی در ایران 
کمتر از یک ســوم میانگين جهانی است و از 
طرفی جمعیت و مصرف آب در کشورمان بیش 
از استانداردهای جهانی است. به عبارتی بحران 
موجود ناشــی از عدم تناسب عرضه و تقاضا 
رخ داده اســت. وجود آب سالم برای نیازهای 
انسانی از جمله شرب، کشاورزی و صنعت از 
عوامل اساسی است. اهمیت این عنصر حیاتی را 
صد البته در نواحی خشك و نیمه خشك بهتر 
می دانند؛ در این مناطق اســت که باران برکت 

است و برای نزول آن راز و نیاز می شود.

QQQدالیل مواجهه با کم آبی چیست؟
عمده ترین دلیل بحران آب در کشور ما به 
شــرایط جغرافیایی ، وضعیت آب و هوا و میزان 
بارش بر می گردد ولی در کشورهای پیشرفته با 
شرایط مشابه ، مصرف آب به شکل دقیق تری 
مدیریت می شود. اگر تقسیم بندی درباره سلسله 
دالیل شــرایط به وجودآمده صــورت گیرد ، 
عاوه بر قرارگیری فات ايران روی کمربند 
خشکسالی ، می توان به مواردی اشاره کرد که 
مهم ترین آنها عبارتند از اســتفاده نادرست و 
هدررفت بی رویه آب در کشــاورزی ، استفاده 
غیراصولــی از آب های زیرزمینی ، پایین بودن 
بازدهی در کلیه مراحل تامین ، توزیع و تحویل 
آب ، آلودگی منابع آب های زیرزمینی و سطحی 
آب ، تلفات زیاد آب در شــبکه آبرســانی ، 

لوله کشی غیر اســتاندارد صنعتی و مسکونی ، 
کافی نبودن تصفیه خانه های شهری و صنعتی ، 
عدم وجود الگوی مناسب کشت ، استفاده آب 
برای محصوالت پرمصرف ، مصرف بی رویه آب 
در واحد های مسکونی و صنعتی و... که عموما 
نسبت به اســتاندارد های جهانی فاصله زیادی 
وجود دارد و اگــر عزمی جدی برای مقابله با 
بحران آب وجود داشته باشد، بايد برای حل تمام 

موارد مذکور برنامه ریزی دقیقی صورت گیرد.

QQQعوارض کمبود آب
 کاهش دسترسی مردم به آب: قابل لمس ترین 
نتیجه کمبود آب ، از دسترس خارج شدن آب 
جهت شرب و مســائل بهداشتی است. تصور 
اینکه در آینده اي نه چندان دور ممکن اســت 
برای اســتحمام یا نوشیدن آب با مشکل جدی 
روبه رو شویم، ممکن است بتواند چهره شوم این 

بحران را عمومی کند.
 از بیــن رفتن محیط زیســت: بســیاری از 
تاالب های دارای اهمیت بسیار باال در سال های 
اخیر در سراشیبی نابودی قرار گرفته اند ؛ دریاچه 
ارومیه هنوز شرایط پایداری پیدا نکرده است ، 
گاوخونی  هورالعظیم ،  شادگان،  هامون ،  تاالب 
و... در شرف رسیدن به نقطه پایان قرار گرفته اند 
و هر یک تاثیر بســزایی در نوع زندگی کلیه 

موجودات زنده پیرامون خود دارند.
 کاهش آب های سطحی: تعداد قابل توجهی از 
رودخانه های مهم کشور تبدیل به رودخانه های 
فصلی یا کم آب شده اند که از معروف ترین آ نها 
می توان به زاینده رود اشاره كرد که در شرایط 
بحرانی قرار دارد. رودخانه قره ســو در استان 
اردبیل و رودخانه قزل اوزن در استان آذربایجان 

غربی از دیگر نمونه های این رودخانه ها هستند.
 از بین رفتن جانــواران : گونه های مختلف 
جانوری بر اثر عوامل متعــددی که مرتبط با 
کمبود آب و خشکسالی است، از بین رفته اند؛ 
گروهی به طور مســتقیم براثر نبود آب تلف 
شده اند  و گروهی از پرندگان در اثر خشک شدن 
تاالب ها مکان مناسبی برای تابستان گذرانی پیدا 
نکرده اند. بعضي از حیوانات نیز بر اثر کم آبی 
زیستگاه خود را از دست داده یا زیستگاه شان هر 
روز محدودتر می شود و در نتیجه ادامه حیاتشان 
با مشکل اساسی روبرو می شود یا مجبور به کوچ 

از منطقه می شوند.
 ایجــاد بیابان و گردوغبار: یکی از مهمترین 
معضات زیست محیطی در سال های اخیر بدون 
شک موضوع گرد و غبار است که باز هم از طرق 
مختلف با کمبود آب در ارتباط است؛ اول اینکه 
خاک موجود در فضای زیر آب های سطحی ، 
با هر گونه باد یا فشاری در فضا به حرکت در 
می آید و از طرف دیگر پوشش گیاهی اي که 
می تواند مانع گسترش بیابان شود، در اثر فقدان 

آب ، کم جان تر می شود و از بین می رود.
 کاهش محصوالت کشاورزی : با وجود اینکه 
حدود 90 درصد آب موجود در کشور صرف 
کشاورزی می شــود هر گونه نقصان و کمبود 
آب ، در صورت ادامه همین روند باعث کاهش 
چشمگیر محصوالت کشــاورزی و از طرف 
دیگر منجر به بیــکاری بخش قابل توجهی از 
کشاورزان و زمین داران می شود. تنها راه چاره 
برای حفظ کشاورزی ، مدرنیزاسیون و استفاده 
از فناوری های نوین در عرصه تولید محصوالت 

است.
 شیوع بیماری ها : کمبود آب به طور مستقیم 
و غیرمســتقیم می تواند در بــه وجود آمدن 

بیماری های متعددی موثر باشد.
مجموعه موارد فــوق ، اهمیت بحران آب 
را برای عاقه مندان به محیط زیســت عینی تر 
می کند ، به نوعی موضوع آب با اکثر دغدغه های 
زیست محیطی مرتبط است و می تواند در کشور 
اولویت ســازمان حفاظت از  ما مناسب ترین 
محیط زیست باشــد. به مصاحبه رئیس جدید 
از  با درک درســتی  ســازمان برمی گردیم ، 
شرایط موجود مهمترین و اصلی ترین اولویت 
زیست محیطی را شناسایی کرده است؛ منتها بهتر 
بود به عنوان رئیس دولتی متولی محیط زیست، 
هیچ کــدام از دغدغه های زیســت محیطی را 
کم اهمیت جلوه نمی داد. از طرفی می توان گفت 
به طور متوسط جامعه ای که نسبت به موضوعات 
محیط زیستی حساس باشد به عموم مسائل نگاه 
ویژه ای خواهد داشت. البته کانتری در بخشی 
از کنفرانس خبری با اشاره به چالش های اصلی 
زیست محیطی گفته است :»مسائل زیست محیطی 
در نقاط مختلف کشور فرق می کند. در شمال 
کشور مسئله اول پسماند است اگرچه در دیگر 
نقاط کشــور اولویت چهارم و پنجم را دارد. 
آب  مسئله 
شمال  در 
ر  کشــو
از  شــاید 
آخریــن 
مسائل باشد 
اولویت  و 
و  پنجــم 
هم  ششم 
اما  ندارد. 

در دیگر نقاط کشور اهمیت شماره یک است. 
در جایی مثل بیرجند پسماند اصا مشکل نیست 
و آنجا مســئله اول آب است و جای دیگری 

مسئله اول آلودگی هواست.« 

QQQ راهکار های پیشنهادی در مواجهه با
بحران آب

اول، مهمتریــن موضوع درک  در وهله 
صحیح و واقعی از شــرایط موجود است که 
با پیمایش و پژوهش های دقیق علمی میســر 
خواهد شد ، که این راه می تواند تا حدودی نیازها 
و مســیر آینده را تعیین کند. موضوع مهم و 
اساسی دیگر باال بردن بهره وری در کشاورزی 
و جلوگیری از روش های سنتی کشت است 
که بايد با روش های بهینه ای جایگزین شــود 
و از کشــت محصوالتی که بــه آب زیادی 
نیاز دارند در مناطق خشــک و نیمه خشک 
جلوگیری شود . جدا کردن آب مصرفی جهت 
شــرب و دیگر مصارف خانگی ، مراقبت از 
هرگونه تخریب پوشش های گیاهی و تاش 
برای گسترش آن ، مطالعه مجدد روی سد ها ، 
تاش برای فرهنگ سازی و آموزش به منظور 
اصاح الگوی مصرف ، اصاح تمامی شبکه های 
آبرسانی قدیمی و جلوگیری از اتاف آب حین 
توزیع ، استفاده از انرژی های مدرن ، استفاده از 
تمیزکننده های دیگر که نیازی به آب نداشته 
باشد و مواردی دیگر از این دست که با بررسی 

بیشتر قابل شناسایی است.
کانتری به عنوان ارشدترین مدیر دولتی 
محیط زیست معتقد است برای حل بحران آب 
باید همکاری و ارتباط تنگاتنگی با وزارت نیرو 
و کشاورزی وجود داشته باشد. کانتری معتقد 
است نباید شــیر آب در اختیار یک سازمان 
یا وزارتخانه باشــد ، بلکه بايد تصمیم گیری 
کان تر باشد و زیر نظر شورای عالی آب با 
ریاست رئیس جمهور صورت گیرد. او معتقد 
اســت »اگر بپذیریم حدود 99-۱00 میلیارد 
مترمکعب آب تجدیدپذیر داریم، طبق ضوابط 
بین المللی فقط 40 درصــد آن را می توانیم 
مصرف کنیم. حدود 40 میلیارد متر مکعب. 
ما آن را زیر پا می گذاریم و 55 تا 60 درصد 
مصرف کنیم. حداکثر آبی که کشور می تواند 
در ده ســال آتی بهره برداری کند، 55 تا 60 
میلیارد مترمکعب است. از این چند درصد سهم 
بخش کشــاورزی باشد که وقتی می خواهیم 
رشد اقتصادی داشته باشیم کشاورزی نمی تواند 
سهم زیادی در رشد اقتصادی داشته باشد. بخش 
خدمات و صنعت باید توسعه پیدا کنند. این 

بخش ها که توسعه پیدا می کنند نیاز آبی آ نها 
افزایش پیدا می کند. یعنی حداکثر آبی که در 
آینده می توانیم در بخش کشاورزی حساب 
کنیم حدود 40 میلیارد مترمکعب اســت. به 
بتوانیم  اینکه سرمایه گذاری کردیم و  فرض 
تولید ماده خشک در مقابل یک مترمکعب 
آب از 950 گرم موجود را به ۱/۲ کیلوگرم 
برسانیم؛ یعنی ۱۲0-۱۲5درصد افزایش دهیم؛ 
تولید ما در آن صورت به اندازه تولید ســال 
گذشته خواهد بود که 8۲ میلیارد مترمکعب 
آب مصرف کردیــم و برای 33 میلیون نفر 
کاالی اساسی تولید کردیم. باقیمانده را وارد 
کردیم. واقعا باید سیاست گذاران به این مهم 
پی ببرند که بــه علت محدودیت آب، حتی 
با دو برابر شــدن بهره وری به فرض که در 
ده ســال آینده 950 گرم را به دوکیلو و صد 
گرم افزایش دهیم، باز اگر امروز 76 میلیون 
نفر جمعیت داریم که ســال گذشته برای 33 
میلیون نفر کاالی اساســی تولید کردیم، دو 
برابر هم بشود چون مقدار آب از 80 میلیارد 
به چهل میلیارد در بخش کشاورزی می رسد، 
تقریبا ثابت می ماند. یعنی بخش کشاورزی ما 
هرچه بیشتر فشار بیاورد تا آب بیشتر برداشت 
کنند، تمدن کشور را با سرعت بیشتری از بین 
خواهد برد. هفت هزار سال تمدن ضرورت 

ندارد در سی سال از بین برود.«
مدیریت کان محیط زیست و حرکت در 
مسیر کاهش چالش ها و معضات زیست محیطی 
همگی تنها با مشــارکت و احساس مسئولیت 
عموم مردم امکان پذیر است و برای جلب این 
مشارکت نیاز به ایجاد همدلی و همراهی در همه 
عاقه مندان به این عرصه وجود دارد. البته تنها 
موضوعی که در ابتدای راه برای کانتری حاشیه 
ایجاد کــرد، موضوع دوگانه یوز و بحران آب 
تراریخته  نبود؛ موضوع محصوالت کشاورزی 
نیز چالشــی برای رئیس جدید به وجود آورد. 
کانتــری در کنفرانس خبــری گفت »تا به 
 حال آنهایی که مخالف تراریخته هستند، یک 
اســتدالل منطقی و علمی ندارند و حرف های 
سیاسی و شعاری مطرح می کنند.« البته وزارت 
بهداشت نیز اعام کرده که پس از تحقیقات و 
آزمایش ها پی برده است که برنج تراریخته برای 
سامتی خطری ندارد. ولی انتظار می رود با توجه 
به ممنوعیت تولید و توزیع این محصوالت در 
کشــورهای مختلف دنیا ، درباره این موضوع و 
موضوعاتی از این دست با تامل بیشتری اظهار 

نظر شود. 

بحران آب
ضرورت درک اولویت ها یا مقابله با دوگانه سازی های مرسوم

سهیال تقوی نژاد 
مترجم
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طبیعت

نهم شهریورماه برای دوستداران حیات 
وحش ایران یک روز بخصوص اســت، 
روزی که برای یادآوری ارزش یک گونه 
نزدیک به انقراض در تقویم کشورمان قرار 
گرفته است. حدود ۲5 سال پیش و در یک 
روز گرم تابستانی، یوزپلنگ ماده به همراه 
سه توله اش برای نوشــیدن آب به سوی 
باغ های اطراف بافق می رود و مردم آموزش 
ندیده و نــاآگاه آن روز تصمیم به نابودی 
این چهار حیوان بیگناه می گیرند، مادر که 
درشت هیکل تر بود با وجود صدمات فرار 
می کند ولی توله  ها با مصدومیت شدیدی 
روبه رو می شوند. فردی موضوع را به اداره 
محیط زیســت بافق گــزارش می کند و 
ماموران خود را به محل حادثه می رسانند، 
متاسفانه بعد از رسیدن متوجه می شوند یکی 
از توله ها نیز جان خود را از دســت داده 
است. دو توله دیگر به سرعت به یزد انتقال 
داده می شود و توله دیگری نیز در یزد تلف 
می شود. توله سوم توسط دامپزشکان مداوا و 
برای مراحل تکمیلی درمان به تهران منتقل 
پیدا می کند.  نجات  می شود و خوشبختانه 
به گزارش محیط بانان مــاده یوز هر روز 
برای یافتن توله هایش به نزدیکی شهر بافق 
می آمده و بعد از یک هفته ناکامی دیگر 

ناپدید می شود. .
توله بازمانده ماریتا نامگذاری شد و بعد از 
مدتی بهبودی کامل یافت و تا دی ماه ۱38۲ 
یعنی تا نه سالگی در پارک پردیسان تهران 
باقی ماند و در همانجــا مرد. هر چند دو 
توله جــان باختند اما ماریتا نجات یافت و 
نهم شهریور، روز ملی یوزپلنگ ایرانی نام 
بار  یادآوری  برای  نامگذاری  این  گرفت. 
امانت بزرگی است که بر دوش ما ایرانیان 
قرار گرفته، مسئولیت حفظ یک گونه در 
سراسر کره خاکی. 9 شهریور یاد آوری 
می کنــد که یوزپلنگ آســیایی، تبدیل 
ایرانی شده است. 9 شهریور  به یوزپلنگ 
به ما تذکر می دهد کــه حفظ تک تک 
است،  ارزشمند  چقدر  باقیمانده  گونه های 
9 شــهریور به ما یــادآوری می کند که 
برای حفظ این میراث طبیعی چه مسئولیت 
ســنگینی در قبال خالق هستی و در قبال 
جهانیان داریم. 9 شهریور قراری است در 
تقویم برای ایجاد عزمی جزم در جهت حفظ 
یوزپلنگ ایرانی شاید این اولین بار بود که 
این موضوع به شکل گسترده رسانه ای شد و 
مورد توجه افکار عمومی قرار گرفت ولی 
قرار گرفتن تصویر یوزپلنگ ایرانی روی 
پیراهن تیم ملی توانست اهمیت موضوع را 

عمومی کند .

QQQ یوزپلنگ ایرانی از چه دیدگاهی
اهمیت دارد؟

موضوع نگران کننده این است که امروز 
با وجود حفاظت گسترده، ایجاد پروژه و 
طرح بین المللی، تنهــا در حدود 50 تا 60 
یوزپلنگ آسیایی در کشور ما و کل دنیا 
باقی مانده و خطر انقراض این حیوان بسیار 

جدی است.
یوزپلنگ را ســریع ترین دونده جهان 
می دانند. این پســتاندار قادر اســت تا با 
ســرعت ۱۱5 کیلومتر در ســاعت بدود 
که هیچ حیوانی چنیــن توانایی ای ندارد. 
عاوه بر این، آنها می تواننــد در ۲.5 ثانیه 
به  سرعت صد کیلومتر در ساعت برسند 
کــه تنها چند خودرو مســابقه در جهان 
قادرند چنین شــتابی داشته باشند؛ هرچند 
ســرعت زیاد یوزپلنگ دوام زیادی ندارد 
و نمی تواند بیشتر از ۱5 ثانیه به دویدن با 

حداکثر سرعت خود ادامه دهد که دلیل آن 
گرمای بیش ازاندازه در عضات یوزپلنگ 
و خستگی زیاد ناشی از دویدن است. ولی 
در همان مدت کوتاه برای رسیدن به هدف 
و شکار تاش خود را انجام می دهد. پاهای 
بلند یوزپلنگ، توانایی دویدن با ســرعت 
زیاد را به او می دهند. عاوه براین ناخن های 
بیرون زده دســت وپاها مانع ُسر خوردن و 
برهم خوردن تعادلش می شود. به همین دلیل 
اســت که یوزپلنگ برخــاف تمامی 
ناخن های  به جمع کردن  قادر  گربه سانان، 
خود نیســت. ُدم بلند و سنگینش نیز در 
هنگام دویدن همانند سکان عمل می کند و 
با پرتاب کردن ُدم خود به چپ و راست، 
جهت حرکتش را تعیین می کند. شش ها و 
قلب بزرگ یوزپلنگ نیز به او در جریان 
ســریع خون و تنفس بهتر حین دویدن 
کمک می کنند. نام یوزپلنگ نیز از همین 
خصوصیت دونده بودن آن آمده اســت. 
یوز از مصدر »یوزیدن« به معنای جهیدن 
است و به دلیل شباهت زیادش به پلنگ، 
به عنوان یوزپلنگ، یعنــی پلنگی که با 
جهیدن طعمه اش را شکار می کند، شناخته 
شده است. مهم ترین طعمه های یوزپلنگ در 
ایران، قوچ و میش )گوسفند وحشی(، آهو، 
جبیر )حیوانی بسیار شبیه به آهو از خانواده 
غزال ها(، پازن )بز وحشــی( و خرگوش 

وحشی هستند. 
یکی دیگــر از اهمیت های یوزپلنگ 
به عنوان یکی از گربه سانان، زیبایی این 
جانور است، بدن آنها به رنگ زرد متمایل 
به خاکســتری و از خال های سیاه تو پر 
پوشیده شده است. وجود همین خال ها ممکن 
است باعث  شود تا یوزپلنگ با پلنگ اشتباه 
گرفته شود. خال های بدن پلنگ به  صورت 
توخالی و شبیه به گل هستند و با خال های 
توپر و نقطه ای یوزپلنگ متفاوت اند. برخی 
از مردم تصور می کنند یوزپلنگ و پلنگ 
این دو  یک حیوان هستند؛ درصورتی که 
با یکدیگر کاما متفــاوت و دو حیوان 
مجزا هستند. از نکات جالب خال های بدن 
یوزپلنگ این است که شکل قرار گرفتن و 
تعداد خال های روی بدن، همانند اثر انگشت 
در انســان، از فردی به فرد دیگر متفاوت 
است. هیچ دو یوزپلنگی در جهان نیستند 
که خال هایی کاما یکسان و شبیه به هم 
داشته باشــند. این خصوصیت به محققان 
کمک می کند تــا یوزپلنگ های مختلف 
را از یکدیگر تشــخیص دهنــد. اطراف 
دهان، چانه و گلو ی این جانور سفید رنگ 
است و زیر شکم و بخش درونی دست و 
پاهایش نیز رنگ روشن تری دارد. به دلیل 
داشــتن دســت و پا های بلند و کشیده و 
سینه فراخ به سگ های تازی شباهت هایی 
دارد. موهای ریــز و کوتاهی دارد که در 
زیبایی آن تاثیر بســزایی دارد. اندازه بدن 
آن بین۱۱۲ تا ۱38 ســانتیمتر و اندازه دم 
65 تا 84 ســانتیمتر، بلندی شانه ها 70 تا 
85 سانتی متر اســت و وزنش می تواند از 
34 تا 55 کیلوگرم باشــد. سر کوچک و 
جمجمه کشیده ای دارد وچشمانش در باالی 
کاسه سرش قرار دارد و خطی که به خط 
اشک معروف است از گوشه چشم حیوان 
به موازات  بینی   تا گوشه لبش امتداد یافته 
است  که رنگ سیاه آنها باعث جذب اشعه 
آفتاب و راحتی دید حیوان می شود. 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. پشت 
گردن یوز موهای بلندی قرار دارد که از سر 
تا روی شانه امتداد دارد و شبیه یال است. 
این یال ها تا حدود 3ماهگی پشت سر و بدن 

توله ها را می پوشاند و به حفاظت از باران، 
گرمایش و اســتتار آنها کمک می کند و 
پس از آن، این موها می ریزند و فقط موهای 
کوتاهی از آنها به جای می ماند که در یوز 
بالغ، به صورت یال بسیار کوتاهی وجود 
دارد که در حالت عادی خیلی قابل رویت 
نیست و تا حد زیادی به بدن جانور چسبیده 
است ولی وقتی که جانور عصبانی می شود، 

سیخ شده و کاما قابل مشاهده می شود.

QQQآرام و بی خطر
یوزپلنگ ذاتا آرام است و نه تنها خطری 
برای انســان ندارد که حتی به ســرعت 
به انســان خو می گیــرد، همین موضوع 
سبب شده تا یوزپلنگ های زیادی در طول 
تاریخ به عنوان حیوان دست آموز در کنار 
انسان ها زندگی و به آنها در شکار کمک 
کنند. ســرعت زیاد این گربه، شکار را 
برایش آسان می کرد و انسان ها هم از این 
توانایی یوز استفاده می کردند. اما سرعت 
زیاد توسعه شهرها و روستاها، بای جان 
یوزپلنگ ها شد و زیستگاه آنها را محدودتر 
کرد. چرای دام در زیستگاه ها، باعث شد تا 
منابع گیاهی مناطق روزبه روز کاهش یابد 
و از جمعیت قوچ، میش، آهو و جبیر که 
طعمه های اصلی یوزپلنگ هستند، کاسته 
شود. طبیعتا کاهش جمعیت طعمه ها، آثار 
زیان باری را بــر جمعیت خود یوزپلنگ 
داشته اســت. عاوه بر این، عبور جاده از 
زیستگاه های اصلی یوز، مرگ تعداد زیادی 
از این گوشت خوار را به دنبال داشته است 
شــکار با مقاصد مختلف نیز به وضعیت 
نامناسب زندگی یوزپلنگ ها در ایران در 
سال های گذشته دامن زده است. در دهه های 
گذشته بسیاری از یوزها از روی ناآگاهی 
مردم شکار شده اند؛ در دهه 60 و 70 عاوه 
بر ماجرای خانواده ماریتا چندین گزارش 
دیگر از حمله مردم به یوز وجود دارد که 
در تمامی این مــوارد، بی اطاعی مردم و 
ترس از حمله حیوان به اهالی و دام ها، باعث 
کشته شدن یوزپلنگ ها شده است. حال آنکه 
تاکنون از حمله یوزپلنگ به انسان گزارشی 
منتشر نشده است. درواقع یوزپلنگ حیوانی 
نسبتا ضعیف است که معموال در مواجهه با 
انسان، فرار را بر قرار ترجیح می دهد. امروزه 
خوشبختانه به دلیل آموزش و فعالیت های 
تبلیغاتی شکار یوزپلنگ بسیار کاهش داشته 
است و تنها مشکل این است که در بعضی 
گسترده ای  بســیار  دامداری  زیستگاه ها، 
وجود دارد و چوپان ها و ســگ های گله 
برای حفاظت از دام ممکن است مخاطراتی 
برای یوز به وجود بیاورند. به طور مثال در 
منطقه تــوران ۱86 آغل وجود دارد که به 
طور متوسط 500 گوسفند دارند و هر یک 
چندین سگ گله دارند و این تهدیدی بسیار 

بزرگ برای یوزپلنگ های منطقه است.
تا ابتدای دهه ۱3۲0 جمعیت یوزپلنگ 
در ایران بالغ بر 400 قاده برآورد شــده 
بود؛ امــا در حال حاضر این تعداد به کمی 
بیشــتر از 50 یوزپلنگ رســیده است. 
در سرشــماری حیات وحش معموال از 
واژه »برآورد« اســتفاده می شود؛ چراکه 
هیچ کس نمی تواند تعداد دقیق حیوانات را 
مشخص کند. کارشناسان حیات وحش با 
توجه به شواهد به دست آمده مانند عکس، 
فیلم، آثار حضــور حیوانات، خلق وخوی 
حیوانات و ... جمعیت حیات وحش را از 

طریق تخمین های کارشناسی برآورد 
می کنند. هرچه روش های علمی 

به کار  متعددتری  و  دقیق تر 
گرفته شــود، بــرآورد 

وحش  حیات  جمعیت 
خواهد  دقیق تر  نیز 

بود.

QQQتهدید و خطر
تعداد بســیار کم یوزپلنگ ایرانی، این 
حیوان را بســیار آسیب پذیر کرده است. 
خطرات پیش رو بــه دو بخش طبیعی و 
انســانی تقسیم می شــود که بی شک در 
وضعیت فعلی این حیوان عوامل انســانی 
نقش بیشتری داشــته اند. از عوامل طبیعی 
می توان به شرایط سخت باروری و زندگی 
دور از هم نر و ماده اشــاره کرد به طوری 
که اگر نر و ماده در معرض دید هم باشند، 
تمایلی به جفتگیری وجود ندارد و اگر دور 
از هم باشند امکان جفتگیری کاهش پیدا 
می کند، تهدیــد دیگر؛ جانورانی مثل ببر، 
کفتار، گرگ و پلنگ هســتند و از بین 
رفتن توله ها بر اثر حمله این جانوران بارها 
ثبت شده است. خطر مهم دیگر، بیماری ها 
است؛  عفونی  به بیماری های  و حساسیت 
حتی گرمایش زمین نیز به طور غیر مستقیم 

در کاهش جمعیت یوز موثر بوده است. 
ولی همانطور که اشاره شد سلسله عوامل 
مهم و تاثیرگذاری که باعث کاهش تعداد 
یوزپلنگ شده اند عموما توسط انسان ها انجام 
گرفته است. از بین بردن و تکه تکه کردن 
زیستگاه، شــکار 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 دست 
رفتن چندین یوز پلنگ را یادآوری می کند. 
کم شــدن منابع غذایی و آب برای آهو، 
میش، بز و ... به عنوان منابع غذایی یوز و 

در نتیجه کوچ و یا تلف شدن آنها. 
تصادف ماشــین با یوز در جاده هایی 
که درست از وســط زیستگاه این جانور 
می گذرد تلفات بسیاری داده است به طوری 
که در ۱5 سال اخیر بیش از ۱5 قاده یوز 
در اثر تصادف از بین رفته اند که این یعنی 
بیش از یک چهارم کل یوزپلنگ آسیایی 
موجود، یا شکار بی رحمانه یوزپلنگ 
برای تفریح و استفاده از پوست آن 
در پالتوهای چرم بســیار غم انگیز 
برای  اینکه  غم انگیزتر  و  اســت 
به پوست  زنانه  پالتوی  یک  تولید 
پنج تا شش یوزپلنگ نیاز است که 
خوشبختانه به نظر می رسد در کشور 
گرفته  انجام  فرهنگ سازی های  با  ما 

این اتفاق کمتر رخ داده است. 

QQQباالتر از خطر
به طور کلی می توان گفت تمام گونه ها 
در طبیعت از یک زمانی آغاز می شود، در 
یک دوره ای که شرایط برای آن فراهم باشد 
به اوج خود می رسد و بعد از یک بازه زمانی 
افت می کند و منقرض می شود؛ یعنی حتی 
اگر دخالت های انسان هم نبود و ساخت 
جاده ها و شکار هم نبود این روند طی می شد 
و در یک زمانی یوزپلنگ منقرض می شد 
ولی امروزه شاهد آن هستیم که انسان این 
روند را بسیار سریع تر کرده است. به طور 
مثال اگر قرار بود حیات یوزپلنگ تا یک 
میلیون سال دیگر باقی بماند، در حال حاضر 
نگران هســتیم که آیا تا ۱0 سال دیگر 
زندگی می کند یا خیر؟ بعد از جنگ های 
جهانی، یوزپلنگ در بخش عمده ای از آسیا، 
اروپا و آفریقا سکونت داشته است. قلمرو 
زندگی یوزپلنگ آسیایی از دریای مدیترانه 
تا هندوســتان ادامه داشته است. بعد ازاین 
به ادوات جنگی،  انسان  جنگ ها و تسلط 
ماشین آالت و اسلحه ها افزایش پیدا می کند 
که این موضوع شرایط را برای بسیاری از 
گونه های موجود در حیات وحش سخت 
می کنــد. خیلی از گونه هــا در این دوره 
منقرض یا به سمت انقراض حرکت کردند 
که یوزپلنگ هم از آن دسته است. برای 
همین در بخش عظیمی از آسیا و آفریقا 
یوز از بین رفته است و گونه آسیایی تنها 
در بخش مرکزی ایران که در آن دوران 
دسترســی کمتری به آن وجود داشــته، 
باقی مانده است و البته در بخش هایی که از 
نظر حیات وحش غنی تر بوده به کلی این 
حیوان نابود می شود. شاید تقدیر این باشد 
که آخرین یوزپلنگ های آسیایی موجود 
در روی زمین هم وطنان ما باشند و همین 

موضوع مسئولیت ما را چند برابر می کند.

پلنگ یوز بحران 
نهم شهریور؛ روز ملی یوزپلنگ ایرانی

یوزپلنگ ذاتا آرام است و نه تنها خطری برای انسان ندارد که حتی به سرعت به انسان خو می گیرد، همین موضوع سبب شده تا 
یوزپلنگ های زیادی در طول تاریخ به عنوان حیوان دست آموز در کنار انسان ها زندگی و به آنها در شکار کمک کنند. سرعت زیاد این 

گربه، شکار را برایش آسان می کرد و انسان ها هم از این توانایی یوز استفاده می کردند.

علیرضا طاهری
فعال محیط زیست



یکشنبه 2 مهر 1396سال یکم . شماره 1811

سرمایه

استیونهورویتززادهی7فوریه1964در
اقتصــاددانآزادیخواه دیترویتآمریکا
مکتباتریشاست.ویتحصیالتعالیاش
رابــامطالعهفلســفهواقتصادازدانشــگاه
میشیگانآغازکردهودکترایشرادررشته
اقتصادازدانشگاهجورجمیسون،کهیکیاز
مراکزاصلیمکتباتریشدردنیایامروز
اســت،دریافتکــردهاســت.ازهورویتز
آثاریهمچونتکاملپولی،بانکداریآزاد
ونظماقتصادیوهمچنینکنشانسانیونه
طراحیانسان:لیبرالیسمدرسنتروشنگری
اسکاتلندی،بنیآنهایخردواقتصادکالن:
دیدگاهیاتریشــی،ومدرنفمیلِیهایک:
لیبرالیســمکالسیکوفرگشــتنهادهای

اجتماعیمنتشرشدهاست.
QQQ

از زمان آغاز بحران و رکود اقتصادی، 
و  اجتماعی،  روشــنفکران  پژوهشگران، 
حتی رسانه ها عاقه ای دوباره به اندیشه های 
اقتصادی مکتب اتریش پیدا کرده اند. پس 
از مدت های مدید، چارچوب تحلیلی اقتصاد 
اتریشی توجه شمار متعددی از خط دهندگان 
بانفوذ افکار عمومی را، اگر نگوییم به طور 
جدی، به خود جلب کرده است. البته که 

این اتفاقی خوب است.
اما، در عین حال، این اقبال جمعی باعث 
شده است بسیاری صفت »اتریشی« را برای 
اشاره به دیدگاه هایشان درباره ی مسائلی به 
کار برند که ورای مسائلی قرار می گیرند که 
در چارچوب تحلیلی اقتصاد اتریشی مطرح 
می شود. علی الخصوص صفت »اتریشی،« 
نه تنها غیرمستقیم، بلکه مستقیماً از رهگذر 
کاربــرد اصطاحاتی نظیر »اتریشــی-
ترجیحاِت  توصیف  برای  آزادی خواهانه« 
خاص سیاســت گذاری یا جهان بینی های 
وســیع تر، بدل به معادلــی تقریبی برای 
»بــازار آزاد« یا »آزادی خواهانه« شــده 
است. نتیجه  ی این است که، آن چه اقتصاد 
اتریشی هست، به رغم باالرفتن شهرتش در 

این اواخر، اغلب به چیزی تحریف شده که 
اقتصاد اتریشی نیست.

مثــًا، اوایــل همین ماه، جــی. دی. 
از  »اگر  می نویسد:  یادداشت نویس  هیمِل 
چشم اندازی اتریشــی که بنگریم، داوری 
سیاست گذاری های  درباره ی  ]اتریشی ها[ 
عمومی شــتابزده اســت و اســتوار بر 
به پرسش گرفتن انگیزه های دیگران« و بعد 
اشاره می کند به »نفرت اتریشی ها از سیاست 
به مستبد  خارجی آمریکا و عاقه شــان 
خواندِن ]ابراهام[ لینکلن.« مکتب  اتریشی ها 
باید فکری به حال این باورهای دردسرساز 
]یعنی  ما  الف( »چشــم انداز«  بکنند که 
»داوری های  دربرگیرنده ی  اتریشــی ها[ 
شــتابزده« در مورد سیاست های عمومی 
است ب( از چشم انداز ما ]مکتب اتریشی ها[ 
انگیزه های دیگران را باید زیر سوال برد؛ 
و ج( اقتصاد اتریشی مستلزم این است که 
دیدگاهی معین درباره ی سیاست خارجی یا 

جنگ  داخلی آمریکا داشته باشیم.
وقتی افراد این باورها را به اقتصاد اتریشی 
نسبت می دهند، یعنی ما در انتقال اندیشه های 
اساســی مکتب اتریش موفق نبوده ایم و 
اتریشــی  اقتصاد  اینکه  انتقال  به ویژه در 
رویکردی اســت در مطالعه ی کنش های 
بشری و جهان اجتماعی، و نه مجموعه ای از 
احکام درباره ی سیاست گذاری های دولتی. 
اگر به راستی به دنبال فهم جهان به منظور 
بهبودِ آن هســتیم، به آراء اقتصاد اتریشی 
نیازمندیم و نباید مردم را با ایجاد این تصور 
دلزده کنیم که اقتصاد اتریشی مستلزم باور 
به چیزهایی اســت که در آن چارچوب 
تحلیلی قرار نمی گیرنــد )و برخی از آنها 
را می توان، به درســت یا به غلط، احمقانه 

دانست(.
باید بگویم ایرادِ کار دوســویه است. 
نخست، بسیاری از روزنامه نگاران و مفسران 
یا، به رغم وفور اطاعات بسیار در اینترنت، 
تاشی نمی کنند دریابند اقتصاد اتریشی واقعًا 
پیشداوری های  اینکه  چیست/یا  درباره ی 
خودشــان را دارند که باعث می شود هر 
را که  اتریشــی  از مکتِب  کاریکاتوری 
می توانند پیدا یا جعل کنند، بپذیرند. دوم، 

خود اتریشی ها هم در ایجاد این وضعیت 
مقصرنــد، زیرا که تمایــز میان »اقتصاد 
اتریشــی،« »آزادی خواهی لیبرتارین،« و 
دیدگاه های خاص شــان درباره ی مسایل 
تاریخی یا مسائل مربوط به سیاست گذاری 
را به روشــنی بیان نکرده اند. طرفه اینکه 
اقتصاددانــان اتریشــی، و علی الخصوص 
میزس، در طوِل تاریــخ با صراحِت تمام 
از مفهوم »اســتقال پژوهــش علمی و 
میان  تفاوت های  و  اخاقی«  ارزش داوری 
تئوری و کاربست تاریخی یا درک تاریخی 

گفته اند.
لذا برای کمک به کســانی که درک 
روشــن تری می خواهنــد از آنچه اقتصاد 
اتریشی هســت، و آنچه اقتصاد اتریشی 
نیست، من مطالعه ی مدخل اقتصاد اتریشی 
را در دایره المعارف فشرده ی اقتصاد توصیه 
می کنم که همکار وباگ نویســم، پیت 
بتکی، نوشته است و دقیقاً همان منبعی است 
که بــه کارِ روزنامه نگاران متعهد می آید. 
در این مدخل، پیت بتکی ده گزاره مطرح 
می کند که معرف اقتصاد اتریشی هستند. 
من این ده گزاره را ذیًا می آورم، سپس به 
ارائه ی توضیحاتی ]درباره ی آنها[ می پردازم.
۱- انتخاب کردن چیزی است که تنها از 
فرد سر می زند ]عمل انتخاب قابل انتساب 
به یک کلیتی همچون، جامعه، ملت، دولت، 

طبقه و... نیست[
۲- مطالعــه ی نظم بازار اساســاً درباره ی 
رفتارهای دادوستدی است و نهاد هایی که 

این دادوستدها در آنها روی می دهند.
3- باورها و اندیشه های ]ذهنی و غیرعینی[ 

مردم »فکت «های علوم اجتماعی هستند.
4- فایده و هزینه  اموری ذهنی ]غیرعینی[ 

هستند.
5- نظــام قیمت ها موجــب صرفه جویی 
در آن اطاعاتی می شــود کــه مردم در 
تصمیم گیری های هرروزه شان باید پردازش 

کنند.
6- مالکیت خصوصی بر ابزار تولید شرطی 
ضــروری برای حســاب گری اقتصادی 

عقانی است.
7- بــازار رقابتی یک فرآیند اکتشــاِف 

یعنی  است؛  ]فرآیند  اســت  کارآفرینانه  
طی طریق است، نه تعادل مقصد، نه وضع 

جاری امور.[
8- پول خنثی نیست ]قبض و بسط در حجم 
پول در رونق و رکــود در اقتصاد واقعی 

باتأثیر نیست.[
9- ساختار ســرمایه از کاالهای ناهمگنی 
شکل می گیرد که هر یک مصارف خاص 

متعددی دارند و باید با هم ردیف شوند.
۱0- نهادهــای اجتماعی غالبــاً نتیجه ی 
کنش های انسان ها هســتند، اما محصول 

طرح ریزی انسان ها نیستند.
پیتر بتکی در مقاله ی مذکور این گزاره ها 
را شفاف بیان کرده است، و نیاز نیست من 
آنچه او می گوید را تکرار کنم. در عوض، 
صرفاً می خواهم نشان دهم چطور هر یک 
از اینها گزاره ای اســت درباره ی ماهیت 
چگونگِی  اجتماعی-اقتصادی/یا  جهــان 
تحلیل آن. هیچ کــدام از گزاره های فوق 
حکمی مربوط به سیاست گذاری در مسائل 
اقتصادی یا هر چیز دیگری، نیســت. بار 
دیگر می گویم: اقتصاد اتریشی مجموعه ای 
از اندیشــه ها و مفاهیم مفید در تحلیل و 
درک جهان است؛ و نه مجموعه ای از احکام 
سیاست گذاری. اقتصاد دان های غیراتریشی 
]غیرمکتب اتریشی[ بسیاری با دیدگاه های 
سیاست گذارانه ی به شدت آزادی خواه وجود 
دارند )مثًا برایان کاپان( و اقتصاددانانی 
هستند که هرچند نه همه، اکثر گزاره های 
باال را قبول دارند، اما خودشان را آزادی خواه 
نمی خواهند )مثل راجر کاپل(. و پرشمارند 
افرادی که معتقدند لینکلن مســتبد بوده 
است و سیاست  خارجی آمریکا کابوسی 
اقتصادی  به مکتب  اما  امپریالیستی است، 
اتریشی تعلق ندارند )و اقتصاددانان مکتب 
اتریشی ای هستند که با هر دو ادعای فوق 

مخالفند(.
برای رســیدن از اقتصاد اتریشــی به 
باید  سیاست ها،  باب  در  نتیجه گیری هایی 
برخی عقاید غیراقتصادی اساســی را در 
اقتصاد دخیل کرد، عقایدی از این دســت 
که تشریک مساعی اجتماعی، صلح و رفاه 
مطلوبند و اینکه هیــچ ارزش مهم تری از 

اینها وجود ندارد. افزون  بر این، بیاِن همچو 
ادعاهایی، به خصوص آنجا که اساس شان بر 
فهم تاریخی است، همچنین مستلزم داوری 
تفسیرِی اقتصاددان است، تفسیری که او 
را به ورای اصول مصرح اقتصاد اتریشــی 
می راند. اظهارنظری درباره ی سیاست گذاری 
یا تاریخ مســتلزم این است که اقتصاددان 
از دانش حوزه های دیگر اســتفاده برد و 
به فهمش از تاریخ و بازیگران زمان حال 
استناد جوید. تئوری اقتصاد اتریشی به تنهایی 
نمی تواند چنین داوری ای درباره ی سیاست ها 

کند یا همچو فهم تاریخی ای به دست دهد.
گفته ی میزس درباره ی وظیفه ی مورخان 

را ماحظه کنید:
»مورخ در برخورد با مسأله ای تاریخی 
از دانــش برگرفته از منطــق، ریاضیات، 
علوم طبیعی و به ویژه رفتارشناسی انسانی 
بهره می گیرد. حال  آن که افزارهای ذهنی 
این علوم غیرتاریخی برای کار او کفایت 
نمی کنند. این افزارها بــرای او ابزارهاِی 
ناگزیر  و  کمکی ای صرف نظرنکردنــی 
هســتند، که به خودی خود پاسخ گویی به 
پرســش هایی را که با آنها سروکار دارد، 

امکان پذیر نمی سازند.
مورخ نمی تواند این مسائل را صرفاً بر 
پایه ی قضایایی که علوم دیگر در اختیارش 
گذاشته اند حل کند. همیشه در پس هر یک 
از مسائل او چیزی هست که تن به تحلیل 
به وسیله ی آموزه های دیگر علوم نمی دهد. 
خصوصیات منحصربه فــرد و یگانه ی هر 
رویداد موضوع مطالعه ی فهم تاریخی هستند. 
»...این روشی است که همه ی مورخان و 
کساِن دیگر در شرح و تفسیر رویدادهای 
بشری گذشته و پیش بینی رویداد های آینده 
به کار می برند«. )کنش انسانی صص. 49-
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اقتصاد اتریشــی )رفتارشناسی انسانی 
اتریشی( در مسائلی نظیر مسائل مربوط به 
سیاست خارجی آمریکا، یا جنگ داخلی 
آمریکا هیچ حرفــی در خود و از خودش 
برای گفتن ندارد، یا درباره ی اینکه آیا نظام 
ملی بانکی آمریکا محصول دسیسه چینی های 
مخفیانه  بانکداران اســت، یــا اینکه آیا 

خانواده ی بــوش ارتباطی با نازی ها دارند، 
معنوی مشروع است،  مالکیت  اینکه حق 
یا اینکه انداختن بمب های اتمی روی ژاپن 
موجه بوده است یا خیر. بااین همه، اندیشه ها 
و مفاهیم تئوریک مکتب اتریش بدون شک 
در تاش هــای ما برای فهم این مســائل 
کاربرد دارند )همان طــور که تحقیقاِت 
کریــس کوین روی سیاســت خارجی 
آمریکا نشان داده است(، اما هیچ چیز، تکرار 
می کنم هیچ چیزی، وجود ندارد که »الزم 
آوَرد« کسی که اندیشه های مکتب اتریش 
را به کار می گیرد درباره ی این دست مسائل 
موضع خاصی بگیرد. و هیچ موضعی که بر 
این اساس گرفته شود را نمی توان به درستی 
دیدگاهِ »مطلق« اتریشی در آن مورد خواند.
افزون  بر این، اقتصاد اتریشی هیچ حرفی 
درباره ی »حقوق طبیعی« ندارد که بزند. در 
واقع، میزس منکر وجود حقوق طبیعی بود و 
معلوم نیست که اگر براهین مبتنی بر حقوق 
طبیعی را بر براهیــن دایر بر نتیجه گرایی 
)consequentialism( ترجیــح دهیم اصًا 
اقتصاد، هر مکتبی که باشــد، به چه درد 

خواهد خورد.
از  است  اتریشــی مجموعه ای  اقتصاد 
گزاره های تحلیلی درباره ی جهان و نحوه ی 
مطالعه ی آن. این اقتصــاد مجموعه ای از 
احکام ناظر بر سیاست گذاری یا تفسیرهای 
تغییرناپذیر از تاریخ نیست. فارغ از اینکه  
چه دیدگاهی از این مســائل دیگر داشته 
باشــیم، الزم اســت اقتصاددانان مکتب 
اتریش به صراحت بگویند که این دیدگاه ها 
از کاربرد چارچوب  مؤلفه ای ضــروری 
اتریشی برای تحلیل نیستند. و اگر بتوانیم در 
تصریح این تمایِز میزسی بهتر عمل کنیم، 
حتی بهتر از پیش خواهیم توانست نه تنها 
عقاید خودمان را به گوش مخاطبان برسانیم 
بلکه تأیید و موافقت شــان را نیز به دست 
آوریم؛ کاری کــه از طریِق جدا کردن 
عقاید و اندیشه های مان از مواضع بخصوصی 
ممکن می شود درباره ی مسائلی که لزومًا 
هیچ ارتباطی با اقتصاد اتریشــی ندارند و 
مکرراً کسانی را که شاید می توانستند در 
غیر این صورت با ما همدل باشند، می تاراند.

هایــکمیگویدســنِتاســمیت-هیوممعتقد
اســتازآنجاکهابناِیبشرازشناختمحدودی
برخوردارنــد،بــرایاینکهاینشــناخترادر
دســترِسدیگرانقراردهیــم،آزادیضروری
است.درمقابل،انتظارزیادهازحِدعقلگرایاناز
عقالنیتانسانبهتخریبوتهدیِدآزادیفردی

انجامیدهاست.
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در سه یادداشت های پیشین ام در باب متون 
بنیادین اقتصاد اتریشــی قرن بیستم، به بررسی 
کتاب عمل انسانِی لودویگ فون میزس پرداختم 
که ترجمه ی انگلیسی آن در سال ۱949 منتشر 
شد. کم تر از یک سال پیش از آن، دومین کتاب 
از کتاب های ســه گانه مان در این باره، به بازار 
آمد. فردگرایی و نظم اقتصادی مجموعه ای است 
از مقاله های فردریش هایِک، از دهه ها ی ۱930 
و ۱940، که بیش ترشــان پیش تر در مجله های 
اقتصادی منتشر شده بودند. اگرچه این مقاله ها 

بنا نبود در چنین مجموعه ای گنجانده شــوند، 
تصویری روشن و منســجم از دست آوردهاِی 

متمایز اقتصاد اتریشی به دست می دهند.
این مقاله ها را به زحمت می توان در سه گروه 
دســته بندی کرد. اولین گروه مقاالتی هستند 
درباره ی ماهیت اقتصاد، دومین گروه مقاالتی 
که عموماً مقاالت »شناختی« خوانده می شوند و 
بعد از آن، سه مقاله ی هایک در باِب مجادله ی 
محاسبه ی سوسیالیستی. هر مقاله ی هایک که 
مســتقیماً به بحث درباره ی کینز و گفت وگو 
درباره ی اقتصاد کان در دهه ی ۱930 می پردازد، 
از این مجموعه غایب است؛ که عجیب می نماید. 
بیش تــر این مقاالت در کتاب ســود، بهره و 

سرمایه گذاری، در سال ۱930، منتشر شده اند.
مقاله های فردگرایی: درســت و نادرست، 
اجتماعــی، که مقدمات  و واقعیت های علوم 
مهمــی در ورود به اندیشــه ی نظم اختیاری و 
ذهنیت گرایی به دست می دهند، در گروه نخست 
جای گرفته انــد. اولین مقاله فردگرایی در نظِر 
اندیش مندانی مانند آدام اسمیت و دیوید هیوم را، 
که درکی مایم تر و کم تر عقایی از فردگرایی 
دارند، از مکتِب عقل گراتِر روســو و دیگران، 

که قدرِت بی انــدازه ای از خلق و کنترِل جهاِن 
اجتماعی به فرد می دهد، تفکیک می کند. هایک 
می گوید سنِت اسمیت-هیوم معتقد است از آنجا 
که ابناِی بشر از شناخت محدودی برخوردارند، 
برای اینکه این شناخت را در دسترِس دیگران 
قرار دهیم، آزادی ضروری اســت. درمقابل، 
انتظار زیاده ازحِد عقل گرایان از عقانیت انسان 
به تخریب و تهدیِد آزادی فردی انجامیده است.

QQQواقعیت های جهان اجتماعی
مقاله ی دوم به اقتصاددانــان، و در مقیاِس 
عام تر دانشمنداِن علم اجتماع، یادآور می شود که 
واقعیت های جهان اجتماعی باورها و مشاهدات 
افراد هســتند. هر تبییِن مناسبی از پدیده  های 
اجتماعی، مانند پدیده های بازار، باید با چگونگی 
درک افراد از جهان آغاز شود. این بدین معنی 
نیســت که جهان چیزی جز افراد نیست،  بلکه 
می گوید توضیِح ســازمآنها و نتایِج اقتصادی 
باید از افراد شروع شــود. مقاالت »شناختی« 
اقتصادداناِن  مهم ترین مقاالِت این کتاب برای 
اتریشــِی مدرن هســتند. هایک در اقتصاد و 
شــناخت، می گوید بازارها ماهیتاً فرآیندهایی 

در حوزه ی یادگیری اجتماعی هستند. مردم در 
بازار تاش می کنند انتظارات خود را با یکدیگر 
هماهنگ کنند. بدین معنی که ســعی می کنند 
تا جای ممکن از نگاه دیگران نسبت به جهان 
اطاع یابند. مقاله ی کارکرد شناخت در جامعه، 
توضیح می دهد چطور قیمت ها با قرار گرفتن در 
جایگاه نمایندگان شناختی که رفتار ما را هدایت 
می کنند، مشــکِل هماهنگی انتظارات را حل 
می کنند. هایک در معنای رقابت، گامی فراتر 
می گذارد و نشان می دهد چطور الگوی استانداردِ 
این پیش فرض  بــا  »موازنه ی کامًا رقابتی« 
که مردم دانش و شــناخِت کامل دارند، به کل 
صورت مســأله را پاک می کند. هایک معتقد 
است مفهوم اتریشِی رقابت درمعناِی فرآیند، و 
نه یک وضعیِت تعادل، آشکارا توضیح می دهد 
که چطور رقابت نظــامِ قیمت ها را در جهِت 
تســهیِل رسیدن به شــناخت هدایت می کند. 
این دیدگاه ها در ســه مقاله ای که به برآورد 
عقانی تحِت سوسیالیســم می پردازند هم دیده 
می شــوند. هایک در این جا، به ویژه در سومین 
و آخرین مقاله، ادعــا می کند گرایش تعادلِی 
اقتصــاد، اقتصاددانان را گمراه می کند و به این 

تفکر می رساند که کار یک هیأت برنامه ریزِی 
مرکزی- قیمت گــذاری و تخصیص کاالهای 
سرمایه ای- دشــوارتر از وظیفه ای نیست که 
پیِش روی بازار قرار می گیــرد. در الگوهای  
»سوسیالیست های بازارباورِ« اندیشمندانی مانند 
اســکار النگه فرض بر این قرار می گیرد که 
تعادلی  برنامه ریزی مرکزی[ مجموعه ای  ]نهاد 
از قیمت هاست، یعنی درست همان کاری که 
گمان می شد بازار انجام می دهد. پس چرا شرایِط 
الگویی کامًا رقابتــی را در بنگاه های اقتصاد 

سوسیالیستی پیاده نکنیم؟

QQQمنحنی ای در کار نیست
هایــک اصرار دارد منحنی هــایِ  هزینه و 
تقاضایی که در نظریه هــای اقتصادی به کار 
می بندیم، و النگه فرض را بر دسترســِی هیأت 
مرکزی به آنها می گذارد، وجود عینی ندارند و 
از  این رو بازیگراِن صحنه ی دنیاِی واقعی از آنها 
آگاه نیســتند؛ آنها در عوض باید هر روز این 
متغیرها را کشف کنند. این فرآیند کشف، فقط 
زمانی می تواند اتفاق افتد که کارآفرینان با رقابتی 
واقعی روبه رو هستند، منابِع خود را به کار می بندند 

و بر ســر آنها مخاطره می کنند. سوسیالیسم، 
چه در قالب برنامه ریزی جامع و چه در معناِی 
»سوسیالیسم بازار«، هرچه بکوشد نمی تواند با 
بازار هموندی کند، زیرا فاقِد قیمت هایی است 
که بر اســاِس ارزش واقعی پول تعیین شده اند 
و چنین فرآیند کشفی ندارد. مسأله   رسیدن به 
موازنه نیســت، بلکه تنظیم لحظه به لحظه ی آن 
تا رســیدن به تغییری مدام در شناخت انسان و 
میزاِن دسترسی به منابع است. فاصله گرفتن از 
اندیشه ی موازنه باور برتری بازار را بیش از پیش 
آشکار می سازد. بسیاری از مضامینی که از زماِن 
احیاِی اقتصاد اتریشی در نیمه ی دهه ی ۱970 به 
شاخصه هاِی این مکتِب اندیشه ی اقتصادی تبدیل 
شده اند، برگرفته از این مقاالت هستند. به بیان 
دقیق تر، اقتصادِ اتریشِی پس از احیا، آمیزه ای از 
تمرکِز هایک بر شناخت، کشف و نظم اختیاری 
و تأکید میزس بر کنِش هدفمند، برآورد پولی 
و کارآفرینی بوده است. این مجموعه ی مضامین 
شالوده ی رویکرد اتریشــِی مدرن است، و در 
سومین کتاب مهم قرن بیستم بود که ترکیِب 
مضامیِن میزســی و هایکی نخستین بار به بار 

نشست.

چیست؟ یش  اتر مکتب 
اقتصاد اتریشی چه هست و چه نیست؟

فردگرایی و نظم اقتصادی
نگاهی به نظریه ی فردریش فون هایک

 استیون هورویتز
مترجم: مانی قائم مقامی

 استیون هورویتز
مترجم: صبا رستگار

اقتصاد اتریشی مجموعه ای است از گزاره های تحلیلی درباره ی جهان 
و نحوه ی مطالعه ی آن. این اقتصاد مجموعه ای از احکام ناظر بر 
سیاست گذاری یا تفسیرهای تغییرناپذیر از تاریخ نیست.



گفتمان فصل 4:  فرهنگ و اندیشه

این روزها در میان اخبار با دو رویداد 
مهم روبه رو هستیم. اولین آن ها جشن های 
هفتادمین سال اســتقالل پاکستان  از هند 
اســت و دیگری فراخوان مسعود بارزانی 
برای برگزاری رفراندوم استقالل کردستان 
عراق. ایــن دو رویداد بــرای ما از آن 
جهت اهمیت دارند که بدانیم گذشــته و 
حال همواره درس هایی برای ایران داشته 
و دارند. زمانی که هند از یوغ اســتعمار 
بریتانیا بیرون آمد همــه اقوام آن اعم از 
هندو، سیک، مسلمان و زرتشتی درباره ایده 
ضدیت با استعمار هم داستان بودند تا اینکه 
بعدها به  دلیل دعواهای دینی، میان مسلمانان 
و هندوها اختالف افتــاد و در مواجهه ای 
همراه با تلفات زیاد پاکســتان از پیکره 
هند جدا شد. امروز علیرغم جدایی و ثبات 
نســبی همچنان این تخاصم ادامه دارد؛ در 
واقع رهبران اولیه پاکستان یعنی محمدعلی 
جناح، فاطمه جناح و اقبال الهوری بی آنکه 
به عواقب عمل شان بیندیشند باعث جدایی 
جبهه اسالم از هندوستان شدند و در ادامه 
همین مسیر پاکستان نیز به دو بخش تقسیم 
شد و پاکستان شــرقی )بنگالدش( نیز 

جداسری پیشه کرد. 
درباره فاصله ایجاد شــده میان هند و 
پاکستان بسیار می توان نوشت اما به همین 
نکته می توان اکتفا کرد که پاکستان در 
بدو تولدش به قدری از هند فاصله گرفت 
که حتی سرود ملی  یا »ملی ترانه« اش را 
به زبان فارســی سرودند؛ این امر در حالی 
صورت گرفت که زبان رسمی پاکستان 
اردو بود و زبان های دیگر نیز مثل پنجابی، 
پشتو و بلوچی در آن رواج داشت و عماًل 
زبان فارسی به صورت جدی در میان مردم 

رواج نداشت.1
از سوی دیگر، با کردستان عراق مواجه 
هستیم. پس از سقوط صدام و اخراج بعثی ها 
از دولت و مناصــب نظامی عراق، عماًل 
قدرت به دست شیعیان این کشور افتاد و 
کردها که سابقه مبارزه با دولت بعثی را در 
کارنامه شان داشتند، سرزمین خود را بازیابی 
کردند و فی الحال مسعود بارزانی می خواهد 
تا زنده  اســت کشور مستقل کردستان را 
تأسیس کند. البته در طول این مدت اهل 
سنت عراق نیز بیکار ننشستند و مدت ها 
در تکریت و موصل بــا دولت مرکزی 
جنگیدند تا اینکه باالخره داعش سر برآورد 
و خود را به عنوان دولت آنان معرفی کرد 
و بسیاری از آن ها با ابوبکر بغدادی بیعت 
کردند چرا که سهم شان در دولت مرکزی 

به نسبت شیعیان کم بود. 
غــرض از این مقدمه آن اســت که 
مادامی که یک جمعیت طایفه باشــند، 
شیخ می خواهند مانند طوایف عرب جنوب 
کشور که هر کدام شیخی دارند و به آن 
»شــیخ الطائفه« می گویند. وقتی جمعیت 
رشــد کند و ویژگی قومی )ethnic( پیدا 
کند افراد به دنبال رهبر هژمون یا با قول 
عرب ها سیادت می گردند و به دنبال یافتن 
»سیدالقوم« می روند. در مرحله بعد زمانی 
که تکامل جمعیت بیشتر شد و به مرحله 
ملت رســید، دولتخواهی مطرح می شود و 
ملت در پی برقراری دولت خود برمی آید 
چرا که گمشده اش دولت خودش است. 
برای مثال در نمونه کردستان عراق شاهد 
هســتیم که از دوره مالمصطفی بارزانی 
تا به امروز پرچم، ســرود، کنسولگری، 
پیش مرگه و ارتش اختصاصی پدید آمده 

و دولتمردان هر آن ممکن اســت واحد 
پول منطقه ای مشــخص کنند و به چاپ 
اسکناس نیز دست بزنند. کردهای عراق 
فی الواقع فقط دولت ندارند و اگر دولت شان 
برقرار شود،nation-state تشکیل می شود. 
این جمعیت قباًل زبان، مذهب، نژاد، پیشینه 
فرهنگی و تاریخی مشترکی داشتند اما با 
این حــال قوم بودند و این پارامترها هنوز 
برای اطــالق واژه ملت کفایت نمی کرد، 
چرا که یک قوم زمانی ملت می شــود و 
قوام )STABLITY( پیدا می کند که دستگاه 

حاکمه )ESTABLISHMENT( داشته باشد. 
QQQ

حال به نمونه ایران توجه کنید؛ کشوری 
که هم ملت داشته و هم به تعبیر هگل اولین 
دولت را در تاریخ داشته است. ملت ایران به 
لحاظ فرهنگی دوام داشته  است ولی گاهی 
همچون زمان حمله اسکندر دولت اش محو 
شده اســت، اما بعداً همین ملت دولت اش 
را بر بستری که از قبل موجود بوده ایجاد 
 کرده اســت؛ چنانکه دیدیم بعد از حمله 
اعراب به ایران، ایرانیان سعی کردند دولت 
خود را بسازند. این مقوله را در ادبیات مان 
نیز شاهد هستیم که بارزترین آن شاهنامه 
است که فی الواقع اثری دولت نما محسوب 
می شود؛ فردوسی در اثر خود بیش از آنکه 
بخواهد احیاگر زبان فارسی باشد به دنبال 
احیای دولت از دست رفته است. در جای 
دیگر نیز یعقوب لیث می گوید: »چیزی 
را که من انــدر نیابم چرا باید گفتن« که 
فی الواقع می خواهد جداسری خود از خالفت 
بغداد و همچنین احیای دولت ملی را نشان 
دهد. از این نمونه ها فراوان اند؛ چه نادر، چه 
شاه صفی و تبارش و چه جنبش مشروطه 
و حتی دولت موقت مهندس بازرگان. حتی 
به اعتقاد من فلسفه انتظار برای ایرانیان هم 
فلسفه دولت از دست رفته است که برای 
اثبات این امر می توان به عبارت »اللّهم انّا 
نرغب الیک فــی دوله کریمه« در دعای 
افتتاح استشهاد کرد که طلب دولت در آن 

به وضوح مشخص است. 
فی الواقــع بعد از شکســت ایران در 
جنگ های ایران و روس و پی بردن ایرانیان 
به مسأله توسعه نیافتگی و عقب ماندگی که 
نمود آن در قشون نمایان شد، اهالی سیاست 
متوجه شدند که توسعه و ترقی امری است 
بس واجب که بعدها در همین راســتا چه 
در دولت قائم مقام فراهانی و چه در دولت 
امیرکبیر تالش شــد کــه عقب ماندگی 
به نحوی جبران شود و این امر ممکن نبود 
جز با تشکیل دولتی ملی و نه دولتی سلطانی. 
پس از آن در اواخر دوره قاجار تفاسیری 
از مهدویت به دست داده شد که گویا مبین 
آن بود که برای تعجیل در فرج باید دولتی 
به  وجود آید که آن را تمهید کند، امری 
که در غرب نیز سابقه داشته است و نمونه 
آن را در مورد پیوریتن ها مشاهده می کنیم. 
پیوریتن ها مسیانیسم را سوخت توسعه خود 
کردند و زمانی که به مرحله ای از ترقی و 
توسعه رسیدند، ایده های مسیانیستی تبخیر 
مانند داستان منطق الطیر عطار  شد. تقریباً 
که جمعی از پرندگان به دنبال سیمرغ روانه 
قاف شدند و در میانه راه عده ای از بین رفتند 
و النهایه وقتی به قله رسیدند فقط سی پرنده 
باقی مانده بودند که فهمیدند سیمرغ خود 

آن ها هستند.
از این گذشته دولت در ایران به نسبت 
دیگر کشورها اهمیت بیشتری دارد. امروز  
در ایران نه همچــون انگلیس و آمریکا، 
بورژوازی موتور توســعه است و نه مانند 
چین و ویتنام، حزب فراگیر می تواند ایفای 
نقش کند. در کشور ما به دالیل مختلف 

فقط دولت است که امکان دارد این بار را 
لذا جنبش  دولت خواهی  به مقصد برساند 
به یک معنا جنبش توسعه خواهی به شمار 

می آید.
اما در این میان این پرســش به وجود 
می آید که چرا باید بعضی اقوام ایرانی در 
سّر سویدایشــان به  دنبال دولت باشند و 
بعضی نه؟ به استناد تاریخ، بلوچ ها هیچ گاه 
از مرحله قوم فراتر نرفته اند چرا که هیچ گاه 
دولت نداشته اند؛ عرب ها نیز چنین بوده اند 
و دولــت را تجربه نکرده اند. اما در مقابل 
دو قوم کــرد و ترک در مقطعی از زمان 
صاحب دولت بوده اند، اولی دولت مهاباد 
بــه رهبری قاضی محمــد و دومی فرقه 
دموکرات به رهبری جعفر پیشه وری. این 
دولت ها اگرچه پوشــالی بودند به عنوان 
ســرنمون در ضمیر ناخودآگاه این اقوام 
حاضر هستند و به همین جهت است که 
می بینیم تیم فوتبال تراکتور یا قلعه بابک 
یا منطقه کردستان به معضلی برای دولت 

تبدیل شده اند. 
اما مشــکل حال حاضر ما چیست؟ 
مشکل ما این است که جهت شرکت در 
مراسم تحلیف رئیس جمهور برای افرادی 
که کمترین تناسبی با سیاست و دولت 
داشته و دارند دعوت نامه ارسال می شود اما 
برای مولوی عبدالحمید که در انتخابات 
برای روحانی بســیج نیرو کرد، چنین 
نمی شود و رئیس مجلس ادعا می کند که 
صندلی خالی نبوده است. مشکل دیگر ما 
این است که در فرم های گزینش به جای 
دین از مذهب افراد می پرسیم که اگر فرد 
اهل تسنن بود همان ابتدا تکلیف اش را 
روشن کنیم؛ پیش تر پرسش از دین در 
فرم های گزینش در راستای تصفیه  کردن 
بعضی از فرقه ها مطرح می شــد اما اخیراً 
برای کوچک تر کــردن دایره خودی ها 
پرســش  از مذهب نیز اضافه شده است. 
دیگر مشــکل ما این است که نه در حد 
وزیر، نه در حد مدیرکل و نه در حد افسر 
ارشد به اهل ســنت بها نداده ایم و آن ها 
را خودی فرض نکرده ایم. این مشکالت 
که البته به سه مورد فوق  محدود نمی شود 
ممکن است به جایی ختم شوند که بعضی 
بگویند: »این خانه چه زیباست ولی خانه 
من نیست.« البته این مثال منحصر به اهل 
تسنن و کردها نیســت و به بخش های 
مهمی از جامعه قابل تعمیم است؛ همان 
بخشی که انتخابات را تبدیل به رفراندوم 
می کند و می گوید ما خواهان اســتقرار 
دولت خودمان هستیم. همان هایی که به 
تعبیر الهیاتی دســت خدا را بر سر خود 

حس نمی کنند.
مقوله دولت خواهی را می توان از طرق 
دیگر به خصــوص از طریق دینی و فقهی 
نیــز ثابت کرد. مــن در اینجا به تئوری 
والیت فقیه ورود نمی کنم و به این نکته 
بسنده می کنم که امام زمانی که این تئوری 
را مطرح کرد به این مســأله قائل بود که 
دولت وظیفه دارد اموری را که شرع انور 
حاضر نیست به هیچ روی بر زمین بماند، از 
زمین بردارد و همچنین باید در زمینه دفاع 
از مــال و جان و ناموس مردم در مرزها و 
ایجاد رفاهیات آن ها بکوشد. در روایتی که 
شیعه و سنی آن را نقل کرده اند آمده است: 
»من مات ولم بیعه امام فی عنقه مات میتتًا 
جاهلیه«، یعنی هر کس بمیرد و بیعت امامی 
بر گردنش نباشــد به مرگ جاهلی مرده 
است. برداشت من از این روایت این است 
که هر کس زیر پرچم دولت نباشــد در 
وضع طبیعی مرده است و اگر می خواهید 
بدانید وضع جاهلیت چرا همان وضع طبیعی 

است به خطبه 89 نهج البالغه مراجعه کنید.2 
این نگاه در لویاتان هابز نیز نسبت به مردم 
وجود دارد، آنجا که می گوید مردمی که 
از بیعت خارج می شــوند به وضع طبیعی 

می روند. 
قدما حکمت را بــه دو بخش عملی 
و نظری تقســیم کرده اند. حکمت عملی 
شامل اخالق، تدبیر منزل و سیاست ُمدن 
بود و فی الواقع سیاســت مدن که همان 
است.  ذروه حکمت  است  حکومت داری 
از آن ســو در روایتی که عنوان یادداشت 
حاضر بر گرفته از آن است داریم »الحکمه 
یعنی حکمت گمشــده  المومن«،  ضاله 
مؤمن است و گمشده ما چیزی نیست جز 

حکمت عملی یا همان دولت. 
به واقع اگر دولتی وجود داشــت چرا 
باید یک پناهجوی جوان ایرانی در جزیره 
مانوس خودکشی کند؟ چرا باید یک جوان 
ایرانی در انگلیس توسط پلیس تحقیر شود 
و سپس توسط همسایگانش به طرز فجیعی 
کشته شود؟ این در حالی است که دیگر 
کشورها حتی حامی قاتالن زنجیره ای شان 
هستند و حاضر نیستند دولت یا ملتی غریبه 

بر اتباعشان ظلم روا دارد. 

پینوشتها:
1-بجاستبهایننکتهاشارهشودکهدرحال
حاضرسهکشورهستندکهسرودملیشان
بهزبانفارسیاســت.ایران،تاجیکستانو
پاکستانوحتیافغانســتاننیزسرودشبه
زبانپشتواســتونهدری.یعنیپاکستان
بــازباناردوبهقدریگرایشضدهندپیدا
کردکهبهایراننزدیکشدوایندرحالی
بودکهافغانستانیعنیهمسایهنزدیکایران
درسرودملیاشبهزبانپشتووفادارماند.

2-پیامبررادرزمانیفرســتادکهرشــته
رســالتمنقطع،وخوابغفلــتملّتها
طوالنی،وفتنههاجــّدی،وامورحیاتاز
همگسیخته،وآتشجنگهاشعلهوربود.
نوردنیادرکســوف،ودنیاباظهورچهره
فریبندهدرحــالخودنمایــی،برگهای
درختزندگیزرد،نومیدیازبارورشدن
شجرهحیاتبردلهاچیره،وآبزندگی
فروکــشکردهبود.زمانیکهنشــانههای
هدایتکهنه،عالئــمگمراهینمایانبود.
دنیابهاهلشرویزشــتنموده،ونســبت
بهخواهنــدهاشعبوسبود.میوهاشفتنه،
غذایــشمردار،جامهزیرشترس،وجامه
رویششمشیربود.پسایبندگانخداپند
بگیریــد،وبهیادآریدعقایــدوآراییرا
کهپــدرانوبرادرانتاندرگروآنند،وبر
اساسآنهاموردمحاسبهحققرارگرفتهاند.
بــهجانمســوگندمیانشــماوآنانفاصله
زیادینیست،وسالهاوقرنهامیانشماو
آنهانگذشته،وشمادرامروزازروزیکه
دراصالبآنانبودیددورنیســتید.بهخدا
قســمپیامبرچیزیرابهگوشنسلگذشته
شمانشــنواندمگراینکهمنامروزبهشما
شنواندم،وگوششمادراینزمانپستتر
ازگوشآناننیســت،ودیدههایآنانبینا
نگشت،ودلهاییبرایآناندرآنزمانها
قراردادهنشــدمگراینکــهدراینزمانبه
مانندهمانچشمودلبهشماعنایتشده.و
بهخداسوگندشمابعدازآنانبهچیزیبینا
نشــدهایدکهگذشتگانآنرانمیدانستند،
وشــمابهچیزیمخصوصنگشــتهایدکه
آنانازآنمحرومشــدهباشند.وهمانابال
وآزمایشــیبرشمافرودآمدهکهمهارش
مضطربوتنگشسســتاســت.بنابراین
آنچهفریبخوردگانازآنبهرهمندندشما
رافریبندهد،زیراکهفریبندههاسایهای

استگستردهتازمانیمعین.

گم شده  دولت خواهی 
4ورای حد تقریر

سعید حجاریان
نظریه پرداز سیاسی

جنگ؛  تجربه  با  مواجهه 
چرا و چگونه؟

منظور از »مواجهه تجربی« صورتی 
از مواجهــه فردی و اجتماعی به معنای 
عام و خــاص در حوزه موضوعات و 
مسائل انسانی است. به این اعتبار، تجربه 
و تجربه اندوزی یک امر انســانی و در 
زیست انسانی است. در این رویارویی  
و  افراد  درونــی  قابلیت های  تجربی، 
جامعه، در آزمــون جدید و یا تکرار 
آن، آشــکار و وضعیت جدیدی خلق 
می شــود که ما به ازاء درونی و بیرونی 
دارد. تغییرات حاصل از مواجهه تجربی، 
موجب تمایز و تقســیم بندی زندگی 
فردی و اجتماعی به زمان و یا دوره قبل 
و بعد از تجربه می شود. برپایه توضیح 
یادشده، مسیر زندگی انسان از ابتدا تا 
انتها، در فرآیند مواجهات تجربی شکل 
می گیرد و ادامه پیدا می کند. حتی در 
دوران کهولت و بی عملی نیز احتمااًل 
بازبینی تجربیات و آگاهی های حاصل 
از آن نیز به خلِق جدیدی در ســاحت 
اندیشــه و گاه مواضع و رفتار منجر 
خواهد شد. با مقدمه یادشده، این پرسش 
وجود دارد کــه تجربه جنگ ایران و 
عراق را چگونه و با چه الگویی می توان 

مورد نقد و بررسی قرار داد؟ 
مسئله اساسی در شناخت مواجهات 
تجربی این است که؛ بررسی تجربیات 
فردی یا اجتماعــی در عین حالی که 
به اعتبار امر تجربی، عام اســت، در 
موضوعات مختلف خاص اســت، لذا 
تجربه دیگران را با نگاه بیرونی می توان 
ادراک کرد، حال آنکه در نگاه به تجربه 
فردی- اجتماعی خود، رسیدن به یک 
ادراک کلی، دشوار است، زیرا باورها و 
پیش فرض های ما در نگرش به پدیده ها، 
چیزی جز همان باورهای تجربی ما و 
آگاهی های  ســایر  از  مجموعــه ای 
باورمند و غیرباورمند نیســت. مهمتر 
آنکه؛ ما قادر به مشاهده تجربیاتمان با 
نیستیم،  تجربیاتمان  از  ایستادن  بیرون 
زیرا مائیت ما چیزی جز تجربیات ما 
نیســت. به همین دلیل، گاهی قادر به 
اســتفاده از تجربیاتمان نخواهیم بود، 
زیرا از درون تجربه، به تجربه نمی توان 
نگریست! به عبارت دیگر درس آموزی 
از تجربیــات و بازبینی آنها، به معنای 
فراروی از امر تجربه شــده است، لذا تا 
زمانیکه در درون یک تجربه قرار داریم 
و با آن زیست می کنیم، امکان فراروی 
و بازبینی تجربه حاصل نخواهد شد، مگر 
آنکه با تجربه جدیدی مواجه شویم که 
به معنای تغییر در وضعیت پیشین و قرار 
گرفتن در وضعیت جدید است. در این 
صورت، امکان بازبینی تجربیات، با نگاه 
از بیرون به تجربیات، فراهم خواهد شد.

با این توضیح و با فرض امکان پذیر 
شدن بررســی تجربه جنگ با عراق، 
بازبینی و نقد و بررسی تجربیات جنگ 
با عراق، با الگوهای مختلفی امکان پذیر 

است:
می توان تجربه جنگ را در نسبت با 
امر جنگ در دوره تاریخی جنگ مورد 

بازبینی قرار داد.
می توان تجربه جنگ را در نسبت با 
شرایط صلح و ضرورت های ناظر بر دو 
زیست متفاوت در زمان جنگ و پس 

از آن، مورد بازبینی قرار داد.
می توان تجربه جنگ با عراق را در 
نسبت با جنگ در آینده، مورد بازبینی 

قرار داد.

هم اکنــون بازبینی تجربه جنگ با 
عراق، با ســه الگوی متفــاوت دنبال 
می شود که نتایج مختلفی را به همراه 

دارد:
بازبینی تجربه جنــگ با عراق در 
نســبت با دوره جنگ، موجب اتخاذ 
رویکــرد و روش تاریخی- عملیاتی 
و راهبردی شــده و بیشــتر بر نقد یا 
توجیه هر آنچه واقع شده، استوار است. 
به عبارت دیگر در این مواجهه قطبی و 
دوگانه؛ یا هر آنچه انجام شــده، تمامًا 
توجیه و از آن دفاع می شود و یا کاماًل 
مورد نقد قــرار می گیرد. نگاه متعادل 
درباره تجربه جنــگ با ارزیابی نتایج 

جنگ، هنوز شکل نگرفته است.
بازبینی تجربه جنگ در مقایســه 
با دوره پس از جنــگ، موجب نگاه 
متفاوتی به مسئله جنگ از منظر ضدیّت 
آن با زندگی شده است. نظر به پیامدهای 
سیاسی- اجتماعی جنگ، نسل دهه 60 
با وجود برخورداری از خاطرات مختلف 
از جنگ، از جمله جنگ شهرها، مایل 
به زندگی با خاطرات گذشته نبوده و 
برای فرار از آن، به زیست تجربی بدون 

جنگ تکیه می کند.
بازبینی تجربه جنــگ با عراق در 
نسبت با جنگ آینده، بیشتر در حوزه 
دفاعی- امنیتی و در ســاختار نظامی و 
اطالعاتی، همچنیــن در برخی مراکز 
پژوهشی و تصمیم گیری مورد اهتمام 
اســت و به یک مســئله عمومی و 

اجتماعی تبدیل نشده است.
   در نقد و بررســی تجربه جنگ 
در نسبت با اهداف و نتایج جنگ در 
همان دوره تاریخی، هم اکنون مناقشات 
سیاســی درباره تصمیم گیری ها برای 
جلوگیــری از جنگ و ســپس نحوه 
ادامه آن، همچنین نقش سازمانی ارتش 
و ســپاه در پیروزی ها و شکست ها، 
همچنان جریان دارد. ســطح دیگری 
از مناقشات نیز درباره میزان پشتیبانی 
دولت از جنگ است که در زمان حیات 
رفسنجانی  هاشــمی  آیت اهلل  مرحوم 
جریان داشت و ایشان نیز متقاباًل بر این 
باور بود که، نظامی ها نتوانستند پیروزی 
الزم را کســب کنند تا متکی بر آن، 
بتوان مذاکره کرد و به جنگ پایان داد.

برای روشــن شدن نحوه مواجهه با 
تجربه جنــگ در دوره جنگ، به نظر 
می رسد می توان برای رسیدن به نتیجه 
مطلوب، به چهار پرسش اساسی پاسخ 

داد:
جامعه ایران چه ادراکی از شــرایط 
تاریخی خود پس از پیروزی انقالب و 

مسئله جنگ داشت؟
واکنــش جامعه ایران و ســاختار 
سیاسی- نظامی کشور به مسئله جنگ 
چه بود و چه نتایجی را به همراه داشت؟

راهبــرد نظامــی و عملیاتی ایران 
در مراحــل مختلف جنگ، شــامل 
بازدارندگی، دفاع، آزادسازی و تعقیب 

دشمن چه بود و چه نتیجه ای داشت؟
با نظر به نتایــج جنگ در مراحل 
مختلف، چه نسبتی میان اهداف با منابع 

و راهبرد با نتایج داشت؟    
   پاسخ به پرسش های فوق، ناظر بر 
الگوی اول مبنی بر بازبینی تجربه جنگ 
در نسبت با دوره تاریخی جنگ است. 
برای بررسی الگوی دوم، باید از رویکرد 
جامعه شناختی استفاده و الگوی سوم را 
باید در پاسخ به این پرسش بررسی کرد 
که درس های برآمده از تجربه جنگ با 
عراق کدام است و چگونه برای مواجهه 
با جنگ آینده قابل بهره برداری است؟ 

محمد دروديان
نويسنده و پژوهشگر جنگ 

ايران و عراق
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اندیشه دینی

آقــایدکتر!پیشازبحــثدرباره
کتــاب»نوســازی،تحریــموتأویــل«
بهجاســتبهپیشــینهفکریوسیرتطور
اندیشهنصرحامدابوزیدبپردازید.جایگاه
اینمتفکرمیاننواندیشانوقرآنپژوهان
کجاســتوتاانتهایعمــرچهدورههای

فکریراطیکردهاست؟
نصر حامد ابوزیــد در جهان عرب، 
در محافل غربی و نیــز در ایران متفکر 
و قرآن پژوه بلندآوازه ای اســت. ابوزید 
دست پرورده مکتب تفسیر ادبی و مدرسه 
االمنای مصر است که شیخ امین الخولی 
در نیمه قرن گذشته آن را پایه  گذاشت. 
درباره این مکتب به اجمال می توان گفت 
امین الخولی کوشید با توجه به آموزه های 
مکتب نقد ادبی با قرآن مواجه شود. وی 
مدتی از طرف دولت مصر در دو کشور 
آلمان و ایتالیا مأمور بــود و در آنجا با 
مباحث نقد ادبی آشنا شد و بعد از همان 
یافته ها برای مواجهه با قرآن الگو گرفت. 
از نظر او قرآن پیش از آنکه کتابی دینی 
باشد، شاهکاری ادبی یا به تعبیر خود وی 

شاهکار ادب عربی است. 
کنار امیــن الخولی و بلکه پیش از او 
باید به آرا و نقش شــیخ محمد عبده نیز 
نوین  تفسیر  پایه گذار  توجه کرد. عبده، 
در عصر حاضر، در سنت تفسیر انقالبی 
به وجود آورد. وی معتقد بود مفســران 
گذشته به هدف و مقصود اصلی که قرآن 
برای نیل به آن آمده توجه نکرده اند و آن 
هدف چیزی نیست جز هدایت انسان ها. او 
به همین جهت این سخن را مطرح کرد 
که باید از قرآن نکات هدایتی آموخت و 
از تفسیر این کتاب نیز در راستای همین 
هدف استفاده کرد. اساساً تفسیری که در 
خدمت چنین هدفی نباشد تفسیر نیست. 
عبده بر همین اســاس از مفسران قدیمی 
و سنتی انتقاد می کرد که در تفاسیرشان 
ملغمه ای از مباحث کالمی، فلسفی، ادبی 
ارائه کرده اند به طوری که از هدف اصلی 
که هدایت باشــد، غافل شده اند. و او در 
تفســیر المنار سعی کرد بر همین اساس 

قرآن را تفسیر کند. 
امین  الخولی کــه از ادامه دهندگان و 
تربیت شــدگان مکتب شیخ محمد عبده 
بود، تکمله ای به نظر عبده افزود و گفت 
قرآن پیش از آنکه کتابی دینی باشــد و 
بدان به عنوان کتاب هدایت نگریسته شود، 
شاهکاری ادبی اســت و به همین سبب 
اختصاصی به مسلمانان ندارد و مخاطب اش 
همگان هستند. بنابراین برای فهم آن باید 
با جامعه عرب عصر نزول آشنا بود و به 
تعبیر خودش باید ذوق عربی داشت. در 
نتیجه این نوع نگاه بود که مکتب تفسیر 
ادبی پایه  ریزی شــد و ابوزید شاگرد با 

واسطه این مکتب است.
نکته مهم درباره ابوزید این است که 
ما با یک ابوزید مواجه نیستیم و دست کم 
با سه ابوزید مواجه ایم. آثار اولیه او کاماًل 
در چارچوب مبانی مکتب تفسیر ادبی به 
روایت و تعریف امین الخولی است. زمانی 
که رساله فوق لیسانس اش با عنوان »التفسیر 
العقلی عند المعتزله« را بررسی می کنیم، 
درمی یابیم که نگارنده کاماًل سعی داشته 
اســت مباحث قرآنی را براساس تفسیر 
ادبی طرح کند. وقتی قرآن اثر ادبی برتر 
تلقی شود، به متنی تبدیل می شود که در 
آن تمام صنایع ادب عرب در عالی ترین 
سطح به کار رفته است. لذا اینان گرایش 
زیادی به آرای معتزله پیدا می کردند که 
معتقد به کاربست صنایع ادبی و بالغی در 
قــرآن بودند. ابوزید در مرحله بعد، یعنی 

عرب کانت 
گفت وگو با محسن آرمین درباره نظرات عابد الجابری، نصر حامد ابوزید و دیگر روشنفکران عرب

بخش زیادی از شهرت ابوزید در ایران را باید در جنبه های سیاسی ماجرای او جست وجو کرد. در مقطعی میان روشنفکران ما و 
ابوزید نوعی همذات پنداری صورت گرفت؛ البته علت شهرت ابوزید در خارج از مصر و باالخص در جهان غرب نیز ناشی از جنبه 
سیاسی و اخبار مربوط به حکم تکفیر بوده است.

شــروع ابوزید دوم، سعی کرد برای فهم 
قرآن از دستاوردهای دانش  زبان شناسی و 
هرمنوتیک هم استفاده کند. یعنی ضمن 
التزام به اصول و مبانی این مکتب ســعی 
کرد که ایده های جدیدی از فلسفه زبان 
جدید بدان بیفزاید. نشانه های این رویکرد 
جدید را در کتاب »مفهوم النص« که با 
عنوان »معنای متن« توسط جناب آقای 
مرتضی کریمی نیا به فارسی ترجمه شده 
است، مشاهده می کنیم. ابوزید در مرحله 
دوم فعالیت هایش می کوشد نسبت قرآن 
با فرهنگ عرب عصر نزول را نشان بدهد. 
به تعبیر او اگر قرآن یک متن ادبی است 
پس یک متن زبانی هست و چون زبان 
کانون فرهنگ یک جامعه است و تمام 
خصوصیات اجتماعی، اقتصادی، جغرافیایی 
و تاریخی یک جامعه را بازتاب می دهد 
بنابراین این خودویژگی های فرهنگ عرب 
عصر نزول باید در متن قرآن هم بازتاب 
داشته باشد. ایشان در تعبیری رادیکالی از 
این ویژگی می گوید قرآن یک »محصول 
فرهنگی« است ولی هم زمان تأکید می کند 
این سخن به منزله رد جنبه و حیانّیت قرآن 
نیســت. البته که منتقدان این توضیح را 
نپذیرفتند؛ هر چند که ابوزید سعی کرد 
در آثار و گفت و گوهایش به این انتقاد 
پاسخ دهد اما به گمان بنده نتوانست مشکل 
را حل کند. بعد از این مرحله ما با ابوزید 
سوم مواجه هستیم که مقارن است با دوره 
پایانی حیات این متفکر. آخرین تحول را 
در مقاله »گذار از متن به گفتار« که یکی 
از مقاالت کتاب نوسازی، تحریم و تأویل 
است، مشاهده می کنیم. ابوزید در ابتدای 
این مقاله تصریح می کند که بخش اعظم 
عمرش را در مکتب ادبی سپری کرده و 
سپس به تغییر رویکردش اشاره می کند. 
او با طــرح نظریه گفتاری بودن قرآن از 

مکتب تفسیر ادبی قرآن جدا می شود.
عالوه بر این سه مرحله، نکته دیگری 
که الزم اســت درباره ابوزید بدان توجه 
کنیم، این است که باید وی را متفکری 
در حال گذار و در حال شدن ببینیم. ایده 
آخر او که متأســفانه فرصت تکمیل و 
تبیین آن را نیافت، نقاط ابهام زیادی دارد 
تا این حد که از موضوع برداشــت های 
متفاوت و متضادی شده است. بعضی از 
نظریه آخر او برداشت های رادیکال کرده  

و برخی برداشــت های معتدلی دارند و 
شاید اگر ابوزید زنده می ماند می توانست 
به شفاف سازی نظریه اش کمک بیشتری 

کند. 
ابوزید بیشتر خود را متفکر در حال شدن 
می دید یعنی خود را صاحب یک نظریه 
قطعی نمی دانست و به همین دلیل مطالب 
متعددی را مطرح می کرد ولی پروژه اصلی 
او نقد گفتمان ســنتی درباره قرآن است 
چنان که می بینیم موضع گیری های سختی 
علیه این گفتمان داشــت که البته شاید 
بی مهری های داعیه داران گفتمان سنتی در 
مصر نسبت به او در رادیکال شدن مواضع 
انتقادی وی نسبت به این گفتمان بی تأثیر 

نبود.
البتهاینموضوعشــایدطبیعتکار
باشد؛چنانکهدرایراننیزمیبینیمهرگاه
منازعاتسیاســیبهمباحثعلمیغالب
موضوعات آکادمیــک جنبه میشــود

کاهشپیدامیکند.
بله، به نظر من هم دقیقــاً این اتفاق 
برای ابوزید رخ داده اســت که نمونه آن 
را در مواجهه اش با شیخ عبدالصبور شاهین 
مشــاهده می کنیم. به هر حال در بررسی 
آثار و آرای ابوزید گوشه چشمی نیز باید 

به این نکته داشت.
ابوزیدبرنواندیشاندینیایرانچه
تأثیریداشــتهاســت؟بهعنوانمثالاین
پرسشمطرحاســتکهمبحث»ذاتیو
عرضیدردین«دکترسروشتاچهحد
مرتبطبامباحثابوزیددربارهفرهنگو

بسترمتنبودهاست.
اما  هست  شــباهت هایی  اجماالً  بله؛ 
به طور دقیق اطالع ندارم که این شباهت 
صرفاً یک توارد است یا ناشی از آشنایی 
دکتر سروش با آثار ابوزید. ولی آن گونه 
که مشخص است. زمانی که قبض و بسط 
توسط دکتر سروش مطرح شد، چند سالی 
از انتشار کتاب معنای متن می گذشت. در 
آن سال ها متن عربی کتاب به دستم رسیده 
بود و حتی با دکتر سروش نیز مطرح کردم 
که قرابت هایی میان نظر ایشان و ابوزید 
وجود دارد. ایشان مقدمه کتاب را خواند 
و تعجب کرد که کتاب را ندیده است و 
از این جهت به نظرم این شباهت الاقل در 

آغاز ناشی از نوعی توارد بوده است. 
به طور کلی ابوزید در ایران نســبت 

به دیگــر متفکــران عربــی که در 
حــوزه قرآن پژوهی فعالیت داشــته اند، 
شناخته شده تر اســت. به نظر من بخش 
زیادی از این شهرت را باید در جنبه های 
سیاســی ماجرای ابوزید و آن چه بر او 
رفت جســت وجو کرد. چرا که در واقع 
در مقطعی میان روشنفکران ما و ابوزید 
نوعی همذات پنداری صورت گرفت؛ البته 
علت شــهرت ابوزید در خارج از مصر و 
باالخص در جهان غرب نیز ناشی از جنبه 
سیاسی و اخبار مربوط به حکم تکفیر بوده 
اســت چرا که به هر حال غربی ها به این 
قبیل مسائل حساسیت زیادی دارند و سعی 
می کنند از متفکرانی که در معرض تهاجم 
قرار گرفته اند، دفاع کنند. ولی باید توجه 
کنیم که تقابل ابوزید با گفتمان رسمی 
به هیچ وجه او را به همدلی و همســویی 
با غرب نکشــاند؛ او در اوج تقابلی که با 
گفتمان سنتی داشت نقدهای بسیار جدی 
به سیاســت غرب دارد چنان که در این 
کتاب نیز آثاری از این موضوع را مشاهده 
می کنیم و در جای دیگر نظرات روشن 

و محکم اش در مورد اسرائیل را می بینیم. 
شماپیشازترجمهکتاب»نوسازی،
تحریــموتأویل«،کتــاب»رهیافتیبه
قرآن«ازمحمــدعابدالجابریراترجمه
کردیــد.ایندومتفکربهلحاظنگرشو
روشچهشباهتهاوتفاوتهاییدارند؟

از آنکه متفکری  الجابری پیش  عابد 
نظریه پرداز  و  فیلسوف  باشد،  قرآن پژوه 
است اما حوزه مطالعات ابوزید دانش قرآنی 
است و می دانیم که خیلی دیر به تحصیالت 
آکادمیک قرآنــی روی آورد و مدرک 
ابن رشدشناس و  دکتری گرفت. جابری 
ابن خلدون شناس برجسته ای است و آثار 
فلسفی بسیار تأمل برانگیزی دارد؛ اگر چه 
موضوع کاری  یا برنامه پژوهشی او به تعبیر 
خودش تراث و دغدغه اصلی اش سنت و 
مدرنیته است. او پژوهش در این حوزه را 
با کتاب »نحن والتراث« آغاز کرد و تا 
پایان عمر این پــروژه را پی گرفت. لذا 
جابری پیش از آنکه به عنوان قرآن پژوه 
مطرح بشود با آثار خود در زمینه نقد عقل 
عربی به شهرت رسید؛ تا آنجا که بی اغراق 
می توان گفت دهه  90 جهان عرب، دهه 
جابری بود. او را بــه خاطر پرداختن به 
موضوع عقل عربی و نوآوری هایش در 

این زمینه کانت جهان عرب لقب داده اند. 
جابری در ادامــه آثارش در حوزه تراث 
به قرآن می پردازد و کتاب »رهیافتی به 
قرآن کریم« را به نگارش درمی آورد و 
در ادامه براساس همین اثر سه جلد کتاب 
در شرح مختصر قرآن تحت عنوان »فهم 
القرآن« می نگارد که من در حال حاضر 
مشغول ترجمه آن هستم و تقریباً آن را 
به انجام رسانده ام. پس در گام نخست باید 
بدانیم که دیدگاه  جابری به دلیل خاستگاه 
فلسفی اش نسبت به ابوزید عمیق تر و از 
است.  برخوردار  استوارتری  نظری  مبانی 
شاید به همین دلیل اســت که می توان 
ابوزید را متفکری در حال شدن دانست. 
او در مقاطــع مختلف حیات فکری خود 
نظریه های متفاوتــی درباره قرآن مطرح 
می کند. چنان که گفتم ما با یک ابوزید 

مواجه نیستیم بلکه با سه ابوزید مواجهیم. 
از این گذشته جابری به دلیل دیدگاه 
فلسفی و عدم درگیری در منازعات سیاسی 
نسبت به ابوزید آرای متوازن تر و معتدل تر 
و عمیق تری دارد و من نیز با وی همدل تر 

هستم و دیدگاهش را اصیل تر می دانم. 
جابــریوابوزیدهــردونومعتزلی

هستند؛اختالفشاندرکجاست؟
نومعتزلی  اساســاً  عرب  روشنفکران 
هستند ولی میان آن ها طیف بندی وجود 
دارد. جابری و ابوزید درباره نسبت قرآن و 
عصر نزول برآنند که قرآن ارتباط وثیقی 
با زمانه اش دارد اما تفاوت  جابری و ابوزید 
در تبیین چگونگی این نسبت است که به 
نظر من دیدگاه های جابری روشــن تر و 
تأمل برانگیزتر است. از این گذشته جابری 
قرآن را یک متن ادبی آن گونه که پیروان 
مکتب نقد ادبی می پندارند، نمی داند که این 

خود تفاوت عمده ای است. 
باتوجهبهتمرکزتانبرآرایجابری
کهآراءاشراتأملبرانگیزترمیدانستید،
باچــهدغدغهایبهســراغترجمهکتاب
ابوزیدرفتید؟کتابیکهپیشترترجمهای

ازآنمنتشرشدهبود...
این کتاب مشتمل است بر چهار مقاله و 
در اصل سخنرانی ای است که بعد از فوت 
ابوزید جمع آوری و منتشر شده اند. ناشر 
کتاب در مقدمه می نویسد ابوزید مقاالت 
را به او سپرده و درباره جرح و تعدیل شان 
نیز مواردی را مطرح کرده است. این چهار 

مقاله در مقاطع مختلف نگاشته شده اند و 
مربوط به ادوار مختلــف فکری ابوزید 
هســتند اما با این حال وجوه اشتراکی 
هم دارند. آنچه باعث مطرح شــدن این 
کتاب شد، آخرین مقاله کتاب با عنوان 
»رویکــردی نو به قرآن: گذار از متن به 
گفتار« اســت که به وجه گفتاری بودن 
قرآن توجه می دهد. این مقاله در فضای 
قرآن پژوهی و حتی فضای مجازی به عنوان 
یک نظریه جدید سروصدای زیادی ایجاد 
کرد و همانطور که پیش تر گفتم، از آن 
تفاسیر مختلفی شد و بعضی با استناد به این 
نظر ابوزید و  وجه گفتاری بودن قرآن، 
مدعی شدند وحی برای همیشه از دسترس 
پیروان خارج و فهم قرآن ممتنع شــده 
است. زیرا فهم گفتار مقرون به شبکه ای 
از شواهد و قرائنی است که با تبدیل آن به 
نوشتار از بین می رود و در نتیجه با از بین 
رفتن آن شبکه فهم گفتار ناممکن می شود. 
من نسبت به این موضوع حساس شدم و 
این انگیزه ای شد که به سراغ مقاالت این 
کتاب بــروم. زمانی که کتاب را مطالعه 
کردم، به این نتیجه رسیدم که خود ابوزید 
برخالف آن چه که برخی گفتند از نظریه 
گفتــاری بودن قرآن چنیــن مقصود و 
برداشت رادیکالی ندارد؛ او خود در این 
بار تصریح می کند »قرآن  مقاله چندین 
فقط متن نیســت« در واقع او با تأکید بر 
وجه گفتاری قرآن می خواهد توجه دهد 
که کنار وجــه متن بودگی قرآن باید به 
وجه گفتاری آن توجه کرد و بدون توجه 
به این وجه نمی توان قرآن را آن گونه که 
باید فهمید. به عبارت بهتر او نه ویژگی 
متن بودگی قرآن را نفی کرده و نه تفسیر 
و فهم قرآن را ممتنع دانسته است. البته در 
همین مقاله گذار از متن به گفتار ابهام هایی 
در این زمینه وجود دارد که احتماال ناشی 
از کامل نبــودن این ایده در ذهن ابوزید 
است. اگر او فرصت می یافت احتماالً به 
رفع این ابهام ها می پرداخت و نظریه خود 

را تکمیل می کرد. 
بنده ابتدا بنا نداشــتم تمــام کتاب را 
ترجمه کنم و قصد داشتم صرفاً مقاالت 
را در فضای مجازی منتشر کنم چرا که 
شرایط پس از سال 88 به گونه ای نبود که 
امکان چاپ کتاب برای ما فراهم باشد. لذا 
ســه مقاله از چهار مقاله کتاب را ترجمه 
کردم. این کتاب بعدها توسط آقای مهدی 
خلجی در خارج از کشور ترجمه و منتشر 
شد. به همین علت از ترجمه مقاله چهارم 
صرف نظر کردم و پرونده کتاب را برای 
خود بستم. بعد از حدود دو سال دوستانی 
پیشــنهاد کردند که با توجه به این که 
بخش اعظم کتــاب را ترجمه کرده ام و 
ترجمه خارج از کشور هم امکان توزیع 
در داخل ندارد به تکمیل ترجمه و انتشار 

آن اقدام کنم.
شمادرترجمهکتاببهخصوصدر
مقالــهاولوآخرروشخاصیرابهکار
بردهایــدوبامتــنبهصــورتانتقادی
برخــوردکردهودرپاورقیهابهتعبیری
درمقابلابوزیدقرارگرفتهاید.آیاقائلبه

ترجمهانتقادیهستید؟
با تعبیر ترجمه انتقادی موافق نیستم. 
معتقدم مترجم به دو علت ســراغ ترجمه 
یک اثر می رود؛ یکی اهمیت اثر و نیاز 
جامعه به آن و دیگری همدلی با مولف اثر. 
در هر صورت مترجم مجاز نیست ترجمه 
را با نقد همراه کند؛ چرا که ترجمه اساسًا 
عرصه نقد نیســت و اگر مترجم با اثری 
همدلی ندارد نباید به سراغ ترجمه اش برود. 
مگر این که چنان که گفتم، احساس کند 

مهدیدریسپور:ناممحسنآرمینباسیاستوسازمانمجاهدینانقالباسالمی
ایرانپیوندخوردهاستامابااینحالویسالهایزیادیاستکهتمرکزخود
رابرپژوهشهایدینیبامحوریتقرآنگذاشتهاستکهحاصلآنتاکنون
چندینترجمهوتألیفبودهکهکتاب»نوسازی،تحریموتأویل«بهقلمنصر
حامدابوزیدآخرینآنهاوبهانهانجاماینگفتوگواست.ایننواندیشدینی
درگفتوگوبا»سازندگی«نخستبهسیرتطوراندیشهابوزیدوپیشینهفکری
اواشارهکردهوسپسبهجایگاهاینمتفکردرفضاینواندیشیدینیپرداخته

ودرنهایتبهپرسشهاییدربارهکتابپاسخگفتهاست.
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با ترجمه آن می تواند به نیاز جامعه پاسخ 
گوید. در این ترجمه از نقد پرهیز کرده ام 
ولی از ارائه توضیحاتی درباره برخی نکات 
کتاب ناگزیر بودم. بخشی از پاورقی های 
کتــاب ابوزید مربوط به حساســیت و 
وســواس بنده نســبت به جست وجو و 
ذکر منابع و مأخذ است. این وسواس را 
در ترجمه های دیگر نیز دارم. یک نمونه 
جالب برایتان بگویــم در ترجمه کتاب 
»مناهل عرفــان« در جایی از این کتاب 
ْرقاني نویسنده کتاب درباره  عبدالعظیم الُزّ
می نویسد:  فخررازی  مفاتیح الغیب  تفسیر 
»به قول برخی این کتاب همه چیز هست 
جز تفســیر.« بنده مدت ها به  دنبال این 
»برخی« گشتم و نهایتاً آن را در تفسیر 
ابن حبان در تفســیر سوره بقره یافتم که 
تعریضی به مفاتیح الغیب می زند و آن جمله 

را به کار می برد. 
به جز مواردی که اشاره کردم، بعضی 
اوقات مترجم با اســتنادهایی از ســوی 
مؤلف مواجه می شــود که دقیق نیستند. 
فکر می کنم در ایــن موارد حق خواننده 
است که مســتندات صحیح را بشناسد 
چرا که مستندات نادرست مبنای تحلیل 
نادرستی در متن می شود و ذهن خواننده 
را منحرف می کند. مثاًل در همین کتاب، 
ابوزید با استناد به جمله ای از شیخ محمد 
عبده در مقدمه تفسیر المنار می نویسد شیخ 
محمد عبده نیــز قصص قرآن را واقع نما 
نمی دانست. من برای تکمیل ارجاعات به 
مقدمه تفسیر المنار مراجعه کردم و دیدم 
نظر عبده برعکس آن چیزی اســت که 
ابوزید آورده است یعنی عبده به واقع نمایی 
قصص قرآن معتقد است. بنده به ناگزیر 
چنین مواردی را در پاورقی متذکر شده ام. 
نکتــه دیگر این کــه روش بنده در 
ترجمه کتاب های علوم قرآن این است که 
مفاهیم و استدالل ها را با توضیحاتی برای 
خواننده غیرمتخصص ساده سازی، شفاف 
و قابل اســتفاده کنم. مثاًل در این کتاب 
از کالم نفسی سخن به میان آمده است. 
این اصطــالح برای خواننده عادی مفهوم 
نیست این گونه موارد را حتی االمکان در 
پاورقی توضیح داده ام. البته بعضی مطالب 
نیز در کتاب وجود دارد که برای خواننده 
متخصص نیز مبهم است؛ ببینید! علوم قرآن 
دانشی اســت که از علوم دیگر همچون 
تاریخ، فقه و فلسفه تغذیه می کند؛ بنابراین 
ممکن است مواردی مطرح شود که برای 
متخصصین علوم قرآنی گنگ باشد. مثاًل 
در مقاله هنر و گفتمان تحریم ابوزید به نظر 
افالطون اشاره می کند که معتقد بود شعر 
واقعیت را به طور مضاعف وارونه می کند. 
این سخن برای کسانی که متخصص دانش 
قرآنی هستند نیز سخت فهم است چرا که 
متخصص علوم قرآنی نوعاً با فلسفه یونان 
و آرای افالطون آشنا نیست. به گمان بنده 
مترجم باید بــه توضیح این موارد متعهد 

باشد. 
ابوزید در جای دیگر از کتاب پیکار 
صفیِن نضر بــن مزاحم درباره اختالفات 
قبیله ای سپاه حضرت علی )ع( در جریان 
پیکار صفین به نقل از اشــعث بن قیس 
کندی می نویسد: »تا قیامت یک ُمَضری بر 
ما حکومت نکند یا بر ما داوری نکند.« )ال 
یحکمنا مضری الی یوم القیامه« همانطور 
کــه می بینیم از این عبــارت اختالفات 
قبیله ای برداشت نمی شود. زمانی که به متن 
اصلی یعنی واقعۀ صفین اثر نضر بن مزاحم 
مراجعه می کنیم، می بینیم »مضریان« است 
و نه »مضری« و مقصود اشعث این است 
که هیچ دو مضری نباید درباره ما داوری 
کند. موضوع نیز بــه ماجرای حکمیت 
مربوط اســت؛ حضرت علــی )ع( در 
ابن عباس  برای حکمیت  ماجرای صفین 
را انتخاب کرد و معاویه عمرعاص را. در 
رد این دو انتخاب اشعث بن قیس کندی 
می گوید این دو َحَکم ُمَضری هستند و ما 
اجازه این کار را نمی دهیم. اصالح استناد و 
توضیح این موارد که مقصود از مضریان 
چه کسانی هســتند و حساسیت اشعث 
چه بوده اســت، برای فهم درست متن 
ضروری است. می خواهم عرض کنم پس 
من اکثر این پاورقی ها نقد ابوزید نیست 

بلکه رفع بدفهمی ، یا اصالح ارجاعات و 
نقل قول های متن است که فکر می کنم 

آگاهی خواننده از آن  ها ضروری است.
درمقالــهآخر،کــهنظریهقرآنبه
مثابــهگفتارمطرحشــدهاســت،بهنظر
میرســدابوزیدازنظریهگفتاریبودن
قرآنبرداشتیمنعندیداشتهاست.چرا
کهوینتیجهگرفتهاســتکهبرداشــت
ایدئولوژیکواستبدادیازقرآنگفتاری
بهصــورتحداقلصــورتمیگیردیا
اساساًصورتنمیگیرد.بهنظراستداللو
نتیجهگیــریابوزیــدازقــوامکافــی
برخوردارنیســتچراکهالاقلدرنظر،
تأویلاستبدادیازمتنثابتکمتراستاز
گفتارمتغیریکهمیتوانآنرامصادره

بهمطلوبکرد.
با شما درباره اصل مطلب موافق هستم 
و معتقــدم ابوزید می خواهد نتایجی را به 
نظریه گفتار خود تحمیل کند که لزوما 
از نظریه استخراج نمی شوند یا اینکه متقاباًل 
می خواهد نتایجی را به نظریه متن بودگی 
قرآن تحمیل کند که لزوماً از این نظریه 
استنباط نمی شود و الزمه آن نیست. یعنی 
می توان قرآن را متن دانســت اما از آن 
برداشت توتالیتر نداشت. برخی عالمان ما 
به این نکته توجه داشته اند به عنوان مثال 
سید مرتضی معتقد بود مفسر مجاز است 
هر برداشــتی که متن آن را تحمل کند، 
داشته باشــد منتها نباید برداشت اش را به 
خدا نســبت بدهد و دیگر برداشت های 
سازگار با متن را باطل بداند. اما باید عالوه 
بر این نقطه نظرات، فحوای کالم ابوزید 
را نیز به درستی متوجه شد. ببینید! نسبت 
متن با واقعیت همواره مسأله روشنفکران 
دینی ما بوده است. چگونه می توان متن 
ثابت و واقعیت متغیر را به هم پیوند داد؟ 
روشنفکران دینی که می دیدند واقعیت در 
حال تحول است و احکام مستنبط از متن که 
مربوط به گذشته است پاسخگوی نیازهای 
جدید نیســت، در حل نظری این مشکل 
اندیشیده اند. این البته موضوع جدیدی هم 
نیست. برای قدما هم مطرح بوده است و 
برای حل آن اصولیــون مقوله اجتهاد را 
پیش کشیدند و عرفا به سراغ تأویل رفتند، 
متکلمان از ابــزار حقیقت و مجاز بهره 
بردند و هر کدام پاسخی گرفتند. اما مهم 
این است که پاسخ ها تا چه حد مستند و 
سازگار با متن هستند و می توانند هدف را 
تأمین کنند. ابوزید در عبور از نظریه متن 
به گفتار به دنبال چنین هدفی است و البته 
در این مسیر برداشت ها و نتایجی گرفته 
است که برخی از آن ها شاید صحیح نباشد. 
او براساس یک برداشت از نظریه گفتاری 
بودن می خواهد مسأله نسخ را حل کند و 
براســاس برداشتی دیگر که معتقد است 
باید قرآن را وارد گفت و گوهای روزمره 
انسانی کنیم می خواهد مسأله توتالیتاریسم 
را حل کند که البته به نظر می رسد تالشش 
چندان موفق نیست. به همین دلیل است 

که معتقدم اگر زنده می ماند می توانست و 
شاید باید از نظریه اش رفع ابهام می کرد. 

نظریــهگفتــاریبــودنقــرآنبر
روشنفکریایرانچهتأثیریداشتهاست؟
چراکهمادراینسالهابادونظریهکالم
محمــدیاکبرگنجیورویایرســوالنه
سروشمواجهشدیمکهبهنظراشتراکاتی

بامباحثابوزیددارند.
ممکن است برداشــت هایی صورت 
گرفته باشــد اما نظریه قرآن کالم محمد 
مبانی متفاوتی دارد؛ ممکن اســت کسی 
قرآن را متن بداند نه گفتار و در عین حال 
آن را کالم محمد بپندارد. دانستن قرآن به 
گمان بنده ربطی به انسانی بودن یا الهی 
بودن الفاظ قرآن نــدارد. نظریه رویای 
رســوالنه نیز این گونه است. نکته دیگر 
این که دیــدگاه ابوزید چه در زمانی که 
قران را متنی زبانی می دانســت و چه در 
زمانی که بــر وجه گفتاری قرآن تأکید 
نظیــر قرآن کالم  نظریاتی  با  می کرد، 
محمد تفاوت های اساسی دارد و مبتنی بر 
متافیزیکی متفاوت است. در نظر ابوزید 
الزمه این که قرآن متنی زبانی و الفاظ آن 
از پیامبر باشد، این نیست که القای قرآن 
به مثابه حقایقی علوی از سوی خداوند و 
به وسیله فرشته به پیامبر انکار شود و قران 
را جوشیده از درون محمد)ص( و حاصل 
مواجید او بدانیم. ابوزید از مرحله »مفهوم 
النص« یا معنای متن به قرآن رویکردی 
زبان شناسانه دارد. او نزول قرآن را به دو 
مرحله تقسیم می کند؛ مرحله وحی به پیامبر 
و مرحله ابالغ از جانب پیامبر به مردم. او 
تأکیــد می کند زبان شناســی و نتایج و 
دستاوردهای آن تنها در تبیین مرحله دوم 
به کار می آید. هرچه او درباره تأثیرپذیری 
قرآن از فرهنگ زمانه می گوید، مربوط 
به این مرحله است که وحی قرآنی زبان 
بشری می پوشــد. درباره مرحله اول هیچ 
سخنی نمی گوید و معتقد است آن مرحله 
با داده های علمی قابل تبیین نیســت. لذا 
معتقدم نظریه ابوزید صرفنظر از درستی و 
نادرستی آن نسبت به نظریاتی که اشاره 

کردید متواضعانه تر و محتاطانه تر است.
امامهدیخلجیآنگونهکهشمانیز
اشــارهکردید،بهنظــرازنظریهگفتاری
بودنبرداشترادیکالخودرااستخراج

کردهاست؟
بله. ایشــان می خواهد تفسیر قرآن را 
اســت  معتقد  منتفی کند. آقای خلجی 
براساس نظریه گفتاری بودن، فهم قرآن 
ممتنع است و بالفاصله نتیجه می گیرد که 
قرآن نمی تواند مبنای قانون باشــد یعنی 
دغدغه اصلی ظاهراً استنباط قانون و حکم 
از قرآن است. چنین تصور شده است که 
با اســتناد به نظریه گفتاری بودن قرآن 
می توان مسئله احکام و قوانین شریعت به 
ویژه احکام و قوانین ناظر به عرصه عمومی 
و به طور کلی مسئله رابطه دین با جامعه و 
سیاست را حل کرد. به این ترتیب که با 

مکتوب شدن گفتار وحی و تبدیل شدن 
وحی به قرآن/مصحف قرائن و شــواهد 
موجود در گفتار از بین رفته و عمال وحی 
از دســترس ما خارج و فهم و تفسیر آن 
ممتنع شده است در نتیجه نمی توان آن را 
مبنای استنباط احکام و قوانین قرار داد. اما 
با رجوع به مقاله »گذار از متن به گفتار« 
به روشنی می توان دریافت که این نتایج 
و ادعاها به هیچ وجــه مورد نظر ابوزید 
نبوده اســت. ابوزید در این مقاله تأکید 
می کند که »قرآن را نباید صرفاً یک متن 
دانست« و کنار متن بودن باید به گفتاری 
بودن قرآن توجه کرد و این توجه و انتباه 
ابوزید البته نکته بسیار مهمی است. باید 
گفت این نقد ابوزید به بسیاری از مفسران 
گذشته ما وارد است. چرا که بسیاری از 
مفسران با تأکید صرف بر متن بودگی و 
غفلت از جنبه گفتاری قرآن بسیاری از 
معانی ناب قــرآن را نادیده گرفته اند که 
شاید اگر گوشه چشمی به گفتاری بودن 
قرآن داشتند، گرفتار برخی کج فهمی ها 
نمی شــدند و برداشت های صحیح تری از 

آیات قرآن می داشتند. 
واقعیتایناستکهقرآنگفتاری
بودهکهبهمتنتبدیلشدهومفسرامروز
بایکمتنواحدروبهروستنهگفتار.لذا
بایدمغفولماندنگفتاریبودنقرآنرا
طبیعیدانســت.دغدغهابوزیدراچگونه

میتواندرککرد؟
براســاس برداشــت معتدل از نظریه 
گفتاری بودن قرآن ابوزید می خواهد بگوید 
وقتی فرد با قرآن مواجه می شود، باید به 
شرایط و فضای نزول، فضای گفتمانی و 
چالش های موجود عصر نزول و به طور 
کلی بستر و کانتکست نزول وحی توجه 
کند و این سخن دقیقی است. من معتقدم 
یکی از نقدهایی که می توان به تفســیر 
قرآن به قرآن وارد دانست، بی توجهی به 
همین جنبه از قرآن است. مبنای تفسیر 
قرآن به قرآن این اســت که این کتاب 
یک متن خودبسنده است؛ به این معنا که 
برای فهم آن نیازی به بیرون وجود ندارد 
و می  توان معنی آیــات را با خود آیات 
فهمید. استدالل عالمه طباطبایی در مقدمه 
تفسیرالمیزان درباره این نگرش این است 
که اگر قرآن تبیاناً لکل شی است تبیان 
خود نیز می باشــد و اگر در جایی سخن 
مجمل است در جای دیگر تفسیرش آمده 
است. این مبنا کاماًل براساس متن بودگی 
اســت و بی توجه به فضای تاریخی است 
در حالــی که اگر به جنبه گفتاری بودن 
توجه کنیم، در تبیین معنای پاره ای آیات 
به دنبال شــواهد و قرائن برون متنی نیز 
می گردیم و می کوشیم آیات را به ویژه 
آیات ناظر به امور اجتماعی و تاریخی و 
نه آیات مربوط به حوزه عقیده را در پرتو 
تحلیلی از تاریخ عصر نزول تبیین کنیم. به 
گمان من جابری این دغدغه را دقیق تر و 
روشن تر پرداخت کرده است. او به روشی 

مختلط در فهم قرآن معتقد است. به عقیده 
وی برخی از آیات قرآن را باید براساس 
شرایط نزول یا تحلیل تاریخی تفسیر کرد. 
برخی آیات که فرازمانی هســتند را نیز 
می توان با روش تفســیر قرآن به قرآن 
تفسیر کرد و برخی که ذوجنبه هستند را 

باید با روش تلفیقی تفسیر کرد. 
ابوزیدبراساسنظریهگفتاریخود
دگراندیشــیهاییرامطــرحمیکندکه
بــراینمونهمیتــوانبهجــوازازدواج
مختلطاشارهکرد.آیااینقبیلبرداشتها

راهمچنانبایددروندینیدانست؟
این مســأله یکی از مواردی است که 
به نظرم ابوزید نتیجه مدنظرش را به نظریه 
گفتاری تحمیل کرده است چرا که می توان 
این نظر را از نظریه متن بودگی قرآن نیز 
استخراج کرد. ابوزید می نویسد دو آیه در 
باب ازدواج مختلط وجود دارد. اولین آن ها 
آیه 221 سوره بقره است که می گوید با 
زنان مشرک ازدواج نکنید و دومین آن ها 
آیه 5 سوره مائده است که می گوید طعام 
و زنان اهل کتاب بر مسلمان حالل است. 
ابوزید می گوید بر اساس نظریه گفتاری 
بودن قرآن این دو آیه با یکدیگر تضاد 
دارند؛ امری که مورد توجه برخی دیگر از 
مفسرین هم قرار گرفت و سعی کردند به 
دلیل تقدم و تأخر دو سوره با ابزار ناسخ و 
منسوخ به آن پاسخ بگویند. البته که بعضی 
نیز معتقد بودند آیه 221 سوره بقره متأخر 
اســت و آیه 5 سوره مائده را نسخ کرده 
است. ابوزید می گوید اگر قرآن را گفتار 
بدانیم، می توانیــم بگوییم که در مقطعی 
اسالم تشخص دینی الزم را پیدا نکرده و 
در نتیجه ازدواج با زنان اهل کتاب را جایز 
ندانسته است ولی در سوره مائده که اواخر 
دوره مدینه نازل شــده، شرایط و قدرت 
اسالم متفاوت بوده و طبعاً ازدواج با زنان 
اهل کتاب نمی توانسته موجب نگرانی باشد 

لذا جواز ازدواج مختلط صادر شده است. 
ببینید! اوالً مشخص نیست که آیه 221 
بقره پیش از آیه 5 سوره مائده نازل شده 
باشد. چرا که نزول سوره بقره از سال دوم 
تا سال آخر هجرت به طول انجامیده است. 
ثانیاً براســاس متن بودگی نیز می توان به 
مقوله ازدواج با اهل کتاب پاسخ گفت؛ 
چنان که علمای اهل سنت به ازدواج با اهل 
کتاب معتقدند چرا که آیه سوره مائده را 
ناسخ آیه سوره بقره می دانند. نکته دیگر 
این که تفاوت نظــر ابوزید با طرفداران 
تفسیر رادیکال از نظریه گفتاری بودن متن 
اینجا مشخص می شود؛ او یک گام فراتر 
می گذارد و می خواهد براساس نظریه خود 
جواز ازدواج زن مسلمان و مرد اهل کتاب 
را استخراج کند. چنان که می بینیم، نظریه 
گفتاری بودن قرآن از نظر ابوزید به هیچ 
وجه به معنای امتناع استنباط حکم و قانون 
از قرآن نیست. نکته دیگر این که ابوزید 
در ادامه می گوید با توجه به حقوق بشر 
و همچنین برابری زن و مرد ما می توانیم 

جواز ازدواج مختلــط را به طرف دیگر 
نیز تعمیم دهیم؛ چــه با این نتیجه گیری 
موافق باشیم چه نباشیم، این نتیجه ربطی به 
گفتاربودگی یا متن بودگی قرآن ندارد. با 
اعتقاد به هر یک از دو نظریه می توان با 
استناد به حقوق بشر و برابری زن و مرد 
چنین حکمــی داد. و این نتیجه گیری و 
استنباط از جمله مواردی است که به نظر 
می رســد ابوزید آن را به نظریه گفتاری 
بودن قرآن تحمیل کرده است. وگرنه با 
این نظریه لزوماً چنین نتیجه ای از آیات 

قرآن به دست نمی آید. 
ابوزیــدنظریهگفتاریبــودنرادر
مقابلدورویکرد»ناســخومنســوخ«و
»محکمومتشــابه«مطرحکردهاست.تا
اینجابهبرخیازانتقاداتنســبتبهاین
نظریهپاسخگفتید؛دستاوردایننظریهدر

حوزهقرآنپژوهیچهبودهاست؟
تلقی ابوزید از تغییر آیات بدین شکل 
است که می گوید آیات متقدم به وسیله 
آیات متأخر نسخ نشــده اند و بلکه این 
تغییر حکم ناشی از تغییر شرایط مسلمانان 
است. این نظریه جدیدی نیست و اگر در 
ترجمه کتاب بنای بر نقد داشــتم به این 
مسأله اشاره می کردم. سیدقطب در تفسیر 
فی الضالل تعریف متفاوتی از مسأله نسخ 
به دست می دهد. سیدقطب می گوید نسخ 
به معنای از بین رفتن حکم قبلی به وسیله 
حکم جدید نیست بلکه به معنای تطبیق 
اصل بر شــرایط متفاوت است. در واقع 
او به نسخ مرحله ای معتقد است. وی این 
نظر را درباره جهاد مطرح کرده است و 
می گوید در مکه جهاد نبود چون مسلمانان 
ضعیف بودند و در مدینه جهاد تشریع شد 
چون مسلمانان قوی شدند، او نظر مفسران 
را مبنی بر این کــه آیات صفح و عفو 
توسط آیات جهاد منسوخ شده است، رد 
می کند و موضوع را به زمانه و شــرایط 
ارجاع می دهد. من زمانی که در لبنان بودم، 
این سخن را از عبداهلل عالئلی که متفکر 
مسلمان برجسته ای است هم شنیدم. ایشان 
می گفت نسخ به معنای تطبیق اصول قرآنی 
با شرایط متفاوت است. پس توجه کنید 
که دیگران با مفروض داشتن متن بودگی 
چنین گفته هایی را مطرح کرده اند و لذا 
نمی توان گفت نظریه مرحله ای بودن نسخ 
از نتایج منحصربه فرد نظریه گفتاری بودن 
قرآن است و بر اساس نظریه متن بودگی 

قرآن قابل تبیین نیست. 
به نظرم ما در این قبیل بحث ها باید به سه 
نکته توجه کنیم؛ اول آنکه بخش اعظمی 
از سوره های قرآن به صورت یکپارچه نازل 
شده اند یعنی سوره های کوچک و متوسط 
قرآن عموماً یکجا نازل شده اند. دوم آنکه 
براساس مستندات جدید همچون قرآن یمن 
و قرآن توبینگن چینش کنونی آیات در 
ســوره های قرآن دستکم در دهه های اول 
هجری نیز همین گونه بوده است؛ بنابراین 
می توان بــا احتمالی مقرون به قطع گفت 
چینش آیات سور ه هایی که یکپارچه نازل 
نمی شدند زیر نظر پیامبر انجام گرفته است. 
ادعای مستشرقینی که می گفتند  بنابراین 
تدوین قرآن تا دو قرن بعد ادامه داشــته 
صحیح نیست. برخی از اسالم شناسان غربی 
نظیر موتســکی به این حقیقت تصریح 
کرده اند. سوم آنکه قرآن کالم حکیم است؛ 
البته ممکن است در سخنان فردی که طی 
دو دهه ایراد شده تناقض هایی بیابیم. اما اگر 
این سخنان را یک حکیم گفته باشد، فرض 
ما بر این خواهد بود که او متناقض سخن 
گفته و موارد به ظاهر متعارض در نظر او را 
باید با ابزارهای فهم نظیر »عام و خاص«، 
»مطلــق و مقید« و... حل کنیم. حتی اگر 
قرآن را کالم محمد بدانیم، در این که او 
فردی حکیم و شخصیتی ویژه با درکی فوق 
انسان های معمولی بوده، تردیدی نمی توان 
کرد. لذا انتظار این که ســخنان ایشان به 
رغم مسافت زمانی منسجم و هماهنگ باشد 
انتظاری بیجا نیست. با توجه به سه نکته ای 
که اشاره شــد، باید بگوییم که قرآن هم 
ماهیت گفتاری و هم ماهیت متنی دارد؛ 
بنابراین برای فهم آن باید روشی تلفیقی 
اختیار کرد و توأمان از ابزار فهم متن و فهم 

گفتار استفاده کرد. 

رهیافتی به قرآن کریم
در تعریف قرآن

محمد عابد الجابری
ترجمه محسن آرمین

نشر نی
۶۰۸ صفحه

 ۲۸۰۰۰ تومان

نوسازی، تحریم و تأویل
از شناخت علمی تا هراس از تکفیر

نصر حامد ابوزید
ترجمه محسن آرمین

نشر نی 
۳۰۰ صفحه

۲۰۰۰۰ تومان

زمانی که قبض و بسط توسط دکتر سروش مطرح شد، چند سالی از انتشار کتاب معنای متن می گذشت. در آن سال ها متن عربی کتاب 
به دستم رسیده بود و حتی با دکتر سروش نیز مطرح کردم که قرابت هایی میان نظر ایشان و ابوزید وجود دارد. ایشان مقدمه کتاب را 
خواند و تعجب کرد که کتاب را ندیده است و از این جهت به نظرم این شباهت الاقل در آغاز ناشی از نوعی توارد بوده است
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نتیجه انتخابات دوره سوم مجلس برای دموکرات ها امیدوارکننده بود.تاریخ احزاب
باوجود فشارها و تضییقات زیادی علیه آنان،
تعداد قابل توجهی از داوطلبان نمایندگی حزب دموکرات، به مجلس راه یافتند

انحالل دومین دوره مجلس شورای ملی و 
متعاقب آن حمله روس ها به مناطق شــمالی 
ایران و مخالفت تمام عیار دولت روســیه با 
دموکرات ها و به موازات آن شــروع جنگ 
دولت با مدعیان ســلطنت نظیر ساالرالدوله 
در غرب کشــور، ضربه بســیار سنگینی را 
بر حــزب دموکرات وارد کــرد. در نتیجه 
تضییقات شدید، آن بخش از کادرهای اصلی 
باقی مانده حزبی نیز پراکنده شــده و حزب 
عماًل وارد دوره رکود شــد. حدود دو سال 
بعد از آن، قدرت گیری ناصرالملک )به عنوان 
نایب السلطنه( و دولت همسو با او، فرصتی را 
برای شــروع فعالیت حزب دموکرات فراهم 
نکرد. تا اینکه در اواخر ســال 1331 قمری/ 
1292 با آغاز انتخابات دوره سوم مجلس، اعضا 
و برخی از کادرهای حزب به تدریج فعالیت 
خود را در چارچوب انتخابات آغاز کردند. اما 
به نظر می رسید با توجه به تجربیات گذشته، 
این بار حزب دموکرات در برخورد با مسائل 
موجود در ایران احتیاط بیشتری را به خرج داد. 
از جمله موضع آن حزب نسبت به دین و امور 

مذهبی بود. 
نتیجه انتخابات دوره ســوم مجلس برای 
دموکرات ها امیدوارکننده بود. باوجود فشارها 
و تضییقات زیادی علیه آنان، تعداد قابل توجهی 
از داوطلبــان نمایندگی حزب دموکرات، به 
مجلس راه یافتنــد  که از جمله آنها می توان 
به عدل الملک، وحیدالملک، مرآت السلطان، 
معتصم  نجات،  محمدجواد،  شیخ  مشارالدوله، 
الســلطنه، مســاوات، میرزا طاهر تنکابنی، 
سیدحسین کزازی، ملک الشعرای بهار، سلیمان 
میرزا اسکندری و میرزا محمدعلی خان اشاره 
کرد. نکته قابل توجــه در این میان، حضور 
تعداد زیادی از نمایندگان مزبور از شهرستان ها 
و ایاالت و والیات است. فشار شدید و اختناق 
حاکم بر تهران، ســبب شــد که در جریان 
انتخابات مذکور، تعــداد کمی از نمایندگان 
فرقــه دموکرات از آن شــهر به مجلس راه 
یابند. در مقابل به طور مثال از خراسان و شهر 
مشهد تعداد بیشتری از نمایندگان وابسته به آن 
حزب در مجلس حاضر شدند. البته باید در نظر 
داشت که در دوره سوم مجلس شورای ملی به 
دلیل وجود نیروهای روسی در آذربایجان و 
حکومت دست نشاندگان روسیه در آن ایالت، 
نماینــده ای از آن منطقه در آن دوره مجلس 

حضور نداشت. 
شروع به کار دوره سوم مجلس و اندکی 
قبل از آن تاجگذاری رسمی احمدشاه و پایان 
عصر ناصرالملکی در ایران، همراه با حضور 
تعداد قابل توجهــی از نمایندگان دموکرات 
در مجلس و مشــارکت آنان در مباحثات و 
تصمیم گیری های اصلی کشــور، همراهی و 
همسویی برخی از وزرا و رئیس الوزراها )نظیر 
مستوفی الممالک( با مواضع حزب دموکرات، 
نویددهنده گســترش فعالیــت حوزه ها و 
سازمان های حزبی و انتشار جراید و نشریات 
معتبری همچون نوبهار در سراسر کشور بود. 
اما تندباد حوادث و وقایع این بار با شدتی هر 
چه تمام تر علیه ایران و حزب دموکرات ایران 
وزیدن گرفت. کشیده شدن دامنه جنگ جهانی 
اول به ایران در ماه های پایانی ســال 1293/ 
1333 قمری بلیه ای بود که تمامی ارکان ایران 
را به مرز انهدام کامل رســاند. در جریان این 
جنگ، دموکرات ها کنار نیروهای عثمانی و 
مبلغین آلمانی، علیه روس ها و انگلیسی ها وارد 
جنگ شدند. در جریان تشکیل دولت موقت 
مهاجرین در کرمانشاه نیز دموکرات ها در حد 
توان به آن دولت کمک کردند؛ همان گونه 
که آن گروه از اعضای حزب دموکرات که 
در اروپا بودند )نظیر سیدحسن تقی زاده( نیز 

انجام فعالیت های مشابهی را در پیش گرفتند. 
در ایران، پیروزی نهایی نیروهای انگلیسی و 
روسی منجر به تشکیل دولت هایی در تهران 
شد که حامی سیاست های آن دو دولت بوده 
و تمام تالش خود را بر جلوگیری از فعالیت 
دموکرات ها متمرکز می کردند. بدین ترتیب 
دومین دوره فعالیت حزب دموکرات در حدود 

سال 1334قمری/ 1295 به پایان رسید.
دوره سوم:

شروع انقالب بلشویکی در روسیه از اوایل 
سال 1296 و در نهایت پیروزی آن انقالب 
که به انقالب اکتبر 1296/1917 شــوروی 
مشهور است، سبب آغاز فعالیت مجدد داعیان 
و مبلغین دموکرات شــد. به عنوان نمونه در 
نوامبر 1917/ 1337قمری  آبان سال 1296/ 
»فرقه دموکرات دامغان بعد از ورود جعفرزاده 
مناقشات خود را برطرف کرده و تشکیالت 
خود را توسعه داده. چندی است کمیته محلی 
این جمعیت  فعالیت  نموده انــد.  انتخاب  را 
سیاســی اهالی را امیدوار می سازد. از طرف 
]فرقه[ کمیته هفت نفری برای تامین ]گندم[ 
خبازخانه به اسم فرقه دموکرات ]تشکیل شده[ 
که به اواسط الناس و فقرا تخصیص دهند و 
افراد جمعیت در کنفرانس خصوصی حاضر 
شدند هر یک به فراخور خود مقداری گندم از 
قرار خرواری سی تومان به خبازی داده و پول 
آن را بعد از شــش ماه دریافت دارند. همین 
اقدام خیر برای جدیت و همت و صمیمیت 
دموکراســی دامغان کافی است. در صورتی 
که غالبی ]خبازان-نانوایان[ گندم نداشــته و 
خریداری کردند. از طرف کمیته مقرر شده 
اســت که همه هفته ایام جمعه سه ساعت به 
غروب در مدرسه ناظمیه مجمعی از فرقه منعقد 
و کنفرانس هایی مشمول بر نطق های مفیده 

داده شود.«
اندکی بعد و در زمستان همان سال کمیته 
تهران فرقه دموکرات با صدور بیانیه ای موضع 
خود نســبت به تحوالت داخلی و خارجی را  
مشخص کرد. در بخش سیاست داخلی کمیته 

مذکور بر این موارد تاکید کرد: 
»1- تســریع انتخابات والیات و اهتمام در 
اینکه تا 15 حمل آتیه ]1297[ انتخابات ]دوره 
چهارم مجلس شورای ملی[ به انجام رسیده و 

مجلس تشکیل یابد.
2- تعییــن و اعزام حکام صالح به فوریت به 

ایاالت و والیات
3- اقدام در اصــالح ادارات دولتی خصوصا 

مالیه
4- ایجاد قوه نظامی متحدالشکل

5- تامین طرق و شوارع به واسطه تشکیالت 
منظم

6- توسعه تشکیالت نظمیه به والیات
7- تاسیس انجمن های ایالتی و والیتی و بلدیه

8- اهتمام و جدیت در تســهیل امر ارزاق 
عمومی«.

در مسائل مربوط به سیاست خارجی، کمیته 
تهران فرقه دموکرات معتقد بود:

»9- اتخاذ سیاست روشن و اطمینان بخشی در 
روابط خارجی که مبنی بر تامین اصل استقالل 

و تمامیت و آزادی کامل سیاسی و اقتصادی 
ایران بوده باشد.

10- محافظت اصول بی طرفی و تخلیه مملکت 
از قوای اجانب

11- الغاء قراردادها و معاهدات مضره
12- تهیه وسایل اشتراک ایران در کنفرانس 

صلح«.
مواضع فــوق بالفاصله مورد تایید کمیته 
تبریز فرقــه دموکرات قرار گرفت. در مقام 
اجرای خواســته های مذکور و به ویژه علیه 
برگزاری  ایران،  در  انگلیس  سیاســت های 
تظاهرات و میتینگ هایی در دســتور کار 
کمیته هــای دموکرات هــا در تهــران و 
شهرســتان ها قرار گرفت. اما به رغم چنین 
شور و هیجانی، به نظر می رسد در این دوره از 
فعالیت، حزب دموکرات به عنوان یک حزب 
واحد وجود نداشته و کمیته های مختلف آن 
حزب در شهرها، ایاالت و والیات، مستقل 
از یکدیگر به فعالیت می پرداختند. در جریان 
برگزاری انتحابــات دوره چهارم مجلس در 
کرمانشاه که در اواخر زمستان سال 1297/ 
1337 قمری برگزار شــد، دموکرات ها پس 
از مدتی مناقشه با اعتدالیون، ترجیح دادند با 
آنها ائتــالف کنند. بنا به گزارش مخبری از 
کرمانشــاه در اواسط زمســتان سال 1297/ 
1337 قمری پس از مناقشات و درگیری های 
زیاد بیــن کمیته های دموکرات و اعتدالی با 
یکدیگر در جریان برگزاری انتخابات دوره 
چهارم مجلس شورای ملی در آن شهر، باالخره 
طرفین دعوی به تفاهم رســیده و با صدور 
قطعنامه ای کاندیداهای مشترک خودشان را به 

این ترتیب معرفی کردند: 
»هم مسلکان محترم!

چنان که به اطالع خاطر محترمتان رسیده 
اســت، پس از حصول ائتالف مقرر شــده 
بود با مراجعه به شــعب و حوزه های فرقتین 
کاندیداهای ائتالفی معین و در خاتمه مقررات 
حزبی، آقایان ذیل به سمت کاندیدایی منتخب 
و معرفی شده اند: اول شاهزاده نصرت الدوله، 
دوم آقای امیر کل، سوم آقای معتضدالدوله، 

چهارم شاهزاده مرآت السلطان.
برادران و هم مسلکان محترم البته به خوبی 
توجه و التفات به این نکتــه فرموده اید که 
استدامه ائتالف تا چه درجه مالزم با موفقیت 
کاندیداهای فرقه است. در این صورت عموم 
برادران و هم مسلکان نهایت جدیت و فعالیت 
منظوره را در گذرانیــدن کاندیداها به عمل 
خواهند آورد و شــرافت و احترام تعهدات 
مراکز عالیه فرقتین را حسب الوظیفه مراعات 

خواهند فرمود. 
هیات عالی اجتماعیون اعتدالیون و کمیته 

دموکرات کرمانشاهان.« 
در مشهد اوج گیری مجدد فعالیت کمیته 
ایالتــی دموکرات ها در آن شــهر، همراه با 
بروز مشکالتی در حوزه های آن حزب شد. 
در این رابطه در گزارشی می خوانیم: »مسلک 
دموکراســی امروزه بهترین مسالک سیاسی 
و عملی ترین آنها شناخته شده. زیرا که حد 
وســط مابین افراط و تفریط یا سوسیالیست 

و اعتدالی اســت و دارای مرامی است عالی 
و روشــن و نظامی متین و متفنن. از این رو 
حزب دموکرات یکی از قوی ترین احزاب و 
سودمندترین آنها به حال این مملکت و دولت 
شمرده می شود. لیکن وقتی حزب دموکرات به 
معنی حقیقی کلمه وجود خارجی پیدا می کند 
و نیل به مقصود عالیه حزبی امکان پذیر می شود 
که تشکیالتش بر اساسی متین استوار شده و از 
جهت داخله خود به هیچ وجه نگرانی نداشته 
باشد و آن وقتی است که تشکیالت، موافق 
مرام و نظام باشد و شرایطی که در افراد و در 
حوزه ها و در نظام نامه عمومی فرقه قید شده 
است، کامال مراعات شود. اگر جز این باشد، 
اسم بالرسم و صورت بدون معنی خواهد بود و 
نتایجی که از تشکیالتش منظور است، به عمل 

نخواهد آمد.«
دموکرات های تبریز در زمســتان 1297 
/1337 قمری با صدور بیانیه سه ماده ای تصمیم 
به مبارزه با پان ترکیسم گرفتند. مواد سه گانه 

مذکور به این شرح است:
»1- جمعیت مزبور تا افتتاح مجلس شورای 
ملــی ]دوره چهارم[ از مداخله در سیاســت 

مملکت جدا احتراز خواهد داشت.
2- در تمام حوزه هــای حزبی مطلقا به 
فارسی تکلم نموده و ترویج زبان ملی را جدا 

مطمح نظر و تعقیب خواهند کرد.
3- میرزاتقی خان سردبیر جریده تجدد که 
بدوا ناشر افکار جمعیت و اخیرا از نقطه نظر 
منفعت پرستی با مجدالسلطنه افشار عبد و عبید 
یعنی زرخرید عثمانی ها، نویسندگی روزنامه 
تورکیزم را پیشه خود کرده و مروج تبلیغات 
برضد وطن خود شده بود، از عضویت جمعیت 

دموکرات اخراج نموده اند.«
حــدود ده ماه بعد و در آبــان 1298/ 
1338 قمری »چهل نفر از ناظمین ســابق 
حوزه های فرقــه دموکرات در منزل دکتر 
زین العابدین خان جلســه تشــکیل داده و 
مذاکرات راجع به انتخاب و تعیین مقام رسمی 
و هیات مسئولی برای فرقه بود که جلوگیری 
از اقدامات فردی و برخالف دیسیپلین پاره ای 
از افراد نماید. ضمنا مذاکره می شد که زیاده 
از پانزده ماه اســت دوره رسمیت هر دو از 
کمیته محلی و کمیته ایالتی خاتمه یافته و 
منحل گردیده و با این همه پاره ای از افراد 
با پاره ای مقامات و اطراف به نام نمایندگی 

فرقه داخل مذاکرات و مراسالت می شود.«
برگزاری  به رغم گــزارش مذکــور، 
انتخابــات دوره چهارم مجلــس در تبریز 
در نیمه دوم ســال 1298 کمک زیادی به 
سازماندهی مجدد دموکرات ها در آن شهر 
کرد. به نحوی که کاندیداهای آن حزب در 
تبریز پیروز شده و به عنوان نماینده مجلس 
انتخاب شدند. اما دولت وثوق الدوله واکنش 
تندی از خود نشــان داده و انتخابات تبریز 
را باطل کــرد. در واکنش به رفتار دولت، 
دموکرات ها به رهبری شیخ محمد خیابانی 
از فروردیــن 1299/ 1338 قمری اقدامات 
گسترده ای را به عنوان اعتراض انجام داده 
که در نهایت منجر به یک قیام عمومی علیه 

دولت وثوق الدوله شد. قیام تا شهریور همان 
سال به طول انجامید و پس از حمله نیروهای 
قزاق به مقر قیام کنندگان و قتل خیابانی به 

پایان رسید. 
در تهران کار دموکرات ها با مشــکالت 
بســیاری همراه شــد. به فاصله کوتاهی از 
شــروع فعالیت آنها، از اواخر ســال 1296 
حوزه های  میان  شــدیدی  درونی  اختالفات 
حزبــی بروز کرد. در فــرازی از اعالمیه ای 
که به همین مناسبت از سوی کمیته تفتیش 
حزب دموکرات در اردیبهشت 1297/ 1336 
قمری انتشار یافت، می خوانیم: »هم مسلکان! 
بدون تفاخر و بالیدن های عملی و صرفنظر از 
مفاخر تاریخی و نیرومندی های شگفت حزب 
دموکرات، امروز باید در عین تاسف تصدیق 
کنیم که یک ســال و اندی از بهترین ایام 
فرصت و فراغت وطن، دموکراسی دستخوش 
بدترین سمومات قاتله یعنی اختالفات بدفرجام 
گردیــده و به حدی قــوای اخالقی، ادبی و 
سیاســی دموکراســی در زیر چرخ ائتالف 
ضعیف و فرســوده شده که اگر روح جوانی 
و قوی اکثریت این جمعیت نمی بود، خاتمه 
این جمعیت شروع می گردید. با این نقطه نظر 
دستجات مختلف دموکرات که هر یک در 
اثر یک خبط و یک ســوءتدبیری متاسفانه 
از یکدیگر جدا شــده بودند، حس احتیاج به 
وحدت و منظره دلخــراش مملکت، آنان را 
بر آن داشــت که از وجهه حقیقت و فلسفه 
به اختالفات نظر افکنده و برای رفع آن قیام 
کنند. بالنتیجه یک کمیسیون مختلط موقتی 
از طرف عموم دستجات دموکرات انتخاب و 
کمیته تهران در نتیجه تبادل نظر با منتخبین 
دستجات و حس عدم پیشرفت کار، انحالل 
خود را در روزنامه اعالن و تجدید یک سلسله 
تشــکیالت رســمی جدیدی را که موسس 
وحدت حزبی باشد، مطابق اصول و نظامات 
دموکراسی تصریحا به عهده کمیسیون مختلط 
مزبور واگذار نموده و در تاریخ 20 رجب ]12 
اردیبهشت 1297[ خود را منحل و به دخالت 

در امور جاریه خاتمه خواهد داد. 
هم مســلکان! بر ما ثابت شــد که یک 
حزب رنجبــر و یک جمعیت جوان ملی که 
باید با تمنیات و عادات پوســیده اشرافیت 
و دیکتاتوری پنجه درانــدازد و از آزادی و 
قانون دفاع نماید، نمی تواند اختیارات خود را 
در دست اشراف و اعیان و شارالتان های عوام 

فریب بگذارد.« 
اما ماجرا به همین سادگی پایان نیافت. وجود 
دولت مقتدر وثوق الدوله و تالش آن دولت در 
جلب همکاری و همراهی حزب دموکرات با 
خود و عدم حضور رهبران اصلی حزب، ضربه 
ویرانگری بر بقایای حزب دموکرات در دوره 
ســوم فعالیتش وارد کرد. در مواجهه با چنین 
درصدد  دموکرات ها  از  گروهــی  وضعیتی، 
تشــکیل تمام عیار و گسترش فعالیت حزب 
)البته با همراهی دولت( برآمده و به تشکیلیون 
معروف شدند. در مقابل، مخالفین آنها اعتقاد 
داشتند با توجه به شرایط دولت و عدم تشکیل 
دوره چهارم مجلس، حزب نباید تشکیل شود. از 
این گروه به عنوان دموکرات های ضدتشکیلی 
یاد می شود. نزاع این دو گروه با یکدیگر، ضربه 
نهایی را بر پیکره بی جان حزب دموکرات وارد 
آورد. بدین ترتیب در آستانه کودتای اسفند 
1299 حزب دموکرات عمــال از بین رفته و 
اعضای پرشور آن به گروه ها و جمعیت های 
سوسیالیستی پیوستند که الهام گرفته از پیروزی 
انقالب اکتبر و تشــکیل دولت شــوروی، 
روزبــه روز به فعالیت خود در ایران توســعه 
می دادند. اما فروپاشــی حزب دموکرات مانع 
از تداوم آرمان آن حزب نشــد در همان ایام 
بســیاری از فعالین دستجات نام هایی از قبیل: 
اونیفورمه«  »دموکرات  مستقل«،  »دموکرات 
و »دموکــرات زره پــوش« را بر گروه خود 

می گذاشتند.

وپاشی حزب دموکرات ایران فر
دوره دوم و سوم  : 1300 - 1290

6درس گفتارهای تاریخ احزاب ایران  دیدگاه

احزاب و 
فراکسیون های حزبی 

در دوره دوم مجلس
زمینههاوبسترهایفعالیتاحزاب

درایران

در قسمت پیشین از یادداشت های 
حاضر بیان شد که برآمدن، تشکیل 
و فعالیت فراکســیون های حزبی در 
دوره دوم مجلس شورای ملی )1290-

حاصل  قمری(   1327-1329 /1288
احزاب و  همکاری سه مولفه مردم، 
به طور  نقش مردم  است.  حاکمیت 
مختصر در همان قسمت مورد بحث 
قرار گرفت. دومین عامل شکل گیری 
فراکسیون های مذکور، احزاب است. 
در مقطع زمانی مورد بحث مؤسسین 
و بنیانگذاران احزاب، حضورشــان 
در فرآینــد انتخابات و از این طریق 
حضورشان در عالی ترین نهاد انتخابی 
حاکمیت را به عنوان یک استراتژی 
کلی و اصلی حزب تعریف کرده و 
در دستور کار خود قرار می دادند. با 
توجه به وجود قوانین الزمه، سازوکار 
مشارکت آزادانه احزاب در حاکمیت 
فراهم شده و مشــارکت مذکور از 
همان نقطــه آغازین انتخابات یعنی 
تشکیل هیات های نظارت بر انتخابات 
شروع شده و در نهایت با به رسمیت 
شــناختن حضور نمایندگان حزبی 
منتخــب مردم از طــرف نهادهای 

حاکمیتی به پایان می رسید. 
در چنین بستری، گردانندگان و 
مدیران یک حزب، فرقه یا جمعیت 
سیاسی خود را موظف می  دیدند عالوه 
بر فعالیــت در عرصه های فرهنگی، 
اجتماعی و ... جامعــه، برنامه ای با 
اهداف روشــن و روش هایی خاص 
جهــت حضور در انتخابــات و در 
مجلس ارائه کرده و خود را موظف 
به اجرای آن برنامه می دانستند. عالوه 
بر آن، گردانندگان احزاب از طریق 
مذاکرات  وابسته،  نشریات  و  جراید 
جلسات عمومی، خصوصی و دیگر 
جلسات مجلس شورای ملی پیرامون 
تصمیمات مهم مملکتی و نیز عملکرد 
دولت را برای مطلع ساختن اعضای 
حزب و عموم مردم منتشر می کردند. 
بدیــن ترتیب فعالیــت بخش های 
حاکمیتی شفاف سازی شده و نظارت 

مردم بر آن ها بیشتر می شد.
عامل دیگر موثر در شکل گیری 
مجلس  در  حزبی  فراکســیون های 
شــورای ملی، آیین نامه های داخلی 
مجلس بود. مفاد آن آیین نامه ها مهر 
تاییدی بر تشــکیل فراکسیون های 
حزبــی و فعالیت ویژه و خاص آنها 
در جلسات رســمی و غیر رسمی و 
خصوصی مجلس بود. از این طریق 
زمینه الزم برای فعالیت نماینده مجلس 
در چارچوب یک فراکسیون حزبی 

فراهم می شد. 
بدین ترتیب با پشتوانه قرار دادن 
نگرش و دیدگاه مثبت رایج در جامعه 
در مورد حضور نمایندگان حزبی در 
مجلس و نیز با استفاده از بسترهای 
مناســب قانونی، فراکســیون های 
اعتدالی،  فراکسیون  )همچون  حزبی 
فراکســیون علمیه و فراکســیون 
دموکرات ها( در دومین دوره مجلس 
شورای ملی شــکل گرفته و شروع 
بــه کار کردند. غنای باال و کیفیت 
زیاد مباحث مطرح شده در آن دوره 
مجلس، تصویــب قوانین و مقررات 
متعدد و... در شرایطی که کشور دچار 
تهاجم خارجی و هرج و مرج سنگین 
داخلی بود، سرفصل های اصلی کارنامه 
درخشان فعالیت فراکسیون های حزبی 
در آن دوره مجلس را تشکیل می دهد.

مسعود کوهستانی نژاد
پژوهشگر تاریخ معاصر

محمدتقی بهارسلیمان میرزا اسکندری
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شــیخ مرتضی انصاری پس از اینکه 
به مدت 20 سال به عنوان مرجع بالمنازع 
جهان تشیع زعامت کرده بود و مرجعیت 
40 میلیون شــیعه را عهده دار شده بود، در 
سال 1243 هجری شمســی، درست 42 
ســال قبل از پیروزی نهضت مشروطیت 
درگذشت. اگر چه این فقیه ایرانی مشروطه 
شدن سلطنت و برقراری حکومت قانون را 
استداللی و  ندید، زمینه رشد نگرش های 
عقلی در اصول و فقه را فراهم آورد. چیزی 
که از آن می تــوان به مثابه خمیرمایه ای 
نام برد که توانســت بر ائتالف سلطنت 
مطلقه و فقه محافظه کار پایان دهد. شیخ 
مرتضی انصاری را نماد خردگرایی شیعی 
در عصر قجری می شناسند. او که یکی از 
اســاطین اصولیین در تاریخ فقه تشیع نیز 
الفقهاء  » خاتم  به عنوان  می رود،  به شمار 
والمجتهدین« نیز شــناخته می شود. شیخ 
مرتضی انصاری با اجتهادات و نوآوری های 
خود در علــم اصول و دانش فقه، جایگاه 
ماندگاری در تاریخ فقه تشــیع دارد. »او 
از کسانی است  که در دقت و عمق نظر، 
بسیار کم نظیر است. علم اصول و بالطبع فقه 
را وارد مرحلــه جدیدی کرد. او در فقه و 
اصول ابتکاراتی دارد که بی سابقه است.« 
)مرتضی مطهری. 1362. صفحه 324( در 
مواردی نظیر »اصل سببی مسّببی«، »اصل 
مثبت«، »استصحاب تعلیقی«، »اشتغال«، 
اصطالح »حکومــت« و »ورود« و فقه 
معامالت با تشریح معامالت رایج در بازار 
با استناد به ســیره و عرف می توان شاهد 
نظر بدیع شیخ بود. این بدایع تا حدی است 
که از او به عنوان مبدع علم جدید اصول 
نام می برند. از ســوی دیگر شیخ انصاری 
از احترامی زائدالوصف نزد اندیشــمندان 
ایرانی به خاطر توجــه به عقل گرایی و 
تربیت شــاگردانی نظیر میرزای شیرازی 
تبلور  است.  برخوردار  آخوندخراسانی  و 
میراث فقهی انصاری در مبارزه مدنی میرزا 
با حکومت ناصرالدین شاه در جریان جنبش 
تنباکو و حمایت شرعی آخوند از نهضت 
مشروطیت در برابر شاه مستبد قاجار، یکی 
دیگر از دالیل پراهمیت بودن شیخ مرتضی 

انصاری و اندیشه فقهی اوست. 
QQQ

شیخ مرتضی انصاری در دزفول به دنیا 
آمد. پدرش از مبلغان و مروجان شریعت 
اســالمی و مادرش بانویی دختر یکی از 
علمای شهر بود. شیخ از کودکی به تحصیل 
قرآن و فراگرفتن معارف اسالمی پرداخت 
و بسیار زود آثار ذکاوت در او احساس 
شد. پس از خواندن قرآن و ادبیات عرب 
به خواندن فقه و اصول پرداخت و در این 
دو رشته آنچنان استعداد و شایستگی از خود 
بروز داد که حیرت همگان را برانگیخت و 
در جوانی به درجه عالی اجتهاد نایل شد. او 
در سن هجده سالگی همراه پدرش به قصد 
مسافرت  به عراق  عالیات  عتبات  زیارت 
کرد و در کربال به توصیه شــیخ حسین 
انصاری به خدمت سید مجاهد رسید. پس 
از آن رهســپار نجف شد و با حضور در 
درس کاشــف الغطا به تکمیل معلومات 
خود پرداخته و پــس از مدتی به دزفول 
بازگشت. چند سال بعد از حوزه های علمیه 

بروجرد، اصفهان و کاشان دیدن کرد و 
در بعضــی از آن حوزه هــا مدتی اقامت 
کرد. در کاشــان مدتی در محضر درس 
مال احمد نراقی شرکت کرد. این استاد و 
شاگرد چنان به هم نزدیک شده بودند که 
معروف است هنگامی که شیخ از کاشان 
نراقی فرمود:  عزیمت کرد، عالمه احمد 
»اســتفاده ای که من از این جوان نمودم، 
بیش از استفاده ای بود که او از من برد.« و 
نیز گفت: »در مسافرت های مختلف افزون 
بر پنجاه مجتهد مسلم دیدم که هیچ یک 
از ایشان مانند شیخ مرتضی نبودند.« شیخ 
مرتضی انصاری پس از چهار سال اقامت 
در کاشان به اتفاق برادرش شیخ منصور 
به مشهد رفت. پس از زیارت و چهار ماه 
اقامت در آن شهر و تماس با علمای مشهد، 
به تهران رسید و مدتی نیز در تهران اقامت 
کرد. پس از شش سال مسافرت علمی و 
پربار به اتفاق برادر به دزفول بازگشت. اما 
اقامت در آن شهر روح تالشگر و کنجکاو 
او را قانع نمی ساخت. از این رو دوباره عازم 
نجف شد و سال ها بعد به ریاست عالیه این 

حوزه رسید. 
QQQ

شــیخ مرتضی انصاری که به عنوان 
صاحب مکاسب شناخته می شود، پس از 
شیخ محمد حسن اصفهانی نجفی مشهور 
زمانه  مطلق  مرجــع  جواهر،  به صاحب 
خویش به شــمار می رفته است. پس از 
شیرازی  میرزای  شاگردش  انصاری  شیخ 
صاحب فتــوای تحریم تنباکو و بعد از او 
نیز آخوند خراسانی صاحب کفایه دارای 
اطالق مرجعیت و گستردگی طیف مقلدان 
بودند. امری که برای مراجع بعدی اتفاق 
نیفتاد. حتی میرزای نائینی و شیخ عبدالکریم 
حائری یزدی نیز نتوانستند گستردگی و 
فراگیری زعامت شــیخ انصاری، میرزای 
شیرازی و آخوند خراسانی را تجربه کنند. 
هر چند »ایــن دو مجتهد، یعنی نائینی و 
حائری، شایستگی آن را داشتند که بسان 
بقیه مراجع، مرجع کل تقلید زمان خویش 
گردند ولی چون آنان و چند تن دیگر از 
همزمانان شان مانند اصفهانی در یک زمان 
می زیسته اند هیچ یک از آنان مقام مرجع 
کل تقلید را تا چندین سال احراز نکردند. 
نائینی و اصفهانی در نجف زندگی می کردند 
و پیروانی در عراق و ایران داشتند و حائری 
مرجعیت مهمی یافت ولی در ایران؛ اگر 
چه او در عراق و لبنان نیز مقلدانی داشت. 
مقام اجتماعی آنــان البته پائین تر از مقام 
کسانی مثل شــیخ انصاری بود که عنوان 
مرجع کل تقلید جهان شــیعه را بدست 
آورده بودند.« )عبدالهادی حائری. 1381. 
صفحه 84( شیخ مرتضی انصاری پس از 
برادران کاشف الغطا و همچنین صاحب 
جواهر، یکی از طوالنی ترین ریاست ها را 

بر حوزه علمیه نجف بر عهده داشت. 
QQQ

رویکرد استداللی و بحثی شیخ انصاری 
که مبتنی بر اجتهاد عقلی بود، در نقطه اوج 
و بلوغ خود توانســت همه رویکردهای 
حدیث محور و نقل گرا را از میدان به در 
کند و کار وحید بهبهانی در منزوی کردن 
فقیه  این  برساند.  به سرانجام  را  اخباریون 
ایرانی با نوآوری هــای عقالیی خویش 
آنچنــان در کار اجتهاد جدیت به خرج 
داد که نه تنها توانســت آغازگر راه هایی 
نو در علم فقه و اصول فقه باشــد، بلکه 

عامل اصلی عدم رشد جریان های اخباری 
و حدیث گرا در فضای فکری و فرهنگی 
شیعیان ایران زمین تا همین امروز است. 
این عقل گرایی شیخ که یکی از نمونه های 
درخشان خردگرایی شیعی است، به حدی 
اســت که برخی ها در مواجهه با او لقب 
»فیلســوف فقه« را برایش برمی گزینند. 
هر چند که باورمندان به حاکمیت نص و 
خبر در فقه نمی توانند این نوع از برخورد 
حداکثری اصولی و عقلی با امور و ادله را 
تاب بیاورند و از برخورد فیلسوفانه شیخ 
انصاری با متون فقهی گالیه می کنند. در 
یکی از این گالیه ها گفته می شــود: »ما 
یک فیلسوف فقیه داریم؛ مثل حضرت امام 
که فیلسوف هست و فقیه هم هست. یک 
وقت فیلسوف فقه داریم؛ این معنا بیش تر 
از این که مدح باشد، ذم است؛ یعنی کسی 
که با مشرب فلســفی وارد فقه می شود. 
معنای این حرف این اســت که مرحوم 
شــیخ وقتی وارد تحلیل آیات و روایات 
می شود، مثل یک عرف عام-یا حتی عرف 
تخصصی- نگاه نمی کند؛ نوع تحلیل های 
ایشان مثل یک فیلسوف است. فیلسوف 
به هنگام تحلیل، تمــام احتماالت را بیان 
می کند و بــا رد یک به یک احتماالت، 
گزینه ها را منحصر در یکی می کند و آن 
با  انصاری  فیلسوف. شیخ  می شود جواب 
متون دینی همچون یک فیلسوف برخورد 
با  اکبرنژاد. 1394(  می کند.« )محمدتقی 
وجود این انتقادات نمی توان از یاد برد که 
مجموعه اجتهادات شیخ مرتضی انصاری 
و رویکرد اجتهادی او نشــان می دهد که 
ما با یک فقیه موســس روبه رو هستیم. 
چه اینکه »او را می توان پایه گذار مکتبی 
فقهی - اصولی دانســت که امروزه آن 
را به عنوان »مکتب نجف« می شناســیم. 
مکتبی که به موشکافی ها و پیچیدگی های 
اصولی شــهره اســت و عالقه فراوانی 
به خالقیت و نــوآوری در علم اصول و 
»فرائد االصول«  دارد. کتاب  فقهی  قواعد 
شیخ انصاری که در حوزه ها به »رسائل« 
مشهور شده اســت، به دلیل عمق فکری 
و استداللی اش توانست همه آثار قبلی را 
زیر ســایه خود قرار دهد و بیش از یک 
قرن اســت که در کنار »کفایه االصول« 
تخصصی ترین  به عنوان  خراسانی  آخوند 
و مهم ترین متون درسی علم اصول شیعه 
تثبیت شده است. این دو کتاب در کنار 
کتاب فقهی »مکاسب« که آوردگاه آرای 
استداللی شــیخ انصاری است، به عنوان 
مثلث علمی شــیعه توانسته چندین نسل 
از عالمان و فقیهان سرشــناس را سیراب 
قمصری.  موســوی زاده  )روح اهلل  کند.« 
1393( شیخ انصاری با تالیف رساله هایی 

نظیر فوائد االصول و فرائد االصول ساختار 
علم اصــول و فصل پراهمیت حجج را تا 
همین امروز تحت تاثیــر خود قرار داده 
است. برخی ها معتقدند که شیخ انصاری 
همچون فیلسوفان با قواعد فقهی برخورد 
کرده و با نگرشی معرفت شناسانه همانند 
یک فیلسوف معرفت شناس به بازشناسی 
ابواب اصول نظیر حجج پرداخته اســت. 
تاثیر دراز دامن شــیخ تا حدی بوده است 
که می تــوان از امتناع فقه عقالیی پس از 
شیخ انصاری سخن به میان آورد. نکته ای 
که مورد پذیرش فقهای محافظه کار معاصر 
نیز هســت. »باید گفت که پس از شیخ 
نوعی امتناع معرفتی و عقیم شدن در بعضی 
از ابواب اصول، رخ داده است؛ مانند همان 
اتفاقی که پس از صدرالمتألهین در فلسفه 
روی داد. اگرچــه بزرگانی مانند آخوند 
خراسانی، محقق اصفهانی و شهید صدر طی 
عمر پربرکتشان در حوزۀ علم اصول منشأ 
آثار بسیار مهمی شده اند، قلۀ شیخ آن چنان 
بلند اســت که هر کوهنوردی نمی تواند 
به آن دست پیدا یابد.« )علی اکبر رشاد. 
1395( ســخن پیش گفته ناظر به ابتکار 
عظیمی است که شیخ مرتضی انصاری در 
فصل حجج دانش اصول به کار بسته است 
و همچنان با وجود صدها نقدی که به آن 
وارد آمده، پابرجا مانده است. الزم به ذکر 
اســت که گرایش شیخ مرتضی انصاری 
به مباحث فلسفی به حدی است که مرحوم 
مطهری مدعی شاگردی شیخ نزد مالهادی 
سبزواری، فیلسوف عصر قجری می شود. 
هر چند نظرات شیخ انصاری در مباحثی 
مثل قضایای حقیقیه و خارجیه دقیقاً همان 
بیانی است که مالهادی سبزواری در این 
موضوع دارد و این وحدت بیان می تواند 
قرینه ای بر تمــاس و ارتباط میان این دو 
فقیه و فیلسوف باشد، اما تاکنون اماره و 
ادله محکمی درباره وجود رابطه اســتاد و 
شاگردی میان مالهادی سبزواری و شیخ 
مرتضی انصاری به دســت نیامده است. 
به عبارت دقیق تر »شیخ از محضر اساتید 
انصاری  حسین  شیخ  همچون  بزرگواری 
دزفولی، شــریف العلماء مازندرانی، شیخ 
موسی کاشف الغطاء، سید محمد مجاهد، 
شیخ علی کاشــف الغطاء، حاج مال احمد 
نراقی تلمــذ نمود و غیــر از فرزانگان 
فوق الذکر شیخ نزد هیچ کس دیگر تلمذ 
نکرده اســت.« )مرتضی انصاری. 1373. 
صفحه 179( با این حال انتقال گرایش عقلی 
و فلسفی شیخ مرتضی انصاری به سلسله ای 
از شــاگردانش نظیر آخوند خراسانی و 
میرزای نائینی باعث شد تا مباحث عقلی 
و فلسفی وارد مسائل مورد بحث علم اصول 
شود و توسط درس آموختگان مکتب او 

روزبه روز بیشتر شود. 
QQQ

در باب اندیشــه فقهی و اصولی شیخ 
مرتضی انصاری بایــد به یک نکته مهم 
اشاره کرد. یکی از ویژگی های مبرهن و 
روشن او معطوف به سبک نگارش او در 
فقه است. پائین آوردن شکل بیان عباراتی 
که معانی بلندی دارند یکی از شگردهای 
تکرارناپذیر شــیخ انصاری اســت. در 
نوشته های او خبری از کلمات ثقیل نیست 
و بی ابهام و ایهام نوشتن شاه بیت تالیفات 
فقهی اوست. شیخ مرتضی انصاری عالوه 
بر این رویکرد شکلی، از یک امتیاز دیگر 
نیز در ارائه بحث برخوردار است و آن هم 
رعایت اسلوب علمی است. »شیخ انصاری 
استاد بســط بحث و تولید فرع های علمی 
اســت و به همین دلیل وی کمتر نظریه 
نهایی خود را ذکر می کند و بیشتر طرح 
بحث می کند و با بیان فرع های گوناگون 
در بحث به بیان احتماالت می پردازد. شیخ 
تالش می کند تا چارچوب های علمی را در 
مراحل رسیدن به استنباط رعایت کند و راه 
رسیدن به نتیجه را برای خوانندگان روشن 
سازد.« )روح اهلل موســوی زاده قمصری. 
1393( به نظر می رســد که این رویکرد 
علمی شیخ مرتضی انصاری نتوانسته است 
تا به امروز بازتابشی در فقه معاصر شیعه 

داشته باشد. 
QQQ

در باب اندیشــه سیاسی شیخ انصاری 
باید اذعــان کرد که او به اقتفاء شــیخ 
جعفر کاشف الغطا در باب والیت سیاسی 
فقیهان نظر مثبتی ندارد. شــیخ در رساله 
مشــهور خویش ذیل بحث اولیای عقد 
درباره وظایف علما و مجتهدان می نویسد: 
 »ســه رشــته از وظایف موجود است:

1. رســیدگی به امور مذهبی؛ این کار از 
 وظایف بی چون و چرای فقیهان اســت

2. رسیدگی به امور داوری و دادگستری 
که آن هم بدون چــون و چرا بر عهده 
مجتهدان واگذاشته شده است 3. اداره امور 
سیاسی و حکومت؛ اینکه آیا باید سیاست و 
حکومت به دست علما باشد مسئله ای است 
که مورد پذیرش بی قید و شرط همه علما 
نیست و بنابراین باید در این زمینه بحث 
و غوررسی کرد.« )شیخ مرتضی انصاری. 
1334. صفحه 153( البته شیخ انصاری در 
رســاله القضاء به اقتفاء محقق کرکی و 
شیخ محمد حسن اصفهانی نجفی مشهور 
به صاحب جواهر، با استناد به روایت عمر 
بن حنظله و همچنیــن روایت های دیگر 
نظیر توقیع ناحیه مقدسه به اثبات والیت 
فقیهان پرداخته است. منتها او همانند مال 
احمد نراقی و شیخ محمد حسن اصفهانی 

فقیهان و  نجفی نمی تواند والیت سیاسی 
زعامت آنان در امر حاکمیت را تصدیق 
کند. به طور کلی »از زمان نراقی والیت 
فقیه به معنای حکومت، سلطنت و زعامت 
فقیه بشدت مورد بحث فقها واقع شده است. 
فقیهان در این مســئله دو دسته می شوند: 
دســته ای رای نراقی در والیت عامه فقیه 
را نپذیرفته، منکر زعامت سیاسی فقیهان 
در عصر غیبت می شوند و مدعی می شوند 
ادله فقهی از اثبات چنین وظیفه ای عاجز 
است. شــیخ انصاری در مکاسب، آخوند 
آیت اهلل  مکاسب،  حاشــیه  در  خراسانی 
سید محســن حکیم، آیت اهلل سید احمد 
خوانساری و آیت اهلل سید ابوالقاسم خویی 
از این گروه محسوب می شوند.« )محسن 
کدیور. 1380. صفحــه 105( البته همه 
این مخالفت ها با ایده والیت عامه فقیهان 
باعث نمی شــود که از فروغ آن در دوره 
ناصری و عصر پیشامشروطه کاسته شود. 
»به هر تقدیر والیت عامه فقها به عنوان 
گفتمان غالب و نظریه رایج، بهره عصر 
قجری اســت. غلبه این گفتمان به حدی 
اســت که مخالفت شیخ مرتضی انصاری 
یکی از نامورترین مجتهدین دوره ناصری 
نیز نتوانست خللی در آن وارد کند.« )سید 
محسن طباطبایی فر. 1384. صفحه 193( با 
این حساب می توان شیخ انصاری را فقیهی 
تکرارناپذیر در تاریخ فقه شیعه دانست که 
با برجستگی اســتدالل عقالیی، پایه های 
محکمی برای علم اصول و دانش فقه فراهم 
آورد و زمینه را برای اجتهادات سیاســی 
آخوند خراســانی در نهضت مشروطیت 
فراهم کرد و از این حیث توانست توسط 
شــاگرد شایســته خویش، شکستی که 
به اخباری ها متحمل کرده بود، به هواداران 

سلطنت مطلقه نیز وارد آورد.
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حامد زارع
روزنامه نگار فلسفه و الهیات

3درس گفتار های فقیهان شیعه

فقه فیلسوف 
معرفی و بررسی مجتهدان بزرگ ایران.

مورد شیخ انصاری

الهیات شیخ انصاری با نوآوری های عقالیی خویش نه تنها توانست آغازگر راه هایی نو در علم فقه و اصول فقه باشد، بلکه عامل اصلی عدم 
رشد جریان های اخباری و حدیث گرا تا همین امروز است. این عقل گرایی شیخ که یکی از نمونه های درخشان خردگرایی شیعی است، 

به حدی است که برخی ها در مواجهه با او لقب »فیلسوف فقه« را برایش برمی گزینند.
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هگل آنقدر نام بزرگــی دارد که نیازی 
به مقدمه چینی ندارد! فیلســوف مسلحی که 
آخرین متفکر اروپا در اولین روزهایی بود که 
اندیشه به مثابه روح زمانه در حال درخشش 
بود. هگل به مثابه پدیدارشناس روح، ردپایی 
عمیق از اندیشه خویش برای همه آنانی که 
در قرن نوزدهم و بیستم دستی بر آتش نظر 
و عمل داشــته اند بر جای گذاشت. مفسری 
درباره هگل گفته بود: در نبرد استالینگراد، 
دو ســپاه نامتجانس اما هر دو ملهم از هگل، 
روبه روی هم صف آرایی کردند. ســپاهی از 
جبهه چپ های هگلی )روسیه کمونیست( و 
سپاهی دیگر از جبهه راست های هگلی )آلمان 
نازی(. آن مفســر این حقیقت، یا به عبارت 
دیگر این واقعیت قرن بیستمی را باورنکردنی 
دانسته بود، اما برای باور به این تاریخ، به نظر 
می آید که بایستی به قرن نوزدهم بازگشت 
و هگل و معمــای آن را دوباره طرح کرد. 
برخالف آنچه رایج اســت، او بر جو سیاسی 
و اجتماعی قرن خودش تاثیر شگرفی داشت. 
گئورگ ویلهلم فریدریش هگل را می توان 
آخرین فیلسوف اروپا نامید. چه اینکه خود 
وی دوست داشــت که به نظام فلسفی اش 
به مثابه سرانجام تمام فلســفه های پیش از 
خودش، نگریسته شود. هگل خود را رقیب 
هیوم و کانت و دیگر پیشینیان اش نمی داند. 
به عبارت بهتر پیش از هر چیز فلسفه هگل 
می کوشد تا از وجه عقالنی فلسفه های پیش 
از خودش برآیندی به دست دهد تا جایگاه 
آنها را در روندی تاریخی که خودش مشخص 
می کند بشناساند. نکته پراهمیت درباره جایگاه 
هگل در تاریخ اندیشه غرب این است که »با 
هگل فلسفه همزمان تبدیل به شناخت ذهن از 
خود و شناخت تاریخ از خود در ذهن می شود. 
به عبارت دیگر، فلسفه تاریخ در آئینه اندیشه 
هگلی به منزله تاریخی اســت که به شکل 
فلسفی اندیشــیده شده است. حقیقت فلسفی 
تاریخ، حضور تاریخی فلســفه در قلمروی 
قلمروی  به گفته هگل،  حقیقت است. زیرا 
حقیقت خانه فلسفه است.« )رامین جهانبگلو. 
1382. صفحه 10( هگل در نامه ای به شلینگ 
با توجه به اوضاع فرانسه می نویسد و در آن 
تاکید می کند که راه اروپا جز از مسیر عقل 
و آزادی نمی گذرد. اما تفسیر فلسفی هگل از 

عقل و آزادی چیست؟ 

QQQ پدیدارشناسی روح
از نظرگاه هگل موضوع دین و فلسفه و 
هنر شناخت روح اســت و او سعی می کند 
در پدیدارشناســی روح خــود به این مهم 
بپــردازد. بیش از هر چیز هگل به واســطه 
پدیدارشناسی اش شناخته شده است. اگر چه 
پدیدارشناســی روح هگل در طرح نخستین 
وی از طــرح نظام فلســفی اش، جایگاهی 
بی مانند داشــت، اما طرح وی در ادامه تغییر 
یافت. اما همچنان الهام آفرین ترین اثر هگل 
نزد شارحان و منتقدانش باقی ماند. این طرح 
نخستین چه بود که هگل موفق به تکمیل آن 
نشــد. ابتدا »هگل تنها بخش اول نظام خود، 
یعنی پدیدارشناســی روح را انتشار داد که 
نخستین بخش از نظام خود می دانست. بخش 
دومی به دنبال آن قرار داشــت که منطق و 
فلســفه طبیعت و روح را در برمی گرفت. از 
آن بخش دوم تنها منطق کبیر انتشار یافت.« 
)حسن مرتضوی. 1392. صفحه 12( هر چند 
که انتشار عناصر فلسفه حق را می توان بدیلی 
برای فلسفه روح به حساب آورد، اما دانش نامه 
علوم فلسفی، درسنامه ای از فیلسوف آلمانی 

است که هر سه بخش نظام فلسفی او را به ما 
می نمایاند و اینک پاره نخست این دانشنامه 
با زبانی روان توســط یک مترجم فلسفه دان 
به فارسی بازگردانده شده است. هگل اگر چه 
در مقدمــه علم منطق خود هدف از منطق را 
بررسی فکر و در نهایت »حقیقت« می داند، 
در پدیدار شناسی روح نیز معتقد است که هیچ 
واقعیت عینی مســتقل از فکر وجود ندارد، 
چراکه هر آنچه عقالنی اســت بالفعل است 
و هر آنچه بالفعل است عقالنی است. »وقتی 
منطق به بررسی اندیشــه می پردازد، الجرم 
به بررســی واقعیت نیز مشغول است. برای 
اینکه این نکته کامال مرکوز خاطر شود، هگل 
می گوید اگر هنوز خواهان اســتفاده از واژه 
ماده باشیم، محتوای منطق ماده واقعی و حقیقی 
است.« )پیتر ســینگر. 1379. صفحه 142( 
به مثابه  اصوال پدیدارشناسی روح هگل که 
سفر اکتشافی او در جهان اندیشه مغرب زمین 
مطرح می شود، بین رشته ای ترین کتاب تاریخ 
فلسفه به شمار می رود. همانطور که پینکارد 
می گویــد از دین و الهیات تــا تاریخ اروپا 
بازتابشی در این کتاب داشته است. اما آنچه 
قطعی است، این است که کتاب پدیدارشناسی 
روح در سنتی پســاکانتی کوشش می کند 
به این سوال پاســخ دهد که چرا انسان در 
دوره مدرن ضرورتا باید با عقل خودش رهبر 
زندگی خودش باشد. به عبارت بهتر »کتاب 
قرار بود برای خواننده اش کتابی آموزشی و 
پرورش دهنده باشد و به او بگوید که امروز 
چگونه انســانی است و چرا و چگونه به این 
انســان بدل شده و چرا این فرآیند ضرورت 
داشته اســت« )تری پینکارد. 1394. صفحه 
338( در توضیح این فرآیند است که کتاب 
پدیدارشناسی روح هگل تبدیل به مهمترین 

اثر او می شود.

QQQدیالکتیک
به دلیل اســتخدام فنی فلســفی به اسم 
دیالکتیک توسط فیلسوف آلمانی، نه تنها فلسفه 
او را می توان دیالکتیکی نامید، که منطق او نیز 
واجد همین صفت است. منطق دیالکتیکی 
هگل در اعراض منطق صوری ارسطو است. 
این منطق چون به تفکــر می پردازد و فکر 
را بررسی می کند، از نحله های منطقی که با 
یک گرایش فنــی و تحلیلی به ریاضیات 

کشانده می شــوند نیز متفاوت است. 
چه اینکه در این نحله ها ســعی بر 

حفظ جنبه های صوری اســت و 
وقعی به محتوا گذاشته نمی شود. 
اما اگر این نحله ها در جهت نفی 
منطق  دارند،  قرار  هستی شناسی 
عام  هگل یک هستی شناســی 
است. به همین دلیل منطق هگل 

را نمی توان به عنوان یک حیطه 
مجزا در اندیشــه فیلسوف 

آلمانی محســوب کرد. 
چه اینکه در این صورت 

شان  از  هگل  منطق 
هستی شناسانه اش تهی 
می شــود. »در سنت 

هگلی منطق عینی یعنی 
منطقی که شامل هستی 
است،  )ماهیت(  ذات  و 
جایگاهی  همان  درست 
را پیدا می کند که فلسفه 

و هستی شناســی قدیم 
داشــته است« )کریم 
مجتهدی. 1370. صفحه 
150( این منطق عینی 
کلیــدواژه فهم دانش 

منطــق از دیدگاه هگل 
اســت. چه اینکه هگل در 

مقدمه خود بر علم منطق بر این باور است که 
منطق عینی جای متافیزیک را گرفته است. 
هرچند به قول جان.و.برییج هنگامی که هگل 
به منطق می پردازد می تواند نتایج پدیدار شناسی 
را مبنا قرار دهد؛ چراکه پدیدار شناسی به ما 
می آموزاند که این الگوها صرفا ویژگی ذهنی 
و استدالل پردازی ما نیست. پی بردن به رابطه 
میان پدیدار شناسی روح و علم منطق نزد هگل 
نیز از یک جذابیت فلســفی است. چه اینکه 
»در سنت هگلی پدیدار شناسی در هر صورت 
رابطه خاصی با منطق دارد و سیر پدیدار ها در 
عین حال که در حوزه عمل بر مراحل تکوینی 
منطق داللت دارد، خود بر اساس آن منطق 
جریان می یابد.« )کریــم مجتهدی. 1377. 
صفحه 26( توضیح گزاره اساســی هر آنچه 
عقالنی است بالفعل است و هر آنچه بالفعل 
است عقالنی است نیز بدون مطمح نظر داشتن 
علم منطق و ترابط آن با دانش فلسفه در نظام 
فکری فریدریش هگل امکانپذیر نخواهد بود. 
به همیــن دلیل باید منطق را جزء مقوم نظام 

فکری هگل به شمار آورد. 

QQQمنطق
پیشتر گفتیم که منطق دیالکتیکی هگل 
را نمی تــوان با منطق صوری ارســطو یا با 
نحله های منطقی جدید مقایســه کرد، چه 
اینکه هگل بــر خالف منطق های قدیمی تر 
به چگونگی ترکیــب مفاهیم در حکم ها و 
سپس تبدیل حکم ها به عناصر سازنده قیاس 
توجه نمی کند. »منطــق در دیدگان هگل 
رشته ای اساسا مابعدالطبیعی است که وظیفه 
آن نه تعیین قوانین صرفا صوری قیاس، بلکه 
مشخص کردن ماهیت هستی فی نفسه است« 
)فردریک بیزر. 1391. صفحه 104( در این 
صورت منطق بیش از آنکــه ابزاری برای 
درست فکر کردن باشد، واقعیتی عینی به خود 
می گیرد. »این منطق غیر از خود هیچ علم و 
دانش دیگری بنیان نمی نهد؛ علم حقیقی خارج 
از منطق شکل نمی گیرد و قوام نمی یابد، بلکه 
در واقع عین منطق است«)کریم مجتهدی. 
1370. صفحــه 150( به نظــر هگل تامل 
فلســفی باید بر مبنای اصول آن آغاز شود، 
یعنی کامال مســتقل و قائم بالذات باشد. از 

این رو وی »از بنیان نهادن اندیشــه خویش 
بر فرضیه های ثابت یا پیش انگاشــت های 
اولیه اجتناب می کند. البته او معتقد اســت 
که اصول فلسفه اش باید در تکامل نظام مند 
آن ظاهر شود. این اصول باید پیامدهای این 
تکامل باشد، نه بنیاد آن.« )جان.ن. فیندلی/ 
جان.و.برییج. 1387. صفحه 54( بنابراین امر 
بی واسطه همواره با امر باواسطه همراه است و 
در جست وجوی سرآغاز فلسفه منطبق با نظام 
فلسفی هگل راهی جز ابتنا به منطق نیست. 
وجه منطقی اندیشه هگل و نگارش کتاب های 
منطقی توسط او را باید به مثابه تاری که در 
پود فلسفه بافته می شــود دید و شاید از این 
منظر بتوان گفت که منطق ســرآغاز فلسفه 
و فلسفه نیز دانشــی مبتنی بر روش شناسی 
منطقی است. البته هگل در کتاب علم منطق 
خود اذعان می کند که فلســفه یا ایده ئالیسم 
است، یا فلسفه نیســت. بنابراین اگر چه در 
نظام  با  منطبق  فلسفه  جست وجوی سرآغاز 
فلسفی هگل راهی جز ابتنا به منطق نیست، 
اما این این جست وجو هیچ گاه منجر به اتکا 
به ماده گرایی نمی شود. چه اینکه از نظر هگل 
اگر در آغاز روح مطلق یا خداوند وجود داشته 
باشد، می توان بر پایه آن فلسفه بنا کرد، در 
غیر این صورت نمی توان بر پایه یک ماده 
یا یک امر غیر متافیزیکی اصول فلســفه را 
بنیاد کرد. اما به هر حــال منطق در ابتدای 
بسط اصول فلسفه در نظام فکری هگل نقش 

راستینی را ایفاء می کند. 

QQQفلسفه و تاریخ
از دیدگاه هگل تاریخ صحنه ظهور تدریجی 
روح مطلق جهانی است. تاکید بر فلسفه تاریخ 
و برساخته های نهادی آن که در سیری طبیعی 
و »صیرورت محورانه« به تکامل می رسد، از 
مشخصات فکر هگلی است. گئورگ ویلهلم 
فریدریش هگل تاریخ را محل صیرورت روح 
می داند و چون جوهر روح آزادی است، پس 
در واقع تاریخ نمــوداری از مراحل مختلف 
تحقق آزادی است. تحقق تدریجی آزادی در 
سیر تاریخ ضرورتا تحقق تدریجی آگاهی و 
شعور است. به نظر هگل در واقع تاریخ عالم 
تاریخ روح مطلق است از این لحاظ که روح 

کوشش دارد از خود آگاه شود و خود را آزاد 
سازد و آگاهی و آزادی مقدر نمی شود مگر 
به نحو تدریجی و دیالکتیکی. به اعتقاد وی 
آزادی مطلق و آگاهی تام غایت روح مطلق و 
در نتیجه غایت تاریخ است و عالم خواه ناخواه 
به آن جهت سوق پیدا می کند. در فلسفه هگل 
باید توجه خود را معطوف به دیالکتیک کرد. 
از دیدگاه هگل»دیالکتیک مستلزم گذر از 
افکار یا مفاهیم به وضع مقابل آنها و حصول 
وحدتی عالی تر است.« اما هماره باید در نظر 
داشت که در دام فلسفه غامض او درنغلتید. 
نکته مهم این است که هگل به همه مفاهیم 
فلسفی نگاهی تاریخی دارد. وی بر آن است 
که »تاریخ مطابق یک ســیر تکاملی روی 
می دهد و همیشــه به جلو می رود.« )برایان 
مگی. 1385. صفحه 311( از نقطه نظر هگل 
هدف و مقصد تاریخ، آگاهی ذهن از آزادی 
اســت و این آگاهی ذهن از آزادی خودش 
فقط در یک جامعه جدید می تواند پابرجا و 
نهادینه بشود که یک انسان بداند که اساسا 
آزاد است. چراکه هدف تاریخ، آزادی است 
که در روح جهان متجلی می شود. البته »نباید 
انتظار داشته باشیم که هگل تعریف منطقی 
و صریحــی از روح بدهــد.« )رضا داوری 
اردکانی. 1374. صفحه 218( ولی با موانست 
با وی می توان تصــوری از جایگاه روح در 

فلسفه او به دست آورد.

QQQهنر و دین
آراء زیباشناســانه هگل در فلســفه اش 
به منظور معرفت به هنر بوده است. چه اینکه 
»به نظر هگل فلسفه هنر همچون فلسفه تاریخ، 
فلسفه حقوق، فلسفه دین و غیره از حقیقت 
واحدی ناشی می شــود که به معنای بسط و 
گسترش روح است در جهان محسوس برای 
طی سلســله مراتب متضاد خود و سرانجام 
برای رســیدن به مطلق محض خود« )کریم 
مجتهــدی. 1370. صفحه 122( البته در واقع 
باید کمی به عقب برگشــت و گفت که 
هگل معتقد بود که فلسفه، دین و هنر راه هایی 
برای ادراک مطلق هســتند. دین در منظومه 
فکری هگل با اعتقادات دینی رایج، تفاوت 
دارد. به قول هایدگر خداشناســی نظری با 
فلسفه دین یکی نیســت، حتی خداشناسی 
به معنی علم عقاید دینی نیز نیســت، بلکه 
هستی شناسی حقیقی ترین موجود، حقیقت 
اعلی بما هی است که برای هگل در عین 
حال با پرسش از وجود به طور کلی پیوند 
دارد. البته مفســرین در شرح های خود 
درباره موضع دینی هگل، با یکدیگر 
اختالف نظر دارند. هگل با مواضع 
گوناگونی همچون خدانشــناس، 
وجود،  وحــدت  آییــن  پیرو 
خداپرســت و استعالی کلیت 
ذات حق، توصیف شده است. 
از »استعالی کلیت  مقصود 
ذات حق« این عقیده است 
جهان،  چیزهای  همه  که 
از خداوند هستند  اجزایی 
ولــی خدا چــون جنبه 
کلیت دارد لذا از تمامی 
تشکیل دهنده اش  اجزاء 
بزرگتــر بوده و چیزی 
بیشــتر از کلیت جهان 
به شکلی  هگل  اســت. 
از وحــدت وجود اعتقاد 
داشته اســت، زیرا مفهوم 
ضمنی تفکر او این است که 
صفات خداوند در واقع صفات 
خود ما انسان هاست. با این وصف، 
همان طور که کسان بسیاری یادآور 
شده اند، هگل عضو کلیسای »لوتری« بود 

و عقاید دینی حلول روح و تثلیت را به عنوان 
کلیت غایی همه چیز، پذیرفته و شــخص 
خودش را یک مدافع سرسخت دیانت مسیح 
به شمار می آورد. پیترسینگر اظهار نظر کرده 
است که هگل خداوند را به عنوان ذاتی تلقی 
می کرد که نیاز دارد تا خود را در جهان متجلی 
سازد و همراه با کامل کردن جهان، خودش 
را کامل کند. با اینکه اظهار مزبور گرهی از 
این مشکل نمی گشاید که آیا باید خدا را با 
دنیا یکی دانست یا خیر، ولی کاًل با بسیاری از 

مضامین فکری هگل سازگاری دارد. 

QQQتجدد و آزادی
صرفنظر از این مباحث الهیاتی، تفسیری 
سیاســی و مدنی از دیانتی که مورد توجه 
هگل بود وجــود دارد که عطف به تجدد 
سامان یافته اســت. در این تفسیر»فلسفه 
هگل در واقع فلســفه ای است که کوشش 
دارد تعارض میان ایمان و عقل را که به نظر 
او از اصول الهیات حوزه هــا بود، از میان 
بردارد و ایمان را با توجه به درک عقالنی 
که از آن به دست می دهد با تجدد سازگار 
و هماهنگ کنــد. به اعتبار دیگر می توان 
گفت فلسفه هگل فلسفه تجدد است و در 
این دوره باید تعــارض میان عقل و ایمان 
رفع شود.« )جواد طباطبایی. 1394. صفحه 
214(با این تفسیر می توان به اهمیت تفکر 
هگل در اندیشــه سیاسی غرب نیز پی برد. 
اهمیتی که اگر چه توسط لیبرال هایی مثل 
پوپر و برلین مورد انتقاد واقع شده است، اما 
همان ها نیز اذعان به عظمت هگل داشته اند. 
برلین در اثر مشــهورش که درباره شش 
متفکر اروپایی به رشته تحریر درآمده است 
درباره هگل می نویسد: »نظام هگلی منظومه 
اساطیری پهناور است که مانند بسیاری از 
چنین منظومه هــا، دارای قدرت بزرگ هم 
برای روشن ساختن و هم برای پیچیده کردن 
و ابهام افکندن در هر موضوعی اســت که 
به آن نزدیک می شــود. هم نور به ارمغان 
آورده اســت و هم تیرگی« )آیزایا برلین. 
1386. صفحه 135( یکی از این موضوعات، 
آزادی اســت که از منظر برلین در اندیشه 
هگلی بیش از آنکه تصویری راستین از آن 
ارائه شده باشد، کلیتی معطوف به فرزانگی، 
حکمت و سعادت از آن درک شده است. با 
این همه توضیح جامع هگل در برهه ای که 
اروپای غربی با لیبرال ترین حوادث در تاریخ 
خود روبه رو بود، راه را برای فهم لیبرال تر و 

البته فلسفی تر از انسان و جامعه گشود. 
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روزنامه نگار فلسفه و الهیات

10درس گفتارهای اندیشه سیاسی

مسلح فیلسوف 
بازخوانی آثار و آراء پدران بنیانگذار لیبرالیسم: مورد فریدریش هگل

فلسفه هگل در واقع فلسفه ای است که کوشش دارد تعارض میان ایمان و عقل را که به نظر او از اصول الهیات حوزه ها بود، از میان اندیشه سیاسی
بردارد و ایمان را با توجه به درک عقالنی که از آن به دست می دهد با تجدد سازگار و هماهنگ کند. به اعتبار دیگر می توان گفت 
فلسفه هگل فلسفه تجدد است و در این دوره باید تعارض میان عقل و ایمان رفع شود.
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روشنفکران سیداحمد فردید بی تردید یکی از اثرگذارترین متفکران ایرانی در صد سال اخیر بوده است. شاید نتوان به سادگی و در وهله اول فردید 
را یک اندیشمند دارای ذهنی منضبط و مبانی منسجم دانست. اما بدون تردید با تدقیق و تعمیق می توان دریافت که احمد فردید، فیلسوف 

کاملی است که به لوازم اندیشیدن پایبند بود.

زارع

ســیداحمد فردید بی تردیــد یکی از 
نامدارترین متفکران ایرانی در صد ســال 
اخیر بوده که بر طیفی بلند از اندیشمندان 
و روشنفکران ایرانی در دهه های چهل و 
پنجاه خورشیدی اثر گذاشته است. متفکری 
که هم مرجع الهام بخش صادق هدایت بود 
و هم معلم امالء جالل آل احمد و کیست 
که نداند غرب زدگی که آل احمد نوشت، 
دیکته پر غلطی بود که سر کالس استادش 
نوشته بود. شــاید اغراق باشد اما گفتنش 
خطر ندارد که فردید بر قاطبه اندیشمندان 
پنجاه ســال اخیر ایران زمین مهر خود را 
زده است. در این میان داریوش شایگان و 
داریوش آشوری با بی مهری با او برخورد 
کردند و رضا داوری اردکانی از سر لطف 
قدر این مهر را دانست. سید جواد طباطبایی 
از ســر نقد با او مواجه شد و عبدالکریم 
سروش از مسیر طعن و کین با او روبه رو 
شد. بدین ترتیب می توان احمد فردید را 
آئینه ای دانست که بازتاب دهنده شخصیت 
و فردیت اندیشمندان ایرانی در پنج دهه 
گذشته است. همین مرکزیت فردید باعث 
شده است تا هم ستایش نصیب او شود و هم 
پرخاش. هم او را فیلسوف بنامند و هم از 
او به عنوان ساحر و شعبده باز سخن به میان 
آورند. سید احمد فردید در نقد متافیزیک، 
نقد منطق  به نیست انگاری و  توجه دادن 
ارسطویی همان راه پست مدرنیستی هایدگر 
را در ایران می پیمود و در این راه از دشنام 
دادن به فیلسوفان غربی نمی هراسید. همیشه 
می گفت دو چشــم هگل کور است و 
کانت سوءنیت دارد. فردید مارکس و پاپ 
را به یک اندازه ملحد می دانست و ژان پل 
ســارتر را کثافت ترین حامی امپریالیسم 
می نامید. فردیــد در راهی که می پیمود، 
به ریش پوپــر می خندید. اما نکته ای که 
نمی توان در مورد آن وفاق نداشت این است 
که سید احمد فردید موقف های بسیاری در 
تاریخ اندیشه معاصر ایران زمین داشته و 
دارد. هر چند که فردید کتاب رســاله ای 
ننوشته است، بازتاب ایجابی و سلبی آراء 
او در کتب و رساالت دیگر اندیشمندان 
روشن و مبرهن است. وقتی که فردید برای 
کتاب نوشتن صرف نکرد، مصروف ارائه 
برگزاری جلسات سخنرانی  و  درسگفتار 
کرد. از آن همه سخنرانی پیش و پس از 
انقالبی که فردید دارد، بخش اندکی از آن 
است. کتاب »دیدار  به روی کاغذ آمده 
فرهی و فتوحات آخرالزمان« به کوشش 
محمد مددپور فراهم آمده اســت و شامل 
درس هایی است که بخشی از آنها در سال 
1358 و برخی دیگر در سال 1365 ایراد 
شده است. کتاب »غرب و غرب زدگی« 
نیز شامل 12 جلسه درسگفتاری است که 
در ســال 1363 بیان شده و به همت بنیاد 
فردید منتشر شــده است. کتاب نخست 
برای پی بردن به نظرات فردید در ابتدای 
پیروزی انقالب اسالمی، منبعی پراهمیت 
و استثنائی است و کتاب دوم نیز می تواند 
بیانگر نسبت فردید با نظام مستقر باشد. این 
دو اثر از آنجا که بیان بی واسطه و صریح 
تفکرات و قضاوت های احمد فردید درباره 
همه مسائلی هستند که او درباره شان حکم 

کرده از اهمیت زیادی برخوردارند.
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سید احمد فردید در خالل سخنرانی های 
درســگفتارهای  ارائه  و  خــود  قهارانه 
فلسفی اش، تاریخ را شــاهدانه و قدسیانه 
می دید و با اعراض از تاریخ خطی غربی، 

قرآن و قصص االنبیا را مبنایی برای وضع 
تاریخ خود می دانست. تاریخی که منقسم 
به پریروز، دیروز، امروز، فردا و پس فردا 
می شــد. پریروز نزد فردیــد همان امت 
واحده قرآنی اســت که در واقع کمون 
اولیه فردیدی است. دیروز جایی است که 
انبیاء مبعوث می شــوند و مردم در غفلت 
از وحدت هستند و چیزی نیست تا زوال 
حقیقت روی دهد. در دیروز تنها پیامبران و 
اولیاء اهلل که فردید آنها را »حکمای انسی« 
می نامد در جوار حق هستند. اما امروز دوره 
نیســت انگاری و غرب زدگی مضاعف و 
دوره موضوعیت نفســانی یا بشرمداری 
اســت. فردید به امروز که می رسید، همه 
را غــرب زده می دیــد و غرب زدگی را 
حوالت تاریخی ما می دانســت. او خود را 
»غرب زده بســیط غیر مضاعف سلبی« 
می دانست و می گفت: »من هم غرب زده 
هســتم، هر چند نمی خواهم چنین باشم. 
همه باید علیه غرب زدگی بجنگیم.« باید 
اضافه کرد که فردید بدترین غرب زدگی 
را »غرب زدگی مضاعف مرکب ایجابی« 
می دانست. اما فردای فردیدی دوره انتظار 
آماده گر اســت که باید مجاهدت برای 
وصول به امــت واحده پس فردا را مدنظر 
قرار داد. پس فردای فیلسوف ما نیز همان 
دوره آخرالزمــان عوام الناس اســت که 
وقت ظهور امام زمان و برپایی حکومت 
اهلل است. سید احمد فردید معتقد بود هر 
دوره تاریخی با نســخ صورتی و تاسیس 
صورت دیگری آغاز می شود. او پایبندی 
به »حکمت انســی« را تنها راه وصول 
به اســم اعظــم و درک دوره پریروز و 
پس فردا ارزیابی می کرد. اما حکمت انسی 
چیست؟ حکمت انســی که سید احمد 
فردید از آن سخن می گفت، دستگاه فکری 
بود که با پیش چشم داشتن فلسفه هایدگر، 
به بازخوانی ابن عربی پرداخته می شد و در 
این میان اسم شناسی فردید، نقش بنیادین 
را ایفا می کرد. خــودش معتقد بود که 
»حکمت انسی، علم حضوری انسان به اهلل 
است.« اما در این میان علم االسماء تاریخی 
فردید، نقشی بنیادین بر عهده داشت. باید 
افزود که اســاس علم االسمای تاریخی، 
ظهور زمانی اسماء الهی در عالم شهادت 
است. نباید از یاد برد که حوالت تاریخی 
حق در هر دوره مقتضای ماهیات متحقق 
در آن دوره است و بدون حوالت تاریخی 
حق، ماهیــات اقتضای ظهور نمی یابند. با 
این مقدمات باید این نتیجه را گرفت که 
غفلت از ادوار و اکــوار تاریخ در واقع 
غفلت از تجلی اسمااهلل در تاریخ است. اما 
حکمت انسی از نظرگاه فردید دارای مسیر 
روشنی است که از ادوار تاریخی ابداعی 
او می گذرد. فردید معتقد است: »حکمت 
انسی از تفکر امت واحده سرآغاز تاریخ 
)پریروز( مبدا می گیرد و رو به سوی امت 
واحده پایان تاریخ )پس فردا( دارد.« برای 
حکیم حکمت انسی عالوه بر دوره بندی 
قرآنــی تاریخ و علم االســماء تاریخی، 
کلمه ها و لغــات نیز از اهمیت برخوردار 
بودند. تا جایی که دشمنان اش او را »کلمه 
سوراخ کن« می نامیدند و دوستان اش او را 
کسی می دانســتند که از ورای حجاب ها 

به کلمه ها می نگرد.
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به نظر می رسد که جذاب ترین بخش 
هر امری که مربوط به سید احمد فردید 
است، نسبتی اســت که این فیلسوف با 
کلمات و واژه ها برقرار می کند. فردید با 
تسلط بی نظیر خود بر زبان های اوستایی، 
سانسکریت، یونانی، پهلوی، التین، فارسی، 
آلمانی و فرانســوی، لغت ها را می خورد 

و هضم می کند و ســپس تاریخ کلمه را 
در می آورد. فردید معتقد اســت که در 
حکمت انســی مبدع کلمه خدا است و با 
توجه به اینکه امروز معنی کلمات مسخ 
می شوند؛ باید حجاب ها را درید، کلمات 
را کاوید تا به ریشــه یگانه و حق آنها 
رســید. اطرافیان فردید معتقد بودند که 
او در اوقات تنهایــی به دنبال تدوین دو 
دایره المعارف تطبیقی و فرهنگ اشتقاقی 
معطوف به ریشه شناســی لغات فارسی و 
ریشه مشــترک واژه های عربی و یونانی 
بود. هر چند خودش معتقد است که کتابی 
با عنوان »فرهنگ مفصل اشتقاقی« نگاشته 
است. کتابی که هیچ کس آن را ندید. از 
این شوخی فردید که بگذریم، هنرمندی 
این متفکر در معادل یابی را نمی توان نادیده 
گرفت. استفاده هم هنگام فردید از کلمات 
زندآگاهی  و  ترس آگاهی، مرگ آگاهی 
»هرمنوتیک«؛  کلمــه  کاربرد  به جای 
برابر  در  بشــرانگاری  معادل گــذاری 
»اومانیسم«؛ بیان نیست انگاری به جای بیان 
»نهیلیسم«؛ کاربرد کلمه اباحیت به جای 
استفاده از کلمه »لیبرالیسم«؛ تعریف لغت 
»میتولوژی«  لغت  به جای  افسانه شناسی 
و اســتعمال واژه عقل خودبنیاد به جای 
»راسیونالیسم« را می توان به عنوان ادله هایی 
بر کلمه شناسی و زبان دانی سید احمد فردید 
مثال آورد. هر چنــد معادل گذاری هایی 
نظیر سلطنه الدهما در برابر »دموکراسی«، 
انانیت در برابر »اندیویدوالیسم«، نحنانیت 
به جای »کلکتیویســم« و حوالت تاریخ 
به جــای »دازاین« در فلســفه هایدگر 
نیز از دیگــر تالش های نظری فردید در 
اسم شناســی بود که نباید فراموش شود. 
او به ســطحی از بینش رســیده بود که 
»ایده یونانــی« را با »دیدار ایرانی« یکی 
می دانســت و به مرحله ای از لغت پژوهی 
معطوف به زبان های متفاوت رسیده بود که 
بهترین لغت ها را جایگزین کلی ترین آنها 
می کرد. کاربری فردید از لغت »فرادهش« 
به جای »ســنت« اوج این هنر فردیدی 
است. اما بارزترین وجه سید احمد فردید، 
هم ســخنی اش با مارتین هایدگر و نقد و 
طرد تاریخ متافیزیک غربی است. فردید 

به اقتفاء هایدگر غرب را طاغوت زده، نفس 
اماره، مظهر اسم شیطان و مظهر امامت کفر 
می دانست. او تاریخ تمدن غرب را تاریخ 
دوزخ و اژدر ارزیابی می کرد و می پنداشت 
که همه فالسفه غرب در انا الحق طاغوتی 
مشترک هستند و اختالف آنها در عرض 
است. ابایی نداشت که صریحا عقل غربی 

را پتیاره بداند. 
QQQ

شاید در وهله اول نتوان فردید را یک 
اندیشــمند دارای ذهنی منضبط و مبانی 
منسجم دانســت. چه اینکه او به نحوی 
هم هنگام و کم سابقه از عرفان ابن عربی و 
فلسفه هایدگری بهره می گیرد. به عبارت 
بهتر »فردید متفکــری هایدگری بود و 
فیلســوف آلمانی را چنان می ستود که 
به بت پرســتی می مانست. از آنجا که در 
عرفان نظری هم دســتی داشت، ملغمه ای 
شــگفت به وجود آورده بود که ذهن ها 
را به حیرت وا می داشــت. بدین ترتیب 
استتار وجود هایدگری، یا به قول فردید 
حوالت وجودی از راه کشف اسماء الهی 
در عرفان اسالمی تعبیر می شد.« )داریوش 
شایگان. 1386. صفحه 77( اما بدون تردید 
با اندکی تدقیق و تعمیق می توان دریافت 
که احمد فردید، فیلسوف کاملی بود که 
نه تنها به لوازم اندیشه خویش پایبند بوده و 
از این حیث انسجام کم نظیری در منظومه 
فکری خود دارد، بلکه یکی از سرآمدان 
نگاه تاریخی در میان فیلســوفان ایرانی 
است. بر اســاس همین نگاه است که او 
در برابر مواضع مبتنی بر روشنفکری دینی 
ایستادگی می کند و بر جهد و تفکر مبتنی 
بر اندیشه غیر التقاطی اصرار می ورزد. البته 
باید دانست که اندیشــه و تفکر در نزد 
فردید معنای دیگــری دارد. تفکر اصیل 
به  قول فردید و هایدگر تفکر هرمنوتیکی 
تفسیر وجود بر اســاس وجودشناسی و 
تحلیــل دازاین یعنی حضــور و حوالت 
اســت. بر همین مبنا تفکر حضوری که 
حاصل تامل در حاالت و آنات اســت، 
فراتر و ارزشمندتر از تفکر حصولی که 
حاصل تحصیل علم و فلســفه است قرار 
می گیرد. البتــه »تفکر حصولی بی ارزش 

نیست، اما انسان نباید در حد آن متوقف 
بماند، بلکه باید به مرتبه ای برسد که ذوق 
حضور را دریابد.« )محمد منصور هاشمی. 
1384. صفحه 79( عالوه بر توجه به نظام 
فکری هایدگری و کتاب هستی و زمان 
و همچنین تکیه به عرفان نظری ابن عربی 
و کتاب فصوص الحکــم، وجه دیگری 
نیز در آراء و آثــار احمد فردید مبرهن 
است که معطوف به ریشه شناسی کلمات 
و اتیمولوژی اســت. به عبارت دقیق تر و 
بنا به گفته یکی از شــاگردانش، »تفکر 
استاد ســه مبدا داشت که هر کس بدانها 
نزدیک گردد، به تفکر وی تقرب جسته 
 است. این مبادی سه گانه بدین قرار است:

1. حکمت انسی اسالمی، 2. تفکر مارتین 
هایدگر، 3. مبادی اسم شناسی« )سید عباس 
معارف. 1380. صفحه 7( این ســه ضلعی 
که مثلث اندیشه فردید را برمی سازند، در 
خدمت شکل گیری نظام فکری هستند که 
در هیئت یک حکیم پرمناقشه در تاریخ 
اندیشه ایران ظهور کرده است. مردی که 
پرمناقشــه اما کم نظیر بود. یکی دیگر از 
شاگردان فردید اذعان دارد که »او مردی 
استثنائی بود که می توان تفکر آماده گر او 
را آغاز یک دوران، پس از پایان دورانی 
که به منورالفکری ایرانی تعلق داشــت، 
دانســت و از این قرارگاه به عالم از افق 
دیگر نگریســت. این عالم در نهایت از 
عالــم هایدگر نیز می گسســت و گذر 
می کرد و به عالم نورمحمدی می پیوست، 
هر چند به نحوی تام و تمام نیز از ظلمت 
آخرالزمان تاریخ غرب رهایی نیافته بود؛ 
بنابراین فردید انســانی دو عالمی بود.« 
)محمد مددپور در: علی اکبر علیخانی و 
همکاران. 1384. صفحــه 384( این دو 
عالمی بودن نکته غریبی است که اگر چه 
در بیان شارحان و شاگردان انقالبی فردید، 
وجهی کلیشه ای به خود می گیرد، همزمان 
کم نظیری متفکری را یادآور می شود که 
عالوه بر طرح پرسش، به ارائه پاسخ نیز 

اهتمام می ورزید. 
QQQ

فردید دارای خصائصی است که شاید 
نباشد. شاید  اندیشمند دیگری  شبیه هیچ 
هم در میان فالســفه معاصر ایرانی بتوان 
افرادی را یافت که خواســته یا ناخواسته 
مشــابهت هایی با فردید دارند. از جمله 
آنها می توان به جــواد طباطبایی و رضا 
داوری اشــاره کرد. یکی از نویسندگان 
در قضاوتی هوشمندانه می نویسد: »جواد 
طباطبایی این نظریه احمد فردید را که در 
تاریخ اسالم، فلسفه امری عارضی است و 
در غرب فلسفه از لوازم ذات تاریخ به شمار 
می رود، در متن واقعیت تاریخی ریشه یابی 
می کند.« )مســعود پدرام. 1382. صفحه 
44( اما آیا می توان تشابهات بیشتری میان 
فردید و طباطبایی جست؟ برای کسانی که 
آشنا به تاریخ اندیشه و همچنین جریان های 
فکری معاصر هستند، جای هیچ تردیدی 
نیست که جواد طباطبایی متفکری متجدد 
و مســامحتا غرب گراست و احمد فردید 
اندیشمندی ضدتجدد و غرب ستیز. اما چند 
نقطه نظر مشترک در میان این دو اندیشمند 
تاریخ جدیــد ایران وجــود دارد. اولین 
شــباهت طباطبایی و فردید، تعلق خاطر 
آنها به فلسفه قاره ای و سنت فلسفه آلمانی 
اســت. هگل و هایدگر دو منبع فکری 
طباطبایی و فردید محســوب می شوند. از 
اینجا به تشابه دیگری در اندیشه این دو 
متفکر می رســیم و آن اینکه هر دو آنان 
اندیشمندانی تاریخ گرا هستند. نگاه تاریخی 
و نقش مهم مفاهیمی که الزاما در بســتر 
تاریخ تکوین پیدا کرده اند از ویژگی های 

مشترک تفکر طباطبایی و فردید است. هر 
دو این فالسفه را می توان فیلسوف بحران 
نامید. در دستگاه اندیشه طباطبایی و فردید 
هر چیزی که چیده می شــود برای مقابله 
با انحطاط و بحرانی اســت که هر یک 
به کیفیتی از آن تعریفی دارند. فردید از 
بحران عالمگیر غرب زدگی سخن به میان 
بحران عدم تفکر  از  می آورد و طباطبایی 
فلســفی و زوال اندیشــه سیاسی سخن 
به میان می آورد. این دو تشخیص انحطاط، 
اگر چه فرق های فراوانی با هم دارند، اما 
از خصائص طباطبایی و فردید هســتند. 
ارجحیتی که جواد طباطبایی به ایدئالیسم 
در برابر ماتریالیسم می دهد و ارزشی که 
احمد فردید به علم حضوری در برابر علم 
حصولی قائل اســت را به تسامح می توان 
نقطه اشتراک نامید و رهیافتی به این نکته 
که اندیشه از هر امر دیگری برای این دو 
متفکر بیشتر حائز اهمیت بوده است. اگر 
تکرار چندباره گزاره کلیدی »صدر تاریخ 
ما ذیل تاریخ غرب اســت« را نیز درنظر 
آوریم، می توانیم حکــم به ترجیح فکر 
تاریخی فردید نسبت به تفکر بی پشتوانه 
بقیه اندیشــمندان ایرانی توسط طباطبایی 
بدهیم. ترجیحی کــه در حلقه وصل آن 
رضــا داوری اردکانی قــرار دارد. بیژن 
عبدالکریمی در نامه معروفش به عبدالکریم 
ســروش که واکنشی به نامه توهین آمیز 
ســروش علیه رضــا داوری اردکانی و 
به اشتباهات  اشــاره  ضمن  بود  مهرنامه 
سروش در فهم اندیشــه فردید و داوری 
می نویســد: »آنچه مرحوم فردید و دکتر 
داوری، به تبع اندیشه های هایدگر، بر آن 
به درستی تأکید می ورزند تفسیر خودبنیادانه 
از تاریخ است و اینکه تو گویی ما آزادیم 
و می توانیم هــر کاری که اراده کردیم، 
انجام دهیم و هــر طرحی را که ریختیم، 
متحقق سازیم. آیا همین اعتقاد ناآگاهانه 
به »آزادی خودبنیاد بشر« نیست که خود 
را در شعارهایی چون »ما می توانیم« و »ما 
خواهانیم علوم اسالمی تأسیس کنیم« و »ما 
خواهانیم پایه های تمدن نوین اسالمی را 
بریزیم«، و »دانشگاه ها باید اسالمی شوند«  
و ... نمایان ساخته و مشکالت و مصائب 
عدیده ای برای جامعــه ما به وجود آورده 
است؟« عبدالکریمی در این فقره نه تنها 
کانون تمایالت و آمال اولیه روشنفکری 
دینی به مثابه شاه بیت اصالح طلبی مذهبی 
و ناب گرایی منتج به بنیادگرایی را هدف 
می گیرد، بلکه از پادزهر مشترکی به نام 
فردیــد و داوری علیه زهــر بنیادگرایی 
با  پادزهری که سال ها  رونمایی می کند. 
چوب فاشیسم و اتهام هایدگری بودن طعنه 
دید اما از میدان به در نشــد و بر سر عهد 
دیرین با اســتاد خویش ماند. هر چند که 
بیش از اســتاد خویش اهل تجدیدنظر در 
آراء و آثار خود بود و فرصت این را یافت 
تا پس از انقالب اسالمی از زیر شنل فردید 
بیرون بیاید و در هیئت یک فیلســوف 

مستقل به ایده پردازی مشغول شود. 
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بزرگ نادرزاد از آن دست روشنفکرانی بود کهیاد
با توجه به دانش ژرف خود از فرهنگ و تمدن ایران کمتر نوشت )در حد دو سه مقاله(
و بیش تر ترجمه کرد. آثاری که از او برجای مانده در دو حوزة دین مهر یا میترائیسم و فلسفه سیاسی لیبرال است

تســلطش به زبان فارســی و فرانسه 
مثال زدنــی بــود؛ و به تعبیــر داریوش 
شــایگان »دیکســیونر زنده بود.« بسیار 
فروتن و خویشــتن دار بود و از خودنمایی 
دوری می جســت. ســخن دربارۀ بزرگ 
نادرزاد )1396-1314( است، کسی که با 
ترجمه های درخشانش بسیاری از تشنگان 
علم و معرفت را سیراب کرد. نادرزاد عالقۀ 
عجیبی به ایران خصوصاً ایران باستان داشت. 
همین عالقه او را به سمت زبان شناسی سوق 
داد. اما وقتی با مخالفت پدر مواجه می شود 
به فرانسه می رود و به ناچار قدم به مدرسۀ 
طب می گذارد. در کالس کالبدشناسی بود 
که فهمید تشریح بدن با روحیۀ حساس و 
طبع رئوفش سر سازگاری ندارد. پس جای 
تعجب نداشت که مقصد بعدی او سوئیس 
باشد، کشــوری که دست دوستی و صلح 
به ســوی ملل جهان دراز کرده است. در 
هوای پاک و  فرح بخش ژنو رو به ســوی 
شرق می کند و مدرسۀ مطالعات شرقی را 
برمی گزیند. آتش ایــران و عالقه اش به 
آیین های کهن ایرانــی چنان بود که در 
بازگشت به میهن در سازمان جلب سیاحان 
مشغول به کار می شــود. در این دوره او 
تالش می کند تا ریشه های پیوند فرهنگ 
اروپا و ایران را نشان دهد. از این رو دست 
به نگارش مقاله ای می زند با عنوان »مهر، 
پیامبر روشن با دیهیم تابان«. در این مقاله 
قضیه مهر و خاســتگاه آن را در آداب و 
نیایش و اسرار تشرف به اسرار مهری در 

روم باستان نشان می دهد و رابطه آن را با 
ارزش های باطنی مکتب مهر که ریشه در 
اعتقادات ماورای طبیعی اقوام آریایی دارد 
نشان می دهد. به باور او »ایزد مهر که در 
فرهنگ ایران و هند مشــترک است در 
خالل انتقال به ممالک اروپایی عهد باستان 
از اعتقادات فیثاغوری و ارفه ای یونانی ها و 
نیز معتقدات نجومی تأثیر برداشت، به طوری 
که مثاًل هفــت درجه مقام مقدس در نظام 
مهری در واقع معادل هفت سیاره مشهور 
)آفتاب، ماه، مریخ، عطارد، مشتری، زهره، 
زحل( اســت.« دانش و شایستگی و شوق 
وافر او به اتحاد ایران با ملل غرب به جایی 
می رســد که به مدت هفت سال )از 1348 
تا 1355( در ســمت رایزن فرهنگی ایران 
در فرانسه مشغول به کار می شود. در همان 
برهه است که وارد دانشگاه سوربن می شود 
و تا مقطع دکتری در رشته فلسفه تحصیل 
می کند. حاصل این دوران ترجمه مقاله ای 
است از هانری کربن با عنوان »فلسفه قدیم 
ایران و اهمیت امروز آن«. کربن در این 
مقاله کوشیده است تا میراث فلسفۀ یونان 
به تمدن اســالمی و عالقه غرب در دوران 
قرون وسطی به متون اسالمی و ترجمه آن 
از عربی به التین را نشان دهد. کربن اما به 
نکته بدیعی اشاره می کند که نشان می دهد 
چرا بزرگ نادرزاد که تعلق خاطر به ایران 
باستان دارد به ترجمه آن اقدام کرده است، 
و دیگر به سراغ ترجمه متونی از این دست 
نمی رود. گویی رســالتی در خود می دیده 
و آن را به انجام رســانده است. کربن با 
صراحت می گوید: »بــه محض آنکه به 
آن عصر طالیی ]تمدن اسالمی[ اعتراض 
بشــود و... ]بگویند[ بعد از فوت ابن رشد 

 ــ جایی کــه محققان عادت کرده بودند 
فلسفه اسالمی را تمام شده بینگارند  ــ بر 
سر فلسفه اسالمی داستانها گذشته است... 
تحوالتی در تفکر اندیشمندان مسلمان ایران 
چه قبل از تجدید حیات دوران صفوی و چه 
بعد از آن به نحوی حادث گشته که شایان 

توجه است.« 
بزرگ نادرزاد در بازگشــت به ایران 
ازدواج می کند کــه حاصل آن دو فرزند 
پسر است. این دو بعدها از هم جدا می شوند. 
با آغاز انقالب نادرزاد به فرانسه می رود و 
تا نیمۀ دهــۀ 1370 در آن جا می ماند و با 
می کند.  همکاری  ایران شناسی  مؤسسات 
نادرزاد تا پیش از فوت به تناوب در ایران و 
آمریکا زندگی می کرد و در تمامی دقایق 
زندگی ساده و به دور از تجمالتش به ایران 

و ایرانی می اندیشید.

QQQترجمه های بزرگ نادرزاد
بزرگ نادرزاد از آن دست روشنفکرانی 
بود که با توجه به دانــش ژرف خود از 
فرهنگ و تمدن ایران کمتر نوشت )در حد 
دو سه مقاله( و بیش تر ترجمه کرد. آثاری 
که از او برجای مانده در دو حوزۀ دین مهر 
یا میترائیسم و فلسفه سیاسی لیبرال است. 
اثر مارتین ورمازرن  کتاب »آیین میترا« 
اولین کتابی بود که وی در ســال 1345 
ترجمه و انتشــارات دهخدا آن را منتشر 
کرد. کتاب بعدی اش »حکمت یونانیان« 
اثر شارل ورنر اســت که در سال 1348 
از ســوی مؤسسۀ فرانکلین چاپ و عرضه 
می شود. این دو انتخاب دقیقاً حاکی از منش 
عمل گرای نادرزاد اســت و از دغدغه های 
شناخت ریشه های تمدن و فرهنگ شرق و 

غرب خبر می دهد. به واسطۀ شناخت هانری 
کربن با استاد او ارنســت کاسیرر آشنا 
می شود که این شناخت منتهی به ترجمه 
بخش هایی از کتاب بسیار مهم و تأثیرگذار 
او »رساله ای در باب انسان« می شود. فصول 
این کتاب ابتدا به صورت گزینشــی و با 
عنوان »فلسفه و فرهنگ« در سال 1360 از 
سوی پژوهشگاه علوم انسانی منتشر می شود 
و بعدها متــن کامل آن با عنوان اصلی در 
سال 1373 توســط همان انتشارات منتشر 
می شود. کتاب »قدرت سیاسی« اثر ویلیام 
الپیر حاصل نگاه قدرت گریز نادرزاد است 
که نخســتین بار آن را انتشارات زمان در 
سال 1362 منتشر می کند. گرایش سیاسی 
نادرزاد لیبرال بود و همین امر موجب شد 
کــه از دو متفکر بزرگ این مکتب یعنی 
آلکسی دو توکویل و رمون آرون مقاالتی 
ترجمه کند. در حین ترجمه این مقاالت 
بود که با نام آلن دو بنوا آشــنا می شود و 
فصولی از کتاب ارزشــمند او را »تأمل 
در مبانی دموکراســی« ترجمه و در مجله 
اطالعات سیاسی و کلک به چاپ می رساند. 
این مقاالت همگی در کتابی با عنوان »در 
باب دموکراسی، تربیت، اخالق و سیاست« 
در ســال 1381 از سوی نشر چشمه منتشر 
می شــود. صورت کامل کتاب »تأمل در 
مبانی دموکراسی« نیز توسط نشر چشمه در 
سال 1378 به چاپ می رسد. نادرزاد همواره 
به تربیت شهروندی باور داشت و یکی از 
پایه های بالیدن فرهنگ دموکرات و منش 
آزادی خواهانه را شناخت مبانی این آموزه ها 
می دانست. از این رو دست به قلم می شود و 
از فیلسوف فرانسوی کریستیان دال کامپانی 
فصولی از کتاب »فلسفۀ سیاست در جهان 

معاصر« را ترجمــه می کند و در مجالت 
فوق الذکر منتشــر می کند. صورت کامل 
کتاب در سال 1382 از سوی نشر هرمس به 

بازار عرضه می شود. 
در میان خیل متفکران سیاســی تنها 
یک نام بود که ذهن و اندیشــه نادرزاد را 
شیفتۀ خود کرده بود: آلکسی دو توکویل. 
حاصل این عالقه ترجمه کتاب کوچک اما 
پرمحتوای »توکویل« اثر ژاک کنن هوتر 
است که نشــر مرکز در سال 1371 چاپ 
کرد. نادرزاد با این اثر به ســراغ ترجمه 
کتاب اصلی توکویل یعنی »دموکراســی 
در امریکا« می رود. متن اصلی این کتاب 
در دو جلد منتشر شــده است. جلد اول با 
عنوان »تحلیل دموکراســی در امریکا« از 

روی نسخه انگلیسی کتاب توسط مرحوم 
مقدم مراغه ای ترجمــه و پیش از انقالب 
توســط انتشارات زوار منتشــر شده بود. 
بزرگ نادرزاد که جــای خالی جلد دوم 
)مباحث نظری و کلیدی توکویل در این 
جلد است( را احســاس می کرد از اواخر 
دهۀ 1370 شــروع به ترجمه آن می کند 
که در نهایت فصول آن در قالب دفترهای 
جداگانه، در ســال 1394 دفتر اول و سال 
1396 دفتر دوم، توسط انتشارات فرهنگ 
جاوید به چاپ  رســید. بزرگ نادرزاد در 
حالی که سرگرم ترجمه دفتر سوم کتاب 
»دموکراسی در امریکا« بود بر اثر سکته 
مغزی در بیمارستان گاندی تهران در سن 

82 سالگی چشم از جهان فرو بست. 

بزرِگ ما نادرزاد 
دربارة زندگی و کار فکری بزرگ نادرزاد 

علیرضا جاوید
مدیرمسئول انتشارات فرهنگ جاوید

آیین میترا
مارتین ورمازرن

چاپ اول: دهخدا 1345
تجدید چاپ: چشمه 1372

حکمت یونانیان
شارل ورنر

چاپ اول: مؤسسه فرانکلین 1348
تجدید چاپ: علمی و فرهنگی 1382

رساله ای در باب انسان
 درآمدی بر فلسفه فرهنگ

ارنست کاسیرر
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

قدرت سیاسی
ژان ویلیام الپیر

چاپ اول: انتشارات زمان 1362
تجدید چاپ: فرزان روز

در باب دموکراسی
تربیت، اخالق و سیاست

مجموعه مقاالت
نشر چشمه 1381

فلسفه سیاست در جهان معاصر
كریستیان دالكامپی

هرمس 1382

مدرنیته آمریکایی
چرا ترجمه جلد دوم دموکراسی در آمریکا مهم است

با ورود به عصر روشنگری و برافتادن نظم 
کهن نگاه عالمان علوم اجتماعی به پدیده های 
اجتماعی و جوامع مختلف روشمند شد. بدین 
معنی که پارادایم های فکری تا حد امکان و 
به اقتضای زمان، مناسب با سوژه مورد مطالعه 
بنیان نهاده شد. فی المثل دکارت و بیکن از 
نخستین کسانی بودند که با حرکت از اصل 
اتکاء به  عقل و مشاهده )اتکا به حواس( بنیان 
روش شناختی علوم جدید را بر اصل عینیت 
گذاشــتند. اما حکایت آلکسی دو توکویل 
از نوع دیگری اســت، چراکه او برخالف 
دکارت و بیکن میراث دار نظم کهن نبود که 
آن را براندازد. در دوره او هنوز صحبت های 
اوگوست کنت چندان جدی گرفته نمی شود 
و راه و روش اسپنسر نیز ادامۀ تکامل گرایی 
و در حیطۀ داروینیسم اجتماعی فرض می شد. 
در این شــرایط بیراه نیست که توکویل را 
متفکری جســور، تیزبین و بدعت گذار در 
دوران مدرن بنامیم که پیش از تولد علومی 
علوم  و  جامعه شناسی  انسان شناســی،  مانند 

سیاسی با جسارت خاص خود شیوۀ بدیع و 
تازه ای برای مطالعه و بررســی جامعۀ هدف 
یعنی آمریکا برگزید، که نتیجه آن کتاب دو 

جلدی »دموکراسی در آمریکا« شد. 
با وجود گذشــت نزدیــک به دو قرن 
همچنان کتاب »دموکراسی در آمریکا« میان 
صاحب نظران علوم اجتماعی اهمیت زیادی 
دارد. هدف توکویل فهم و شناخت نهادهای 
سیاســی و مدنی آمریکا و بررســی پدیده 
مدرنیته در ینگه دنیا بود. روش او مشــاهده 
مشــارکتی بود یعنی حضور در مکانی که 

پدیده در حال وقوع است. او از 
این راه نهادهای جامعه نوظهور 
را بررسی کرد و برای درک 
بهتر آنچه در حال وقوع بود 
نهادهای جامعه انگستان را نیز 

از نظر  گذراند.
این کتاب برخالف آنچه 
در ایــران گمان می کردند 
در دو جلد و با فاصله پنج 

سال از 1835 تا 1840 منتشر شده است. جلد 
اول را مهنــدس رحمت اهلل مراغه ای از روی 
متن انگلیسی و با عنوان »تحلیل دموکراسی 
در آمریکا« ترجمه و انتشارات زوار در حد 
فاصل 1346 تا 1347 آن را منتشر می کند. 
در جلد اول تمرکز توکویل بر ساختار جامعه 
آمریکاست. در این جا برای توکویل نهادها 
اهمیت دارند و نه فرد یا فلســفه ای خاص. 
از این رو مراکز قــدرت و نهاد دادگاه ها را 
می کاود تا راز قانون مــداری و پویایی این 

جامعه را دریابد. 
اما جلد دوم »دموکراســی  در آمریکا« 
به همت شادروان بزرگ 
نادرزاد در قالب دفترهایی 
از ســال 1394 در  مجزا 
انتشار بود.  حال ترجمه و 
نادرزاد که عمری را ســر 
درباره  تحقیــق  و  مطالعه 
زندگی و اندیشــه توکویل 
گذاشــته بود به خوبی جای 

خالی جلد دوم را احســاس می کرد و همراه 
درصدد ترجمه آن بود. بســیاری از ناقدان 
جلد دوم را بســیار مهم تر می دانند زیرا تمام 
بار جلد اول بر دوش آن است. پدیدۀ مدرنیته 
و فلسفۀ آمریکایی کانون محوری جلد دوم 
است. توکویل وقتی پا به آمریکا می گذارد 
از یک موضوع ســخت حیرت می کند و از 
خود می پرسد: چرا در کشوری که دکارت 
را نمی شناسند، مردم این دیار در عمل نظریه 
او را به کار می بندند. همین حیرت که به قول 
قدما بالی جان فیلسوفان است او را به سوی 
شناخت زیرساخت های فکری مردم آمریکا 
سوق داد: مردمان جوامع دموکراتیک چگونه 
می اندیشند، از چه منظری به جهان می نگرند، 
روش فلسفی آن ها چیست؟ روابطشان با دین 
چگونه است؟ چگونه جامعۀ دموکراتیک بر 
هنر، علم، روش شناسی و هستی شناسی یک 
ملت تاثیر می گذارد و نیز تأثیر می پذیرد؟ 
جامعه دموکراتیک چگونه بســتری است و 
ظهور، استمرار و  عاقبت این نوع فرآیند ها 

و پدیده ها در این نوع جوامع چیســت؟ این 
سؤاالت از مهم ترین پرسش هایی هستند که 
توکویل در پی پاسخ به آن است؛ و در این 
راه موفق شــد برای نخستین بار پیوند نظریه 
)تئوری( با کنش )پراکسیس( را نشان دهد. 
به نظر توکویل آنچه توانست این دو یعنی 
نظریه و عمل را در جامعۀ آمریکا به هم پیوند 
دهد مفهوم مســاوات )برابری( بود. مفهوم 
مســاوات برای توکویل که اشراف زاده ای 
فرانسوی بود و سوای آن یکی از شعارهای 
اصلی انقالب کبیر فرانســه نیز محســوب 

داشت.  دوچندانی  اهمیت  می شد، 
مســاوات در حیات اجتماعی و 
پایۀ  تازه تأسیس،  کشور  سیاسی 
قانون اساسی و اصل مسلّم حیات 
سیاسی و مذهبی آن قرار گرفته 
بود. مبارزه با ریشه های فکری 
و فرهنگی جماعت های خشن 
و ســخت گیر مذهبی، تبعید 
و مبــارزه بــا ماجراجویان، 

مذاکرات صلحی که به عمل آمد و پیمان های 
صلحی که برای صــالح و اصالح جامعه نو 
بسته شد، و شورش در برابر اشکال آزاردهندۀ 
حکومــت و قــدرت مطلقــه، همگی در 
شکل گیری و رشد ملت آمریکا نقشی قاطع 
داشت که از دل همبستگی و استقاللی بیرون 
می آمد که معنای مســاوات از خود ساطع 
می کرد. پس توکویل کوشید نشان دهد که 
گذار از اشراف ســاالری اروپایی و برقراری 
برابری اجتماعی در گروی اندیشه ای نو در 
باب دولت است، چراکه اندیشه فعلی دستاورد 
کشمکش های طبقاتی گذار از اشراف ساالری 
به دموکراســی است. 
بــه گمــان او تصور 
غالب در اروپا با جامعه 
نوپای  دموکراتیــک 
است،  ناسازگار  اروپایی 
جهانی  »بــرای  چراکه 
کامال نو، دانش سیاســی 

تازه ای ضروری است.«
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پرسـه فصل 5:  هنر و ادبیات

جالل آل احمد به مثابهِ داســتان نویس 
چنان کم رنگ و گم شده در این چند ساِل 
اخیر که بازیابی جدی و همه جانبه ی او بیش 
از هر زمانی به کارمان می آید. آل احمد که 
در بستر فکر و اندیشه ی امروز ایران بیش از 
هر چیز  با رساالت و کتاب های نظری اش 
وارد میدان می شود و شــکِل نمادین اش 
چگونه از مقامِ داستان نویس؛ که مهم ترین 
وجهِ زیســتی اش بود خارج شد؟ چگونه 
مردی که هم در داســتاِن کوتاه و هم تا 
حدی در رمان و داســتاِن بلند تجربه های 
قابــل بحث و بعضن پیش رویی داشــت 
در الیــه ای از وجهِ روشــنفکرانه ی خود 
گم می شود؟ ســواِل مهم و اساسی من در 
این باره بازمی گردد به ترکیِب عجیبی که 
شــکِل زنده گی آل احمد  رقم زد در نوِع 
داستان نویسی اش. شــکلی که درش شور 
و تجربه وســفر و هیاهو کنارِ طبع آزمایی 
در نثر او را به مرحله ای این چنینی رســاند 
و باعث شد آل احمِد داستان نویس به یکی 
از مهم ترین نویسنده گاِن این ادبیات تبدیل 
شــود. اما او نیز ماننِد پیشوای فکری اش 
سارتر در ســال های پخته گی ادبیات را به 
سایه راند تا بیشتر اندیشه ورزی کند در سطح 
و مقیاِس خودش. و در نهایت جوان مرگی 

او را ناتمام گذارد.

QQQسرگردان میان سارتر و سلین
آل احمد بی هیچ تردیدی از نخســتین 
نویســنده گاِن ایرانی ســت که از سلین 
می گوید و اشاره می کند چگونه شیفته ی او 
شده است. بی تردید اشاره ای که سارتر در 
پیشانی رماِن مشهورش؛ »تهوع« به جمله ای 
از سلین می کند، جمله ای که برگرفته شده 
از نمایشنامه ی »کلیسا«ست، آل احمد را بر 
آن می دارد تا درباره ی این نویسنده بیشتر 
بخواند. هرچند آل احمد از قدرت ســلین 
و اعجازی می گوید که رماِن »ســفر به 
انتهای شب« اش آن را به او نشان داده ولی 
مشخص است چندان جدی این نویسنده را 
نخوانده است. چه جهانی که سلین می سازد 
از بیخ و بن متفاوت است با جهاِن سارتری. 
همیــن شــتاب زده گی در درِک هر دو 
نویسنده اســت که نشان می دهد آل احمد 
چندان فرصتی نمی داد به خود برای کشِف 
عمیق کالن روایت ها و ایده ها در ادبیات. 
او »تعهد« را می پذیرد و بعد در ســتایش 
یکی از ضِد تعهدترین نویسنده گان فرانسه 
می نویســد. چه راهنمای او جمله ی سارتر 
بــوده و احتمالن او خبــری از رفتارها و 
ایده های سیاسی لویی فردینان سلین نداشته 
اســت. اما بهترین داستان های آل احمد از 
قضا به سوی جهانی میل می کنند که سلین 
نیز به آن ها متمایل است. نوشتن از خوی، 
پلشتی های کِف جامعه و البته دست انداختِن 
تاریخ. مهم تر از این عناصر نوعی کاربردِ 
زباِن روایی ســت که آل احمد را بســیار 
متمایز می کند و البته تا حدی پیرو هدایت 
نشــان اش می دهد. نثر نیم شکسته و گاه 
با لویی فردینان  محاوره ای او قرابت هایی 
سلین دارد اما بیش از آن که برگرفته شده 
از نویسنده ی فرانسوی باشد، برآمده است 
از نگاهِ خیره ی نویسنده به صادِق هدایت. 
آل احمد در مقامِ داستان نویس همان مسیِر 
هدایــت را می رود در معنا. درواقع به زعِم 
من یکی از بیشــترین داستان نویسانی که 
بر آل احمد تاثیــر می گذارد و او را وام دارِ 
خــود می کند هدایت اســت و تا حدی 

صادق چوبک و کمتــر از آن ها ابراهیم 
گلســتان. منتها آل احمــد همان طور که 
شیفته ی ســارتر است و آثاری از او را هم 
به فارسی برمی گرداند، گوشه چشمی هم 
به نیهیلیســِم آلبر کامویی دارد. پس ما با 
مثلثی روبرو هستیم که سه نویسنده ی مهم 
یعنی سلین، سارتر  فرانسوی  و هم دوره ی 
و کامو برای آل احمد رقم می زنند و او را 
محاصره می کنند. آل احمد در نهایت سارتر 
را انتخاب می کند. اما به سلین بازمی گردد. 
»سنگی بر گوری«؛ این اثِر تابناک او را 
همان جهاِن مملو از هراس و ُدمل و تنهایی 
ســلین رهنمون می کند و مدیر مدرسه در 
قامِت »بیگانه« ای که قرار اســت سقوط 
کند. دو اثر بســیار شاخص اش که از قضا 
کمتر از تعهِد چِپ سارتری در آن ها نشانه 
و خبری می بینیم. اما آل احمد در این مثلث 
سرگردان می شود هرچند داستان های بسیار 
خوبی می نویسد. داستان هایی که برخی شان 
هنوز از بهترین های تاریــِخ ادبیاِت ایران 
هســتند. او از »فقدان« فکِر ادبی به شدت 
رنج می برد. چیزی که در این گزارش فقط 
می توانم به برخی رئوِس آن اشاره کنم. فکِر 
ادبی در ساده ترین تعریف اش برآمده است 
انتقادی-فلسفی نویسنده به جهان،  از نگاهِ 
انســان، تاریخ و زمانی که در آن زنده گی 
می کند. این فکر گاهــی در عمیق ترین 
الیه های داســتان پنهان می شود و گاهی 
فلســفی تر رخ می نمایاند.  نیز در شکلی 
برای نمونــه ی اول تورگنیف و نمونه ی 
دوم داستایوفسکی مثال های نسبتن مناسبی 
به نظر می رسند. از سویی دیگر نویسنده ی 
صاحب ســبک  برای بیاِن این فکِر ادبی 
»داستان« نمی نویسد بلکه داستان می نویسد 
تا روایت کند نگاه اش را به جهان. بیاِن ایده 
هدِف اولیه ی او نیست و داستان نوشتن به 
مثابهِ روایت گری ایده ی نهایی اش می شود. 
شاید ســارتر یکی از معدود نویسنده گاِن 
)تاکید می کنم معدود( قرِن بیستم بود که بر 
اساِس ایده های فلسفی اش »رمان« نوشت. 
»تهوع« و تریلــوژی »راه های آزادی« 
که »ســِن عقل« مشهورتریِن آن هاست. 
و جالب تر این  که او در ســی سال پایاِن 
عمرش کــه اوِج حضور و شــکوفایی 
تقریبن  می شود  محسوب  هم  فکری اش 
داستان ننوشت. این مسیر برای آل احمد 
نیز رقم می خورد. او که سارتر را در ابتدا 
با ترجمه هایی پراکنده و ناقص درک 
کرده بود، موفق شــد کتاب های او و 
چند نویسنده ی دیگر از جمله کامو 
را به فرانســه) و به سختی( بخواند. 
ســارتر همان کسی بود که ایده ی 
بر اساِس فکر نوشتن را به آل احمد 
تلقین می کند. ایده ی روشــنفکر-
نویسنده را که آل احمد بی نهایت 
شیفته اش بود و برای تحقق اش تمامِ 
تالش اش را انجام داد. جالل آل احمد 

روزنامه نــگار و یادداشت نویســی 
برجسته بود و از تلفیِق این توانایی ها 

و تجربه های داســتانی اش دقیقن تالش 
کرد همان الگوی ســارتری را رقم بزند. 
مدلی که یکــی دیگر از روشــنفکراِن 
هم نسل اش؛ علی شریعتی نیز شیفته ی آن 
بود. سراِب نویسنده ی متعهد برای آل احمد 
جذاب بود. چه هم او را در مقامِ پیش رو و 
قهرمان قرار می داد، هم می توانست بسیاری 
از دغدغه های اجتماعی اش را در داســتان 
به واســطه ی آن توجیه کند. با نگاهی به 
آثارِ آل احمد و با توجه به مرام های فکرِی 
متعددی که در عمِر کوتاه اش داشت، به این 
نتیجه می رسیم که این مدل را به خوبی اجرا 
کرد. چه در اوِج چپ گرایی، چه در انتهای 

اسالم دوستی اش. او فکِر ادبی را وانهاد و به 
بازتولیِد رفتارِ روشنفکرانه رفت. و  سوی 
بدترین داســتان های اش را هم با این شیوه 
و ایده نوشت. متفکِر درجه چندمی چون 
فرانتس فانون نیز مدتی او و شــریعتی را 
باعث می شود  شــیفته ی خود می کند و 
بیان گری در نگاهِ آل احمد به اوج برسد. او 
به تظاهرات می رود، با نواندیشان دینی مانند 
امام موســی صدر دیدار می کند، در ایران 
می چرخد و به اروپا و آمریکا ســفرهای 
متعدد دارد. ســخن رانی می کند و با مشت 
روی میز امیرعباِس هویدا می کوبد! جنازه ی 
مغروِق صمد بهرنگی را مصادره می کند و 
آن را قتل جلوه می دهد و از کاریزمای خود 

ایران  نویسندگان  کانون  راه انداختِن  برای 
استفاده می کند. حتا نوع و شکِل مرگ اش 
نیز در این شتاب زده گی و چند سویه گی اش  
خاص و متفاوت می شود. گویا جوانی اش 
و شتاب  او را ناگهان از پا می اندازد. در ده 
ساِل آخِر زنده گی جالل رفتارهای سیاسی 
برون متنی اش داستان نویسی او را به شدت 
تحت شعاع قرار می دهند و با انتشارِ اولین 
نســخه های »غربزدگی« و »در خدمت 
و خیانت روشــنفکران«) این کتاب بعِد 
مرِگ آل احمد منتشــر می شود( پروژه ی 
داستان نویسی او به محاق می رود. محاقی که 
بعِد سال ها و تجدیدچاِپ کتاِب کوچِک 
»سنگی بر گوری« در اواسِط دهه ی هشتاد 

می شکند. کتابی که یک بار در ساِل 1360 
درآمد اما در هیاهــوی جنگ و زمان و 

مصادره ی تصویِر آل احمد گم شد.

QQQگذر از تعهد
»ســنگی بــر گــوری« یکــی از 
ضدمتعهدترین نوشته های آل احمد محسوب 
می شود. متنی جان دار، بی پروا و صریح که 
درش او عقیم بوده گی خود و سیمین دانشور 
را دستمایه قرار می دهد. آل احمد این متن را 
در سال 1342 و در اوِج شهرِت خود نوشت 
و درش تصویری نشان داد از نویسنده ای به 
ستوه آمده که به هیچ چیز حتا تِن خودش 
رحم نمی کنــد. او ماننِد دو نویســنده ی 
محبوب اش، ســلین و هدایت تِن خود را 
موضوع روایت قرار داد. تنی که در فضای 
ادبیاِت ایدئولوژیک سال های دهه ی سی و 
بعِد آن به یکی از کم اهمیت ترین سوژه های 
نویسنده گاِن ایرانی تبدیل شده بود. جالب 
این که در مشهورترین کتاِب صادِق هدایت 
بازخوانی وضعیِت یک تن چندپاره شــده 
اســت که ذهِن نویســنده ی ایرانی را به 
افق های نو هدایت می کند. آل احمد در این 
کتاب از وضعیِت روشنفکرانه ی متعهدش 
که هیچ گاه در بیان و زبان و اســتتیک به 
مرزهای نمونه ای چون سارتر نزدیک هم 
نشد، صاحِب »فکر ادبی« می شود. صاحِب 
سازمانی زیبایی شناسانه و از آن مهم تر توجه 
به تن، خود و دیگری. او حتا در شــکِل 
روایی اثرش هم پیش روست. از فرمِ »اِِسی« 
برای نوشتن استفاده می کند که بسیار کمتر 
به این شــکل در ادبیاِت ایران به کار رفته 
بود. او ماننِد نویسنده گان بزرگ سراِغ خودِ 
تحقیرشده و مملو از اضطراب و پریشانی اش 
می رود و سعی می کند به جنسی از آزادی 
در متن دست یابد که تا پیش از آن 
کمتر متصــورش بودیم. جمالِت 
آفوریستی می نویسد، نثِر شالقی اش 
را پختــه و تاثیرگــذار به کار 
می گیرد و مهم تر از همه نسبت به 
پدیده ها ایده های زیبایی شناسانه 
پیدا می کند. چیزی که مثلن در 
شکلی دیگر و نگاهی اجتماعی 
در داستاِن مهِم »بچه ی مردم« 
رخ می دهــد. آل احمــد در 
مدرسه«  »مدیر  موفِق  کتاِب 
هم تا حــدی به این نگاهِ تلخ 
نزدیک  غیرمتعهد  انتقادی  و 
می شود. یک داستاِن بلند مهم 
مشــکل اش  بزرگ ترین  که 
در  است  نویسنده  تمرکِز  عدمِ 
او بیش از  ریتم داستان. درواقع 
حد شیفته ی وضعیِت کامویی در 
رماِن بیگانه ی این نویســنده است 
و همین امر باعث شده مدیر مدرسه 
تا حدی تقلیدی و شبیه سازی شــده به 
نظر برســد. اما بزرگ تریــن ضربه های 
ادبی آل احمد رمان های او هستند. هرچند 
آل احمد آثار بلند زیادی ندارد اما بین شان 
احتمالن »نون والقلم« از همه شناخته شده تر 
است. اثری با رنگ مایه ای از طنز و کاملن 
ناموفق در ســاختِن عمقی زیبایی شناسانه. 
درواقع فکِر ادبی آل احمد، تواِن ســاختن 
و ترســیِم یک اثر بلند موفق را نداشت و 
او هیچ گاه نتوانســت مانند هر سه الگوی 
ادبی اصلی فرانسوی اش رمان نویِس خوبی 
شود. آل احمد در داســتان های کوتاه اش 
نیز همین وضع را دارد. آثاری شــعاری 
ماننِد »ســه تار« که صرفن به سیاه مشقی 
اجتماعی و مانیفســتی علیهِ ســنت شبیه 
است یا داستانی گل درشت و نمادین ماننِد 
»گلدســته ها و فلک« که دقیقن بر اساِس 

یک ایده ی اجتماعی و انتقادی نوشته شده 
و در نهایت چنان وضعیِت نمادیِن نخ نمایی 
پیدا می کند که به راحتی »معنا« می شود. اما 
هم او داستانی چوِن »خواهرم و عنکبوت« 
را می نویســد که طراوت و هوِل مستتر در 
آن خواننده را تحت تاثیــر قرار می دهد. 
درواقع آل احمد در هر بخش از کارنامه ی 
داستانی اش که توانست به شمایِل تن، تنهایی 
و واکنش های برآمده از اضطراب و هراس 
نویسنده ای  نزدیک شود  شخصیت های اش 
کامل و تواناست. او هر جا که می خواهد در 
داستان دست به تولیِد »معنا« بزند و خواننده 
را با خود در یک وضعیت نمادین معنایی 
فرو برد، شکست می خورد و سقوط می کند. 
درواقع تالش او برای این معناسازی بیش 
از پیش بر نمونه های دیگر پیشی می گیرد. 
خوانِش او از تعهد گریبان اش را به عنواِن 
یک روشــنفکِر عمل گرا یا یک چریِک 
فکری می چســبد و اجازه نمی دهد ماننِد 
صادِق هدایت از این معناســازی صرف و 
یک بار مصرف فراتــر برود. هرچه وجِه 
نظریه پردازانه یا عمل گرایانه ی او بیشــتر 
می شود، این معناســازی نیز شتابی افزون 
می گیرد و آل احمد که پشــتوانه ی دانِش 
ادبی چندان زیادی هم نــدارد تحت تاثیِر 
جریان های غالِب فکــری یا رویه عوض 
می کند یا مانیفست صادر. بیشترین لطمه را 
در این وضع، ذهِن داستان نویِس او می خورد 
که نمی تواند روندی را که مثلن در »سنگی 
بر گوری« یا »مدیر مدرســه« دیده بودیم 
حفظ کند. او به تاسی از سلین گاه خود را 
در زبان محاوره گم می کند. گاهی نیز چون 
یونسکو تالش می کند داستاِن فلسفی بنویسد 
که عملن شکست می خورد. سفرنامه های او 
نیز چنین وضعیتی دارند و عمدتن در راستای 
تایید یا تکذیِب باورهای نویسنده هستند و 
ایدئولوژی فکری اش در تقابل با مکانی که 
از آن دیدار می کند. و جالب این که سال ها 
بعد برخی نویسنده گان دولتی نیز به تقلید از 
او چنین سفرهایی برای خود ترتیب می دهند 
و متن هایی می نویسند که در قیاس با زبان 
و نثِر آل احمد کاریکاتور است و وسیله ای 

برای جلِب بودجه! 
جهاِن  در  کشــنده  چندسویه گی  این 
داستانی آل احمد عملن افق های فکری او 
را بســیار متفاوت و البته محدود می کند. 
یعنی او دارای فکِر ادبی نیست. منظومه ی 
زیبایی شناسانه ندارد جز ساختار زبان اش و 
نمی توان با خوانِش کلیِت آثارش تصویری 
از او به دســت آورد که با وجود همه ی 
تناقض ها شفاف باشــد. او حتا در اجرای 
ایده ی تعهِد ادبی و هنری ســارتری نیز تا 
حدود زیادی ناموفق اســت و عمدتن این 
ایده  را در رفتارهــای بیرونی اش مثلن در 
تقابل اش با سانسور نشان می دهد. با چنین 
وضعیتی چند کتاِب او را می توان نمونه هایی 
از توفیق اش دانست در اجرای آن نیهیلیسمی 
که در اوج دوران نویســنده گی اش به آن 
باور داشــت. کتاب هایی که در صدرشان 
»سنگی بر  گوری« قرار دارد و بیش از هر 
اثِر دیگری جایگاه اش را به عنوان نویسنده 
در ادبیاِت ایران حفظ کرده است. آل احمد 
به دلیل شــتاِب بیش از حدش در اجرای 
پروژه های روایی و فکری اش نتوانســت 
مسیر و خیِز مهمی را که برای ایجادِ یک 
صدای نــو در ادبیات ایران برداشــت به 
سرانجام برساند. امروز وقتی از داستان نویسی 
او سخن می گوییم، بیش از هر چیز از پیچ 
و تاب و قــدرِت زبان اش حرف می زنیم. 
چه اسکلِت آثارش زبان بود و گوشت و 
رگ ها چنان پوسیده و فروریخته که هیچ 

از آن ها باقی نمانده است. 

خون ُمرده
آِل احمِد داستان نویس شمایلی ست از صعود و سقوط

مهدی یزدانی ُخّرم
نویسنده و روزنامه نگار ادبی
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البته بنیادگرایان هرگز قادر نخواهند بود از میدان جنگی که برپا کرده اند پیروز بیرون روند. همان کورذهنی ای که دلیل اعمالشان ادبیات سیاسی
است آنها را )مانند همه ی تروریست های تاریخ( محکوم و به تدریج به اقلیتی حاشیه ای بدل خواهد کرد و به دست همان تمدنی که 
قصد از بین بردنش را دارند، منهدم خواهند شد. 

تمدن علیه  بنیادگرایی 
دومقاله ی سیاسی تازه از ماریوبارگاس یوسا

آرمان های از دست رفته سوسیالیسم
نگاهی به تحوالت نیکاراگوئه

 

تروریسم آلبر کامو را همیشه از ترس 
مبهــوت می کرد. او عــالوه بر یک کار 
تئاتری در این زمینه، صفحه های زیادی از 
مقاله های خــود را هم به پوچی اختصاص 
داده اســت. افسانه سیزیف تامل در عادت 
احمقانه  ی کسانی است که تصور می کنند 
مسائلشان با از میان برداشتن رقبای سیاسی 
یا مذهبی حل می شــود. حقیقت این است 
که جز موارد اســتثنایی نمی توان با از بین 
بردن یک حاکم زورگو، رژیمی مستبد را 
ضعیف کرد یا به حکومتش پایان داد. شمار 
این دست قتل ها که معموال سبب بدتر شدن 
چیزی می شوند که می خواهند بهترش کنند، 
به تعداد انگشتان یک دست هم نمی رسد. با 
این همه باعث تشدید سرکوب ها، آزار و 
اذیت ها، تعدی و تجاوز به حقوق انسان ها 
می شوند. ولی این امر واقعیت دارد که در 
مواردی بســیار نادر، مانند نارودنیک های 
روس که کامو به آن ها اشــاره می کند، 
قاتالن بهای مرگ کسی را که »به دلیلی« 
می کشتند، با زندگی خود می پرداختند. در 
این میان بودند تروریســت هایی که برای 
کشتن جالد یا استثمارگری خود را قربانی 
می کردند و در ایــن کار معنویتی خاص 

می دیدند.
مطمئنا، حادثه ای که در کامبرلیســیا 
رامبالس در بارســلون رخ داد از این دست 
نیست. کسی پشت فرمان کامیون کوچکی 
می نشــیند و به قصد زیر گرفتن، زخمی و 
مصدوم کردن شــمار هرچه بیشتر مردم 
بی دفاع  میان رهگذران  حرکت می کند و 
)کودکان، ســالمندان، گداهــا، جوانان، 
توریست ها، ســاکنین محله( می راند. این 

موجودات، با نشان دادن چنین وحشیگری ها 
و بی رحمی هایی، مانند انفجار بمب در یک 
کنسرت، کافه یا سالن رقص، چه هدفی را 
دنبال می کنند؟ قربانیان در بیشتر موارد مردم 
عادی هستند و بسیاری شان با اضطراب و 
نگرانی های اقتصادی، مســائل خانوادگی 
و مصیبت های دیگــر درگیرند؛ یا جوانان 
بی کاری که پریشــان  از آینده ای مبهم در 
دنیایی که پیدا کردن شــغل به یک امتیاز 
تبدیل شده است. آیا هدف آنها نشان دادن 
تعصب نسبت به فرهنگی است که حقوق 
یکســان زنان با مردان رابه لحاظ اخالقی 
زشــت و ناپســند می داند و آن را موجب 
تن پرستی و فســاد تلقی می کند؟ در این 
صورت قابل درک نیست که چرا »غرب 
پوسیده« میلیون ها مهاجر از جان گذشته و 
آماده ی غرق شدن و مردن را، مانند مگسان 
گردشیرینی، به خود جذب می کند، و سبب 
تقالی جان فرسای آنها برای رسیدن به این 

به اصطالح جهنم می شود.
همچنیــن به نظــر نمی رســد کــه 
تروریست های داعش یا القاعده به عارضه ی 
حاشیه  نشینی یا تبعیض در شهرهای اروپایی 
دچار بــوده و به این خاطر آدم های نومید 
و مستاصلی باشــند. حقیقت این است که 
بســیاری از این تروریســت ها در همین 
کشورها چشم به جهان گشوده و بالیده اند، و 
در جامعه ای که پدران یا پدربزرگ هایشان 
ادغام  تصمیم به زندگــی در آن گرفتند 
و بومی شــده اند. ناکامی و استیصال آنها 
نمی تواند بدتر از میلیون ها زن و مردی باشد 
که هنــوز در فقر )بعضی ها در فقر مطلق( 
به سر می برند ولی شکم همسایگان شان را 

ندریده اند.
دلیــل این موضوع روشــن اســت؛ 
بنیادگرایی، کوری ایدئولوژیک و تخریب 
اخالقی باعث ریخته شــدن این همه خون 

و بی عدالتی در طول تاریخ شــده اســت. 
این حقیقــت دارد که هیچ مذهب و هیچ 
از وسواس هایی  به دور  افراطی  ایدئولوژی 
نبوده که در بعضی موارد سبب شده برای 
تحمیل عادات، باور و اعتقادات خود حق 

کشتار همنوعان را به خود بدهد.
امروزه بدترین دشمن تمدن، تروریسم 
داعش اســت. ایــن تروریســم در پس 
خونین ترین جنایت های سال های اخیر اروپا 
قرار دارد. به حمله های کور دست می زند؛ 
بدون هدفی معین. ترورهایی که هدف آنها 
صدمه زدن و کشتن شخصی خاص نیست 
بلکه بیشــتر کمیت و تعداد کشته ها را در 
نظــر دارد. خب، برای آن ذهن منحرف و 
تخدیرشده، همه ی آنهایی که از او نباشند 
)در این اجتماع کوچکی که من احساس 
امنیت و همبستگی می کنم( گناهکارند و 

می بایست نابود شوند.
البته بنیادگرایــان هرگز قادر نخواهند 
بود از میــدان جنگی که برپــا کرده اند 
کورذهنی ای  همــان  روند.  بیرون  پیروز 
که دلیل اعمالشــان اســت آنها را )مانند 
همه ی تروریســت های تاریخ( محکوم و 
به تدریج به اقلیتی حاشــیه ای بدل خواهد 
کرد و به دســت همان تمدنی که قصد از 
بین بردنش را دارند، منهدم خواهند شد. آنها 
البته هنوز می توانند ضربه های زیادی بزنند؛ 
باز هم در اروپا بی گناهانی )مانند چهارده 
قربانی و یکصدو بیست زخمی در حمله ی 
رامبالِس بارسلون( کشته خواهند شد و در 
خانواده های بی شماری بذر وحشت و یاس 

پاشیده خواهد شد.
شــاید خطر بزرگ ایــن جنایت های 
غول آسا، این باشد که در نبرد با دشمنی چنین 
ننگین و نابکار که همچون غده ای پنهان در 
جامعه رخ سر در خفا دارد، بهترین امتیازات 
قانون مندی،  غرب )دموکراســی، آزادی، 

احترام  تســاوی حقوق زنان و مــردان، 
به اقلیت های مذهبی، سیاســی و جنسیتی( 
صورت  این  بلغزد.در  تخریب  به سراشیبی 
خــوراک انواع تعصب اجتماعی، مذهبی و 
نژادی می شــود و دولت های دموکرات را 
که هر بار بیشتر در پی گرفتن امتیازات در 
زمینه ی حقوق بشر و اثربخشی آن هستند، 
با ترس و خشم تحت فشار قرار می دهد.این 
وضعیت در آمریکای التین پیش آمد؛ تب 
انقالب سال های هفتاد و هشتاد باعث )گاهی 
فکر می کنم( تقویت دیکتاتوری های نظامی 
شــد وبه جای آوردن بهشت روی زمین، 
فرمانده چاوز و سوسیالیزم قرن بیست و یکم 
ونزوئال را کــه این روزها در حال احتضار 

است، به دنیا آورد.
برای مــن رامبالِس بارســلون مکانی 
افسانه ای است.در پنج سالی که در این شهر 
نازنین زندگــی کردم، برای قدم زدن دو یا 
سه بار در هفته به آنجا می رفتم، برای خرید 
لوموند و کتاب های ممنوعه در کیوسک های 
تا پاسی از نیمه شب بازش سرک می کشیدم، 
آشــنایانی را می دیدم، برای مثال برادران 
گوی تیســولو. آنها بهتر از هرکس اسرار 
مشکوک محله ی چینی ها را که در حاشیه 
شهر بود می شناختند، و خایمه خیل بییِدما،که 
همیشه قادر بود دزدکی حرکت کند و در 

کوچه های پرسایه ی محل ناپدید شود، و... 
سپس صرف شــام در آمایا. ولی - شاید - 
کسی که بهترین شــناخت را از رامبالِس 
بود  مادریدی وقت شناسی  بارسلون داشت، 
به نام خوان گارســیا اورتاِلنو، او یکی از 
بهترین آدمهایی بود که می شــناختم. یک 
شــب مرا برای دیدن ویترینی برد که فقط 
پس از تاریک شــدن هوا چراغش روشن 
می شد؛ نمایشی بود از مجموعه ی چیزهای 
عجیب و غریب ....، کاله های فارغ التحصیلی 
و کاله های اسقفی. از همه تماشایی تر کارل 
بارِّل، سردبیر، شــاعر و متخصص مد بود 
که با تکان دادن شــنل سیاه، عصای قرون 
وســطایی و سیگار همیشه بر لبش، پس از 
نوشیدن جین اشــعار بوکآنِخل را با آوای 
بلند می خواند. آن دوره آخرین ســال های 
خفقان دیکتاتوری فرانکیسم بود. در بارسلون 
شکستن سانســور و رهایی از چنگ رژیم، 
قبل از بقیه ی اسپانیا شروع شد. هنگام قدم 
زدن در رامبالس احساس می کردیم که آنجا 
اروپاست؛ زیرا در آن، واژه ی آزادی عمال 
حاکم بود؛ همه ی دوستانی که آنجا بودند 
آزادانه عمل می کردند. چنان حرف می زدند 
و می نوشتند که گویی اسپانیا کشوری آزاد 
و رها بود؛ جایی که زبان و فرهنگ همه ی 
انسان های متفاوت گذرگاهی که در آن گام 

می ســپردند، حضور دریا را می بوییدند )و 
گاهی می شنیدند( در آن می گنجید. در آنجا 
رویا داشــتیم: آزادی نزدیک بود ودر آن، 
فرهنگ نقش بزرگی داشــت که اسپانیای 
نوین می بایست به گونه ی بارسلون، آن را 

ایفا کند.
آیا تروریست های داعش دقیقا به قصد 
تخریــب همین نماد بود کــه در رویه ای 
جدید با آن کامیــون آخرالزمانی گذرگاه 
رامبالس رابا خون صدها نفر رنگین کردند؟ 
آیا می توانند این خلوت مدرنیته و آزادی، 
همزیســتی برادرانه ی تمام نژادها، زبان ها، 
باورها و عادت ها، و فضایی را که کســی 
در آن بیگانه نیســت، جایی را که درش 
کیوسک ها، کافه ها، مغازه ها، بازارچه ها که 
در گوشــه و کنار با کاالها و خدمات شان 
قرار دارند، نابود کنند؟ البته نخواهند توانست. 
کشتار بی گناهان همچون هرس خواهد بود 
و گذرگاه کهن رامبالس همچنان در تنداب 
رنگارنگ انسانی غوطه خواهد خورد، مانند 
دیروز و ماننــد امروز، زمانی که این عمل 
تروریســتی خاطره ای تار و کم سو برای 
سالخوردگان شود و نسل های جدید جویای 
آن شــوند؛ از چه بگویند؟ که چه بود، چه 

کسی و چگونه؟
اِلپاییس.20آگوست2017

ساندینیست ها در سال 1979 را حکایت 
می کند. انقالبی که به حکومت دهشتناک 
سلسله ســوموزا3 در نیکاراگوئه پایان داد. 
این سلسله یکی از فاسدترین و ظالم ترین 
دیکتاتوری های آمریکای التین بود. رامیِرز 
در ابتدا نقشی مهم به عنوان هم  رزم و نیروی 
مقاومت داشت، و بعدها در دولتی که دانیل 
اورتگا ریاســت آن را به عهده گرفت، 

معاون رئیس جمهور شد.
بچه  ها1)چاپ 2007(  خداحافظ  کتاب 
خودزندگی نامه ی ســرخیو رامیــِرز 2 را 
بود. کتابی  به تازه گی خواندم؛ تکان دهنده 
است روشن و بی غل و  غش، و خیلی خوب 
نوشته شــده. در بخش اول بسیار ستودنی 
و در بخش دوم به غایت اندوهبار اســت. 

تاریخچه ی انقالب.
سال ها مبارزه بود، با دشواری های بسیار، 
از خود گذشــتگی و ایثار و در طول آن 
هزاران نیکاراگوئه ای جان باختند یا آزادی 
خود را با سال ها زندان و تبعید از دست دادند؛ 
مقابله با گارد ملی را که وحشی گری اش 
حدی نداشــت به جان خریدند. شورشیان 
در ابتــدا طبقه ی ضعیــف و توده ی فقیر 
بودند؛ اما به تدریج طبقه ی متوســط و در 

و کشــاورزان  تجار  متخصصین،  نهایت 
)عمدتــا فرزندانشــان( و آرمانگرایانی 
بلندنظر به آنها پیوستند، با این اندیشه که 
با ســقوط دیکتاتور، دوره ی عدل و داد، 
آزادی و پیشرفت برای مردم روبِن دارییو 
و آگوستو ِسزار ساندینو فرا می رسد. زنان 
بسیاری در پیشاپیش این انقالب جنگیدند، 
حتی کاتولیک هــا )در آمریکای التین 
نیکاراگوئه احتماال بیشترین تعداد کاتولیک 
را دارد(. رامیرز که با تشــکیل  دهندگان 
این اتحــاد؛ یعنی گروه هــای نامتجانس 
کمونیســت، سوسیالیســت، دموکرات، 
لیبرال و کاستریست ها، که درابتدا و قبل 
از آغاز انشعاب های اجتناب ناپذیر از انقالب 
حمایت می کردند ارتباط های زیادی داشت، 
این فرآیند را به خوبی تشــریح می کند. 
صفحه های کتاب خداحافظ بچه ها اشتیاق 
و شور اکثریت عظیم مردم نیکاراگوئه در 
اوایل انقالب را به زیبایی به تصویر می کشد: 
زندان ها  تبدیــل  ســوادآموزی،  جنبش 
به مدارس، تقســیم اراضــی و تخصیص 
عایدی کارخانه های مصادره شده ی سوموزا 
و همدســتانش به قشــرهای کم درآمد، 
هیجان انگیزند؛ جریانی که به نظر می رسید 
شروع یک دگرگونی بزرگ در نیکاراگوئه 
برای رسیدن به جامعه ای آزاد، دموکرات و 

مدرن باشد.
این طور نشــد! ِسرخیو رامیِرز شکست 

به »مخالفین«  را  انقالب ساندینیســت ها 
مســلح و کمک مالی سیا نسبت می دهد. 
به نظر من ضد انقــالب یک وجه قضیه 
بود، سیاست جمع گرا و دولتی شدن بخش 
عظیمی از جامعه و ملی سازی همه جانبه و 
ایجاد مزارع و مراکز روستایی و به دست 
گرفتــن معادن به ســبک اتحاد جماهیر 
شوروی عامل شکست بود. برنامه هایی که 
به جای شــتاب دادن به اقتصاد ملی باعث 
رکود و ورشکســتگی و تورم فزاینده شد 
و مانند همیشه بیشترین فشار به قشرهای 
ضعیف تر آمد و سبب گسترش نارضایتی 
در اکثریت مردم شد. نابسامانی و هرج و 
مرج و فسادی که سبب همه ی این ها شد، 
پینیاتا نام گرفــت )توزیع ثروت و اموال 
ظاهرا عمومی( که ِسرخیو رامیِرز در فصل 
خلق وخوی ُتُرش )جوی های شیر و عسل( 
آن  را استادانه توصیف می کند.  باید بسیاری 
از نیکاراگوئه ای هایی را که از دیکتاتوری 
سوموزا تنفر داشتند و ضمنا نمی خواستند 
کوبای دومی جانشــین وی شود، به سوی 
اپوزیسیون کشاند )قابل گفتن است یکی 
از جذاب تریــن نکاتی کــه درخداحافظ 
بچه هاکشف می شود رویکرد فیدل کاسترو 
است؛ او یکی از کسانی بود که در ترغیب 
به میانــه روی در  رهبران ساندینیســت 
اصالحات انقالبی بیشترین سعی را داشت.(

بخش دوم کتاب اندوهی فزاینده است. 

نویسنده در این بخش به توصیف انحطاط 
تدریجی انقالب می پردازد؛ توصیف انشعاب 
در ساندینیســت ها و صعــود بطئی ولی 
محتاطانه ی فرمانده دانیل اورتگا و همسرش 
روساریو موریو به راس قدرتی است که تنها 
تعداد انگشت شماری از حاکمان خودمختار 
تاریخ کشــورهای آمریکای التین به آن 
دست یافته  بودند. سرزمین شاعران بزرگ 
و نویسندگانی بســیار خوب، مانند خود 
ِسرخیو رامیِرز، در نیکاراگوئه. باید روزی 
داستانی نوشته شود که تاریخ دانیل اورتگا را 
جاودانی سازد، شخصیت شگفت انگیزی که 
پس از رهبری انقالب ساندینیست ها علیه 
سوموزا، خود تبدیل به یک سوموزای مدرن 
شد؛ یعنی به یک دیکتاتور فاسد و مزور که 
به تمام اصول خود خیانت کرد و با تمام 
دشمنان دیروز و پریروزش ساخت وپاخت 
کرد و متحد شد؛ توانست در طول بیست 
سال به قدرتی مطلقه تبدیل شود و خود را 
در چندین انتخابات سیرک گونه برنده کند. 
گذشــته از تمام این ها هنوز هم بر مسند 
قدرت ســوار و )هرچند بسیار غیرعادی 
به نظر برســد( تا حدی نیز از محبوبیت 

برخوردار باشد. 
برای شــناخت تاریخچه ی زندگی او 
باید کتاب خداحافظ بچه ها را بســت و 
رساله ی بســیار عالی خود ِسرخیو رامیِرز 
خواند.  را  عوامگرایــی)2017(  انفجــار 

است  جایی  سراب ســازی«  »کارخانه ی 
که این ساندینیست استادانه و واقع گرایانه 
فرآیند زندگی این شخصیت باورنکردنی را 
تا به امروز به رشته ی تحریر درآورده است. 
شخصیتی که در حال حاضر با فرصت طلبی 
گرویدن به کاتولیسیسم را تجربه می کند و 
با ارادت مراســم عشاء ربانی را در خدمت 
کاردینال میگل اوباندو براوو، دشمن خونین 
دیرینه و یار سخت جان و متحد کنونی اش، 
به جای مــی آورد؛ هم او که دعای خیرش 
بدرقه ی راه دولت )مسیحی، سوسیالیست 
و منحصر به فرد( اورتگاـ  موریو اســت. 
همچنین در معاهده هایی با شــرکت های 
از  به عدم صحبت  تجاری که مشــروط 
سیاست است، معامالت پر سودی با رژیم 

می کنند.
ولی شاید این بیشــتر مایه ی شگفتی 
باشد که در اتحادی چندگانه موفق شدند با 
تسلیحات، دانیل اورتگا و روساریو موریو 
)خانم معاون ریاست جمهوری که چنانچه 
روزی همسرشان تصمیم گرفتند به مرخصی 
بروند بتوانند رئیس جمهور آینده شــوند( 
را در مســند قدرت نگه  دارند؛ اتحادی که 
جادوگران، رماالن، قدیسین، شعبده بازان و 
صاحبان کرامات و معجزه کنندگان کشور 
را نیز شامل می شود. رامیرز اضافه می کند 
نقاشی دیواری  که: همچنین از سال2006 
بزرگی از حضرت فاطمه، دختر حضرت 

محمد، در سالن تشــریفات زوج ریاست 
جمهوری کشیده شده است که نشان دعای 
خیر، قدرت و استحکام و حفاظت از چشم 

بد است.
در رساله همچنین اشــاره می شود که 
به تقلید از مجلس نمایندگان )آمریکا(، و 
برخی  رای دهندگان  روحی  تغذیه ی  برای 
از برنامه های دولت زوج بســیار مشهور 
از جملــه پروژه ی خارق العــاده ی کانال 
با سرمایه گذاری  بود  نیکاراگوئه که قرار 
میلیاردر چینی ونگ یینگ ساخته شود و 
با کانال پاناما رقابت کند )البته به شکست 
انجامید و فراموش شد( و مجتمع داروسازی 
در ماناگوا به نام »تولید واکسن سرطان«! 
به نمایش گذاشته شــوند، به نظر می رسد 
چنین لیست افسانه واری بی پایان است. تمام 
این مطالب را رامیرز بدون کوچک ترین 
آشفتگی و به طور عینی، روایت می کند، 
اگرچه با اعتدال و ظرافت؛ با این همه، درد 
عمیق او را در طول نوشته اش می توان درک 
کرد. این درد عمیق باید درد خیل عظیمی 
از نیکاراگوئه ای ها هم باشــد که بهترین 
سال های زندگی و عمر خویش را صرف 
نبرد برای دست یابی به آرمان و رویاهای 
تاریخی ای کردند که یک روز بیشتر دوام 
مضحک  به کاریکاتوری  سپس  و  نیاورد 

تبدیل شد. 
الپاییس

ترجمه منوچهر یزدانی

ترجمه منوچهر یزدانی
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سینما سازمان سینمایي خبر از رفع توقیف 5 فیلم داده است؛ فیلم هایي که هر کدام ماجرا و داستاني مجزا دارند و سازندگانشان با صبر و 
حوصله تالش کرده اند مشکل آنها را با تعامل حل کنند. فیلم هاي »خانه ي پدري«، »عصباني نیستم!«، »آشغال هاي دوست داشتني«، 

»خانه  دختر«، و »پارادایس« فیلم هایي هستند که احتماال به زودي در گروه سینمایي مگامال اکران مي شوند.

وج از لیست سیاه خر
5 فیلم از توقیف نجات پیدا کردند

دو، سه هفته پیش بود که سازمان سینمایي 
اعالم کــرد از بین حدود 12 فیلم توقیفي، 5 
فیلم رفع توقیف شــده اند و مي توانند اکران 
شوند. این اتفاق بعد از آن رخ داد که دو ماه 
پیش رضا صالحي امیري، وزیر وقت فرهنگ 
و ارشاد اســالمي به محمدمهدي حیدریان، 
رئیس سازمان سینمایي، دستور داد تا با بررسي 
فیلم هاي توقیف شده، از تضییع حق صاحبان 
آنها جلوگیري کند. این خبر، که کمي قبل از 
رأي  اعتماد مجلس به وزرا بود با واکنش هاي 
مختلفي روبه رو شد: برخي آن را مانور سیاسي 
براي تثبیت موقعیت ارزیابي کردند و برخي 

هم نتیجه ي این دستور را، با هر نیتي که صادر 
شده بود، مثبت دانستند. حاال در روزهایي که 
صالحي امیري جایش را به سیدعباس صالحي 
داده، سازمان سینمایي خبر از رفع توقیف 5 
فیلم داده است؛ فیلم هایي که هر کدام ماجرا و 
داستاني مجزا دارند و سازندگانشان با صبر و 
حوصله تالش کرده اند مشکل آنها را با تعامل 
حل کنند. فیلم هاي »خانه ي پدري«، »عصباني 
نیستم!«، »آشغال هاي دوست داشتني«، »خانه  
فیلم هایي هستند که  دختر«، و »پارادایس« 
احتماال به زودي در گروه سینمایي مگامال 
اکران مي شوند. ولي این خبر، با استقبال همه  

روبه رو نشده است. مثال روزنامه ي جوان در 
مطلبي با تیتر »کاســبان توقیف برنده نظام 
ناکارآمدي  مسئله ي  به  سینمایي«  ناکارآمد 
سازوکار نظارت سازمان سینمایي پرداخته و 
گفته است که چرخه ي تولید و اکران معیوب 
است: »فیلمســاز براي دریافت مجوز پروانه 
ساخت، فیلمنامه اي را به شوراي پروانه ساخت 
ارائه مي دهد، اما در مرحله تولید، فیلمنامه ي 
دیگري را مي سازد، این یکي از راه هاي دور 
زدن قانون اســت و فیلم در بدترین حالت 
ممکن توقیف مي شــود، آن گاه یک دوره 
مظلوم نمایي براي سازنده و ظالم نمایي براي 

حاکمیت آغاز مي شود، دوره اي که معموال از 
یک تا پنج، شش سال طول مي کشد و دست 
آخر مدیر تازه اي با شعارهاي انتخاباتي روي 
کار مي آید و در قامت یک ناجي فیلم ها را 
لغو توقیف مي کند.« و ادامه مي دهد: »برخي 
معتقدند از آنجا که دولت ها همواره قادر به 
کاهش فاصله هاي طبقاتي، از بین بردن تبعیض 
و فقر در جامعه نیســتند، بنابراین مجبورند 
نسبت به ساخته شدن برخي آثار انتقادي از 
خود نرمش نشان دهند و دست به معامله بزنند. 
این دقیقا ماجرایي است که در دولت دوازدهم 
در حال رقم خوردن است؛ نقص و عقب نشیني 

کــه اتخاذ آن را باید ناشــي از ناکارآمدي 
دولت ها قلمداد کــرد.« مهم ترین نکته که 
جهت گیري سیاسي نوشته را هم نشان مي دهد 
این است: »این هم از عجایب سینماي ماست 
که فیلمي که با جانمایه و به قول معروف تم 
اصلي مثال  »تجاوز به محارم« تولید شده، با 
تغییر چند ســکانس ماهیتش مثال به فیلمي 
معمایي تبدیل مي شود یا فیلمي که به صراحت 
از فتنه 88 به عنــوان یک جنبش مردمي و 
عدالت خواهانه یاد مي کند، با تغییر چند پالن 
فیلمي درباره اعتراض یک دانشــجوي کرد 
به مشکل فقر و بیکاري در جامعه مي شود.« 

اما ایــن موضع گیري فقــط مختص جناح 
منتقد دولت نیست، برخي از فیلمسازان هم 
موضع گیري  تصمیم گیــري  این  درباره ي 
کرده اند، مثال سامان مقدم که فیلم »صدسال 
به این سال ها«ي او نزدیک 10 سال است که 
توقیف شده، در یک مصاحبه گفته است که 
بعد از حل مشکالت فیلمش، این مردم اند که 
به بي مهري ده ساله پاسخ مي دهند. ظاهرا بعد 
از این پنج فیلم نوبت سایر آثار هم مي رسد 
تا تکلیف شان مشخص شــود. حاال ماییم و 
فیلم هاي رفع توقیف شده و فضاي عمومي براي 

بررسي وجوه مختلف آن فراهم است. 

آشغال های دوست داشتنیخانه ی پدری
مشکالت از نام فیلم شروع شد، از اینکه 
با نــام »خانه ي پدري«، ایران در ذهن برخي 
تداعي شد. فیلم کیانوش عیاري، درباره ي یک 
قتل عمد ناموسي بود، ولي از همان اول، به نظر 
گروهي مسببان این قتل ناموسي خانواده اي 
مذهبي بودند. دلیل؟ قتل در خانه اي قدیمي که 
صاحبش از اهالي بازار بود رخ مي داد و این 
فرد در خانه اش لباس و وسائل مراسم تعزیه را 
داشت. وقتي یکي از اهل خانواده مي خواهد از 
مرگ دختر مطمئن شود، از شمشیر این مراسم 
استفاده مي کند. مسئله، تعابیر پیاپي اي بود که 
پشت سر هم به راه مي افتاد و معنادار هم به نظر 
مي رسید. ولي این فقط یک طرف ماجرا بود؛ 
شاید اصل قصه این بود که فیلم قتل را بي هیچ 
شفقتي به تصویر مي کشید. دوربین کیانوش 
عیاري، لحظه ي مرگ را در کمال خونسردي 
تماشا مي کرد و تماشاگر را در معرض آنچه 
که واقعا در حال انجام بود، قرار مي داد. هیچ 

قطع، حذف یا مماشاتي براي رقیق کردن حس 
این صحنه به کار نرفته بود و عمل قتل کامل 
و دقیق نشان داده شده بود. این موضوع کنار 
برداشت تأویلي از فیلم مشکل اساسي فیلم بود. 
کارگردانچهميگفت: کیانوش عیاري 
از همــان روز اول مي گفــت که صحنه ي 
مــرگ، موتور محرکه ي فیلم اســت و در 
تمــام اپیزودهاي دیگر، هیچ اتفاقي نمي افتد 
تا تماشــاگر را تحت تأثیر قــرار دهد. در 
واقع، همه ي ماجراي فیلم با همان مرگ رقم 
مي خورد و این قتل باید چنان تأثیري را روي 
تماشاگر مي گذاشت که او تا آخر فیلم تحت 
تأثیر آن مي بود. استدالل کارگردان این بود 
که تأییدکننده ي قتل خانوادگي که نیست، 
بنابراین مي خواهد این مرگ چنان تماشاگر 
را درگیــر کند و رنج بدهد که درد آدم هاي 
فیلم را، با وجود همه ي خوبي هایشان، احساس 
و یک جور احســاس عذاب وجدان آنها را 

لمس کند. کیانوش عیاري در گفت وگوهاي 
متعدد، موضوع حمله بــه متدینین را هم رد 
کرد و گفت که فیلم او، اثري رئالیستي است 
که هدفش انتقاد از مذهبي ها نیست و بیشتر، 
نمایش دهنده ي یک موقعیت تاریخي متعلق به 

پهلوي اول است. 
راهکارهاچهبود: اول از همه این حسن 
عباسي، یکي از تئوریسین هاي جناح راست بود 
که زمان حضور در هیات انتخاب جشنواره ي 
فجر گفت بهتر است ترتیب اپیزودهاي فیلم 
تغییر کند تا مشــکل حل شود! او مي گفت 
با تعریف قصه از آخر به اول، مشــکل حل 
مي شــود. ولي همان زمان هم مسئله ي قتل، 
موضــوع مهمي بود. حــذف این صحنه یا 
جایگزیني یک پالن دیگر راه حل دیگر بود 
که عیاري موافق آن نبود. در نهایت فیلم بدون 
هیچ تغییري، تنها با اعمال محدودیت سني در 
گروه هنروتجربه روي پرده ي سینماها رفت، 
ولي وقتي موج انتقادها شروع شد، بالفاصله 

نمایش آن متوقف شد. 
ابراهیم  مشــکلچطــورحــلشــد: 
داروغه زاده، معاون اداره ي نظارت و ارزشیابي 
سازمان ســینمایي گفته که خودش هم فیلم 
»خانه ي پدري« را نمي پســندد ولي فیلم، با 
اعمال محدودیت سني مي تواند نمایش داده 
شــود. حرف آقاي داروغه زاده نشان مي دهد 
که تغییري در فیلم رخ نداده و تغییر شرایط 
سیاسي، و در نظر گرفتن الزامات جامعه به حل 

مشکل فیلم کمک کرده است. 

این فیلم عجیب ترین سرنوشت را بین تمام 
آثار سینمایي داشته! فیلم محسن امیریوسفي 
در اواخر دولت دهم، در زمان مدیریت جواد 
شمقدري در سازمان سینمایي مجوز ساخت 
گرفت و بنیاد ســینمایي فارابي حاضر شد 
که روي فیلم ســرمایه گذاري کند. ظاهرا 
امیریوسفي هم فیلم را موبه مو مطابق فیلمنامه 
ساخت و بعد از آماده شدن بود که مدیران 
فارابي و سازمان سینمایي در برابر یک اثر 
عجیب قرار گرفتند؛ عجیب از این نظر که 
نمي دانستند با این فیلم چه باید بکنند! فیلم 
به کلي با خوانش رسمي از حوادث سال 88 
فاصله داشت و اگرچه اندازه نگه مي داشت 
ولي وارد مباحث سیاســي و گاه ممنوعه اي 
مي شد که هیچ دولتي نمي خواست درگیر آن 
شود. داستان فیلم چه بود؟ داستان فیلم به یکي 
از تظاهرات روزهاي 88 برمي گردد: وقتي 
عده اي جوان به خانه ي پیرزني فرار مي کنند 
و آن خانه به وسیله ي تعقیب کنندگان عالمت 
زده مي شــود تا فردا صبح براي پیگیري به 
آنجا مراجعه کنند. حاال جوان ها باید فکري 
براي نجات پیرزن بکنند. ولي مسئله ي اصلي 
این نیســت؛ او زني است که خانواده اش را 
در حوادث مختلــف، از زمان کودتاي 28 
مرداد تا انقالب و جنگ تحمیلي از دســت 
داده است. فیلم وارد زندگي این زن مي شود 
و به مکالمه ي افراد مختلف با هم مي پردازد، 
به اعدام منافقین در زندان، کودتاي سال 32 

و... . 

کارگردانچهميگفت: محسن امیریوسفي 
فیلم را طبق فیلمنامه ي مصوب ساخته بود و 
مي گفت که حتي یک جمله از فیلم را تغییر 
نداده است. ضمنا او براي اصالح فیلم با دست 
باز عمل کرد و در هر سه دولت دهم، یازدهم 
و دوازدهم، حاضر به گفت وگو سر جزئیات، 
انجام اصالحات و حتي اعمال سانسور شد. ولي 

فیلم کماکان ممنوع النمایش ماند. 
راهکارهــاچهبود: جواد شــمقدري در 
آخرین روزهــاي مدیریتش گفته بود: »من 
تردید ندارم با توجه به شرایط سیاسی اي که 
حاکم است، در دولت بعدی این فیلم ممیزی 
بیشتری خواهد داشت«. راستش پیش بیني او 
درســت بود! فیلم در دولت یازدهم غیرقابل 
نمایش دانسته شــد و بنیاد سینمایي فارابي 
ســهم اش را به خود امیریوسفي واگذار کرد 
تا او راحت تر دنبال حل مشکل برود! اگرچه 
این کار به معني رفع مسئولیت در قبال سهم 

فیلم بود. ولــي وقتي علي جنتي، وزیر وقت 
ارشاد گفت این فیلم مجوز نگرفته و مجوز هم 

نمي گیرد، کار تمام شد! 
مشکلچطورحلشــد: داروغه زاده گفته 
است که با رویکرد این فیلم موافق نیست ولي 
اصالحاتي روي فیلم انجام شده است. قاعدتا 
حذف دیالوگ، چند صحنه و ســکانس و... 
از جمله این اصالحات است. مهم این است 
که امیریوســفي بدون حاشیه سازي و تنها با 
فشار روي حق قانوني اش توانست فیلم را از 
احتماال سرآغاز  فیلمي که  توقیف درآورد؛ 
بحث هاي دامنه داري مي شــود. آن طور که 
شنیده شده گروه هاي مختلف سیاسي، از دو 
جناح چپ و راست فیلم را دیده اند و با وجود 
اختالف مبنایي با ایده و برداشت فیلم از مسائل 
مختلف، آن را قابل نمایش دانسته اند. باید دید 
در فضاي عمومي چه نوع انتقادهایي به فیلم 

وارد مي شود. 

عصبانی نیستم!
دومیــن فیلم رضا درمیشــیان، یک 
اثر ژورنالیســتي عاشــقانه بود. کلمه ي 
ژورنالیستي را به این دلیل به کار بردیم چون 
وجه سیاسي فیلم، راه حلي براي فضاسازي 
بود و »عصباني نیســتم!« با این رویکرد، 
یک فیلم سیاســي به حســاب نمي آمد. 
داستان فیلم درمیشیان، داستان پسري بود 
عاشق پیشه که دانشــجوي ستاره دار شده 
بود و به دلیل فقر و بي کاري نمي توانست 
به وصال عشــقش برسد. بنابراین تصمیم 
مي گیرد که پدر دختري را که دوســت 
دارد به قتل برساند. مشکالت فیلم دو بخش 
بود: اولین بخش که بیشتر جناح راست به 
آن دامن زد، مسئله ي دانشجویان ستاره دار 
و کارهایي بود که شخصیت اصلي به عنوان 
فعال جنبش سبز انجام مي داد. ولي مشکل 
دوم، مسئله ي قتل انتهاي فیلم و قصاص بود 

که سازمان سینمایي زمان نمایش فیلم در 
جشنواره هم با آن مخالفت کرد. 

کارگــردانچهميگفــت: هیچ! رضا 
درمیشیان در 4 سال گذشته درباره ي فیلم 
ســکوت کرد و مثل محسن امیریوسفي 
تالش کــرد با گفت وگو و مشــورت، 

مشکالت فیلم را حل کند. 
راهکارهاچــهبــود: اول اینکه دولت 
با مخالفان سیاســي فیلم هم نظر شد و به 
درمیشیان اعالم کرد که باید وجه سیاسي 
کمرنگ شود. بنابراین بخش عمده اي از 
نماهایي که نشــانه اي از گرایش سیاسي 
داشتند حذف شدند. سکانس هاي پایاني هم 
به کلي کنار گذاشته شد تا »عصباني نیستم« 

به فیلمي عاشقانه تبدیل شود!
مشکلچطورحلشد: با چند اصالحیه. 
راستش دیگر از فیلم چیزي باقي نمانده بود 
که بخواهد تغییر کند! ظاهرا مکث 
در صدور مجوز بیشــتر براي ایجاد 
براي  بود،  مناسب  اجتماعي  فضاي 
پاک یا کمرنگ شــدن ایده هاي 
مخالفــان درباره ي فیلــم. وگرنه 
که  مدت هاست  نیستم!«  »عصباني 

آماده ي نمایش است. 

خانه دختر
فیلم را شــهرام شاه حســیني براساس 
فیلمنامه اي از پرویز شهبازي ساخت. چهار 
ســال پیش که فیلم در جشنواره به نمایش 
بهترین ساخته ي شاه حسیني  را  درآمد، آن 
دانستند. ولي مشــکل، بعد از نمایش فیلم 
پیش آمد: داســتان »خانه دختر« درباره ي 
دانشــجویي بود که ظاهرا خودکشي کرده 
بود اما دوســتانش با دریافت اس ام اسي از 
تلفن همراه او، به دنبال کشف راز مرگش 
مي رفتند. مســئله ي فیلم اما خودکشي نبود، 
دلیل آن بود: در فیلم به این موضوع اشــاره 
مي شد که خانواده ي نامزد او خواستار انجام 
تست باکرگي مي شوند و دختر، قبل از انجام 
این کار، خودش را مي کشد. دلیل توقیف فیلم 
به این موضوع برمي گشت: اول، خانواده ي 
مذهبي که به انجام تســت اصرار داشتند 
و دوم، ماجراي دختــر که با ابهام اخالقي 

رابطه اش با پدرش، به نوعي زناي با 
محارم را در ذهن تداعي مي کرد. البته 
که این موارد بعد از جشنواره مطرح 
شد، ولي ظاهرا دامنه ي آن تا شهر قم 
و روحانیون گسترده شد. به طوري که 

فیلم به سرعت توقیف شد!
کارگردانچهميگفت: راستش 

بیشتر از کارگردان این تهیه کننده ي فیلم، 
محمد شایســته بود که حرف مي زد! او با 
رد همه ي این تأویل هــا، اعالم کرد که با 
حســن نیت آماده ي مذاکره است و طي 4 
سال بارها فیلم را سانسور کرد. اما در نهایت 
نتوانست نظر موافق شوراي نمایش را جلب 

کند. 
راهکارهاچهبود: تبدیل کردن فیلم به 
اثري معمایي درباره ي مرگ دختر، مهم ترین 
راهکار بود. آنها باید تمام لحظاتي که براي 
مخاطب رابطه  بین پــدر و دختر را تداعي 

مي کرد، حذف مي کردند. 
مشــکلچطورحــلشــد: با حذف 
سکانس هایي از فیلم و البته فیلمبرداري مجدد! 
ظاهرا یک سکانس آن به طور کامل دوباره 
فیلمبرداري شده است تا امکان نمایش آن 

فراهم شود.

پارادایس
فیلم تازه ي علي عطشاني درباره ي چند 
روحاني بود که بــه آلمان مي روند و آنجا 
جوگیر مي شوند. ظاهرا صحنه هاي کمیک 
فیلم و شــوخي با روحانیون در آن به قدري 
بوده که شوراي پروانه ي  نمایش حتي حذف 
را هم براي آن کافي ندانسته. »پارادایس« 
ایران،  مثل بیشتر فیلم هاي کمدي سینماي 
در عین پشت سرگذاشــتن خط قرمزها، 
اشاره هاي اخالقي هم دارد و به همین دلیل 
سازندگان فیلم گمان مي کردند مي توانند با 
اتکا به این رویکرد، لحظات مفرح را در فیلم 

بیشتر کنند. 
کارگردانچهگفــت:هیچ! عطشاني در 

تمام دو سالي که از ساخت فیلم مي گذرد، 
ســکوت کرد و در آرامش خواســت که 

مشکل فیلم حل شود. 
راهکارهــاچهبود: حــذف صحنه هاي 
متعدد برخــورد روحانیون با زنان در آلمان 
و مواجهه شان با فرهنگ اروپایي. این کار 
ســاده اي نبود و منجر به تخریب بناي فیلم 

مي شد. ولي ظاهرا تنها راه حل بود!
مشکلچطورحلشد: با حذف بسیاري از 
نماها و البته فیلمبرداري دو سکانس از فیلم. 
آنچه قرار است روي پرده بیاید، دست کم 
در 30 درصد موارد با نسخه ي اصلي متفاوت 

است. 
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تکلیف ما با اسکار چیست؟ راستش قبل از اینکه فیلمي براي آکادمي ارسال کنیم، بهتر است خودمان با خودمان کنار بیاییم. بدانیم سینما
از این مراسم چه مي خواهیم و هدف مان از شرکت در این رقابت چیست. مي خواهیم به هر قیمتي جایزه ببریم یا نه، قصدمان تبلیغ 
است؟ مي خواهیم بهترین فیلم سینماي ایران را به اسکار بفرستیم یا فیلمي که شانس بیشتري براي دریافت جایزه دارد؟ 

سرگیجه
نفس برای ارسال به آکادمی اسکار انتخاب شد

مسئله ي معرفي فیلم به اسکار همیشه  بحراني جدي در سینماي ایران بوده 1
است. براي بسیاري این انتخاب و معرفي، 
شــاخص ارزیابي تعلق خاطر به کشور یا 
همراهي با نظام سرمایه داري است! تعجب 
نکنید، داریم از اسکار حرف مي زنیم، همان 
مجسمه ي 10 پوندي و 20 سانتیمتري که دو 
بار نصیب ایران شــده و بارها در آسیا به 
فیلم هاي هندي و ژاپني اهدا شــده است. 
احتماال براي هیچ کشوري به اندازه ي ایران 
مسئله ي اسکار بغرنج نیست. چرا؟ دلیلش 
ساده است: تکلیف ما با این مراسم، جوایزش 
و حواشي اش روشن نیست. از یک طرف 
دوست داریم »خودي ها« این جایزه را ببرند 
و از طرف دیگر وقتي »غیرخودي« جایزه 
را مي برد سکوت مي کنیم. مي بینید؟ رابطه ي 
عشــق و نفرت بین ما و جایزه ي اسکار 
برقرار است، یک جا آن را نشانه ي لیبرالیسم 
و جهان سرمایه داري مي دانیم جایي دیگر از 

آن تجلیل مي کنیم. وقتي »بچه هاي آسمان« 
نامزد اسکار مي شود، همه بر شایستگي فیلم 
صحه مي گذارند ولي وقتي »جدایي نادر از 
سیمین« جایزه را مي برد اصال به آن پرداخته 
نمي شود. ما سیاه و سفید مي بینیم، همان طور 
که 4 هزار عضو آن را معموال بنده و اسیر 

جریان سیاسي مي دانیم. 
سیاست نقشي در اسکار ندارد؟ بر  منکرش لعنت! قطعا نقش دارد. ولي 2
کدام جشن یا جشنواره روي کره ي زمین 
برگزار مي شود که در خالء، دور از فضاي 
اجتماعي و سیاسي فقط از زاویه ي هنري به 
آثار هنري نگاه کند؟ کدام آدمي هست که 
به سیاســت فکر نمي کند؟ اگر دوري از 
سیاست را هم یک جور عمل سیاسي بدانیم، 
آن وقت اســت که مي فهمیم هیچ عملي 
نیســت که ربطي به جهان سیاست نداشته 
باشد. اعضاي آکادمي هم حتما از مسائل 
سیاسي تأثیر مي پذیرند. اگر دونالد ترامپ 

سال قبل قانون منع ورود مردم شش کشور 
را به آمریکا تصویب نمي کرد، ممکن بود 
شانس اصغر فرهادي براي دریافت اسکار 
کمتر شود. جنجال ناشي از حرکت سیاسي 
به واکنش  ترامپ، اعضاي آکادمــي را 
واداشت، دست کم آنها را عصبي و تحریک 
کرد تا مخالف او عمل کنند. ولي هیچ متر 
و معیاري براي اثرگذاري سیاست در دست 
نیست، همه چیز حدس و گمان است و در 
حد تصورات ما. واقعیت این اســت که 
سیاســت تمام ماهیت اســکار را شکل 
نمي دهد. اسکار بیشتر از آنکه سیاسي باشد، 
مراسمي است که اقتصاد در آن حرف اول 

را مي زند.
بیایید از یک زاویه ي دیگر به ماجرا  نگاه کنیم، از شــیوه ي تبلیغ فیلم ها 3
براي نامزدي در اســکار. روند کار به این 
شکل است که شرکت هاي تولیدکننده و 
پخش کننده در هر ایالت نسخه هایي از فیلم 

را براي اعضاي آکادمي ارسال مي کنند و 
گاه در کاتالوگي که همراه فیلم مي فرستند 
اشاره مي کنند که فیلم از چه نظر مهم است 
و...(.  بازیگري، کارگرداني  )فیلمبرداري، 
طبعاً کساني که با کمپاني ها قرارداد دارند، 
فیلم هاي همان کمپاني توجه  به  بیشــتر 
مي کنند و رأي مي دهند. ولي این بخشي از 
ماجراست: اســاس کار، ایجاد کنجکاوي 
اســت. اینکه فیلم برنده ي جشنواره ي کن 
چه جور فیلمي است، فالن استعداد کانادایي 
چه فیلمي ساخته، ستاره اي که منتقدان از 
بازي  تعریف کرده اند چه جوري  بازي اش 
کرده و.... همه ي اینها باعث مي شــود که 
اعضاي آکادمي سمت فیلمي متمایل شوند. 
این را بگذارید کنار نظر کلي اعضا، اینکه 
اســکار نژادپرست، ضدزن، پیر و مخالف 
تنوع هنرمنــدان اســت و اعضایش را 
آمریکایي هاي پیر سفیدپوســت تشکیل 
مي دهند. براي رهایي از چنین اتهام هایي هم 

که شده، آکادمي مدام به تعداد اعضا اضافه 
مي کند تا تغییري ماهوي در سازوکار آن به 
وجود آورد. ولي با این وجود، محافظه کاري 
و تــرس از جریان هایي که در حال طرح 
مطالبات شــان هستند باعث مي شود که به 
شــکلي ناخودآگاه )و گاهــي هم کاماًل 
خودآگاه!( بــه موضوعاتي توجه کنند... 
یهودي ها، هم جنس گراها، زنان، سیاهان و.. 
با وجود تفاوت هــاي عمیقي که دارند و 
بدون ارزش گــذاري از جانب ما، در نظر 
اعضاي آکادمي بیشتر به چشم مي آیند. سال 
قبل وقتي فیلم کامال هالیوودي »الال لند« 
ژانــر موزیکال را احیا کــرد، همه فکر 
مي کردند اسکار بهترین فیلم متعلق به اوست 
ولي آکادمي جایزه ي اســکار را به فیلم 
یک  دربــاره ي  فیلمي  داد؛  »مهتــاب« 
مضمون  جز  که  همجنس گرا  سیاه پوست 
جنجالــي و بحث برانگیزش، ارزش هنري 

چنداني نداشت. 

تکلیف ما با اسکار چیست؟ راستش  قبل از اینکــه فیلمي براي آکادمي 4
ارسال کنیم، بهتر است خودمان با خودمان 
کنار بیاییــم. بدانیم از این مراســم چه 
مي خواهیم و هدف مان از شرکت در این 
رقابت چیســت. مي خواهیم به هر قیمتي 
جایزه ببریم یا نه، قصدمان تبلیغ اســت؟ 
مي خواهیم بهترین فیلم سینماي ایران را به 
اسکار بفرستیم یا فیلمي که شانس بیشتري 
براي دریافت جایزه دارد؟ مي خواهیم با نظام 
سلطه و اســتکبار رودررو شویم و بهشان 
دهن کجي کنیم یا مي خواهیم هنرمان را به 
آنها نشان دهیم و مرعوب شان کنیم؟ هر 
کدام از این راه ها مــا را وارد یک وادي 
مشــخص براي انتخاب فیلم مي کند. ولي 
مالک هاي واقع بینانه  چیزي جدا از اینهاست: 
ما براي موفقیت در این رقابت باید بدانیم که 
چه فیلمي کنجــکاوي اعضاي آکادمي را 

تحریک مي کند. 

نفس چطور انتخاب شدمسئله ای به نام فیلم ایرانی
فیلم هاي ایراني در خارج از کشــور 
بازار گســترده اي ندارند. بیشــتر آنها 
در کشــورهاي اروپایي و آمریکایي 
اکران گسترده نمي شوند و نمایش شان 
محدود به سینماتک ها، هفته هاي فیلم یا 
جشنواره هاست. بنابراین اینکه چرا عضو 
آکادمي در خارج از کشــور باید دلش 
بخواهد یک فیلم ایراني را تماشا کند، 
نیاز به ایجاد یک کنجکاوي دارد. این 
کنجکاوي یا به اکران گسترده و استقبال 
عمومي مردم برمي گردد یا به موفقیت 
فیلم در جشنواره ها ي جهاني یا به رأي 
منتقدان و استقبال هنري آنها یا به نوع 
خاصــي از بازاریابي. همه ي اینها کنار 
هم معنا پیدا مي کنند و البته احتماال، بین 
موارد، آخرین گزینه، گنگ ترین  این 
آنهاســت. بازاریابي فیلم هاي خارجي، 
معموال به دست شرکت هاي فیلمسازي 
معتبر انجام مي شود و معیار آنها هم فقط 
جنبه هاي هنري نیست. آنها به »فروش« 
فکر مي کنند و مي دانند که فیلم نامزد یا 
برنده ي اســکار در اکران مجدد یا بازار 
فروش ویدیویي مي تواند فروش بهتر را 
تضمین کند. ضمن اینکه شرکت هاي 
بزرگ، قراردادهاي مختلفي با فیلمبردار، 
بازیگــر، تدوین گر و کارگردان عضو 
آکادمي دارند. طبیعي اســت که این 
کمپاني ها بیــش از هر کس روي رأي 
باید  اگرچه  افراد حساب مي کنند.  این 
دید که آن شــرکت چه فیلم هایي را 

از دنیا توزیع مي کند. مثال روشــنش 
سالي است که فیلم »بچه هاي آسمان« 
براي اسکار ارســال شد. مدیر کمپاني 
میراماکس، یک سال قبل آن در نامه اي 
گفته بود که امسال »بچه هاي آسمان« 
شانس زیادي براي دریافت اسکار دارد، 
چون هم خود این کمپاني فیلمي براي 
مانور ندارد و هم اثر مهمي که بتواند با 
آن رقابت کند وجود ندارد. آن ســال، 
با البي هاي گسترده ي مخملباف و البته 
گفتن اینکه »مگر کمپاني هاي یهودي 
باید براي ما تعیین تکلیف کنند؟« فیلم 
»گبه« از ایران به اســکار فرستاده شد. 
ســال بعد، وقتي »بچه هاي آسمان« به 
اسکار رفت، شرکت میراماکس، پخش 
فیلم »زندگي زیباست« روبرتو بنیني را 
هم بر عهده داشت و با توجه به شهرت 
بنیني و البته موضوع آن، کمپین تبلیغاتي 
کمپاني بیشتر از فیلم مجید مجیدي روي 
آن فیلم مانور داد. نتیجه؟ خب، »بچه هاي 
آسمان« نامزد شد اما »زندگي زیباست« 
اســکار را برد. گفتن این خاطره فقط 
یک دلیل داشت: اینکه معیار کمپاني ها 
یک  تبلیغاتي  کمپین  تشــکیل  براي 
فیلم، باال بردن شــانس دریافت اسکار 
و بعد، فروش بیشتر اســت.  بنابراین 
کنار مســئله ي کنجکاوي که حتما به 
بازیگر و موفقیت  سابقه ي کارگردان، 
فیلم در جشنواره ها برمي گردد، کمپاني 

پخش کننده هم نقش موثري دارد. 

طبق قوانین آکادمی اسکار، نماینده ی 
باید زبانی غیرانگلیسی داشته  هر کشور 
باشــد، محصول معنوی آن کشــور به 
حساب بیاید و یک هفته نمایش تجاری 
داشته باشــد. مورد اول که کامال واضح 
است. مورد دوم بیشتر به خاطر تولیدات 
مشترک اســت: از نظر آکادمی اسکار 
در صورتی که عوامل اصلی یک فیلم از 
کشور ارسال کننده باشند، آن فیلم محصول 
معنوی آن کشور است. یعنی چه؟ یعنی 
سه نفر از بین کارگردان، فیلمنامه نویس، 
یکی از تهیه کنندگان، یکی از بازیگران 
اصلی و فیلمبردار ملیت مشترکی با کشور 
ارســال کننده داشته باشد. مثل »گذشته« 
که اگرچه در فرانســه می گذشت اما به 
دلیــل اینکه اصغر فرهادی نویســنده و 
کارگردان فیلم بود، علی مصفا بازیگر و 
محمود کالری مدیر فیلمبرداری، توانست 
نماینده ی ایران در اسکار شود. اما اکران 
تجاری هم به معنی نمایش برای فروش 
اســت. فیلمی که می خواهد به اســکار 
فرستاده شود حتما باید یک هفته نمایش 
باشد  مردمی در کشــور خودش داشته 
وگرنه آکادمی فیلم را نمی پذیرد. با دانستن 
اینها می توانیم موقعیت فیلم ها را ارزیابی 
کنیم و ببینیــم که مهم ترین گزینه های 
سینمای ایران چقدر شانس موفقیت داشتند 
و نماینده ی ســینمای ما چقدر می تواند 
موفق شــود. اگر مالک، فیلم های خوب 
سینمای ایران در یک سال گذشته باشد، 

باید به اکران نگاه کنیم؛ به فیلم هایی مثل 
»ماجرای نیمروز«، »ویالیی ها«، »تابستان 
داغ«، »رگ خــواب« و »زیر ســقف 
دودی«. اولی جنجالی ترین فیلم جشنواره ی 
گذشــته و اکران عید بوده  که تازگی 
در اجرا و پرداختن به موضوعی سیاسی 
آن را خاص کــرده. فیلمی جوانانه که 
شباهت هایی هم به محصوالت هالیوودی 
دارد. اما این فیلم درمرحله ی دوم انتخاب از 
فهرست اعضای انتخاب فیلم کنار گذاشته 
شــد. دومی فیلمی زنانه است که بیشتر 
روی احساسات تمرکز دارد و اگرچه تا 
مرحله ی نهایی هم باال آمد اما در نهایت 
به دلیل عدم حضور بین المللی از فهرست 
کنار گذاشته شد. »تابستان داغ« ملودرامی 
بود که بیشــتر داوران جشنواره دوستش 
داشتند اما حد این توجه محل تعجب بود 
و معلوم بود که در ارزیابی کارشناســانه 
شانس زیادی برای انتخاب ندارد. »رگ 
خواب« فیلمی خوش ساخت با حضور یک 
ستاره ی بین المللی )لیال حاتمی( بود که 
به نوعی فیلم عاشقانه هم به حساب می آمد. 
اما این فیلم هم نتوانست نظر خارجی ها را 
جذب کند. بنابراین باید به فیلم هایی که 
در جشنواره ها حاضر شده اند نگاه کنیم: 
شــاید مهم ترین فیلمی که در خارج از 
کشــور موفق بوده، »بدون تاریخ، بدون 
امضا«ست که همین روزها دو جایزه ی 
بخــش »افق ها«ی جشــنواره ی ونیز را 
دریافت کرده. این فیلم در جشــنواره ی 

کارگردانی  بهتریــن  جایزه ی  هم  فجر 
را گرفته ولی ظاهــراً علت عدم انتخاب 
آن نمایش ندادن آن در داخل کشــور 
است. »وارونگی« ساخته ی بهنام بهزادی 
در جشــنواره ی کن، بخش نوعی نگاه، 
نمایش داده شــد ولی چندان مورد توجه 
قرار نگرفت. با این کارنامه ی ســینمای 
ایران، می شــود حدس زد که انتخاب ها 
بسیار محدود بوده. مثاًل هیئت انتخاب به 
»ماالریا« ســاخته ی پرویز شهبازی فکر 
کرد که در جشنواره های مختلفی نمایش 
داده شده ولی اکران عمومی نشده است. 
اینکه  برای  فیلــم  ظاهرا پخش کننده ی 
فرصت را از دست ندهد »ماالریا« را یک 
هفته در شهرستانی اکران کرده است! اما 
با در نظرگرفتن شرایط فیلم ها و حذف 
»ماجرای نیمروز« احتماالً فشــار برای 
انتخاب یک فیلم ارزشی زیاد بوده. بین 4 
فیلم مرحله ی آخر، نفس، ماالریا، ویالیی ها 
و رگ خواب، شــانس »نفس« بیشتر از 
بقیه بود. »نفس« فیلمی سرخوش و مبتنی 
بر خرده پیرنگ هاست با فضایی کودکانه 
و مهربان. فیلم از نظر بازی، فضاســازی، 
اجرا و قصه های کوچک جذاب و دیدنی 
است و اگرچه در جشنواره های بزرگ و 
مهمی حضور نداشته اما دست کم حضور 
بین المللی را تجربه کرده است.به هر حال 
انتخاب »نفس« هــم از انتقادهای داخلی 
جلوگیری می کند و هم گزینه ای آبرومند 

برای ارسال به آکادمی است. 
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سینما

به عراق حمله کرد،  وقتی آمریکا  از آکی کوریســماکی 1 هیچ کس 
فنالندی انتظار نداشت تا در برابر آن موضع 
بگیرد، واقعاً فنالند کجا و عراق و آمریکا 
کجا! ولی او که فیلمش نامزد اسکار بهترین 
فیلم غیرانگلیسی زبان بود مراسم اسکار را 
تحریم کرد و حاضر نشد به آمریکا سفر 
کند. دلیل؟ جنایاتی بود که می شد حدس 
زد در عراق تحریم شــده رخ می دهد. تازه 
اینها مربوط به زمانی اســت که جهان در 
حواشی ماجرای 11 سپتامبر غرق شده بود و 
کمتر کسی حاضر بود علیه آمریکا موضع 
بگیرد. هنرمندان محافظه کار ترجیح می دادند 
در برابــر جنایت ســکوت کننــد اما 
کوریسماکی مثل بقیه نبود. مثل فیلم هایش 
کامال متفاوت بــود با جریان اصلی، فرق 
می کرد با مد روز و ســلیقه ی مورد پسند 
بازار. او بــه آمریکا نرفت و در فنالند، به 
راهش ادامه داد. فیلم هایی کم هزینه با سبک 
با  منحصربه فردش ســاخت و کارش را 
جدیت و پشتکار تا همین یک سال پیش 
ادامه داد. وقتی در جشنواره ی برلین سال قبل 
فیلم »آن سوی امید« او نمایش داده شد، در 
مصاحبه ای شــرکت کــرد و در جواب 
خبرنگاری که از ایده ی فیلم  بعدی اش پرسید 
به سبک طناز خودش جواب عجیبی داد: 
»وقتی جوان بودم، می نشســتم و ایده ها به 
ذهنم خطور می کردند؛ امــا دیگر جوان 
نیســتم، پس فقط می نشینم و زمان سپری 
می شود.« او گفت شاید بعد از »آن سوی 
امید« دیگر فیلمی نسازد و بازنشسته شود. 
ولی »آن  ســوی امید« چه داشت که او 

حاضر بود بعد آن فیلم نسازد؟ 
»آن ســوی امید« داستان مهاجرت  رویارویــی 2 داســتان  اســت، 
خاورمیانه ای ها با اروپایی ها و به شــکل 
خــاص فنالندی ها. فیلم البتــه مثل آثار 
پرهیجان هالیــوودی یا فیلم های متعصب 
اجتماعی فرانســوی گرم و پرحرارت و 
به  فیلم ساده ای است  نیست،  ماجراجویانه 
شخصیت های  با  کوریســماکی،  سبک 
کم حرف، داستانی کم ماجرا، فضایی سرد و 
یخ و رنگ های مرده و دلگیر. داستان اصلی، 
درباره ی مهاجری سوری است که از حلب 
به اروپا فرار کرده اما خواهرش را گم کرده 
است و حاال در هلسینکی به دنبال خواهرش 
می گردد. ولی این شهر، شهر یخی و مرده، 
او را اسیر می کند، مردم عادی به او محبت 
می کنند و او شیفته ی آنها می شود اما پلیس 
و اداره ی مهاجرت حتی با شنیدن سرنوشتش 
او را محکوم به بازگشت به حلب می کنند. 
توجیه آنها ســاده اســت: »اوضاع حلب 
آن قدرها هم بد نیست که می گویند و هنوز 
می شود در آن زندگی کرد« لحن گزنده و 
شوخ طبع و کنایی کوریسماکی در همین 
جمله عیان می شود، در اینکه دولتمردان به 
مردم اعتماد نمی کنند و براســاس ذهنیت 
خودشــان، به دور از واقعیت جاری حرف 

می زننــد و عمــل می کنند. ولــی فیلم 
کوریسماکی درباره ی مردم است، درباره ی 
فنالندی ها و رودررویی شان با مهاجری از 

سوریه. 
»آن ســوی امید« تمام نشانه های  ســبکی آثار کوریسماکی را دارد: 3
می گوینــد آدم هــای فیلم هــای او مثل 
بی خانمان های فیلم های باســتر کیتون و 
چاپلین اند. منزوی، تک افتاده، تلخ، سرگردان 
و در جســت وجوی آینــده  ای نامعلوم و 
موهــوم. همه ی فیلم هایش سرراســت و 
نیمه جدی اند و آکنده از مالحت و طنز و 
هجو. و البته، معمــوالً با نوعی پوچی در 
زندگــی همراه اند که آنها را به ابســورد 
نزدیک می کند. کوریسماکی راوی زندگی 
غمگنانه و تلخ و یأس آلود آدم های دچار 
بحران اســت، مردمی که انگار خاصیت 
خودشان را از دســت داده اند و بی هویت 
شــده اند. او به طبقات پایین، که بیشتر در 
به  معرض آسیب و فشــارند می پردازد؛ 
کارگرانی که جامعه ی سرکوب گر آنها را 
تحقیر و به کارهای بیهوده و یأس آلود وادار 
می کند. بــه همین دلیل هــم فیلم های 
کوریسماکی به آثاری اگزیستانسیالیستی 
درباره ی انسان بدل می شوند و فارغ از رنگ 
و نــژاد و ملیت، به زندگــی و هویت و 
آرزوی آنها اشــاره می کننــد. آثار او 
کمدی هایی سرد و یخ و بی روح اند که نقاط 
دراماتیکش عمداً بی جان شده اند و همه چیز، 
ماهیتی غریب، ناآشنا و تئاتری پیدا کرده  
است. کوریسماکی، سبک منحصربه فردی 
دارد کــه رد آن را می شــود در فیلم های 
فاسبیندر هم دید یا آثار جیم جارموش یا 
وس اندرســون را به یاد آورد. »آن سوی 

امید« هم چنین فیلمی است. 
پلیس،  امید« جز  در »آن ســوی  بخشــی از مردم هم در ظلم دخالت 4
دارند. کوریسماکی نژادپرست هایی را نشان 
می دهد که بی دلیل به آدم ها حمله می کنند و 
به خاطر تفاوت هایشــان به آنها آســیب 
می رســانند. او این گروه افراطی را کنار 
پلیس ها و مأموران دولتی می گذارد و البته 
در ســکانس هایی نشان می دهد که چطور 
مردم درمانده از خودشــان دفاع می کنند. 
کوچه گردهای فنالندی بدون شناخت خالِد 
مهاجر، کنار او می ایســتند، مثل صاحب 
رستوران که حاضر می شود به او پناه بدهد. 
انگار که فیلم »آن ســوی امید« داستان 
همه ی منزوی های عالم است که بی توجه به 
نهادهای قدرتمند رســمی، کنار هم جان 
می گیرند و زندگی می کنند. آنها حامی هم 
هستند، به داد یکدیگر می رسند و با همه ی 

از پس  معموالً  خرابکاری های شــیرین، 
کارها برمی آیند. کوریســماکی، به مردم 
عادی بیشتر توجه می کند و قهرمانش را از 
بین آنها برمی گزیند. فیلم اما فقط درباره ی 
فنالندی ها نیســت، درباره ی سوری ها هم 
هست، وقتی خواهر غمگین خالد از لیتوانی 
به هلسینکی می آید می گوید حاضر نیست 
نامــش را تغییر دهد و می خواهد با اســم 
خودش زندگی کند. او می داند که پلیس 
ممکن است او را به حلب برگرداند ولی از 
نامش، هویتش، نمی گذرد. و به این ترتیب 
فیلم آکی کوریســماکی بدل می شود به 
هجویه ای درباره ی ارزش های به ظاهر مدرن 
جامعه ی غربی که از حقوق بشــر حرف 
می زند اما در عمل هیچ اعتنایی به آن ندارد. 

QQQدرباره ی آزادی، یأس و امید
»آن سوی امید« با اینکه ظاهر ساده ای 
دارد و بی سروصداست و بی جنجال، ولی 
انگار دنیای متالطمی زیر متن آن جریان 
دارد. مثل تمام آثار آکی کوریسماکی، این 
یکی هم فیلمی است در مدح آزادی، نه آن 
آزادی تبلیغ شده محصور به حق رای که 
در آزادی آدم از قید و بند و داشــتن حق 
انتخاب زندگی و برگزیدن شیوه ی حیات. 
تمام شخصیت های درمانده ی فیلم خودشان 
را از قید و بند آزاد می کنند و به مرحله ای 
می رسند که با انتخاب شخصی شان راه شان 
را برمی گزینند. خالد در پاسخ مأمور اداره ی 
مهاجرت می گوید که نمی خواهد در فنالند 
بماند ولی کمی بعد، بعد از تجربه ی زندگی 
کنار کارگران، ترجیح می دهد که جزئی 
از مردم فنالند شود. صاحب رستوران، اول 
فیلم خانه و کارش را رها می کند تا از اول 
شروع کند و کمی بعد، وقتی به آرزویش 
می رسد و رستورانی می خرد، نزد همسرش 
برمی گردد. کارگران رستوران که بی مزد و 
مواجب برای صاحب قبلی کار می کردند 
این بار خودخواسته همکار صاحب جدید 
آن محل می شــوند و مهم تر اینکه خواهر 
خالد، خودش می خواهد که نزد پلیس برود. 
آزادی در اینجا شاید کوچک و ُخرد به نظر 
برسد، ولی هر کدام بُعدی از آزادی انتخاب 
را نشان می دهد، از اینکه چطور مردم عادی 
می توانند خودشان را از قیدها، حصارها و 
چارچوب ها نجات دهند و به شیوه ای که 
مورد پسندشان است زندگی کنند. جالب 

است که کوریسماکی، دست کم در »آن  
ســوی امید«، دیدگاهی کامال اخالقی هم 
دارد و ایــن آزادی را هرج و مرج طلــب، 
آســیب زا و رنج آور نمی داند. او شکلی 
از آزادی را می پســندد که با خودآگاهی 
همراه است و بیشــتر از آن که از غریزه 
ناشی شود از شناخت عمیق خود و جهان 
حاصل می شود. »آن سوی امید« شاهکار 
کوریسماکی نیست، او فیلم های درخشانی 
)مثل »مردی بدون گذشته«، »جنایت و 
مکافات«، »نــور در تاریکی«( دارد که 
غافلگیرکننده و اوج هنرنمایی اش اســت 
ولی »آن سوی امید« فیلمی است متعهدانه 
نسبت به انسان، اثری درباره ی یک موضوع 
مهم جهانی که فیلمســاز آن را با دنیای 
خودش درآمیخته و عرضه کرده اســت. 
از این نظر، دیــدگاه  او درباره ی آزادی، 
مهاجران و مردم عادی دیدنی است و بیش 
از هر چیز نور امیــد را زنده نگه می دارد. 
کوریســماکی از معدود کارگردان هایی 
است که درباره ی آدم های یأس آلود فیلم 
می سازد ولی خودش به آن می خندد و آن 
را ناشی از جبر زمانه و نه خواست شخصی 
افراد می داند. به همین دلیل هم ناامیدی را 
به مایه ای برای فعالیت و شــکوفایی بدل 
می کند. او هیچ وقت کورسوی امید را نابود 

نمی کند. 

QQQویژگی های سینمای كوریسماكی
  در تمام فیلم های کوریسماکی اجرای 
موسیقی دیده می شود، آن  هم موسیقی جاز 
و راک که پرتنش، گرم و جذاب اســت. 
قهرمان های او معموال در کافه ها، خیابان ها 
و کوچه پس کوچه ها به خواننده و نوازنده ی 
دوره گردی برمی خورند که با انرژی تمام 
ســاز می زنند و می خوانند. در عین حال 
خودشان به این گرما و شور نگاه می کنند 
و سیگار می کشــند. آنها شاهد جوشش 
هنرمندانه اند و شیفته ی موسیقی که به آن 

سرمای مطلق، گرما می دهد. 
 فضای فیلم های کوریسماکی سرد است 
و این ســرما، هم حاصل برداشت برشتی 
کوریسماکی است هم محصول فضاسازی 
او. کوریسماکی رنگ ها را مات و چرک 
و کدر در نظر می گیرد، چشــم اندازهای 
یخی و ابــری را در فیلم هایش می گنجاند 
و از صدا و دیالوگ کم اســتفاده می کند. 

به همین دلیل گاه به نظر می رسد که آثار 
او به سینمای صامت نزدیک ترند! ولی او 
سرمای موجود در فضا را تشدید می کند، 
مثال آدم ها را ناتوان از ابراز عالقه نشــان 
می دهد. انگار چیزی در این فضا هســت 
که ربطی به ســردی جغرافیایی ندارد و 
بیشتر این دلمردگی از درون شخصیت ها 
جوشیده و همه جا را گرفته است. هر آنچه 
ما می بینیم، انعکاسی از درون آدم هاست و 
هر چه درون  آدم هاســت در بیرون حس 
می شود. کوریسماکی زمانی گفته است که 
منتقد فیلم بوده، اما منتقد بدی بوده. چون 
نمی توانسته صادق باشــد و تظاهر نکند. 
فیلم ساز شده تا روراست با همه چیز روبه رو 

شود!
 تنهایــی، تلخی و یــأس از مؤلفه های 
همیشگی آثار اوست، اگرچه کوریسماکی 
افراد ســرخورده و وامانــده را کنار هم 
جمع می کند و بعــد به آنها بها می دهد و 
شکوفایشان می کند. گاهی این شکوفایی 
به خلق یک موقعیت تازه منجر می شــود 
گاهی هم فقط به یک شــناخت. ولی در 
نهایت تغییری صــورت می گیرد. معیار 
او در انتخاب قهرمان، واماندگی اســت و 

سرخوردگی. 
  طنز مؤلفه ی مشهور آثار اوست، طنز 
یخی که گاهی کارتونی به نظر می رسد ولی 
بیشتر اوقات، فضای عبوس فیلم را می شکند. 
طنز کوریسماکی هجوآمیز و سبک است، 
کنایی است و بیشتر با گوشه و اشاره تالش 
می کند تماشاگر را برابر یک واقعیت مسلم 
قرار دهد و آن را دســت بیندازد. بنابراین 
در همه  فیلم های کوریسماکی، موقعیت های 
کمیک کوچکی جلب توجه می کنند که 
حتما نقدی هم به کسی یا جایی یا رفتاری 

وارد می کنند.

QQQآنچه آكی كوریسماكی می گوید
 من منتقد بدی بودم. فیلم ها برای من یا 
شاهکار بودند یا مزخرف، و این راه درستی 
برای منتقد بودن نیســت. راه درست این 
اســت که صادق باشی و به چیزی تظاهر 
نکنی. این همان چیزی اســت که برای 
فیلمساز شــدن هم به آن نیاز داری. من 
فیلمسازی را از مدارس سینمایی یاد نگرفتم. 
آنها نمی گذاشتند وارد این کار بشوم. زیادی 
کله شق بودم و فکر کردم خودم فیلمساز 
می شــوم. بنابراین با فیلم دیدن و خواندن 
درباره ی سینما کارم را شروع کردم. آدم با 
خواندن و تماشای فیلم خیلی چیزها درباره ی 

سینما یاد می گیرد. 
 بعضی قصه ها رنگ می طلبند و بـرخی 

سیاه و سفید. هیچ وقت حد وسطی نیست. 
من رئالیســتم، ولی گاهی مجبورم کاری 
کنم که رنگ ها  سـوررئال  یـا غیرواقعی  
از کار دربیایند. بنابراین شاید بـــتوانید 
بـگویید کـه مـن سعی می کنم از رنـگ 
اسـتفاده ی شاعرانه  کنم ، که بیش تر شاعرم 
تا مفسر اجتماعی  یا سیاسی. آدم  راجع به  
عقاید فیلم نمی سازد بلکه براساس قصه ها و 
آدم های  توی قصه ها فیلم می سازد . بعد، این 

تفاسیر خودبه خود از آن بیرون می زنند. 
 مــن اعتقــاد  دارم  در ســینما باید از 
»بازیگری« دوری کــرد و بازیگر باید 
از توضیح زیاد درباره ی نقشــی که دارد 
بـازی مـــی کند، اجتناب کند. زمانی که 
درس می خواندم خیلی ها به تئاتر برشــت  
عالقه داشتند  و احتماال  عقیده ی او درباره ی 
تئاتر حماسی  یا دیالکتیکی، در برابر تئاتر 
دراماتیک و خیال پردازانــه  بر من تأثیر 
گذاشته اســت. از عقیده ی برشت خوشم  
می آید کــه می گوید بازیگر باید خودش 
را بـه  عـنوان  روایت گری   ببیند که صرفا 
شخصیتی را  که  دارد  بازی اش می کند، انتقال 
می دهد. در این شــیوه مخاطب تحریک 
می شود که به جای وابستگی صرفا عاطفی 
به آنچــه دارد می بیند، دنبال  نتایج  عقالنی  

بگردد.
 هالیوود دلیلی  است   برای مـن تـا فـیلم 
بسازم . چون  از آنجا متنفرم و هرگز به آنجا 
نمی روم و وقت ام را با تماشــای فیلم های 
تحفه ی این روزهـا هـدر نـمی دهم. شاید 
فیلم بد بســازم، ولی  از آن  مزخرفاتی  که 
هالیوود هر روز  درست  مـی کند نـمی سازم. 
قدیم ام ولی هالیوود جدید  عاشق هالیوود 
فقط یک مار زنگی مرده اســت که حتی 
نمی داند مرده! مـن مـثل سگ ام، همیشه 
به هالیوود پــارس  می کنم چون با قدرتی 
که  دار د، می تواند چـندتـا فیلم  واقعا خوب 
بسازد. به جایش مـردهای شـصت سـاله  
اکشن های  و  فیلم های جوانک پسند  دارند 
تـــجارت پیشگی  می سازند؛  کسالت بار 
احـمقانه دارد سینما را نابود می کند. چرا 
مردم باید پا شــوند  برونــد  بیرون و پول   
بدهند که چنین فیلم های بـدی را ببینند، 
درحالی که  می توانند توی خـانه بـمانند و 
تلویزیون بد و مفت  تـماشا کنند؟ من به  
شخصه هیچ گونه احترامی بـرای  فیلم هایی 
کــه در آنها مردم را  بــا  تفنگ  )و خیلی  
چیزهای دیگر( قصابی می کنند و اسمش 

را هـم  مـی گذارند سرگرمی، قائل نیستم.
 راســتش آرزو داشــتم که »آن سوی 
امید« می توانست نظر فنالندی ها را نسبت 
به پناهجویان تغییر دهد. من سخنران خوبی 
نیســتم اما امیدوار بودم با ساخت این فیلم 
تأثیر اجتماعی بگذارم. ما باید بفهمیم که 
انسانیم. امروز آنها از کشورشان گریخته اند، 
شاید فردا ما مجبور شویم همچون پناهجویان 

زندگی کنیم.

عالم بی پناهان  داستان 
چطور فیلم آن  سوی امید از مهاجرین، آزادی و حق انتخاب حرف می زند

کوریسماکی راوی زندگی غمگنانه و تلخ و یأس آلود آدم های دچار بحران است، مردمی که انگار خاصیت خودشان را از دست 
داده اند و بی هویت شده اند. او به طبقات پایین، که بیشتر در معرض آسیب و فشارند می پردازد؛ به کارگرانی که جامعه ی سرکوب گر 

آنها را تحقیر می کند و به کارهای بیهوده و یأس آلود وادار می کند. 
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از  شــهردار تازه ی تهران بــا کوهی 
بحران های برجای مانده از دوران شهرداری 
اصول گرایان بر پایتخت ایران مواجه شــده 

است.
به گزارش خبرنگار سازندگی، محمدعلی 
نجفی در ایــن مدت کمتــر از یک ماه 
شهرداری تهران با نهادی متورم و پرهزینه 
مواجه شده است که بخش عمده ای از دیون 
ادوار گذشــته مدیریت شهری تهران از 14 
سال پیش به این سو در آن تلمبار شده است. 
گفته می شود حداقل از بهمن ماه 1395 یعنی 
8 ماه تمام است که در عمل شهرداری تهران 
بالتکلیف است چراکه از حوالی همین ماه 
بود که نامزدی محمدباقر قالیباف جدی شد و 
چند ماه طول کشید که انصراف او از نامزدی 
ریاست جمهوری وضع شهر و شهرداری را 
بدتر و این نهاد عمومی را معلق کند چراکه 
از همان ماه اردی بهشت 96 به نظر می رسید 
که قالیباف قطعا شهردار تهران نخواهد ماند 
و رئیس جمهور نیز نخواهد شد و این سبب 

تزلزل اداری مدیران شهری تهران می شد.
خبرنگار سازندگی می گوید دست کم 25 
تا 30 مورد کامال بالتکلیف در امور شهری 
تهران روی میز شهردار سابق برای شهردار 
جدید بر جای مانده بود که نجفی باید برای 
آن تصمیم می گرفت و چون تصمیم گیری 
در این موارد نیازمند کار کارشناسی بود یکی 
از چالش های جدی نجفی در این دوره کوتاه 

شهرداری همین مسئله بود.
از سوی دیگر بار اداری و مالی شهرداری 
تهران بسیار سنگین به نظر می رسد.براساس
گزارشهایاولیهپرســنلشهرداریتهران
درحــدود55هزارنفربودهاســتکهدر
برخیگزارشهــااینعدد63هزارنفرهم
تخمینزدهمیشدامابراساسگزارشدقیق
معاونتجدیدپرسنلیشهرداریتهراناین
نهادعمومی68هزارنفــرنیرودارد! برای 
درک این تراکم نیرو کافی اســت به عدد 
پرسنل شهرداری لندن که جمعیت و موقعیت 
مشابهی با تهران دارد توجه کنیم که بیش از 
15 هزار نیرو نــدارد! در یک مورد متروی 
تهران. فقط 12 هزار نیرو دارد که به گفته 
کارشناسان به صورت طبیعی تنها به 4 هزار 

نیرو نیاز دارد.
کارشناسان شهری از کسری بودجه شدید 
شهرداری تهران خبر می دهند. گفتهمیشود
هنگامیکــهدرپنجمشــهریورماه1396
محمدعلینجفیرســماشــهردارتهرانشد
رویمیزکارخودباحقوقمعوقهمردادماه
کارکنانشــهرداریتهرانمواجهشدکهبا
کسریبودجهشدیدشهرداریتهرانبهنظر
میرســددرماههایآیندههممشکلاصلی
شهرداریتهرانباشــدهرچند که نجفی تا 
هشتم شهریورماه حقوق ماه قبل را پرداخت 

کرد.

خبرنگار سازندگی مطلع شده است که بنا 
به پیش بینی مدیران شهرداری تهران با توجه 
به کسری بودجه 15درصدی این نهاد و تورم 
قدرت خرید شهرداری تهران در سال جاری 
حداقل 25درصد کمتر از سال گذشته باشد. 
شــهرداری تهران میان 600 تا 700 میلیارد 
تومان حقوق پرداخت می کند اما آواری از 
بدهی ها بر سر این نهاد فرو ریخته است که 
یک قلم آن بدهی13میلیاردتومانیبهبانک
شهراست. همچنین بدهی شهرداری تهران به 
بانک ملی که در سال های گذشته پرداخت 
نشده است اکنون به کوه بزرگی معادل 1200 

میلیارد تومان بدل شده است.
موسسه ی همشهری که پیش از حاکمیت 
اصولگرایان یکــی از بنگاه های اقتصادی 
سودآور شهرداری تهران بود کامال به این 
نهاد وابسته شده اســت. گفته می شود این 
موسسه حداقل 1300 نفر نیرو دارد که 723 
نفر از آنها رسمی اند یعنی به هیچ وجه قابل 

اخراج نیستند.
هزینه این موسســه در سال گذشته 28 
میلیارد تومان بوده است که فقط 6 میلیارد 
تومان آن از طریق آگهی و تک فروشــی 
جبران می شــود. بار بزرگ بر موسســه ی 
همشهری ظاهرا گروه مجالت آن است که 
ساالنه 15 تا 20 میلیارد تومان زیان و هزینه 
روی دست موسسه می گذارد تا جایی که از 
3 سال پیش همشهری به موسسه ای زیان ده 
تبدیل شده که البته ضرر آن از ناحیه شرکت 
پیام همشهری )ناشــر راهنمای همشهری 
نیازمندی های صبح تهران( تامین می شود. این 
در حالی است که صفحات و کیفیت واقعی 
آگهی های نیازمندی های همشهری در این 
سال ها کم شده است و همشهری در قیاس 
با رسانه های جدید مانند »دیوار« )آگهی های 
اینترنتی( به شدت عقب نشینی کرده است. 
تیراژ همشهری نسبت به دوران اصالحات 
هم نصف شده اســت که اگر هم بخواهیم 

کم اقبالی نسبت به رسانه های مکتوب را علت 
اصلی آن بدانیم باید بیفزاییم که این همه ی 
علت نیست. بسیاری از مجالت همشهری به 
تیول جناح های سیاسی درون اصولگرایان بدل 
شده بود و با برگشتی های باالی 80 درصد 
مواجه هستند. شنیده های ما حکایت از آن 
دارد که شهردار تهران اراده کرده است همه 
رسانه های زیان ده موسسه که باری بر دوش 
همشهری هستند را تعطیل کند که ظاهرا جز 
چند مجله ی دانستنیها، داستان، سرنخ، 24 و 
شاید جوان دیگر مجالت در ورشکستگی 
کامل بسر می برند. شهردار تهران البته گفته 
است در این باره براساس گزارش کارشناسی 
عمل می کند اما نمی خواهد شهرداری رقیب 

بخش خصوصی رسانه ای کشور باشد.
خبرنگار ســازندگی مطلع شــده است 
رقم های بســیار باالیی برای هر صفحه این 
مجالت میــان 170 تا 250 هــزار تومان 
حق التحریر پرداخت می شده است. در یک 
مورد دیگر ما از اختصاص بودجه ای 7 میلیارد 
تومانی برای خرید کاغذ همشــهری آگاه 
شــده ایم که ظاهرا پیگیری آن به صورت 
جدی رخ نداده و تنهــا دعوای کیفری به 
دعوایی حقوقی برای پیگیری موضوع تبدیل 
شده اســت. در موردی دیگر 370میلیون
تومانبودجهاختصاصیبرایمالیاتموسسه
ناپدیدشدهاستونیزگفتهمیشوددرخرید
ساختمانموسسههمشهریحداقل10میلیارد
تومانبهایگزافپرداختشدهاست. حجم 
مشــکالت به حدی بوده است که سازمان 

بازرسی کل کشور وارد موضوع شده است.
به جز موسســه همشــهری در مراکز 
دیگر شهرداری تهران نیز مشکالت جدی 
به چشم می خورد. توقف فروش هولوگرام 
بازار تراکم فروشی در تهران را راکد کرده 
است. این توقف به دستور محمدعلی نجفی 
صورت گرفته است که در صورت تداوم به 
یکی از مهمترین درآمدهای عجیب و غریب 

شهرداری تهران خاتمه خواهد داد.
این خبرها در حالی به گوش خبرنگاران 
و شهروندان می رسد که فشارها برای تزلزل 
شهردار تهران همچنان ادامه دارد. هنوز یک 
هفته از انتخاب نجفی نگذشته بود که روزنامه 
کیهان در گزارش شدیداللحنی در تیتر اول 
خود به تهدید نجفــی پرداخت و او را فاقد 
صالبت برای تصدی مقام شهرداری تهران 
خواند. جواد کریمی قدوسی نماینده مشهد در 
مجلس و عضو جبهه پایداری نیز در ویدئویی 
از عدم صالحیت محمدعلی نجفی حرف زد و 
گفت تنها به پیگیری و تاکید حسن روحانی 
رئیس جمهور بوده اســت که وزیر کشور 

حکم نجفی را امضا کرده است.
این خبرها نشــان می دهد اتاق رسانه ای 
تضعیف نجفی به شدت فعال است. برخی از 
یک مربع علیه شهرداری تهران نام می برند 
که تالش دارد مدیریــت نجفی به عنوان 
الگویی از مدیریت جبهه اصالحات در اداره 
کشور موفق نشود. برخی حتی به نقل قولی 
از یکی از مقامات ســابق شهر تهران اشاره 
می کنند که گفته اســت تهران به باتالق 
اصالح طلبان تبدیل خواهد شد. این سخن را 
یکی از مدیران شهرداری تهران به گونه ای 
دیگر تعبیر می کند: شهر تهران در حالی به 
اصالح طلبان رســیده است که گویی سیل 
یا زلزلــه ای در آن رخ داده و مدیران جدید 
اولین کاری کــه باید بکنند آواربرداری و 
امدادرسانی است و نه برنامه های جدید برای 
مدیریت شهری تهران... در این میان حمالت 
رسانه ای به شهرداری تهران هم مزید بر علت 
شده اســت: طرح پرونده های جعلی، پخش 
شایعه ی انتصاب تخیلی افراد، فشار به نجفی 
برای عدم به کارگیری افراد، تخریب مدیران 
جدید به اتهاماتی همچون همکاری با قالیباف 
از سوی رســانه هایی که ظاهرا اصالح طلب 
هستند همه از این شگردهای پیچیده تخریب 

است.

هفته نامه سازندگی خبر می دهد

چالش های بزرگ تهران برای نجفی
شهردار تازه تهران با آواری از مشکالت به جا مانده برای اداره پایتخت مواجه شده است
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 شنیده ها

شــنیدهمیشــوددیــدارعــزتاهلل
ضرغامیباحســینکروبیبهخواست
رئیساسبقسازمانصداوسیماوبرای
بررسیراههایعبورازوضعیتکنونی
رئیسمجلسششــمصــورتگرفته
اســت.ضرغامــیدردورهیمعاونت
پارلمانیسازمانصداوسیماکهمصادف
باریاســتمهدیکروبــیبرمجلس
ششــمبودروابطعاطفیبارئیسوقت
مجلسپیداکردوبهخصوصدربرابر
مشکالتبودجهیصداوسیمابهرئیس

مجلسپناهمیبرد.

شنیدهمیشودعلیالریجانیرئیس
مجلسشــورایاسالمیدرحلمشکل
ســرانجبههاصالحــاتونامزدهای
اســبقریاســتجمهوریدرمحافلو
مجالسرسمینظامهمراهیتمامعیاری
بارئیسجمهورانجامدادهاست.اخیرا
محمدرضاخاتمینیزبــههمراهبودن
اصالحطلبانوعلــیالریجانیدرحل

مسئلهحصراشارهکردهاست.

شــنیدهمیشــودبرخــیازســران
فراکسیونامیدمجلسدهمازافزایش
حساســیتهابرایبررســیصالحیت
نامزدهایمجلسآیندهخبردادهاندو
درعینحالنگرانندکــهمبادابرخی
ازاعضــایایــنفراکســیونبهعلت
کمتحرکیباعدمفعالیتاصالحطلبانه
درفهرســتجبهــهاصالحــاتبرای

مجلسیازدهمقرارنگیرند.

شنیدهمیشــودتصمیمرسمینظام
جمهوریاســالمیایراندرعالیترین
سطوحکشورایناستکهایرانبههیچ
وجهدرخروجازبرجامپیشگامنشود.
ایندرحالیاســتکــهبرخیمحافل
تنــدروخروجایرانازبرجــامراتنها

چارهکارمیدانند.

شــنیدهمیشــودســخناندکتــر
جدایــی در عــارف محمدرضــا
در اعتدالگرایــان از اصالحطلبــان
انتخابــاتمجلــسآیندهبــاواکنش
جدیاحزاباصلــیجبههاصالحات
مواجهشــدهاســت.آناناینتصمیم
رئیسفراکســیونامیدراشــخصیو

غیرتشکیالتیاعالمکردهاند.

اســت قــرار میشــود شــنیده 
محمــدنهاوندیــانمعــاوناقتصادی
رئیسجمهــوردرســاختمانکوثر-
مرکزمشاوراننهادریاستجمهوری-
مستقرشــود.ناظرانمعتقدندبهاین
ترتیبایجادیکتشکیالتجداگانه
برایاینمعاونتتازهیرئیسجمهور

منتفیخواهدشد.

شــنیدهمیشــوددرهمــهیادوار
گذشتهشــورایشــهرتهراناتومبیل
تازهایدراختیاراعضایشــورایشهر
قــرارمیگرفتهتاجایــیکهدریک
دوره،یکــیازاعضــایشــورااعالم
میکنــدبهجایاتومبیلتازه،پولآن
رادراختیــارشقراردهندتاماشــین

شخصیاشراارتقادهد!

 گفته ها

ما )رئیسجمهــوری(: روحانی حســن
امروزدرصفمقدممبارزهباتروریسم
وتنــدرویمذهبــیدرخاورمیانهقرار
داریمنهازموضعفرقهایوقومیکهاز
موضعیانسانی،اخالقیواستراتژیک.
ایراننهمیخواهدامپراتوریتاریخیاش
رااحیــاکنــدونهمیخواهــدمذهب
رســمیاشراحاکمکندونهمیخواهد

انقالبشرابازورسرنیزهصادرکند.

امانوئــلماکــرون)رئیسجمهــوری
فرانســه(:مذاکرهمجدددربارهبرجام
بیمعناســت.فرانسهخواســتاراجرای

کاملبرجاماست.

مســیحمهاجری)مدیرمسئولروزنامهی
جمهوریاسالمی(:همراهیعجیبرسانه
ملیبامداحانبیســوادموجبشدهبه
جایترویجفرهنگعاشورا،فرهنگاین
مداحیهاترویجشود.تنهاراهایناست
کهخودروحانیتدســتبهکارشودو
تدابیرعملیوکارسازیبرایدردست
گرفتنکنترلمجالسعزاداریبیندیشد
وبهوضعیتاسفبارکنونیخاتمهدهد.

احمدجنتــی)رئیسمجلسخبرگانو
دبیرشوراینگهبان(:اگرکوهدماوند
طالبودارزششباجنگیکینبودزیرا
طالمایهمصیبتاستاماجنگقدرت

نظامیماراتقویتمیکند.

فراکســیون )رئیس عارف محمدرضا
امیدمجلسدهم(:درانتخاباتسال98
باپرچماصالحطلبانواردمیشویمیعنی
ائتالفنمیکنیمخودمانبهاندازهکافی

نیروداریم.

محســنهاشــمی)رئیسشــورایشهر
تهران(:امســالدرمراسماربعینضمن
افزایشکیفیتخدمات،تالشخواهیم
کردتامردمیبودنمراسمراحفظکنیم
وکارمندانیهمکهازشهرداریدراین
مراسمشرکتمیکنندنبایدانتظارحق
ماموریتوحقوقاضافهداشتهباشند.

خبرچین

 پیام

برادرگرامیجنابآقای

سیدحسین مرعشی

درگذشتبرادرگرامیتان
حجتاالسالموالمسلمینسیداحمد

مرعشیرابهشماوخانوادهمحترمتان
تسلیتمیگوییم.

برایآنمرحومطلبرحمتوبرای
شماآرزویصبرداریم.

حزبکارگزارانسازندگیایران

کتاب سازندگی

کمیته  سیاسی حزب کارگزاران سازندگی ایران 
منتشر می کند

در 3 فصل:
1. تاریخچه حزب

2. سند مواضع حزب
3. مجموعه بیانیه های حزب

 تشکیالت

بیســت ویکم شهریورماه  روز سه شنبه 
1396 نخســتین جلســات آکادمــی 
کارگزاران ســازندگی ایــران برگزار 
شد.  در دوره ی اول علیرضا سیاسی راد 
به درس گفتارهایــی درباره ی آموزش 
فعالیــت تشــکیالتی پرداخت، محمد 
و  در شــرح  قوچانی درس گفتارهایی 
تفسیر ســند مواضع حزب کارگزاران 
سازندگی(  )منشــور  ایران  سازندگی 
ارائه کرد و دکتر احمد نقیب زاده مبانی 
نظری تحزب را تدریس کرد. هفته نامه 
ســازندگی از هفته آینده گزارش این 

جلسات را به تدریج منتشر خواهد کرد.


